LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
VALSTYBINIO VISUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS
2019 m. kovo 20 d. Nr. NP-4

Vilnius

Posedis jvyko 2019 m. kovo 14 d.
Posed} vede Fondo tarybos pirmininkas Sarunas Narbutas
Posedzio sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyvii} sqrasas pridedamas.

DARBOTVARKE:
1. 2017 m. uzbaigti} projekti} rezultati} pristatymas.
2. Vasario 28 d. konferencijos aptarimas.
3. Vieningo sablono 2019 m. fmansuojami} projekti} santraukos tvirtinimas.

Posedzio pirmininkas, jvertin s dalyvaujancii} posedyje Tarybos narii} skai5ii}, konstatavo, kad
kvorumo nera. Todel klausimus reikalaujancius Tarybos sprendimo (jeigu tokii} bus) teks nukelti j
kit*} posed}. Pirmininkas pasiule j posedzio darbotvark$ jtraukti papildomq klausim del atsakymo
parengimo j asociacijos „NacionaIine spauda kreipim si. Pirmininkas patvirtino posedzio
darbotvark .

SVARSTYTA: 2017 m. uzbaigti} projekti} rezultati} p istatymas. Fondo administratorius
pristate 2017 m. finansuoti} projekti jgyvendinimo ataskaitas.
Pristatyta trisdeSimties prevencinii} projekti}, dvieji mokslinii} tyrimi} ir dvieji} socialinii}
informacinii} kampaniji ataskaitos.
Pasisake: Sarunas Narbutas, Ramune Navickiene, Sigita Kemeriene, elena Taladkiene, Rolanda
Valinteliene, Grazina Belian, Aiste Zilinskiene.

Apibendrinus ataskaiti} rezu tatus, Taryba teigiamai jvertino 2017 m. finansuoti} projekti}
jvykdytas veiklas.
Taryba jpareigojo Fondo administratorii} visas projekti} jgyvendinimo ataskaitas paskelbti
ministerijos tinklaiapyje.
SVARSTYTA: Vasario 28 d. konferencijos aptarimas.
Pasisake: Sarunas Narbutas, Ramune Navickiene, Sigita Kemeriene, Jelena TalaSkiene,
Rolanda Valinteliene, Grazina Belian, Aiste Zilinskiene.

Tarybos ariai pasid£iauge didziuliu konferencijos dalyvii susidomejimu Fondo veikla,
klausimi} gausa bei aktyviu be dravimu konferencijos panelinii} diskusiji metu. Tarybos nariai
palaike . Narbuto mint}, kad tokios konferencijos yra butinos vieSinant Fondo veikl i tureti} buti
re giamos kasmet.

SVARSTYTA: del atsakymo parengimo j asociacijos „Nacionaline spauda kreipim si.
Tarybos pirmininkas primine posedzio dalyviams, kad jvertinusi 2018 meti} socialines
informacines kampanijos nacionalines ir regionines spaudos dalyse visuomenes pasiekiamumo

rezultatus, taryba ypa5 gerai atsiliepe apie regionines spaudos bei lauko reklamos rodiklius.
Regionine spauda:
1. UAB „MVP sprendimai Renkuosi gyvenim #i§girsk regionineje ir vietineje spaudoje

(11 laiki*a§5ii ):
• 4 straipsniai su zymiais zmonemis apie sveikj} mityb ;
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• 6 zemelapiai susij$ su smurtu artimoje aplinkoje, savizudybemis ir pagalbos kontaktai.
Pasiekta auditorija - ne maziau kaip 473 490 asmenip
• Facebook ir Instagram vykdoma informacine kampanija.

Pasiekta daugiau kaip 47 631 asmenq.
• Du pristatomieji renginiai, tiesiogiai transliuoti 15min.lt ir lrytas.lt portaluose.
Bendras pasiekiamumas 10.676 asmenip
2. UAB „Santarves laikrastis :

• 11 straipsnh} isspausdinta 31 laikra§tyje (regioniniai ir vietiniai) ir 29 laikrasch} intemeto
tinklapiuose bei socialiniij tinklij paskyrose.
Vieno straipsnio minimali auditorija - virs 1 min. skaitytojij.
3. Lauko reklama:
• 59 plokStumos ir pasiekta apie ~2.574.592 zmoni .

Atsizvelgusi j siuos rodiklius, 2019 m. sausio 11 d. posedyje Taryba, vienbalsiu sutarimu 2019
meti} socialines informacines kampanijos regionines spa dos daliai bei lauko reklamai paskyre
daugiau le§i} nei 2018 metais (Regionine spauda iki 150 000 eunj. Lauko reklamos stendai iki 100
000 eunj).
Vadovaujantis siais kriterijais Ta yba jpareigojo Fondo administrato iij parengti atsakym \
asociacijos „NacionaIine spauda kreipim si.
SVARSTYTA: Vieningo sablono 2019 m. finansuojamijprojektij santraukos tvirtinimas.
Fondo administratorius informavo Ta ybq, kad siekiant aiskaus ir vienodo Fondo lesomis
fmansuojami} projekti} viesinimo, 2019 m. „Projekti|, fmansuojami} Valstybinio visuomenes
sveikatos stiprinimo fondo lesomis, konkursij organizavimo ir siij projektij finansavimo sutarcii

sudarymo ir vykdymo tvarkos apra§asw buvo papildytas dviem naujais priedais -11 priedas „Projekto
santrauka ir 12 riedas „Projekto galutines ataskaitos santrauka . Projektij vykdytojams juos
uzpildzius sie priedai bus tal inami SAM tinklalapyje ir bus prieinami visuomenei.
Sekantis Tarybos posedis planuojamas balandzio menesj, Fondo administratoriui jvertinus 2019
m. konku so paraiSkij. administracines atitikties vertinim bei patikslinus posedzio kvorum .
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