LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
VALSTYBINIO VISUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO TARYBOS
POSEDZIO PROTOKOLAS
2019 m. sausio ? cl. Nr. NP-

Vilnius

Posedis jvyko 2019 m. sausio 11 d.
Posed[ vede Fondo tarybos pirmininkas Sarunas Narbutas
Posedzio sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyvhj s ra§as pridedamas

DARBOTVARKE:
1. Del UAB „MVP sprendimai jgyvendinti} projektij veiklij bei projektij igyvendinimo
ataskaitip
2. 2019 m. prioritetij bei priemoniij svarstymas bei tvirtinimas. Sprendimo priemimas del
Fondo lesi} paskirstymo vei loms (moksliniams tyrimams, prevenciniams projektams,

socialinei kampa ijai).
Posedzio pirmininkas, jvertin s dalyvaujancii} posedyje Tarybos na iij skaiciij, konstatavo, kad
kvorumas yra. Pirmininkas patvirtino posedzio darbotva k .

SVARSTYTA: Del UAB „MVP sprendimai jgyvendintp projektij veikiij bei projektij
jgyvendinimo ataskaitij.
Fondo administratorius atsake j Tarybos klausimus del UAB „MVP s rendimai jgyvendi ti]
projektij veiklij bei projektij jgyvendinimo ataskaitij.
SVARSTYTA: 2019 m. prioritetij bei priemoniij svarstymas bei tvirtinimas. Sprendimo
priemimas del Fondo lesi paskirstymo veikloms (moksliniams tyrimams, prevenciniams p ojektams,
socialinei kampanijai).
Tarybos pirmininkas primine, kad sausio 4 d. osedziui Tarybos nariai buvo pateik$ pirminius
siulymus del 2019 m. prioritetij bei priemoniij, taciau iki sio posedzio jie dar buvo tikslinami. Taip
pat yra gauta naujij pasiulymij. (Pridedama).
Tarybos nare G. Belian p istate Narkotikij, tabako ir alkoholio kontroles departamento
siulymus. (Pridedama).
Tarybos nare J. Tal ckiene p istate pakoreguotus po sausio 4 d. posedzio Sveikatos apsaugos

ministerijos siulymus. (Pridedama).
Taryba diskutavo del visij gautij pasiulymij priemonems bei jij formuluociij. Siekiant isvengti
ilgij finansuojamij priemoniij s ecifikacijij rasymo, pirmi inkas pasiule priemoniij pavadinimus
formuluoti taip, kad juose kuo detaliau atsispindetij pagrindiniai reikalavimai priemonei.
Pasisake: Sarunas Narbutas, Audrius Sceponavi6ius, Ramune Navickiene, Rasa Kiudyte, Sigita
Kemeriene, Jelena Talackiene, Rola da Valinteliene, Henrika Varniene, Violeta Murauskaite,
Grazina Belian.

Po diskusijij, jvertinus visus gautus pasiulymus priemonems, Tarybos pirmininkas pateike
siulomij prioritetij bei priemoniij sjjras ir pakviete taryb balsuoti uz kiekvien priemon atskirai.
BALSAVIMAS: Del 2019 m. prioritetij.

I PRIORITETAS. VISUOMENES PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS.
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IIPRIORITETAS. SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS.
„Uz - 10 (vienbalsiai).
BALSAVIMAS; Del 2019 m. priemoniq.

I PRIORITETAS. VISUOMENES PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS.
1.1. Prevenciniai projektai.

Finansuojamos jrodymais grjstos jgudzius kudancios ar elgsen keiciancios veiklos.
Pnemone 1.1.1. Inovatyvi , jrodymais pagrjstq priemoniq, skiitq psichologiniam
konsultavimui naudojant nuotolines vaizdines komunikacijos priemones, modelio suku mas ir

pilotinis isbandymas;
Pareiskejai: biudzetines jstaigos, vie§osios jstaigos, nevydausybines organizacijos
(nevydausybiniq organizacijq sqvoka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos
nevyriausybiniu organizaciju pletros istatyme).
„U2 - 8, „Susilaiko ~ 2.

Pnemone 1.1.2. Psichologinio konsultavimo paslaugq studentams pletra diegia t zemo
slenkscio paslaugas;

Pareiskejai: biudzetines jstaigos, vie§osios jstaigos, nevydausybines organizacijos
(nevyriausybiniq organizacijq s voka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos
nevyriausybiniu organizaciju pletros jstatyme).

„Uz - 10 (vienbalsiai).
Priemone 1.1.3. Psichologinio konsultavimo paslaugq plet a emocineje krizeje esantiems
asmenims ir jq artimiesiems;

Pareiskejai: biudzetines jstaigos, viesosios jstaigos, nevydausybines organizacijos
(nevyriausybiniq organizacijq sqvoka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos
nevyriausybini organizacijq pletros jstatyme).
„Uz - 10 (vienbalsiai).
Priemone 1.1.4. Komple sines integruotos pagalbos paslaugq modelio suk dmas raidos
sutrikimus turintiems vaikams ir jq seimos nariams;

Pareiskejai: biudzetines jstaigos, viesosios jstaigos, nevydausybines organizacijos
(nevyriausybini organizacijq sqvoka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos
nevyriausybini organizacij pletros jstatyme).
„Uz - 10 (vienbalsiai).
Priemone 1.1.5. Psichoaktyviq medziagq prevencija ir zalos mazinimo priemoniq taikymas
jaunimo pasilinksminimo vietose;
Pareiskejai: biudzetines jstaigos, viesosios jstaigos, nevydausybines organizacijos
(nevyriausybiniq organizacijq sqvoka sup antama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos
nevyriausybiniq organizacijq pletros jstatyme).
„Uz - 9s„Susilaiko -l.

Priemone 1.1.6. Psichoaktyviq medziagq vartojimo prevencija profesiniq mokyklq ir aukSt jq
mokyklq studentams.

Pareiskejai: biudzetines jstaigos, viesosios jstaigos, nevydausybines o ganizacijos
(nevyriausybiniq organizacijq sqvoka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos
nevyriausybiniq or anizacijq pletros jstatyme).
„Uz - 10 (vienbalsiai).
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1.2. Mo sliniai tyrimai.

Finansuojamos jrodymais grjstos jgudzius kuriancios ar elgsen keiciancios veiklos.
Priemone 1.2.1. Savizudybiij atvejij analize (psichologine autopsija) auksciausius savizudybiij
rodiklius turinciose savivaldybese, siekiant issiaiskinti jij priezastis ir taikomi} priemoniij
veiksmingum ;
Pareiskejai: mokslo ir studijij institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo instituciji* registre
(mokslo ir studijij institucijij s voka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos mokslo
ir studiji} jstatyme), ir kiti juridiniai asmenys, turintys teis vykdyti mokslinius tyrimus.
„Uz - 10 (vienbalsiai).
P iemone 1.2.2. §iuo metu Lietuvoje taikomij ne maziau 5 papildomos alternatyviosios

medicines priemoniij veiksmingumo jve tinimas;
Pareiskejai: mokslo ir studijij institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo institueijij registre
(mokslo ir studijij institueijij s voka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos mokslo
ir studijij jstatyme), ir kiti juridiniai asmenys, turintys teis? vykdyti mokslinius tyrimus.
„Uz ~ 10 (vienb lsiai).
Priemone 1.2.3. Depresijos paplitimo tikslinese rizikos grupese (bedarbiij, moksleiviij,
studentij, seimos gydytojij, slaugytojij, socialiniij darbuotojij, globejij) tyrimas, jveitinant sukeliam
nastq su praktiniij rekomendaeijij parengimu, pasiulant efektyvios nemedikamentines pagalbos
priemones;

Pareiskejai: mokslo ir studijij institucijos, jregistruotos Svietimo i mokslo institueijij registre
(mokslo ir studijij institueijij ssjvoka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos mokslo
ir studijij jstatyme), ir kiti juridiniai asmenys, turintys teis? vykdyti mokslinius tyrimus.
„Uz - 10 (vienbalsiai).
Priemone 1.2.4. Nerimo pa litimo tyrimo analize siulant efektyvios nemedikamentines

pagalbos priemones;
Pareiskejai: mokslo ir studijij institucijos, jregist uotos Svietimo ir mokslo institueiji registre
(mokslo ir studijij institueijij s voka suprantama tai , kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos mokslo
ir studijij jstatyme), ir kiti juridiniai asmenys, turintys teis$ vyk yti mokslinius tyrimus.
„Uz ~ 10 (vienbalsiai).
Priemone 1.2.5. Kohortinis narkotikij vartotojij mirtingumo tyrimas Lietuvoje;

Pareiskejai: mokslo ir studijij institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo institueijij registre
(mokslo ir studijij institueijij s voka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos mokslo
ir studijij jstatyme), ir kiti juridiniai asmenys, turintys teis$ vykdyti mokslinius tyrimus.
„Uz - 10 (vienbalsiai).
Priemone 1.2.6. Saties gyventojij jpro&ij, a imdiij ir daznumo alkoholinius gerimus jsigyti
uzsienio salyse, jvertinant pasienio p ekyb , tyrimas.

Pareiskejai: mokslo ir studiji institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo institueiji registre
(mokslo i studijij institueijij Scjvoka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos mokslo
ir studij jstatyme), ir kiti juridiniai asmenys, turintys teis? vykdyti mokslinius tyrimus.
„Uz - 10 (vienbalsiai).

II PRIORITETAS. SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS.
2.1. Prevenciniai projektai.
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Finansuojamos jrodymais grjstos jgudzius kuriancios ar elgsen keiciancios veiklos.
Priemone 2.1.1. Inovatyvios fizinio aktyvumo skatinimo iniciatyvos;

Pareiskejai: biudzetines jstaigos, viesosios jstaigos, nevyriausybines organizacijos
(nevyriausybiniij organizacijij s voka suprantama tai , kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos
nevyriausybiniu or anizaciiu pletros istatyme).

„Uz - 10 (vienbalsiai).
Priemo e 2.1.2. Iniciatyvos, skirtos sveikatai palankiems mitybos jprociams formuoti ir

stiprinti;
Pareiskejai: biudzetines jstaigos, viesosios jstaigos, nevyriausybines organizacijos
(nevyriausybinii} organ zacijij sqvoka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos
nevyriausybiniu or anizaciiu pletros jstatyme).

„Uz - 10 (vienbalsiai).
Priemone 2.1.3. Ankstyvoji intervencija tabako gaminius ir elektronines cigaretes rukantiems
vaikams;

Pareiskejai: biudzetines jstaigos, viesosios jstaigos, nevyriausybines organizacijos
(nevyriausybinii} organizaciji} s voka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos
nevyriausybiniij organizaciji} pletros jstatyme).
„Uz - 10 (vienbalsiai).
2.2. Moksliniai tyrimai.

Finansuojamos jrodymais g jstos jgudzius kurianSios ar elgsen keiciancios veiklos.
Priemone 2.2.1. Mokiniij fizinio pajegumo nustatymo, stebesenos ir analizes modelio
suku imas.

Parei kejai: mokslo ir studijij institucijos, jregistruotos Svietimo ir mokslo instituciji} registre
(mokslo ir studijij institucijij s voka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos mokslo
ir studij\| jstatyme), ir kiti juridiniai asmenys, turintys teis$ vykdyti mokslinius tyrimus.
„Uz ~ 10 (vienbalsiai).
3. Socialine kampanija:
Priemone 3.1. Viesinimo kampanijos „Rinkis gyvenim sveik * t stinumas pagal 2019 m.

prioritetines sritis.
Reikalavimai kampanijai:
kompleksiskai ir nuosekliai skatinti visuomen$ spr sti sveikos gyvensenos skatinimo ir
visuomenes psichikos sveikatos stip inimo roblemas. Kvieciama teikti pasiulymus nuosekliai
komunikacinei kampanijai, kudos tikslas - keisti visuomenes (pilieciij) nuostatas, susijusias su
sveikos gyvensenos ir visuomenes psichikos sveikatos stiprinimu (vakcinavimo skatinimo, atsakingo

antibiotikij vartojimo, burnos higienos, priklausomybes nuo vaistij, zindymo skatinimo, su alkoholio
pardavimu ar jsigijimu iki 20 metij susijusi socialine kampanija ir kt.).
Kampanijos sukurti produktai turi visoms tikslinems grupems siijsti aiski zini , kad kiekvienas
is musi} turime jaustis atsakingi uz savo artimiyij ir kitij aplinkos zmoniij ateitj ir sveikat , kiekvienas
i§ musij turi sugebeti suprasti, kas vyksta, ir imtis aktyviij prevencinii veiksmi . Zinutes neturetij buti
destomos tiesiogiai, jos turetij buti perduodamos naudojant jvairias menines i§rais os priemones.

Kampanijos akcentai:
- turi buti i§ryskinama pagrindine problema: kai problemas bandoma neigti arba
nesureiksrriinti, jos tampa norma;
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- turi buti aiski priespriesa tarp to, kas visuomeneje vis dar neteisingai suvokiama kaip
„normalu ir kas jau pripazjstama problema visose nurodytose probleminese srityse;
- turi b ti formuojamas supratimas, kad butina veikti, ir nurodoma, k daryti:

1) reaguoti;
2) ieskoti informacijos, kai nori padeti;
3) kreiptis pagalbos;.
4) sulaukti pagalbos ir pan.
Paraiskos teikiamos atskiroms dalims:
1 dalis. Televizijos:
• Nacionaline televizija (1 iaimetojas - konsorciumas);
• Regionine te evizija (1 Iaimetojas - konsorciumas).
2 dalis. Internetiniai portalai (1 Iaimetojas - konsorciumas).

3 dalis. Lauko reklamos stendai (1 Iaimetojas).
4 dalis. Nacionaline s auda (1 Iaimetojas - konsorciumas).
5 dalis. Regionine spauda (1 Iaimetojas - konsorciumas).

6 dalis. Radijo stotys (1 Iaimetojas - konsorciumas).
7 dalis. Specializuota ziniasklaida sveikatos temomis:
• TV laidos (1 Iaimetojas - konsorciumas);
• Spauda, savaitrasciai, radijas, portalai (1 Iaimetojas - konsorciumas).

8 dalis. Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo iniciatyvi} viesinimas ir rezultatij
, veiklinimas , strategijos sukurimas (1 Iaimetojas).
Pareiskejai: juridiniai asmenys, issky s valstybes ir savivaldybiij institucijas ir jstaigas (valstybes
i savivaldybii| institucijij bei jstaigi} s voka suprantama taip, kaip ji apibrezta Lietuvos Respublikos
valstybes tarnybos jstatyme), juridiniai asmenys, teikiantys skaitmenines rinkodaros paslaugas
(Socialines informacines kampanijos 8 daliai).
„Uz - 10 (vienbalsiai).

SVARSTYTA: Taryba diskutavo del 2019 m. Valstybinio visuomenes sveikatos sti rinimo
fondo lesij paski stymo prevenciniams projektams, moksliniams tyrimams ir socialinei kampanijai.
Pasisake: Sarunas Narbutas, Aud ius SCeponavicius, RamuneNavickiene, Rasa Kiudyte, Sigita
Kemeriene, Jelena Talackiene, Rolanda Valinteliene, Henrika Vamiene, Violeta Murauskaite,
Grazina Belian.

BALSAVIMAS: Taryba, jvertinusi 2019 mety Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo
fondo turimas lesas, jas paskirste remiamoms 2019 m. veikloms:

Prevenciniams projektams skirti 1487000 Eur;
Moksliniams tyrimams skirti 350000 Eur;
Socialinei informacinei kampanijai skirti 1250000 Eur.
„U2 - 9, „Susilaiko - 1.

BALSAVIMAS: Del les4 paskirstymo Socialines informacines kampanijos atskiroms dalims:
1 dalis. Televizijos (Nacionaline televizija (1 Iaimetojas - konsorciumas), Regionine televizija
(1 Iaimetojas - konsorciumas) - iki 320 000 eunj.
„Uz - 10 (vienbalsiai).
2 dalis. Internetiniai portalai (1 Iaimetojas - konsorciumas) - iki 320 000 eunj.
„Uz - 10 (vienbalsiai).
3 dalis. Lauko reklamos ste dai (1 Iaimetojas) - iki 100 000 eunp
„Uz - 10 (vienbalsiai).
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4 dalis. Nacionaline spauda (1 laimetoj s - konsorci mas) - iki 70 000 eunp
„Uz - 10 (vienbalsiai).
5 dalis. Regionine spauda (1 laimetojas - konsorciumas) - iki 150 000 eunj.
„Uz - 10 (vienbalsiai).
6 dalis. Radijo stotys (1 laimetojas - konsorciumas) - iki 90 000 eunp
„Uz - 10 (vienbalsiai).
7 dalis. Specializuota ziniasklaida sveikatos temomis:
TV laidos - iki 50 000 eunj;
,,1 2 - 10 (vienbalsiai).
Spauda, savait asciai, radijas, ortalai - iki 50 000 eurij.

„Uz - 10 (vienbalsiai).
8 dalis. Valstybinio visuomenes sveikatos stiprinimo fondo iniciatyvij viesinimas ir rezultatij

„jveiklinimas , strategijos suku imas - iki 100 000 eunj.
„Uz - 10 (vienb lsiai).
NUTARTA: Kitas Tarybos posedis numatomas 2019 m. sausio 30 d. Darbotvarkeje - konku so
skelbimo svarstymas. Kiti klausimai.

Tarybos pirmininkas

Posedzio sekretore

Rinalda Akelyte

