PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2022 m. liepos 8 d.
įsakymu Nr. V-1213
VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO 2022 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO VISUOMENĖS
SVEIKATOS STIPRINIMO PROJEKTAMS SĄRAŠAS
Nr. Organizacijos
pavadinimas

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Projekto
pavadinimas

I PRIORITETAS: SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS
PREVENCINIAI PROJEKTAI
Švietimo pagalbos projektai, VšĮ
„Interaktyvus sportas namuose- pokovidinio sindromo
simptomams lengvinti“
Gargždų miesto bendruomenė
„Onkologinių ligų prevencija Klaipėdos rajone“
Sporto klubas "Budora"
„Metodinė interaktyvi medžiaga sveikos gyvensenos įpročių
ugdymui, fizinio aktyvumo skatinimui bei emocinės sveikatos
stiprinimui, skirta mokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams“
Lietuvos vaikų vėžio asociacija "Paguoda"
„Stiprių vaikų klubas“
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės „Inovatyvus lytiškumo ugdymas“
sveikatos biuras
Asociacija "Vilniaus Lietaus vaikai"
„Lytiškumo ugdymo autistiškiems vaikams modelio
sukūrimas ir diegimas“
Paramos ir labdaros fondas "Mamų unija"
Judėjimo negalią ir sutrikimų turinčių vaikų fizinės ir
psichosocialinės būklės gerinimas taikant hipoterapijos ir
kaniterapijos metodus
Lietuvos antsvorio ir nutukimo prevencijos „Sveikatingumo ugdymo paslaugų šeimoms, kuriose yra
asociacija „Lobesity“
vaikai su antsvoriu ar nutukimu, prieinamumo didinimas
Lietuvoje“
Mindify, VšĮ
„Sveikatos stiprinimo programa jaunimui“
Futbolo akademija Dainava, VšĮ
„Kompleksinė vaikų sveikatinimo programa“

Valstybinio
visuomenės sveikatos
stiprinimo fondo
tarybos skirta lėšų
suma (Eur)

54 070,00
37 623,25
44 921,70

59 836,00
35 997,17
33 218,00
44 482,72

50 000,00

36 882,20
31 993,00
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11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Kauno miesto poliklinika, VšĮ

„Gyventojų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimas
pokovidinio sindromo simptomų lengvinimui pasitelkiant
inovatyvias technologijas“
Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius
„Augu sveikas ir stiprus“
Aukštaitijos Siaurasis Geležinkelis, VšĮ
„Sveikatingumo Siaurukas“
Respublikinė jogos mokykla, VšĮ
„GYVENTI GERA. Sveikatingumo programa, skirta
sveikatos stiprinimui ir fizinio aktyvumo didinimui, COVID19 ligos prevencijai ir sukeltoms pasekmėms mažinti.“
II PRIORITETAS: VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS
PREVENCINIAI PROJEKTAI
MO muziejus, VšĮ
„Moksleivių emocinio raštingumo gerinimas pasitelkiant
meno intervencijas“
Šiaulių universitetinė gimnazija
„Jaučiu ir bendrauju: teatro ir dailės duetas“
Kultūrinės ir organizacinės idėjos, VšĮ
„Atmetimo galerija“
Asociacija „Kitoks vaikas“
„Efektyvių pagalbos metodų taikymas vaikams, turintiems
raidos sutrikimų. Tėvų ir specialistų kompetencijų
tobulinimas“
Skaitmeninės etikos centras
„Probleminio interneto ir kitų skaitmeninių technologijų
naudojimo iššūkiai psichikos sveikatai: į pagalbą specialistui“
„Fitonika“, VšĮ
„Asmenybės psichologinis, emocinis ir socialinis atsparumas:
iššūkiai ir sprendimai“
Biudžetinė įstaiga Girstučio kultūros centras
„Asmenų nuo 55 metų geros savijautos programa per meną ir
judesį“
Šeimų centras „Būkime kartu“, VšĮ
„Dainavos bendruomenės psichologinio atsparumo įgūdžių ir
socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas“
Lions quest Lietuva, VšĮ
Animacija vaikų ir paauglių socialinių ir emocinių įgūdžių
ugdymui
Koalicija „Galiu gyventi“
„Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir žalos
mažinimo paslaugos pasilinksminimo vietose: lankytojų
informavimas/švietimas ir specialistų, dirbančių su šia
tiksline grupe, mokymai“
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės „Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų
viešoji biblioteka
psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-emocinių
kompetencijų stiprinimas pasitelkiant kultūros ir meno
intervencijas“

60 526,00

37 179,00
46 492,00
45 000,00

42 607,70
31 817,70
40 433,24
43 465,00

62 538,41
50 627,50
30 049,27
30 003,00
31 000,00
49 149,97

40 000,00
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26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.

Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“

„Prevencinių priemonių įgyvendinimas specialistams ir
tėvams, auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimų“
Socialinių projektų institutas
„Probleminio interneto naudojimo prevencijos programa
Gyvenu Gyvai“
Anykščių jaunimo klubas
„Aš čia, jei manęs prireiks“
Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
„Specialistų žinių ir kompetencijų tobulinimas sprendžiant
probleminio interneto ir kitų skaitmeninių technologijų
naudojimo keliamus iššūkius psichikos sveikatai ir skatinant
šių priklausomybių prevenciją“
Psichologinės paramos ir konsultavimo centras, VšĮ „Metodinės medžiagos - programos “Vaikų, jaunuolių ir
suaugusiųjų psichologinio atsparumo ir socialinių-emocinių
kompetencijų stiprinimas“ parengimas, išbandymas ir
pristatymas psichikos sveikatos gerinimo srityje dirbantiems
specialistams“
Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos „Žalingo technologijų poveikio mažinimas Lietuvoje“
biuras
Abromiškių reabilitacijos ligoninė, VšĮ
„Ankstyvosios raidos sutrikimų prevencijos priemonių ir
pagalbos vaikams prieinamumo didinimas ir plėtra“
Savarankiški vaikai, VšĮ
„Jonavos, Utenos, Kupiškio rajonų savivaldybių bendrojo
ugdymo įstaigų specialistų ruošimas, vaikų su specialiaisias
poreikiais integracijai į bendrojo ugdymo mokyklas“
MOKSLINIAI TYRIMAI
Vilniaus universitetas
„Didelės rizikos narkotikų vartotojų paplitimo vertinimas bei
adatų ir švirkštų programos ir pakaitinio gydymo aprėpties bei
kokybės įvertinimas taikant daugiametodį skaičiavimą
Lietuvoje“
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Lietuvos moksleivių ir suaugusių gyventojų sveikatos rizikos
veiksnių pokyčių COVID-19 pandemijos laikotarpiu
vertinimas ir rekomendacijų jų neigiamam poveikiui mažinti
parengimas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Lietuvos gyventojų loterijų ir azartinių lošimų paplitimo bei
įpročių tyrimas
Vilniaus universitetas
„Mokyklų pedagoginių darbuotojų emocinė (psichologinė)
savijauta“
SOCIALINĖ INFORMACINĖ KAMPANIJA
VIEŠINIMO KAMPANIJOS „RINKIS GYVENIMĄ“ TĘSTINUMAS

45 000,00
57 886,45
32 000,00
49 725,02

60 000,00

47 647,00
55 922,00
30 000,00

49 984,00

49 721,58

48 730,10
40 000,00
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.

Galimybių centras, UAB
Santarvės laikraštis, UAB
Media traffic, UAB

„Socialinė kampanija – Rinkis Gyvenimą!“
„Sveikata – brangiausias mūsų turtas“
„Kampanijos "Rinkis gyvenimą" tęstinumas ir COVID-19
prevencinė socialinė kampanija viešajame transporte“
Derybininkai.lt, UAB
„Rinkis gyvenimą sveiką“ specializuotoje žiniasklaidoje“
MVP sprendimai, UAB
„Socialinė kampanija „Rinkis gyvenimą“ regioninėse radijo
stotyse“
Reklamos ekspertai, UAB
„Socialinė kampanija ,,Rinkis gyvenimą"“
coagency, UAB
„Rinkis gyvenimą kampanija nacionaliniuose interneto
portaluose“
coagency, UAB
„Rinkis gyvenimą nacionaliniuose TV kanaluose“
Media bitės, UAB
„Tęstinės socialinės kampanijos „Rinkis gyvenimą“
įgyvendinimas nacionalinėje spaudoje“
Derybininkai.lt, UAB
„Rinkis gyvenimą sveiką“ regionų ir kabelinės TV
kanaluose“
PSICHIKOS SVEIKATOS PUOSELĖJIMO KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA
coagency, UAB
„Man viskas OK (psichinės sveikatos turinio projektas
interneto portaluose)“
Nuostabu, UAB
„Kartu iki mėnulio“ - lauko reklama“
Nuostabu, UAB
„Kartu iki mėnulio“ socialinių tinklų kampanija“
IŠ VISO
______________________________

60 000,00
300 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
80 000,00
200 000,00
230 000,00
200 000,00
80 000,00

30 000,00
40 000,00
40 000,00
3 046 528,98

