PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2022 m. liepos 8 d.
įsakymu Nr. V-1213
VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO 2022 METŲ
NEFINANSUOTINŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eilės
Nr.

Paraiškos
Nr.

Organizacijos
pavadinimas

10.

Nacionalinis
socialinės
integracijos
institutas, VšĮ
Sporto viršūnė, VšĮ

1.

124.
11.
134.

Darnaus vystymo
projektai, VšĮ

Psichologiškai atsparūs ir
emociškai stiprūs

29,5

Auksinė kumelytė,
VšĮ

Neįgalių (psichikos ir elgesio
sutrikimai) vaikų ir jaunimo
fizinės ir psichosocialinės
būklės gerinimas, teikiant
kontaktines paslaugas
dalyvaujant žirgams
Sveikų ir stiprių vaikų programa

Sporto klubas SHIN

29

28,5

5.

98.
6.

114.

Lietuvos
priklausomybės ligų
institutas
Rengimo šeimai
asociacija

7.

17.

Gimties Gijos, VšĮ

nepriklausau.lt
28,5
Neigiamo skaitmeninės
aplinkos poveikio vaiko
asmenybei prevencijos ir
ankstyvosios intervencijos
mokykloje algoritmas
Gamtos ir pirties terapija

28

27,5

8.

53.
9.

29,5

29,5

4.

119.

COVID-19 valdymas
pasitelkiant savanorystę
Normalų kūno svorį skatinančių
įpročių ugdymas

2.

3.

Projekto pavadinimas

Skirtų
balų
skaičius

Kauno kolegija

Kauno miesto aukštųjų
mokyklų dėstytijų su sveikata
susijusios elgsenos kitimas
Sars-Cov-2 viruso sukeltos
ligos kontekste

26,5

50.
10.

104.

Pažangaus
bendradarbiavimo
akademija, VšĮ
Agape Bonum, VšĮ

11.

16.

Lektoriai, VšĮ

12.

118.

Irunas, VšĮ

13.

79.
14.

33.
15.

47.
16.

48.

Trakų švietimo
centras, VšĮ

„Garso, spalvų ir meno
kūrybinis ryšys jauno žmogaus
emocinėse džiunglėse.“
Paauglių psichologinio
atsparumo įgūdžių ugdymas
sveikomis, psichinės bei fizinės
sveikatos nežalojančiomis
priemonėmis meno ir kultūros
intervencijos pagalba
Paslaugų prieinamumo ir
kokybės gerinimas Kauno r. ir
Kaišiadorių r. šeimoms,
auginančioms vaikus, turinčius
specialiųjų poreikių ir raidos
sutrikimų, taip pat su jais
dirbantiems specialistams
Pokovidinio sindromo
simptomų lengvinimo terapija
savarankiškai atliekant fizinius
pratimus pasitelkiant
inovatyvias technologijas
"Stiprūs kartu su istorija ir
menu"

SPORTO KLUBAS
KAYAK GYM, VšĮ

Žvilgsnis į save

Pasvalio lopšelis darželis „Eglutė“

Pasvalio lopšelio-darželio
,,Eglutė“ bendruomenės
psichikos sveikatos stiprinimas
pasitelkiant meno intervencijas
"Būk aktyvus ir sveikas"

Intelekto namai, VšĮ

26

26

25,5

25,5
23,5

23,5

21,5

17.

121.
18.

91.

Sveiko judesio
asociacija
Galimybių kūrėjai

19.

128.
20.

141.
21.

76.
22.

26

Klubas "Kario
kelias"

„Inovatyvūs sveikos
gyvensenos metodai
moksleiviams ir jų tėvams“
Stiprinti Lietuvos visuomenės
psichologinį atsparumą ir
psichinę sveikatą per meno
terapiją ir kūrybiškumą
skatinančius užsiėmimus
Sveikatingumo savaitgaliai

20,5

20,5

20

Atviros visuomenės
forumas, VšĮ

Meno simpoziumas

Kovos menų ir
sveikatingumo
klubas Tėkmė

Kinijos sveikatingumo sistemos
savarankiškiems užsiėmimams

20
19,5

28.

Filsoma

23.

64.

Pergalės link, VšĮ

„Vaikų ir paauglių, jaunimo,
dirbančių asmenų ir (ar)
vyresnio amžiaus asmenų
psichologinio atsparumo
įgūdžių ir socialinių-emocinių
kompetencijų stiprinimas
pasitelkiant kultūros ir meno
intervencijas“
Ramybė mene

18,5

24.

7.
25.

107.

Širvintų meno
mokykla

Menas sveikatai

RUBBE, VšĮ

Psichologinio atsparumo
įgūdžių ir socialinių-emocinių
kompetencijų stiprinimas
pasitelkiant kultūros ir meno
intervencijas
Sveika šeima – sveika ateitis

26.

100.
27.

20.
28.

2.
29.

38.

Baltijos Jūrų skautai,
VšĮ
Socialinio ir
emocinio ugdymo
institutas
Tauragės rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras
Sportikas, VšĮ

30.

95.
31.

142.
32.

14.
33.

54.
34.

82.
35.

19,5

Klaipėdos
universitetas

Asociacija
"Saviugdos raktas"
Baltijos šalių
strateginio vystymo
institutas, VšĮ
Sveikatinimo ir
šiaurietiško ėjimo
klubas EGO SANUS
Motyvaciniai
projektai, VšĮ

16,5

16,5

14,5
Mokyklos bendruomenės
specialistų žinių ir
kompetencijų tobulinimas
emocinės sveikatos stiprinimui
„Mokomės gyventi sveikai“

14,5

14
Inovatyvus įrankis treneriams ir
treniruotės vartotojams
persirgusiems Covid-19
infekcija
COVID-19 pandemijos kaip
socialinės traumos patirties
poveikis psichosocialinei
sveikatai
Taisyklingos laikysenos įtaka
(galia) fizinei, socialinei ir
psichologinei sveikatai.
Sveikatingumo žygiai,
įtraukiant silpnaregius,
akluosius ir senjorus
Sveikos gyvensenos skatinimas
pandemijos sukeltoms
pasekmėms mažinti
Sužaidybinti praktiniai
mokymai apie VR (virtualios

13,5

9,5

8,5

0

0
0

realybės) technologijų naudą
sveikai gyvensenai
94.

Inovacijų tinklas,
VšĮ

36.

97.

Lunbena, VšĮ

37.

36.

Koučingo klubas,
VšĮ

38.

74.

Kauno jogos studija,
VšĮ

39.

96.
40.

105.
41.

Socialinių partnerių
klubas, VšĮ
Socialinės
partnerystės centras,
VšĮ

Fizinio aktyvumo didinimo ir
psichinės būklės gerinimo
iniciatyvos organizavimas,
taikant efektyvias bei
šiuolaikines priemones Lietuvos
mokyklose
"Vaikų ir jaunimo savijautos
gerinimas“
„Kompleksinių ir
metodologinių priemonių
kuriančių sveiką gyvenseną
kūrimas ir diegimas mokyklinio
amžiaus vaikams, jų tėvams ir
sveikatinimo srities
specialistams“
„Prevencinių metodinių ir
aktyvių priemonių sukūrimas ir
taikymas siekiant formuoti
mokyklinio amžiaus vaikų
sveikos gyvensenos įpročius
palaikant normalų kūno svorį“
Žygis sveikos gyvensenos link

0

0

0

0

0
Inovatyvios iniciatyvos, skirtos
COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) pandemijai ar jos
sukeltoms pasekmėms suvaldyti
labiau pažeidžiamų asmenų
grupėms

0

