INFORMACIJA APIE SVEIKATOS APSAUGOS SRITIES PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ 2016 M.
Eil.
Nr.

Sveikatos apsaugos srities
projekto pavadinimas

Sveikatos apsaugos srities
projekto pateikėjas

Sveikatos apsaugos
srities projektui
įgyvendinti skiriama
suma Eur
380

1.

„Sveikas vaikas – vartai į
ateitį“

Vilkaviškio pradinė mokykla

2.

„Sveikas vaikas – laimingas
vaikas“

Vilkaviškio r. Kybartų lopšelisdarželis „Kregždutė“

270

3.

„Aš galiu rinktis“

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“
progimnazija

370

4.

„Sveikas kūnas – šviesios
mintys“

Vilkaviškio r. Kybartų mokykladarželis „Ąžuoliukas“

250

5.

„Pažink save, sportuodamas
nugalėk ligą“

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų
draugija

330

6.

„Laimingi vaikai“

Vilkaviškio r. Keturvalakių
mokykla-daugiafunkcis centras

270

Sveikatos apsaugos srities projekto
rezultatai
Suorganizuota
4
renginiai
(popietės,
sveikatingumo diena, sporto šventė). Įsigytas
sporto inventorius (lankai, gimnastikai,
kamuoliai, šokdynės, riboženkliai). Parengta
30 atmintinių, 4 stendai.
Organizuota 12 renginiai (fizinio aktyvumo
užsiėmimai, piešinių paroda, edukacinė
išvyka i progimnazijos stadioną, sporto
šventė, šokių užsiėmimai) ir pan.. Parengti 2
stendai, išleisti 2 lankstinukai
Organizuota 14 renginių (praktiniai fizinio
aktyvumo užsiėmimai su šiaurietiško ėjimo
lazdomis, sporto varžybos, bėgimas, judrieji
žaidimai, sportinės estafetės), skaityta 1
paskaita apie taisyklingą kvėpavimą, išleistas
2 lankstinukai, 2 skrajutės, parengti 2 stendai,
išvyka į sporto klubą „Impuls“ ir į Šakių
jaunimo kūrybos ir sporto centrą, kur mokėsi
plaukti.
Organizuoti 5 renginiai (sveikatingumo
šventė, judriųjų žaidimų rytmečiai, akcija,
relaksacijos užsiėmimai). Įsigytas sportinis
inventorius (2 lauko pavėsinės, 4 turistiniai
patiesalai).
Suorganizuota 3 dienų neįgaliųjų stovykla
Druskininkų socialinių paslaugų centre.
Vyko 4 renginiai (sporto, bočios varžybos),
skaityta 1 paskaita, įsigytas kraujo spaudimo
matuoklis.
Vyko 6 renginiai (popietė, spektaklis,
piešinių paroda, molio lipdymo ir mandalų

7.

„Judėjimas – sveikatos
šaltinis“

Vilkaviškio rajono sporto mokykla

290

8.

„Gyvenk sveikai, judėk
laisvai“

Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija

350

9.

„Sveikata – teisingas
požiūris“

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono
Donelaičio gimnazija

350

10.

„Sveikas vaikas – mūsų
ateitis“

Vilkaviškio Salomėjos Nėries
pagrindinė mokykla

380

„Pilviškių miestelio
gyventojų fizinio aktyvumo
skatinimas“

Pilviškių miestelio bendruomenė

11.

„Oro lašas – be
tuberkuliozės“
Alkoholio, tabako,
narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimo
prevencijos programa
„Keisk požiūrį“

Viešoji įstaiga Kybartų pirminės
sveikatos priežiūros centras
Asociacija „Keisk požiūrį“

Psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencinė
programa „Gyvenimas be

Viešoji įstaiga Vilkaviškio
pirminės sveikatos priežiūros
centras

12.

13.

14.

250
340

399

350

piešimo užsiėmimai). Organizuotos 2
paskaitos, įsigytos 2 metodinės priemonės.
Parengti 5 stendai, lankstinukas (100 vnt.).
Vyko 8 plaukimo ir kineziterapijos
užsiėmimai po 1,5 val. Marijampolės
sveikatingumo centre „Sveikatos banga“, 1
paskaita apie saugų elgesį vandenyje.
Parengtas 1 stendas. Suorganizuota 1
viktorina.
Vyko 6 renginiai (1 viktorina, 1 plakatų
piešimas, 3 sporto varžybos, judrioji
pertrauka), skaitytos 4 paskaitos, 1 išvyka į
batutų parką Kaune. Įsigytas šokinėjimo
kamuolys, šokdynės, stalo teniso raketės,
palapinė su tuneliu.
Skaitytos 2 paskaitos, organizuot 6 renginiai
(2 viktorinos, akcijos, zumbos užsiėmimai,
sporto varžybos). Parengtas 1stendas.
Suorganizuotos 3 išvykos, 4 paskaitos, 2
sportinės varžybos, 1 viktorina, 1 apklausa.
Parengtas 1 stendas, 4 lankstinukai,
atmintinės.
Bendruomenė įsigijo 5 poras šiaurietiško
ėjimo lazdų, organizuotas šiaurietiško ėjimo
žygis, vyko 24 praktiniai fizinio aktyvumo
užsiėmimai.
Skaitytos 2 paskaitos, 180 tuberkulino
mėginių. Parengtas 1 lankstinukas, stendai.
Organizuota
12
paskaitų
/seminarų
seniūnijose,
teiktos
konsultacijos
priklausomiems nuo alkoholio asmenims,
vyko susitikimai su Gudkaimio globos namų
gyventojais, piktnaudžiaujančiais alkoholiu,
parengta 13 plakatų, 1 lankstinukas.
Buvo vykdomos individualios konsultacijos
psichologinio atsparumo, kritinio mąstymo ir
vertybių ugdymo klausimais. Vyko pokalbiai,

svaigalų“

15.

16.

„Sveikuoliai 2016“

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija

„Sveikos sampratos
formavimas ir fizinio
aktyvumo skatinimas
Vilkaviškio krašte“
„Mums gera kartu“

Viešoji įstaiga Vilkaviškio turizmo
ir verslo informacijos centras

380

350

270

18.

Vilkaviškio rajono Vištyčio Petro
Kriaučiūno mokykla-daugiafunkcis
centras
„Sveikos gyvensenos link...“ VšĮ „Impulsus“

19.

„Klausyk, išgirsk, spręsk“

Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų
globos namai

290

20.

„Ar žalingi įpročiai tavo
draugai?“

Marijampolės profesinio rengimo
centras

290

21.

„Augu sveikas“

Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė
mokykla

350

17.

200

grupiniai užsiėmimai skirti psichoaktyvių
medžiagų vartojimo rizikai mažinti. Išleisti 6
lankstinukai (1 500 tiražu), parengti 9
stendai.
Organizuoti 4 renginiai (2 diskusijos, sporto
renginys, viktorina).
pažintinė-mokomoji
ekskursija.
Organizuoti
3
paskaitos
mokiniams.
Organizuoti 2 renginiai (pėsčiųjų žygis ir
viktorina) pravestas instruktažas prieš žygį,
parengti 2 plakatai, 1 klausimynas.
Mokiniai vyko į „Tarzaniją“, pagamintas
stendas, pagaminti ir išplatinti lankstinukai
(200 vnt.), atliktas fizinio aktyvumo testas.
Vyko 25 praktinių fizinio aktyvumo
užsiėmimų, 5 teoriniai užsiėmimai mitybos
klausimais, 1 varžybos. įsigyta sportinio
inventoriaus 10 priemonių (gimnastikos
kilimėliai, lazdelė mankštai, guminės
mankštos juostos).
Vyko 9 renginiai (organizuota sporto savaitė,
futbolo, kvadrato ir tinklinio varžybos,
estafetės). Vyko15 paskaitų ir mokymų.
Parengtas 1 stendas. Įsigyta sportinio
inventoriaus.
Vyko 6 renginiai (2 viktorinos, 2 sporto
renginiai, atliktas tyrimas dėl rūkymo
paplitimo skyriuje, piešinių paroda) parengti
3 stendai, 1 lankstinukas (400 vnt.), vyko 1
paskaita, integruota pamoka. Įsigyta sporto
inventoriaus: krepšinio, tinklinio kamuoliai,
teniso raketės, šaškės)
Organizuoti 4 fizinio aktyvumo renginiai,
sportinė
diena-stovykla,
ėjimas
šiaurietiškomis lazdomis. Skaitytos 3
paskaitos sveikos mitybos temomis. 17

„Sveika gyvensena – ne
mada, o būtinybė 6“

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“
gimnazija

380

„Be kliūčių į sveiką
gyvenseną“
„Priklausomybės ligų
prevencija, asmens higienos
įgūdžių formavimas“
„Sveikatinimo ir sveikos
gyvensenos ugdymas“

Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“
specialioji mokykla
Vilkaviškio socialinės pagalbos
centras

350

Respublikinė jungtinė profesinė
sąjunga

290

26.

Sportas – sveikata 2016

Vilkaviškio miesto futbolo ir stalo
teniso klubas „Sūdavija“

380

27.

„Podvarko šilo pėsčiųjų
takas“

Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo
klubas

380

28.

„ANTIvirusas“

Vilkaviškio kultūros centras

340

29.

Lytiškumo ugdymo ir
rengimo šeimai programa
„Pažink save“

Vilkaviškio dekanato šeimos
centras

290

22.

23.

24.
25.

mokinių mokėsi plaukti Šakių baseine.
Įsigyta 16 komplektų sportinės aprangos.
Parengtas 1 stendas.
Organizuoti 10 renginių (filmų peržiūra, 3
piešinių konkursai, sveikos gyvensenos žinių
konkursas,
konkursas
„Sveikuolių
sveikuoliai“, edukacinė išvyka). Skaityta 8
paskaitos, parengti 2 lankstinukai, išplatinti
800 vnt. tiražu, parengti 4 stendai.
Ataskaita apie įgyvendintas priemones
nepateikta.
Įsigyta 15 priemonių pedikuliozės gydymui.

200
Vyko 60 praktinių kineziterapijos užsiėmimų
VšĮ Vilkaviškio ligoninės
vertikalioje
vonioje. Skaityta 1 paskaita apie vandens
procedūrų naudą žmogaus organizmui.
Marijampolės
sveikatingumo
centre
„Sveikatos banga“ klubo nariai vyko 8
kartus, baseine praleido po 10 ak. val.
mokydamiesi
plaukti
bei
atlikdami
kineziterapijos pratimus. 1 paskaita apie
mokymosi plaukti taisykles, saugų elgesį
vandenyje, baseino ir vandens procedūrų
teigiamas savybes.
Vyko 10 šiaurietiško ėjimo mokymai,
Podvarko šile, šiaurietiško ėjimo trasos
atidarymo žygis, parengtas informacinis
trasos stendas, pagaminta 50 ženklinimo
stulpelių trasai Podvarko šile pažymėti.
Vyko 2 renginiai. Kalbėta apie sveiką
mitybą, maitinimosi klaidas.
Vyko 4 renginiai, 10 paskaitų jaunimo
vertybių, lytiškumo ugdymo bei rengimo
šeimai temomis.

