Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

08.4.2-ESFA-V-628 ,,Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“

Patvirtintas specialusis
projektų atrankos kriterijus:

Priemonės specialusis projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2015 m. birželio 18 d.
Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau –
Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815, 3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų
profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ ir (arba) 4
priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ < ... > “ nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
veiksmų plano 3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo
išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 35 punkte iškelto tikslo, 37 punkte
nustatyto uždavinio ir įgyvendina 37.1 ir (arba) 37.2 ir (arba) 37.3 ir (arba) 37.5 ir (arba) 37.6 ir (arba)
37.7 ir (arba) 37.9 ir (arba) 37.14 ir (arba) 37.15 papunkčiuose numatytas priemones (nustatytas veiklas ir
projektų vykdytojus);
ir (arba)
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 29 punkte iškelto tikslo, 32 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 32.2
(veiklas, susijusias su įgyvendinamų veiksmų stebėsena ir vertinimu), 32.2.2 (veiklas, susijusias su
rekomendacijų parengimu dėl fizinio aktyvumo didinimo intervencijų įgyvendinimo praktikoje) ir (arba)
32.2.3 (veiklas, susijusias su rūkymo paplitimui mažinti skirtų rekomendacijų parengimu dėl intervencijų
įgyvendinimo praktikoje bei informacijos sklaida apie metimo rūkyti galimybes ir metodikas; rūkančių ir
nerūkančių informavimą apie tabako dūmų aplinkoje galimas neigiamas pasekmes sveikatai) ir (arba)
32.2.7 ir (arba) 32.2.8 ir (arba) 32.2.9 papunkčiuose numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų
vykdytojus);
< ... > .
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Strateginio planavimo
dokumento pakeitimo
paaiškinimas:

Stebėsenos komitetas informuojamas, kad patikslinamos Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų
plano 3 priedo 37.2 papunkčio ir 4 priedo 32.2.8 papunkčio nuostatos, išplečiama 37.2. ir 32.2.8.
papunkčiuose aprašytų veiklų apimtis, papildant veiklas tiksliniais mokymais, taip prisidedant prie
veiksmingo tikslinių teritorijų gyventojų sveikatos raštingumo didinimo:
„37.2. įgyvendinti visuomenės informavimo priemones, mažinančias žmonių abejingumą nelaimės
ištiktiems, skleisti žinias apie pirmosios pagalbos teikimą ir profesionalios pagalbos prieinamumą. Taip
pat organizuoti pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių mokymus., mokyti tikslinių teritorijų gyventojus
pirmos pagalbos, pradinio gaivinimo, naudojant automatinius išorinius defibriliatorius,
kraujavimo stabdymo bei įsigyti mokymams reikalingą įrangą. Vykdytojai: Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centras, savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, savivaldybių administracijos;“.
„32.2.8 parengti visuomenės sveikatos ir savivaldybių specialistams skirtas kvalifikacijos kėlimo sveikos

mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo programas bei pagal jas vykdyti mokymus tikslinėse teritorijose
dirbantiems šios srities specialistams. Taip pat mokyti tikslinių teritorijų gyventojus pirmos pagalbos,
pradinio gaivinimo, naudojant automatinius išorinius defibriliatorius, kraujavimo stabdymo bei
įsigyti mokymams reikalingą įrangą (šios priemonės įgyvendinimas bus derinamas su Traumų ir
nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo
krypties aprašu). Vykdytojas: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras;“.

