
     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

     

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITOS

PATVIRTINIMO

2020 m. vasario 25 d.     Nr. T-52

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio

4 dalimi ir 63 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m.

birželio 3 d. įsakymu Nr. V-656 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios

programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Kauno miesto

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos

aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. T-

222 „Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos

sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktą, Kauno miesto savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios

programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitą (pridedama).

2. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti

skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,

Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis
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PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 25 d.

sprendimu Nr. T-52

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITA

2019 metais iš Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios

programos lėšų buvo vykdomos dvi priemonės: visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo ir

sutrikimų profilaktikos srityje buvo įgyvendinamas Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio

priemonių planas, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo srityje buvo įgyvendinamos

projekto „Judėk sveikai“ veiklos.

2019 m. įgyvendinant Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio priemonių planą buvo

įvykdytos šios veiklos:

5 psichikos sveikatos centruose taikoma atvejo vadyba – per mėnesį vidutiniškai

106 asmenims;

teikta anoniminė psichologinė pagalba darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis –

1222 konsultacijos;

teikta pagalba 10 psichologinėse grupėse 5 psichikos sveikatos centruose – 100 suaugusiųjų,

121 paauglys (jaunimo atstovas), iš viso įvyko 391 užsiėmimas, sudalyvavo 1705 dalyviai;

suorganizuota 16 savitarpio paramos nusižudžiusiųjų artimiesiems grupės susitikimų –

39 dalyviai;

suorganizuoti savižudybės rizikos nustatymo, pirminio reagavimo ir siuntimo pagalbai

mokymai (SafeTalk) – 177 dalyviai;

suorganizuoti savižudybių intervencijos mokymai (Asist) – 149 dalyviai;

savižudybių prevencijos mėnesį „Tu esi svarbus“ (nuo rugsėjo 10 d. iki spalio 10 d.) vyko

dviračių žygis, socialinė akcija Pasaulinei savižudybių prevencijos dienai paminėti, 2 filmų

peržiūros kino teatre, konferencija-forumas „Priklausomybių problema savižudybių prevencijoje“,

orientavimosi žaidimas, senjorų popietė prie kavos.

2019 m. įgyvendinant projektą „Judėk sveikai“ buvo suorganizuoti 1768 fizinio aktyvumo

užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 88400 dalyvių. Fizinio aktyvumo veiklos buvo skirtos visiems

Kauno miesto gyventojams (jaunimas, senjorai, motinos su mažais vaikais, darbingo amžiaus

žmonės, šeimos). Užsiėmimai vyko skirtingose miesto teritorijose, žmonės galėjo rinktis nuo 5 iki

10 skirtingų veiklų per dieną (joga, akrojoga, taiči, boksas, funkcinės treniruotės, zumba, šokiai,

bėgimas, kalanetika, futbolo kamuolio valdymo treniruotės ir t. t.). Vasaros laikotarpiu veiklos vyko

atvirose miesto erdvėse (parkuose).
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I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS

PROGRAMOS LĖŠOS

Eil.

Nr.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo

specialiosios programos lėšų šaltiniai
Surinkta lėšų, tūkst. Eur

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 23,00

2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšos

191,17

3. Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos 0,00

4. Kitos lėšos 0,00

5. Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų 

pradžioje

90,67

Iš viso 304,84

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS

PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYTOS PRIEMONĖS

Eil.

Nr.

Programos /

priemonės

poveikio sritis

Vykdytų savivaldybės

visuomenės sveikatos programų,

priemonių skaičius

Skirta lėšų,

tūkst. Eur

Panaudota

lėšų, tūkst. Eur

1. Savivaldybės kompleksinės programos

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

1. Psichikos 

sveikatos 

stiprinimas

(smurto, 

savižudybių 

prevencija, streso 

kontrolė ir kt.)

1 165,00 143,31

2. Fizinio aktyvumo 

skatinimas

1 77,67 109,34

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas

4. Kita

Iš viso lėšų 242,67 252,65

________________________________________
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) 1533 - Juškaitė Giedrė (Sveikatos apsaugos 

skyrius vyriausioji specialistė)
Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 
priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos 
patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-02-25 Nr. T-52

Adresatas  - 

Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties 
parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) 
pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data

 - 

Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų 
dokumentų failų skaičius

1

Papildomi metaduomenys Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
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