Įgyvendinamas projektas ,,Sveikas jaunimas – Plungės rajono gerovės pagrindas“
Pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr.LT11 „Visuomenės
sveikatai skirtos iniciatyvos” priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų
savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas, įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo modelį” įgyvendinamas projektas „Sveikas jaunimas – Plungės rajono gerovės
pagrindas“.
PROJEKTAS ,,SVEIKAS JAUNIMAS – PLUNGĖS RAJONO GEROVĖS PAGRINDAS“
Projekto vykdytojas
Plungės rajono savivaldybės administracija
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
nevyriausybinė visuomeninė organizacija ,,Krantas”,
Projekto partneriai
Bjerkreimo komuna (Norvegijos Karalystė).
Projekto numeris

Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-002

Projekto vertė

84 887,19 euro

Savivaldybės biudžeto lėšos
Projekto veiklų pradžia ir pabaiga

nėra
2015 rugsėjo 3 d. - 2016 balandžio 30 d.

Plungės rajono savivaldybės administracija nuo 2015 m. rugsėjo 3 d. pradėjo įgyvendinti
projektą „Sveikas jaunimas – Plungės gerovės pagrindas“ (Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-002)
pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr.LT11 „Visuomenės
sveikatai skirtos iniciatyvos” priemonės „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų
savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas, įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo modelį” gaires.
Pareiškėja - Plungės rajono savivaldybės administracija.
Projekto partneriai: Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
nevyriausybinė visuomeninė organizacija ,,Krantas”, Bjerkreimo komuna (Norvegijos Karalystė).
Projekto tikslas - jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) prieinamumo
gerinimas ir plėtra Plungės rajono savivaldybėje, padedanti sveikatos sistemos ir kitų sektorių
specialistams ir jaunimui geriau orientuotis teikiamų paslaugų įvairovėje.

Projekto biudžetas 84 887,19 euro.
 Modelio vizija – pasiekta ir išsaugota geriausiai įmanoma 14–29 m. amžiaus jaunų
žmonių sveikata ir gerovė.
 Modelio tikslas – paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą bei teikti
jiems kokybiškas prieinamas ir jų poreikius atitinkančias JPSPP, taikant algoritmus.
Pagrindinė modelio funkcija – per paslaugų teikimo algoritmus sujungti į vieningą tinklą
jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir, gerinant jų bendradarbiavimą, teikti
efektyvesnes jaunimui prieinamas, priimtinas ir tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas, taip
užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą.
Projekto įgyvendinimo metu Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure bus
įsteigtas JPSPP koordinacinis centras, kuriame dirbs JPSPP specialiai dirbti su modeliu išmokytas
JPSPP koordinatorius.
JPSPP koordinacinis centras bus aprūpintas visa būtina įranga, sveikatos stiprinimo ir
prevencinių priemonių komplektu, metodinėmis priemonėmis. Projekto įgyvendinimo metu bus
organizuojami įvairūs su sveikata susiję renginiai bei mokymai jaunimui, mokymai į JPSPP modelį
patenkančių institucijų atstovams komandinio darbo tematika, sprendžiant su jaunimu susijusias
problemas, organizuojamas tėvų švietimas paauglių lytiškumo klausimais, jaunimo švietimas
sveikos gyvensenos klausimais, įrengta treniruoklių aikštelė ir kitos veiklos.
Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegtas JPSPP teikimo modelis, atitinkantis Plungės
rajono savivaldybės jaunimo poreikius, sudarytas iš 4 algoritmų:
1. lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo
algoritmas;
2. psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimo
algoritmas;
3. savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimo algoritmas;
4. sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, mažinimo algoritmas.
Siekiant geriausių projekto rezultatų, jis bus įgyvendinamas pasitelkiant darbo su jaunimu
patirties turinčias organizacijas – Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą,
nevyriausybinę visuomeninę organizaciją ,,Krantas” kitus subjektus. Numatomas gerosios
praktikos, teikiant jaunimui palankias sveikatos paslaugas, pasisėmimas iš partnerio - Norvegijos
Bjerkreimo komunos. Bendradarbiaujant partneriams, į projekto veiklas bus įtraukta daugiau
jaunimo, todėl tikimasi, kad bus pasiektas didesnis projekto efektas.
Įdiegtas JPSPP modelis padės spręsti problemas tiek asmeninio (tiesioginio) kontakto su
jaunuoliu, kuriam reikia pagalbos, atveju (gydymas, stebėsena, prevencija), tiek netiesioginio
kontakto atvejais. Plungės rajono jaunimo sveikatos problemos bus sprendžiamos sistemingai, t. y.
organizaciniu, finansiniu, teisiniu ir politiniu aspektais.
Projektas finansuojamas iš 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr.LT11
„Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos” lėšų. Projekto Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-002.

Projekto metu vykusių renginių, susitikimų fotomedžiaga publikuojama internetiniuose
puslapiuose: www.plunge.lt ir www.plungesvsb.lt
Savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė

