Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų
finansavimo 2019 m. konkurso lėšos skiriamos šių institucijų projektams vykdyti:
Eil. Paraiškos teikėjas
Nr.
1.
Marijampolės socialinės pagalbos
centras
2.
Marijampolės moksleivių kūrybos
centras
3.
Asociacija „Trys plunksnos“
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Projekto pavadinimas
„Dar kartą-sveikatos labui“

Suma
Eur
300

„Judėk ir tobulėk“

240

„Kneipo terapijos - pojūčių tako
įrengimas“
„Gyvenk sveikai ir aktyviai“

8100

VšĮ Kauno ir Marijampolės regiono
aklųjų centras
Marijampolės klubas „Diabetikas
Užkirskime kelią cukrinio diabeto
ABC“
plitimui
Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“ Taisyklinga laikysena ir judėjimas fizinė ir emocinė vaiko sveikata (tęstinis)
Asociacija „Vizualinis sprendimas“
„Sveikas judesys“
Klubas Kvietiškio pelėda
Atraskime iš naujo natūralias
sveikatinimo priemones
VšĮ „Alfa centras“
Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo
programa skirta asmenims
priklausomiems nuo psichoaktyvių
medžiagų
Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų Norim gyvent sveikiau
draugija
Marijampolės orientavimosi sporto
„Labirintas - 2019“
klubas „Javonis“
VšĮ Sonatos namai
„Apsispręsk, koks nori būti“
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo „Sporto turas“
sąjungos filialas „Marijampolės
skyrius“
Marijampolės plaukimo, bėgimo ir
„Palaikau sportinę formą“
triatlono meistrų klubas „Torpedos“
Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno
„Klausa nepakenks sveikos gyvensenos
teritorinės valdybos Marijampolės
ugdymui“
pirminė organizacija
Samarija gailestingumo namai
„Nepripažintos problemos neišspręsi“
VšĮ Švč. Marijos globos namai
Sveika mityba - kelias į sveikesnį
gyvenimą
Marijampolės regiono neįgaliųjų
Neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimas
sporto ir sveikatingumo klubas
per sporto ir sveikatinimo užimtumo
„Šešupėlė“
veiklas
Asociacija „Marijampolės skautai“
„Skautavimas - gyvenimo būdas“
Marijampolės Jaunimo organizacijų
Netylėkim!
taryba „Apskritas stalas“
VšĮ Degučių vaikų dienos centras
„Aukime sveiki“
UAB „Medgintras“ Marijampolės
„Vaikų, paauglių, turinčių emocijų ir
psichikos sveikatos centras
elgesio sutrikimų psichinės sveikatos
stiprinimas, bei jų integravimas
visuomenėje, pagalba jų šeimos nariams“

180
400
1100
428
300
2600

400
500
600

700
250

300
450
250

750
350
1000

23.
24.
25.
26.
27.

Marijampolės Petro Kriaučiūno
viešoji biblioteka
Marijampolės savivaldybės
pedagoginė psichologinė tarnyba
Lietuvos asociacija „Gyvastis“
VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo
gerovės centras „Židinys“
Viešoji įstaiga „Nedelsk“

28.

Marijampolės krašto žmonių su
negalia klubas “Siekis“

29.

Marijampolės aikido aikikai mokykla
„Aikivaras“
Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo
blaivybės sąjunga „Žingsnis“
Viešoji įstaiga „Sveikatingumo
idėjos“

30.
31.
32.

Renkuosi būti sveikas 2
Savižudybių prevencijos modelis ir jo
taikymas Marijampolės savivaldybėje

3.
4.
5.
6.

-

400
„Sveikas gyvenimas – mūsų siekiamybė
700
2019“ (tęstinis projektas)
Prevencinis projektas prieš krūties vėžį
450
„Nedelsk“ Marijampolės rajone
Sveikos mitybos, fizinio aktyvumo
skatinimo, alkoholio ir tabako
prevencijos sklaida neįgaliųjų ir jų
artimųjų tarpe
„Sveikatos išsaugojimų įgūdžių
400
formavimas aikido pagalba“
„Jaunimas YRA aktyvus“
800
Marijampolės „Sniego gniūžtės“
500
projektas
„Fizinio aktyvumo veiklos plėtra
500
tarptautiniuose projektuose“
Iš viso: 23748

Projektai bus finansuojami kai bus gautas papildomas finansavimas.
Eil.
Nr.
1.
2.

800

Paraiškos teikėjas

Projekto pavadinimas

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
Marijampolės mokykla-darželis
„Želmenėliai“
Marijampolės Mokolų mokykladarželis
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės
sveikatos priežiūros centras
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis
„Nykštukas“
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis
„Pasaka“

„Valgyk. Judėk. Gyvenk“
Žinok, judėk ir auk (tęstinis)
„Sveiki vaikai - laimingi“
Infekcinių ligų profilaktikos ir psichinės
gyventojų sveikatos stiprinimo programa
„Augu sveikas, saugus ir stiprus“
„Darželis, kuriame gyvena paslaptys“

