Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programos finansuojamų
projektų sąrašas
Eil. Paraiškos teikėjas
Nr.
1.
Asociacija „Vizualinis sprendimas“
2.
Marijampolės trečiojo amžiaus
universitetas
3.
Uždaroji akcinė bendrovė
„Suvalkietis“
4.
Viešoji įstaiga „Kauno ir
Marijampolės regionų aklųjų
centras“
5.
Balsupių kaimo bendruomenė
6.
Pagyvenusių žmonių draugija
„Javaja“
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14
15.
16.

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“
Marijampolės orientavimosi sporto
klubas „Javonis“
Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno
teritorinės valdybos Marijampolės
pirminė organizacija
Lietuvos asociacija „Gyvastis“

Marijampolės Petro Kriaučiūno
viešoji biblioteka
Marijampolės socialinės pagalbos
centras
Marijampolės savivaldybės I grupės
neįgaliųjų draugija
VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo
gerovės centras „Židinys“
Marijampolės jaunimo organizacijų
taryba „Apskritas stalas“
Viešoji įstaiga Marijampolės
pirminės sveikatos priežiūros centras

17.

SAMARIJA gailestingumo namai

18.
19.

Netičkampio kaimo bendruomenė
Marijampolės krašto žmonių su
negalia sporto klubas „Siekis“

20.

Viešoji įstaiga „Azzara“

Projekto pavadinimas
„Būk sveikas“
Sportas – žingsnis sveikatos link

Suma
Eur
540
580

Sveikata – didžiausias turtas

680

„Nematau, bet gyvenu aktyviai“

630

„Minutė sau“
Marijampolės savivaldybės amžiaus
asmenų sveikos gyvensenos skatinimas
per sveikatinimo prieinamumo didinimą
„Aktyvus jaunimas“
„Labirintas-2018“

340
530

„Klausa nepakenks Sveikai ir Saugiai
maitintis“

330

„Inkstų ligomis sergančiųjų ir jų artimųjų
sveikatos stiprinimas, skatinant
sergamumo profilaktiką žiniomis ir
fiziniu aktyvumu. Pasirūpinkime savo
inkstais“
Susitikime bibliotekoje: renkuosi būti
sveikas
„Ir vėl kartu – sveikatos labui“

440

530
640

1380
480

Negalia – ne kliūtis sveikai gyventi

340

„Sveikas gyvenimas – mūsų siekiamybė
2018“
Lytinis švietimas: nepatogu, tačiau
svarbu
Infekcinių ir neinfekcinių ligų
profilaktikos ir psichinės gyventojų
sveikatos stiprinimo programa
Kompleksinė pagalba šeimai, kenčiančiai
nuo priklausomybės ligos
„Būk atsakingas“
Sveikos mitybos, fizinio aktyvumo
skatinimo, alkoholio ir tabako
prevencijos sklaida neįgaliųjų ir jų
artimųjų tarpe
Prevencinis projektas prieš krūties vėžį

870
840
1040

510
380
210

540

21.
22.

Marijampolės sveikuolių klubas
„Prana“
UAB „Medgintras“

23.

Marijampolės miesto pagyvenusių
žmonių asociacija

24.

Marijampolės baikerių klubas
„Siena“
Regbio klubas „Grandis-7“

25.
26.
27.
28.

29.
30.

Marijampolės krašto samariečių
bendrija
VšĮ Gelbėkit vaikus Marijampolės
vaikų dienos centras
VšĮ „Seitanas“
Marijampolės aikido aikikai
mokykla „Aikivaras“
VšĮ „Laiminga moteris“

35.

VšĮ „Jaunieji inovatoriai“
VšĮ „Sveikatingumo idėjos“
VšĮ „Marijampolės regiono plėtros
agentūra“
Asociacija „Marijampolės miesto
vietos veiklos grupė“
Klubas „Kvietiškio pelėda“

36.

Kūrybinės dirbtuvės „Prie meno“

31.
32.
33.
34.

„Nedelsk“ Marijampolėje
„Galiu padėti sau ir kitiems“

340

„Vaikų, paauglių, turinčių emocijų ir
elgesio sutrikimų psichinės sveikatos
stiprinimas, bei jų integravimas
visuomenėje, pagalba jų šeimos nariams“
Sveikos gyvensenos propagavimas ir ligų
prevencijos ugdymas tarp pagyvenusių
žmonių
Važiuokime kartu neapsvaigę

1040

Atviras festivalis judėk šokio ritmu
Žaisk judriuosius žaidimus
„Bendruomenės sveikatos stiprinimo
programa“
Aukime sveiki

530

Aktyviam sveikatinimuisi ir sveikam
maitinimuisi palankios aplinkos
gerinimas
Sveikos gyvensenos skatinimas per
fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą
Streso valdymas – sąmoningas
pasirinkimas
Sveikuolių sveikuoliai
Judam-krutam
Sveikatingumo virusas

780

Gyvenk aktyviai

280

„Reikia išmokti sveikam išlikti“
(Vydūnas)
Sniego gniūžtė 2018

390
Iš viso:

280

530

170
440

740
280
610
540
440

680
19900

Projektai, kurie bus finansuojami kai bus gautas papildomas finansavimas:
1.
Marijampolės klubas „Diabetikas ABC“
Sužinok gliukozės kiekį kraujyje laiku
2.
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla „Fizinė ir emocinė sveikata“
3.
Marijampolės mokykla-darželis
Žinok, judėk ir auk (tęstinis)
„Želmenėliai“
4.
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis
„Sveika gyvensena – Gyvenimo būdas nuo
„Rasa“
vaikystės“ (tęstinis)
5.
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis
„Augu sveikas, saugus ir stiprus“
„Nykštukas“
6.
Marijampolės moksleivių kūrybos centras „Judėk ir tobulėk“
7.
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus
„Sveikatos taku“
pagrindinė mokykla

