Sveikatinimo projektų finansavimas 2017 metais
Eil.
Programos pavadinimas
Nr.
1
2
1. Ankstyvojo atpažinimo ir trumpų
intervencijų metodų praktinis taikymas
SAMARIJA gailestingumo namai veikloje
2. „Prabudimas“
3. „Kompleksinė pagalba sergantiems
priklausomybės ligomis“
4. Socialinės ir asmeninės aplinkos gerinimas
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PSO minėtinų dienų organizavimas
Marijampolės savivaldybės gyventojams,
atliekant profilaktinius kraujo tyrimus
Tuberkuliozės prevencijos programa

Vykdytojai

Skiriama lėšų
suma Eur

3
SAMARIJA gailestingumo namai

6
235

VšĮ „ALFA CENTRAS“
Vilkaviškio vyskupijos Caritas

400
500

Marijampolės krašto samariečių
bendrija
UAB Diagnostikos laboratorija

400

Viešoji įstaiga Marijampolės
pirminės sveikatos priežiūros
centras
Garso slėgio lygių nustatymas Marijampolės Nacionalinė visuomenės sveikatos
savivaldybėje
priežiūros laboratorija
„Marijampolės savivaldybės paplūdimių ir
Nacionalinė visuomenės sveikatos
jų maudyklų stebėjimo programa 2017
priežiūros laboratorija
metams“
„Sveikas gyvenimas – mūsų siekiamybė
VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo
2017“
gerovės centras „Židinys“
„Igliaukiečių sveikatos link“
Igliaukos bendruomenė
„Matutiečiai“
Vasaros stovykla „Sportuokime ir
Marijampolės džiudžitso klubas
maitinkimės sveikai“
„REMERIS“
„Sveiko ir judraus jaunimo vasara“
Asociacija „Tauro rinktinė“
Sveikos mitybos mokymai ir įgūdžių
VšĮ „Žalioji pievelė“
formavimas „Žalias - gyvas“
„Sveikos gyvensenos propagavimas ir ligų
Marijampolės miesto pagyvenusių
prevencijos ugdymo mokymai tarp
žmonių asociacija
pagyvenusių žmonių“
„Negalia – ne kliūtis sveikai gyventi“ II
Marijampolės savivaldybės I grupės
neįgaliųjų draugija
Nutukimas ir cukrinis diabetas
Marijampolės klubas „Diabetikas
ABC“
Sveikas jaunimas
Skaisčiūnų kaimo bendruomenė
„Išspirk negatyvą“
Viešoji įstaiga „Sveikatingumo
idėjos“
„Sportas ir sveikata - bus kartu visada“
Baraginės kaimo bendruomenė
„Judėk ir tobulėk“ (Tęstinis, vykdomas nuo Marijampolės moksleivių kūrybos
2010 metų)
centras
„Judėjimas sveikatos labui 4“
Marijampolės žaidimų sporto
mokykla
Marijampolės krepšinio mėgėjų lyga
Asociacija „Sūduvos regiono
kultūros ir sporto centras“

300

500

1079,65
1177,95

500
100
200
200
200
200

200
300
200
200
100
200
200
150

23.

Žygis „Sveikyn“

24.
25.

Oranžinis kamuolys
„Labirintas 2017“

26.

„Dviratis – taip pat transporto priemonė“

27.

„Judesio menas“

28.

„BASKETBALL GO“

29.

Amžius – ne barjeras, sportuokime drauge

30.

33.

„Sveikatos stiprinimas aikido sistemos
pagalba“
„Šokis - fizinio aktyvumo šaltinis“
Vaikų ir jaunuolių fizinio aktyvumo
skatinimas
„Gyvenk aktyviai“

34.
35.

„Sveikatingumo virusas“
„Visi kartu - sveikatos labui“

36.

„Jaunime plauk kartu“

37.

„Dviratis ir kamuolys tai aktyvus
laisvalaikis tau“
Neįgaliųjų sveikatos gerinimas per sportinių
gebėjimų lavinimą ir sportinių rezultatų
tobulinimą
Kalanetika - sveikatos stiprinimui
„Aklumas - ne kliūtis judėti“

31.
32.

38.

39.
40.

44.

Profilaktinių kraujo tyrimų atlikimo
organizavimas Marijampolės FC „Sūduva“
aktyviai sportuojantiems vaikams
„Būk atsakingas vairuotojas“
Psichosocialiniai bendravimo šeimoje
ypatumai
„Ar gali neįgalusis kurti“

45.

„Aukime sveiki“

46.

Neturime kentėti - NE smurtui ir
savižudybėms
„Sveikatos paslaptis“
„Galiu padėti sau ir kitiems“

41.

42.
43.

47.
48.

Asociacija „Sūduvos regiono
kultūros ir sporto centras“
Krepšinio klubas „BC Sūduva“
Marijampolės orientavimosi sporto
klubas „Javonis“
Asociacija „Neribotų galimybių
fondas“
Marijampolės apskrities meno ir
sporto klubas „Aglaja“
Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungos filialas
„Marijampolės skyrius“
Marijampolės jaunimo tinklinio
klubas „Ritmas“
Marijampolės aikido aikikai
mokykla „Aikivaras“
Marijampolės kolegija
VšĮ „Nokautas“

150

Viešoji įstaiga „Marijampolės
regiono plėtros agentūra“
VšĮ „Jaunieji inovatoriai“
Marijampolės socialinės pagalbos
centras
Marijampolės plaukimo, bėgimo ir
triatlono meistrų klubas
„TORPEDOS“
Regbio klubas „Grandis - 7“

300

200
300
500
100
500

200
200
100
100

200
412,4
100

100

Marijampolės žmonių su negalia
sporto klubas „Šešupė“

-

Asociacija „Sveikatos ritmu“
Viešoji įstaiga „Kauno ir
Marijampolės regionų aklųjų
centras“
UAB Diagnostikos laboratorija

100
200

Auto-moto klubas „Ugira kross“
Marijampolės trečiojo amžiaus
universitetas
Lietuvos sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrijos „Viltis“
Marijampolės padalinys
„Gelbėkit vaikus“ Marijampolės
vaikų dienos centras
Marijampolės jaunimo linija

200
1000

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“
Marijampolės sveikuolių klubas

200
400

200

200

200
200

49.
50.

51.
52.

53.

Paramos grupių sergančiųjų artimiesiems
organizavimas
„Vyresnio amžiaus Marijampolės gyventojų
sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir
bendruomeninio aktyvumo skatinimas“
Tu gali
Vaikų, paauglių, turinčių emocijų ir elgesio
sutrikimų psichinės sveikatos stiprinimas,
bei jų integravimas visuomenėje, pagalba jų
šeimos nariams
Asmenų, turinčių psichikos sveikatos
sutrikimų, socialinė integracija

57.

Atviro jaunimo centro projektas „Sveikame
kūne - sveika siela“
Prevencinis projektas prieš krūties vėžį
„Nedelsk“
Lėtinių neinfekcinių, onkologinių susirgimų
pirminės diagnostikos ir ankstyvosios
diagnostikos programa
Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui

58.

Laimė būti sveikam

59.

„Knyga gali prakalbinti ir gydyti“

60.

Sveikas, pasauli!

61.

Sveikata – didžiausias turtas

62.

66.

„Transplantuotų ir dializuojamų ligonių
gyvenimo kokybės gerinimas ir jaunimo
švietimas organų donorystės temomis“
Sveikatinimo veiklos organizavimas
Marijampolės savivaldybėje
„Sveikos gyvensenos gidas“
Sveikatingumo konsultacinis centras.
Tęstinumas „Vaikų bei bendruomenės,
visuomenės narių sveikatos aktyvinimo
plėtra“ (tęstinis)
Žinok, judėk ir auk (tęstinis)

67.

„Augu sveikas saugus ir stiprus“

68.
69.

„Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo
vaikystės“ (tęstinis, vykdomas nuo 2010 m.)
Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas

70.

„Sveikatos taku“ (tęstinis)

54.
55.
56.

63.
64.
65.

„Prana“
Vilkaviškio vyskupijos Caritas

200

Vilkaviškio vyskupijos Caritas

300

VšĮ „Science Integrity Institute“
UAB „Medgintras“

100
1000

Viešoji įstaiga Marijampolės
pirminės sveikatos priežiūros
centras
Marijampolės moksleivių kūrybos
centro Atviro jaunimo centras
Viešoji įstaiga „Azzara“

1200

Viešoji įstaiga Marijampolės
pirminės sveikatos priežiūros
centras
Marijampolės Petro Kriaučiūno
viešoji biblioteka
Marijampolės Petro Kriaučiūno
viešoji biblioteka
Marijampolės Petro Kriaučiūno
viešoji biblioteka
Uždaroji akcinė bendrovė
„Suvalkietis“
Uždaroji akcinė bendrovė
„Suvalkietis“
Lietuvos nefrologinių ligonių
asociacijos „Gyvastis“
Marijampolės skyrius
Marijampolės savivaldybės
administracija
Kūrybos namai „Exter“
Marijampolės vaikų lopšelis–
darželis „Vaivorykštė“

880

Marijampolės mokykla-darželis
„Želmenėliai“
Marijampolės vaikų lopšelis–
darželis „Nykštukas“
Marijampolės vaikų lopšelis–
darželis „Rasa“
Marijampolės sav. Patašinės
universalus daugiafunkcis centras
Marijampolės Rimanto
Stankevičiaus pagrindinė mokykla

300
450

350
265
200
300
750
200

2100
100
450

450
500
400
400
600

71.
72.

„Taisyklinga laikysena ir judėjimas - fizinė
ir emocinė vaiko sveikata“
„Mokomės ir augame sveikai“

Marijampolės vaikų lopšelis–
darželis „Rūta“
Marijampolės vaikų lopšelis–
darželis „Pasaka“
Iš viso:

400
500
26 300

