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Pradėti įgyvendinti
sveikos gyvensenos
skatinimo projektai
Gyventojų sveikatos raštingumo lygiui
didinti bei sveikai gyvensenai skatinti
skirta 11,22 mln. eurų. Rugsėjo mėnesį
baigtos pasirašyti 58 priemonės „Svei
kos gyvensenos skatinimas regioniniu
lygiu“ sutartys.
Pagal šias sutartis projektai bus įgyvendi
nami visose Lietuvos apskrityse. Gyven
tojams bus organizuojami informaciniai
ir šviečiamieji renginiai, mokymai, se
minarai, konkursai ligų prevencijos bei
kontrolės temomis, taip pat užsiėmimai,
formuojantys sveikos gyvensenos įgū
džius ir vertybines nuostatas.
Manoma, kad ankstyvas sveikatos ug
dymas ir sveikos gyvensenos moky
mas turi didelę reikšmę ateičiai, todėl
ypatingas dėmesys bus skiriamas vaikų
švietimui. Pvz., vien Vilniuje į projekto
veiklas planuojama įtraukti apie 8 tūkst.
moksleivių – vaikai bus mokomi svei

kos gyvensenos, sveikų įpročių, taip pat
turės galimybę išmokti teikti pirmąją
pagalbą, naudoti defibriliatorių (prietai
są, kuris padeda atkurti širdies ritmą dar
iki atvykstant medikams) ir t. t.
Demografiniu požiūriu, Lietuva vis la
biau tampa senstančia šalimi, taigi

regiono šalių diskutavo apie Sanglau
dos politiką – kas turi būti pasiekta ar
timiausiu metu ir kokie lūkesčiai atei
čiai, naujajam finansavimo laikotarpiui.
Konferencijoje pranešimą skaitė ir Lie
tuvos Respublikos finansų viceministrė
Loreta Maskaliovienė.

Sanglaudos politi
kos 30-mečio konferencijoje – disku
sijos apie investici
jas Europos ateitį

Renginio dalyviai diskutavo apie tai,
kaip Sanglaudos politika galėtų prisi
dėti prie ES problemų sprendimo bei
sėkmingo regionų vystymosi, kalbėjo
apie efektyvumo svarbą įgyvendinant
Sanglaudos politiką ir apie tai, kad San
glaudos politika turėtų ir galėtų būti in
vesticija į Europos ateitį siekiant Euro
pos lyderystės.

Europos socialinio fondo agentūros
atstovai dalyvavo Rygoje vykusiosio
je tarptautinėje konferencijoje, skirtoje
Sanglaudos politikos 30-ajam jubiliejui,
„Riga Cohesion Conference“.
Konferencijos metu politikos formuo
tojai, institucijų lyderiai, ekonominiai
ir socialiniai partneriai iš visų Baltijos

Pradėtas įgyven
dinti Dvynių pro
jektas Gruzijoje
(Sakartvele)
Lietuvos institucijos savo gerąją patirtį
valstybės tarnybos tobulinimo klausi
mais turės progos perduoti Gruzijai –
rugsėjį pasirašyta dvejų metų trukmės
Europos Sąjungos Dvynių projekto

projektuose yra numatyta su sveika
gyvensena susijusių veiklų vyresnio
jo amžiaus žmonėms. Jiems planuoja
ma ne tik organizuoti įvairių paskaitų,
mokymų ligų prevencijos, sveikatinimo
temomis, bet ir įtraukti į fizinio aktyvu
mo užsėmimus, kurie neatsiejami nuo
sveikos gyvensenos.

Plačiau apie renginį galite skaityti čia.

„Gruzijos valstybės tarnybos biuro pa
jėgumų kūrimas valstybės tarnybos re
formos įgyvendinimui“ sutartis.
Projekto veiklos prisidės prie tolimesnės
profesionalios ir tvarios Valstybės tar
nybos sistemos plėtros Gruzijoje. Įgy
vendindami projektą savo patirtimi da
linsis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos, Valstybės tarnybos depar
tamento, Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos, Europos socialinio
fondo agentūros ekspertai. Projekto
vertė 1,2 mln. eurų.

Europos socialinio
fondo agentūroje
lankėsi delegacija
iš Rumunijos pagal
TAIEX-REGIO
programą
Europos socialinio fondo agentūros
darbuotojai 2018 m. rugsėjo 24–25 d.
šiltai priėmė delegaciją iš Rumunijos
Europos fondų ministerijos. Dviejų die
nų studijų vizito tikslas buvo pasidalinti
su rumunais gerąja patirtimi naudojant
supaprastintai apmokamas išlaidas.
Svečiai susipažino su supaprastintai
apmokamų išlaidų naudojimo galimy

bėmis, tyrimų atlikimo metodologija,
pateiktais pavyzdžiais, taikoma prak
tika, projektų administravimo proce
su. Rumunai taip pat domėjosi kitomis

galimybėmis, kaip būtų galima mažin
ti administravimo naštą, lygino savo ir
Lietuvoje vykstantį projektų adminis
travimo procesą.

