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PROJEKTO TIKSLAS – pagerinti Šakių, Vilkaviškio rajonų ir Kazlų Rūdos ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose teikiamas paslaugas vaikams, taip užtikrinant 
vaikų ir jaunimo gerovę.
Viena iš būtinų sąlygų siekiant, kad Lietuvos ekonomika taptų pažangia, tvaria, integracine ir būtų 
skatinamas ekonomikos augimas – gera gyventojų sveikata. Projekto įgyvendinimas reikšmingai 
prisidės prie vienos iš nacionalinių sveikatos apsaugos strateginių tikslų siekimo – rūpintis vaikų ir 
jaunimo sveikatos, ypač psichinės sveikatos, išsaugojimu bei gerinimu.
Probleminiais laikomais Šakių, Vilkaviškio rajonų ir Kazlų Rūdos (ypač kaimo vietovėse) vaikų ir 
jaunimo sveikatos priežiūros  infrastruktūra yra neišplėtota. Todėl projekto įgyvendinimas prisidės 
prie ekonominių ir socialinių skirtumų, ypatingai sveikatos srityje, mažinimo, kadangi šio projekto 
uždaviniai susiję su sveikatos priežiūros infrastruktūros gerinimu ugdymo įstaigose: sveikatos 
priežiūros kabinetų remontas, sveikatos kabinetų metodinių priemonių (psichinės sveikatos 
stiprinimui skirtų priemonių, visuomenės sveikatos rizikos veiksnių priemonių,  sveikos gyvensenos
įgūdžių ugdymo priemonių, informacinių komunikacinių technologijų priemonių, kt. metodinių 
priemonių), reikalingų psichinės sveikatos prevencijai ir stiprinimui mokyklose / ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose vykdyti, įsigijimas
Išplėtota infrastruktūra leis ugdyti ikimokyklinio amžiaus asmenų sveikos gyvensenos nuostatas, 
kurti sveiką ir saugią aplinką, mažinti aplinkos ir 
socialinių veiksnių poveikį žmonių sveikatai šiuose Lietuvos rajonuose ir kaimo vietovėse, ko 
pasekoje projekto poveikio teritorijoje bus sutaupyti ekonominiai ištekliai (mažės išlaidos gydymui,
vaistams ir sveikatos paslaugoms, medicininių atliekų utilizavimui, mažės skurdas ir padidės 
žmonių ekonominė galia) ir kuriama darni socialinė aplinka (mažės alkoholio ir rūkalų, narkotinių 
medžiagų vartojimas jaunimo tarpe, atitinkamai sumažės nusikaltimų, padidės saugumo pojūtis 
bendruomenėse ir t. t.).
Projektas bus įgyvendinamas trijose savivaldybėse – Šakių, Vilkaviškio rajonų ir Kazlų Rūdos – 
visuomenės sveikatos biurai, projekto poveikis ir socialinių bei ekonominių skirtumų mažinimas 
Lietuvoje vyks platesniu mastu.

PROJEKTO VYKDYTOJAS – Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

PROJEKTO PARTNERIAI – Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 
Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.


