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Eil. 

Nr. 
Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas 

1 2 3 

SVEIKOS MITYBOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS 

1 Lietuvos sporto universitetas 

Kauno m. 9-12 klasių moksleivių su sveikata 

susijusio fizinio 

aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimas naudojant 

informacines 

technologijas 

2 D&DM V.A.I.K.A.S 2017 

3 
Ritos Garbaravičienės vaikų labdaros ir 

paramos fondas 
„Sveikas vaikas“ 

4 Didžiojo Aleksoto draugija Kauno miesto bendruomenių krepšinio pirmenybės 

5 Klubas „Dolce Moto“ 

„Piknikėlis“ - komunikacijos, sveikos mitybos ir 

fizinio aktyvumo 

gryname ore skatinimo 

6 Kauno technologijos universitetas „Sveikas ir aktyvus jaunas žmogus“ 

7 
Kauno krašto nefrologinių ligonių 

draugija „Kauno gyvastis“ 
Jaunimas jaunimui - sveikai ir aktyviai 



 

8 „eMundus“ AŠ - sveikas ir aktyvus 

9 Kauno kolegija Sveiko gyvenimo būdo mokykla 

10 
Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir 

paramos fondas 
„Chill out“ 

11 „Vedų kultūros centras“ „Sveikatingumas ir joga jaunimui“ 

12 Judesio studija „Strakaliukas“ 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių 

sutelkimas, skatinant 

kompleksinį vaikų sveiko gyvenimo būdo ugdymą 
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PRIKLAUSOMYBĘ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJA 

1 Saugi pradžia „Išgirsk, pajausk, suvok“ 

2 
Kauno apskrities vyriausiasis policijos 

komisariatas 

Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo 

mažinimas Kauno miesto mokyklose 

3 Kauno jaunimo žiniasklaidos centras Nebūk priklausomas 

4 
Labdaros ir paramos fondas „Tavo 

galimybė“ 

Inovatyvios ir veiksmingos priklausomybę 

sukeliančių medžiagų 

vartojimo prevencijos priemonės Kauno 

moksleiviams 



 

5 Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

Pažink save ir pasaulį: priklausomybę sukeliančių 

medžiagų 

vartojimo prevencija Kauno mieste 

6 
Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ 

Kauno regiono skyrius 
Mokykla be dūmų 
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VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS IR SUTRIKIMŲ PROFILAKTIKA 

1 Šeimos santykių institutas 

Jaunuolių emocinių kompetencijų ir streso įveikos 

įgūdžių 

stiprinimas 

2 Psichologinio konsultavimo grupė Egzaminai be streso 

3 Prisijunk Pasirink protingai! 

4 
Mokymų ir psichologinio konsultavimo 

centras 

Emocinių kompetencijų ugdymas, remiantis 

kognityvine terapija -elgesio 

5 Vyrų krizių centras 

Interaktyvus konsultavimas į pagalbą jaunimui 

ugdant emocines 

kompetencijas 

6 Šeimos santykių institutas 

Jaunuolių emocinių kompetencijų ir streso įveikos 

įgūdžių 

stiprinimas 

7 Šilainių bendruomenės centras 
Kauno miesto gimnazijų II – IV klasių mokinių 

emocinių 



 

kompetencijų ugdymo poreikio nustatymas ir jų 

emocinių 

kompetencijų ugdymas 

8 
Lietuvos medicinos studentų asociacija 

(LIMSA) 
Tu man svarbus 

9 Rotary klubas „Dipolis“ 

„Be streso“ II-moksleivių psichikos sveikatos ir 

emocinių 

kompetencijų stiprinimas 15-19 m. amžiaus jaunimo 

tarpe Kauno 

mieste 

10 „Amici Art“ 

Valgymo sutrikimų prevencija, sveikos gyvensenos 

diegimas 

moksleiviams 

11 Pozityvaus Efekto Agentūra P.e.a. „Rinkis Save“ - lytiškumo ugdymas mokyklose 

12 
Atsakingo verslo ir mentorystės 

institutas 

Atsparumo stresui ugdymas - psichinės sveikatos 

stiprinimas 

13 Baltijos ugdymo centras 
Nepaprasti susitikimai su neįgaliais lyderiais „Saulės 

mieste“ 

14 Paramos fondas „Jaunimo linija“ 

Užtikrinti emocinę paramą ypač pažeidžiamam 

visuomenės 

sluoksniui - jauniems žmonėms (16-18 m. amžiaus) 

 


