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ÁVADAS

Vaikai – tai ne maþi suaugusieji [5]. Besivystantis organizmas yra

jautrus ir greitai augant bei formuojantis organams ir sistemoms pereina

taip vadinamus kritinio jautrumo „langus“, kada aplinkos veiksniø neigiamas

poveikis gali turëti átakos vaiko raidai. Vaikai negali paveikti supanèios

aplinkos, ir tik nuo suaugusiøjø priklauso, kokioje aplinkoje jie gyvena,

þaidþia, mokosi ir kartais dirba. Kiekvienos visuomenës pareiga yra uþtikrinti

vaiko prigimtinæ teisæ á sveikà ir saugià aplinkà.

Vaiko sveikatà veikia daug aplinkos veiksniø. Sàvoka „aplinka“

apima ne tik fizinius, bet ir ekonominius, socialinius veiksnius, nuo kuriø

priklauso vaiko gyvenimo kokybë bei sveikata. Investicijos á vaikø sveikatà

yra esminë þmonijos bei ekonomikos plëtros sàlyga. Ðiems tikslams

pasiekti reikalingas glaudus ávairiø sektoriø – sveikatos, ðvietimo, socialinës

apsaugos bei kitø – bendradarbiavimas. Sveikesni vaikai turi geresnes

produktyvaus gyvenimo galimybes.

Lietuvoje vaikai sudaro ketvirtadalá visuomenës, todël ávairiø

sektoriø vykdomos programos ir priemonës daþnai apima ir ðià populiacijos

dalá. Yra áprasta manyti, kad tos vykdomos priemonës ir turëtø uþtikrinti

geresnæ vaikø sveikatà. Taèiau oficialioji vaikø sveikatos statistika rodo,

kad jø sveikata nëra tokia gera ir kelia rûpesèiø. Sveikatos prieþiûros

specialistai ne kartà konstatavo, kad vaikø sveikata blogëja, taèiau veiksmai

tai blogybei iðgyvendinti nebuvo adekvatûs situacijai.

Iki 2003 metø buvusi sveikatos prieþiûra mokykloje apsiribojo

siauromis asmens sveikatos prieþiûros funkcijomis. Pertvarkius asmens

sveikatos prieþiûrà á draudiminæ, vykdyti funkcijas, skirtas ligoms gydyti,
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pasidarë neracionalu ir per daug brangu. Asmens sveikatos prieþiûros

ástaigø, kurioms buvo pavaldþios bendruomenës slaugytojos, aptarnavusios

mokyklas, vadovai dël grynai ekonominiø aspektø pradëjo naikinti jø etatus.

2001–2002 metais susidarë kritinë situacija, kuri rodë, kad bendrojo

lavinimo mokyklos lieka be sveikatos prieþiûros specialistø, ir Sveikatos

apsaugos ministerijos iniciatyva Lietuvos Respublikos Seimas priëmë

naujos redakcijos Ðvietimo ástatymà – Lietuvos Respublikos ðvietimo

ástatymo pakeitimo ástatymà [10]. Ðiame ástatyme nustatyta, kad mokyklose

vykdoma pirminë visuomenës sveikatos prieþiûra ir sveikatos prieþiûros

mokykloje paskirtis – padëti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatà, o

sveikatos prieþiûra mokykloje Vyriausybës nustatyta tvarka finansuojama

ið Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudþeto, valstybës ir savivaldybiø

biudþetø ir kitø lëðø.

Sveikatos prieþiûra mokyklose organizuojama vadovaujantis

Sveikatos prieþiûros mokykloje tvarkos apraðu [20] ir savivaldybiø tarybø

nustatyta tvarka. Vienas visuomenës sveikatos prieþiûros specialisto etatas

steigiamas tûkstanèiui mokiniø [19]. Sprendimà dël visuomenës sveikatos

prieþiûros specialisto etato steigimo priima savivaldybës institucija,

atsiþvelgdama á tai, kiek savivaldybës teritorijoje mokosi mokiniø.

Vadovaujantis Sveikatos prieþiûros mokyklose finansavimo tvarka,

savivaldybë pagal mokyklose esanèiø mokiniø skaièiø nustato ir patvirtina

visuomenës sveikatos prieþiûros specialistø, vykdysianèiø sveikatos

prieþiûrà mokyklose, skaièiø. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos

prieþiûros ástaigø ástatymà [8] ir Lietuvos Respublikos visuomenës sveikatos

prieþiûros ástatymà [11], savivaldybë turi nustatyti sveikatos prieþiûros ar

kità ástaigà, turinèià teisæ vykdyti pirminæ visuomenës sveikatos prieþiûrà,
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ir su ja sudaryti sutartá vykdyti sveikatos prieþiûrà mokyklose teritoriniu

principu. Esminës sutarties sàlygos turi bûti:

1. vykdyti visuomenës sveikatos prieþiûrà mokyklose pagal

Sveikatos prieþiûros mokykloje tvarkos apraðà;

2. sveikatos prieþiûra mokyklose turi apimti visus savivaldybës

teritorijoje esanèiø mokyklø mokinius;

3. bendruomenës slaugytojai ar kiti specialistai, dirbæ ar aptarnavæ

mokyklø medicinos punktus, jø sutikimu, turi bûti ádarbinti ir galëtø toliau

vykdyti sveikatos prieþiûrà mokyklose;

4. bendruomenës slaugytojai ar kiti specialistai, dirbæ ar aptarnavæ

mokyklø medicinos punktus, vykdysiantys sveikatos prieþiûrà mokyklose,

turi iðklausyti ne maþiau kaip 40 valandø tobulinimosi kursà visuomenës

sveikatos prieþiûros mokyklose klausimais;

5. pateikti ataskaità apie praëjusiøjø metø sveikatos prieþiûros

mokyklose veiklos plano vykdymà mokyklos administracijai ir savivaldybei

kiekvienais metais iki sausio 20 d.;

6. savivaldybës gydytojo prievolë ir teisë kontroliuoti sutarties

vykdymà.

Optimalus savivaldybës sprendimas bûtø ásteigti savivaldybës

visuomenës sveikatos biurà, kuris teritoriniu principu vykdytø pirminæ

visuomenës sveikatos prieþiûrà mokyklose. Tam savivaldybë turëtø priimti

ástaigos steigimo aktà ir pagal Lietuvos nacionalinës sveikatos sistemos

savivaldybiø visuomenës sveikatos prieþiûros biudþetiniø ástaigø

pavyzdinius nuostatus [6] patvirtinti savivaldybës ástaigos nuostatus.

Sveikatos prieþiûrà mokyklose turi vykdyti visuomenës sveikatos

prieþiûros specialistai [13], turintys aukðtàjá iðsilavinimà. Sveikatos
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apsaugos ministerija rekomenduoja vienam specialistui priskirti aptarnauti

ne maþiau kaip 500 mokiniø, t.y. dirbti ne maþiau kaip 0,5 etato.

Pagal Savivaldybës gydytojo pavyzdinius nuostatus [17],

savivaldybës teritorijoje pirminæ sveikatos prieþiûrà organizuoja

savivaldybës gydytojas, todël savivaldybë turi pavesti savivaldybës

gydytojui organizuoti ir koordinuoti sveikatos prieþiûrà mokyklose

savivaldybës teritorijoje. Kartu savivaldybës gydytojas turi kontroliuoti, kad

sveikatos prieþiûra mokyklose bûtø vykdoma pagal Sveikatos prieþiûros

mokykloje tvarkos apraðà.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. gruodþio

11 d. nutarimu Nr. 1947 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m.

birþelio 27 d. nutarimo Nr.785 „Dël Bendrojo lavinimo mokyklø finansavimo

reformos priemoniø ágyvendinimo” pakeitimo“ [7] ir Lietuvos Respublikos

Vyriausybës 2004 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 5 „Dël Sveikatos prieþiûros

mokyklose finansavimo tvarkos patvirtinimo“, savivaldybës turi pavesti

pavaldþiø mokyklø vadovams sveikatos prieþiûrai mokykloje organizuoti

numatyti patalpà (-as) – mokyklos sveikatos kabinetà ir sudaryti galimybæ

naudotis telefoninio ryðio priemonëmis bei informacinëmis technologijomis.

Mokyklos sveikatos kabinetà darbo priemonëmis turi aprûpinti mokyklos

steigëjas.

Sveikatos prieþiûros specialistui turi bûti sudarytos sàlygos

ágyvendinti sveikatos prieþiûros mokykloje tikslà – padëti mokiniams saugoti

ir stiprinti sveikatà, organizuojant ir ágyvendinant priemones, susijusias su

ligø ir traumø profilaktika. Ágyvendinant sveikatos prieþiûros mokykloje

uþdavinius, konsultacinæ pagalbà pagal kompetencijà [14] gali teikti
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visuomenës sveikatos prieþiûros ástaigos, kartu reikëtø perimti geros

praktikos pavyzdþius ið kitø savivaldybiø.

Metodinës rekomendacijos parengtos siekiant padëti dirbantiems

mokykloje visuomenës sveikatos prieþiûros specialistams racionaliai ir

kokybiðkai ágyvendinti Sveikatos prieþiûros mokykloje tvarkos apraðe

nustatytà visuomenës sveikatos prieþiûros specialisto funkcijà: „18.3.

mokyklos sveikatinimo projektø (programø) rengimo inicijavimas ir

dalyvavimas juos ágyvendinant“.

I. SÀVOKOS IR JØ APIBRËÞIMAI

Ðiose metodinëse rekomendacijos vartojamos sàvokos ir jø

apibrëþimai:

mokyklos sveikatinimo projektas (toliau – projektas) –

sumanymas, kaip sveikatinti mokyklos bendruomenæ, remiantis vadybos

principais;

mokyklos sveikatinimo programa – veikimo planas, kuris

suteikia já vykdanèiai organizacinei struktûrai (institucijai) ar struktûroms

naudingus pokyèius;

mokyklos bendruomenë – vienos mokyklos mokytojai, mokiniai,

jø tëvai ir kiti asmenys, siejami ugdymo santykiø ir bendrø ðvietimo tikslø;

prioritetai [1] – Vyriausybës nustatomos svarbiausios veiklos

kryptys, kuriomis nustato ir kuriomis vadovaujamasi rengiant strateginius

veiklos planus ir biudþetà;
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priemonë [18] – pageidautinø tikslø ar uþsibrëþtø uþdaviniø

pasiekimo bûdas, ávertintas kiekybiðkai nustatant intelektiniø ir materialiø

iðtekliø poreiká;

programa – dokumentas, kuriame yra nustatyti tikslai, uþdaviniai,

vertinimo kriterijai ir priemonës programai ágyvendinti bei laukiamas jos

poveikis visuomenei;

situacijos (aplinkos) analizë – procesas, kurio metu iðanalizuojami

iðorës ir vidaus veiksniai, jø pranaðumai, trûkumai, galimybës ir kliûtys;

sveikatinimo veikla [9] – asmens sveikatos prieþiûra, visuomenës

sveikatos prieþiûra, farmacinë ir kita sveikatinimo veikla, kurios rûðis ir

reikalavimus jà vykdantiems subjektams nustato Sveikatos apsaugos

ministerija;

sveikatos programa [12] – prioritetiniø sveikatos santykiø

plëtojimo planas;

sveikatos stiprinimas [3] – procesas, suteikiantis galimybiø

rûpintis savo sveikata ir jà gerinti;

uþdavinys – pavestas pasiekti ar uþsibrëþtas rezultatas, iðreikðtas

kiekybiðkai;

visuomenës sveikatos prieþiûra – organizaciniø, teisiniø,

ekonominiø, techniniø, socialiniø bei medicinos priemoniø, padedanèiø

ágyvendinti ligø ir traumø profilaktikà, iðsaugoti visuomenës sveikatà bei

jà stiprinti, visuma;

visuomenës sveikatos prieþiûros specialistas, vykdantis

sveikatos prieþiûrà mokykloje – asmuo, baigæs visuomenës sveikatos

prieþiûros studijas teisës aktø nustatyta tvarka.
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II. MOKYKLOS SVEIKATINIMO PROJEKTØ VADYBA

Sveikatos stiprinimas, ligø profilaktika ir kita sveikatinimo veikla

ávairiais bûdais remiama ir skatinama. Tam naudojamos lëðos ið ávairiø

ðaltiniø, daþniausia ið savivaldybës visuomenës sveikatos rëmimo

specialiosios programos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinës

apsaugos ir darbo ministerijos, Narkotikø kontrolës departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybës ir kitø institucijø, kas metai skirianèiø

tikslines dotacijas sveikatos iðsaugojimui ir stiprinimui. Visos savivaldybës

yra nustaèiusios tvarkà, pagal kurià remia sveikatos projektus (1 priedas),

paprastai joje nenurodomas projekto dalyvio statusas, o Sveikatos

apsaugos ministerija ir kitos institucijos nurodo, kad remia nevyriausybines

organizacijas. Tai nëra kliûtis rengti ir dalyvauti projektø vertinimo konkurse,

kadangi daþnoje mokykloje veikia jos paramos fondas ar kitokia

visuomeninë organizacija, su kuria kartu galima teikti bendrus mokyklos

sveikatinimo projektus.

Imantis projekto, darbø planai rengiami daugiausia remiantis

patirtimi, todël kuo daugiau ávairiø srièiø þiniø ir praktinës patirties sukaupta,

tuo tiksliau projekto komanda gali ávertinti situacijà, numatyti sunkumus ir

iðvengti klaidø. Ðiandien vienas svarbiausiø projektø vadovø tikslø – sukurti

labai aktyvià ir dirbti ákvepianèià aplinkà, kad komandos nariai bûtø kuo

labiau motyvuoti veikti ir iðnaudotø sukauptas þinias.

Dabartiniu metu vienas ið esminiø teigiamø pokyèiø rodikliø yra

sveikatos stiprinimo programø ðvietimo ástaigose didesnë pasiûla ir jø

finansavimo savivaldybiø visuomenës sveikatos rëmimo specialiøjø

programø lëðomis didëjimas.
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2005 metais visuomenës sveikatos programoms ðvietimo

ástaigose savivaldybës skyrë 13,6 proc. savivaldybiø visuomenës sveikatos

rëmimo specialiøjø programø lëðø, 38,4 proc. savivaldybiø visuomenës

sveikatos specialiosios programos lëðø skiriama finansuoti asmens

sveikatos prieþiûros ir socialinëms programoms.

1 lentelë. 2005 metais savivaldybëse vykdomos sveikatos stiprinimo

programos mokyklose

Ið viso ðvietimo ástaigø visuomenës sveikatos programoms

savivaldybës 2005 metais skyrë daugiau nei 667 tûkst. litø. Visuomenës

sveikatos prieþiûros specialisto, vykdanèio sveikatos prieþiûrà mokykloje,

kartu su mokyklos administracija ir jos bendruomene parengti ir pateikti

savivaldybëms mokyklos bendruomenës sveikatinimo projektai gali realiai

pretenduoti á sveikatos rëmimà ið savivaldybës visuomenës sveikatos

specialiøjø programø lëðø. Visuomenës sveikatos prieþiûros specialistas

turi pagal vadybos principus inicijuoti sumanyto projekto, uþtikrinanèio

sveikatinimo veiklos rezultato apraðymo, tikslø nustatymo ir ágyvendinimo

priemoniø plano sukûrimà. Ðiam sumanymui suformuoti, o vëliau ir

Programų grup÷s Programų skaičius 

Sveikatos ugdymo programos 103 

Žalingų įpročių prevencijos programos 30 

Fizinio aktyvumo didinimo programos 18 

Traumų profilaktikos programos 4 

Psichikos sveikatos stiprinimo programos 2 
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ágyvendinti  reikalinga laikina organizacinë struktûra, leidþianti pasiekti ið

anksto numatytà rezultatà, nustatytu laiku ir panaudojant ið anksto

numatytus iðteklius. Taigi projektas – tai ið anksto gerai apgalvotas,

suplanuotas ir parengtas mokyklos bendruomenës sveikatinimo

prioritetinës srities (dalies) ar visos sistemos sukûrimas arba keitimas [15].

Racionalius sprendimus priimantis visuomenës sveikatos prieþiûros

specialistas turi bûti kûrybingas, t.y. gebëti pateikti naujas ir naudingas

idëjas, besiskirianèias nuo to kas buvo daroma anksèiau, taèiau tinkanèias

spræsti problemà ar pasinaudoti atsirandanèia galimybe.

Projekto samprata

Projektas tapo vienu madingiausiu þodþiu mûsø kalboje. Ar viskà,

kà veikiame, galime vadinti projektu? Kas yra projektas ir kas visgi nëra

projektas?

Nors projekto apibrëþimai ðiek tiek skiriasi, esmë lieka ta pati:

projektas apibrëþiamas kaip unikali ir laikina veikla, vykdoma siekiant tam

tikro apibrëþto tikslo. Esminë projekto savybë, kylanti ið unikalios jo

prigimties, taèiau retai randama apibrëþimuose, yra projekto gyvavimo

ciklas. Visi projektai, nors ir labai sudëtingi ar paprasti, nuo kasdieninës

,,ne projektinës“ veiklos skiriasi tuo, kad pereina kelis vienodus gyvavimo

ciklo etapus: sumanymà (koncepcijà), galimumà, formulavimà,

ágyvendinimà ir prieþiûrà.
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1 pav. Projekto gyvavimo ciklo etapai

Pagal projekto esmæ galima iðskirti tik projektui bûdingas savybes:

Ø  konkreèiu laiku apibrëþti veiksmai ir tuo laiku egzistuojanti

laikina projekto ágyvendinimui reikalinga struktûra (darbuotojai, jø

pavaldumo ryðiai, teisës, funkcijos, pareigos ir atsakomybë). Taigi,

kiekvienas projektas turi savo konkreèià pradþios ir pabaigos datà;

Ø  aiðkûs tikslai, uþdaviniai ir numatytos jø ágyvendinimo

priemonës, apibrëþti ir ávertinami laukiami rezultatai;

Ø  laikina projekto aplinka negali prieðtarauti áprastai projektà

ágyvendinanèios ástaigos aplinkai, t.y. prieðtarauti nusistovëjusiems darbo

santykiams (pavaldumui, atsiskaitomybës ir kontrolës sistemai ir pan.),

ástaigos ir darbuotojø vykdomai veiklai ir kt.

Lietuvos Respublikoje rengiamos sveikatos programos, kuriø

tikslas [21] yra:

····· uþtikrinti Lietuvos sveikatos programos ágyvendinimà;

····· uþtikrinti kompleksiná atitinkamos sveikatos problemos

sprendimà;

 
 

Sumanymas Priežiūra Galimumas Formulavimas 

Etapo 
peržiūr÷jimas 

Etapo 
peržiūr÷jimas 

Etapo 
peržiūr÷jimas 

Įgyvendinimas 

Etapo 
peržiūr÷jimas 



14

····· suderinti ávairiø institucijø, turinèiø ar galinèiø turëti átakos

sveikatos problemø sprendimui, veiklà bei tarpusavio sàveikà.

Pagal sprendþiamø problemø mastà sveikatos programos gali bûti:

····· valstybinës (tarpþinybinës – vykdomos keliø þinybø,

atstovaujanèiø skirtingoms ûkio sritims);

· þinybinës (sveikatos apsaugos sistemos – vykdomos

Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinës ligoniø kasos,

mokslo ir sveikatos prieþiûros ástaigø).

Pagal sprendþiamø problemø pobûdá sveikatos programas sudaro:

· mokslo – taikomoji dalis;

· praktinë – investicinë dalis.

Iðlaidos, skiriamos sveikatos programoms finansuoti, skirstomos á:

····· paprastàsias – moksliniø-praktiniø, sveikatos programø

vykdytojø darbo uþmokesèiui, profilaktikos priemonëms,

reagentams ir medikamentams, nefinansuojamiems ið

Privalomojo sveikatos draudimo fondo, ásigyti ir kt.;

· nepaprastàsias (investicines) – medicinos árangai ásigyti ar

atnaujinti, statybai, renovacijai, kapitaliniam remontui ir kt.

Programos gali bûti vykdomos vienoje mokykloje, mokyklø

grupëje, visose savivaldybës mokyklose ar net visose ðalies mokyklose.

Daþniausiai á vienà programà sujungti projektai turi tuos paèius arba labai

panaðius tikslus, taèiau jie gali bûti vykdomi skirtingo amþiaus mokiniø

grupëse, skirtingose vietose ir (ar) taikant skirtingus metodus bei

priemones.
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Projekto sëkmës prieþastys ir sàlygos

Ávertinti projektà nëra lengva – tai nemaþai kainuojantis ir daug

laiko uþimantis darbas.

Projektas laikomas sëkmingu, jeigu per projekte numatytà laikà

pasiekiami visi projekte numatyti tikslai, panaudojant planuotus iðteklius

(þmoniø ir finansinius).

Jeigu tikslai nebuvo pasiekti, jiems pasiekti tenka sugaiðti daugiau

laiko arba sunaudojama daugiau iðtekliø (þmoniø darbo valandø, lëðø),

tokiø projektø sëkmës vertinimas remiasi specialiais kriterijais ir jie

sëkmingais laikomi su atitinkamomis vertinimo ataskaitoje pateikiamomis

iðlygomis.

Pagrindinës prieþastys, dël kuriø projektai nepavyksta:

a) nepakankamai apibrëþti ir suprasti tikslai, uþdaviniai, reikalavimai.

Netinkamai suformulavus projekto tikslus, negalima tikëtis, kad bus

numatytos jø ágyvendinimo priemonës. Formuluojant projekto tikslus

ir uþdavinius svarbu, kad jie bûtø iðdëstyti suprantamai kiekvienam

projekto dalyviui. Tikslai ir uþdaviniai turi bûti iðdëstyti taip, kad bûtø

aiðkûs jø ágyvendinimo bei pasiekimo kriterijai, kuriais remiantis bûtø

galima ávertinti tikslø pasiekimo lygá;

b) nepakankamai argumentuotos prieþastys, kodël projektas reikalingas.

Projekto pagrindimas yra svarbus keliais aspektais. Pirma, projekto

pagrindimas daug lemia sprendþiant, ar projektui bus teikiamas

finansavimas, ar jam bus pritarta. Antra vertus, projektai sëkmingai

ágyvendinami tik tada, kai visi projekto dalyviai supranta projekto

reikalingumà, jie suinteresuoti pasiekti projekte numatytus tikslus.

Projekto pagrindimas yra gera priemonë tai pasiekti;
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c) nesugebëjimas átraukti bûsimø projekto produkto vartotojø á projekto

vykdymo eigà. Kiekvieno projekto atveju viena ar kelios bendruomenës

grupës yra labiausiai suinteresuotos galutiniu projekto rezultatu. Bûtent

ðiø grupiø (tiksliniø projekto grupiø) sàmoningas ir aktyvus dalyvavimas

ágyvendinant projektà daþnai lemia projekto sëkmæ. Sunku ásivaizduoti

sëkmingai ágyvendinamà projektà, kuris yra neaktualus tikslinëms

grupëms;

d) nesugebëjimas apibrëþti, vykdyti ir kontroliuoti projekto vykdymo

veiksmø. Norint pasiekti projekto tikslus, reikia gerai apgalvoti,

kokiomis priemonëmis tai bûtø galima padaryti. Planuojamos projekto

ágyvendinimo priemonës turi bûti:

····· pagrástos profesinëmis þiniomis ir patirtimi;

····· tinkamai parinktos pagal tikslinës grupës ypatybes (amþiø,

socialiná sluoksná, iðsilavinimà, priklausymà religinëms

bendruomenëms ir pan.);

····· parenkamos atsiþvelgiant á turimus þmogiðkuosius ir

materialiuosius iðteklius;

····· praktiðkai ávykdomos;

e) pernelyg optimistinis pastangø, bûtinø projektui ávykdyti, vertinimas.

Daþnai projektø nesëkmes nulemia nepakankamai pagrástai suplanuoti

projekto ágyvendinimui reikalingi iðtekliai. Ypaè tai bûdinga

neinvesticiniams projektams, kai didþioji projekto ágyvendinimo veiklos

dalis tenka paèiam projektà ágyvendinanèios ástaigos kolektyvui, t. y.

mokytojams, mokiniams bei jø tëvams. Reikia nepamirðti, kad projekto

ágyvendinimas visoms ðioms mokyklos bendruomenës grupëms yra

papildoma veikla, kurià reikia atlikti ðalia pagrindiniø funkcijø. Pernelyg
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ambicingi projekto tikslai bei optimistinis jø ágyvendinimui reikalingø

pastangø vertinimas galø gale gali baigtis visos mokyklos

bendruomenës nepasitenkinimu ne dël netinkamo projekto planavimo

bei jo ágyvendinimo valdymo, bet dël paties projekto tikslo. Taigi

nepavykæs projektas gali dar labiau pabloginti situacijà, buvusià iki

projekto ágyvendinimo pradþios, ir bendruomenëje diskredituoti

projektà, kaip veiklos valdymo bûdà;

f) netinkama projekto vykdymo metu atsiradusiø pokyèiø valdymo

sistema. Nei vienas projektas nevyksta visiðkai izoliuotoje aplinkoje.

Jo ágyvendinimui átakos turi paèioje mokyklos bendruomenëje, tiek ir

jos iðorinëje aplinkoje nuolat vykstantys pokyèiai. Ðiø pokyèiø

stebëjimas ir projekto ágyvendinimo veiklos derinimas prie

besikeièianèios situacijos yra labai svarbus projekto sëkmæ lemiantis

veiksnys. Bûtina reguliariai ávertinti projekto aktualumà ir patrauklumà,

ágyvendinamø priemoniø veiksmingumà ir kt. bei remiantis gautais

vertinimo rezultatais, atitinkamai derinti projekto veiklas;

g) per daug biurokratijos ir stoka sveiko proto.

Veiksmai projekto pasisekimui uþtikrinti

Prieð pradedant vykdyti bet koká projektà, bûtina atlikti situacijos

(reiðkinio) analizæ [2], nustatyti ðaltinius, ið kuriø gauta informacija ir

konkreèiai atsakyti á ðiuos klausimus:

1. Ko bus siekiama ir kur? Tiksliai apibrëþiamas projekto tikslas ir

uþdaviniai, numatant jø ágyvendinimo kriterijus ir jø kiekybiná (arba

kokybiná) ávertinimà. Bûtina aiðkiai ávardyti, kam taikomas ðis

projektas (t.y. numatyti projekto tikslines grupes), kur bus vykdoma
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projekto ágyvendinimo veikla. Kuo aiðkiau suformuluoti tikslai, tuo

maþesnë tikimybë, kad ágyvendinimo metu jie bus neteisingai

interpretuojami. Tam, kad vëliau bûtø lengviau paskaièiuoti projekto

ágyvendinimui reikalingus iðteklius, naudinga numatyti tiksliniø

grupiø dydá.

2. Kodël? Atsakymas á ðá klausimà praktiðkai apima visà projekto

pagrindimà. Ðiame atsakyme iðdëstomos prieþastys, paaiðkinanèios:

····· kodël problema yra aktuali ir kodël jà reikia spræsti;

····· kokioms bendruomenës grupëms ji yra aktuali;

····· kokios yra ðios problemos sprendimo galimybës, kokie

yra þinomi ðios problemos sprendimo bûdai kitose

bendruomenëse;

····· kokiø pasekmiø tikimasi, jei problema bus sprendþiama;

····· kas ávyks, jei problema nebus sprendþiama (jeigu

projektas nebus ágyvendintas).

3. Kaip tai turi bûti atlikta? Prieð pradedant vykdyti projektà reikia

numatyti metodus ir priemones projekto tikslams ágyvendinti.

Metodai ir priemonës parenkami ávertinant:

····· þinomus ir praktikoje taikomus metodus ir priemones;

····· turimà atitinkamø metodø taikymo ir priemoniø ágyvendinimo

patirtá;

····· metodø ir priemoniø tinkamumà projekto tikslinëms

grupëms;

····· turimus ir planuojamus bei konkretiems metodams ir

priemonëms ágyvendinti reikalingus iðteklius (þmogiðkuosius

ir materialiuosius).
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4. Kas tai turi padaryti? Projektai nevyksta savaime, juos ágyvendina

konkretûs darbuotojai, kurie turi turëti atitinkamø þiniø, sugebëjimø ir

patirties atlikti vienà ar kità darbà. Prieð planuojant projektà, bûtina ávertinti,

ar esantis personalas yra pasiruoðæs atlikti projekte numatomà veiklà: ar

yra darbuotojø, turinèiø specialiøjø þiniø, ar jie turës laiko dirbti projekte ir

tuo pat metu vykdyti savo pagrindines funkcijas, ar yra iðtekliø juos skatinti

uþ sëkmingà projekto ágyvendinimà. Neretai ágyvendinant projektà reikia

specialistø, nedirbanèiø mokykloje, pagalbos. Tokiu atveju rengiant projektà

reikia numatyti, kokie ekspertai gali bûti pakviesti dirbti projekte, kokios

bus ðiø specialistø dalyvavimo projekte sàlygos (projekto partneriai,

samdomi ekspertai), su jø dalyvavimu susijusios papildomos iðlaidos,

kokios yra papildomø lëðø gavimo galimybës ir finansavimo ðaltiniai.

5. Kiek tam reikës laiko? Numatomas ir pagrindþiamas laikotarpis,

kurio reikia ávykdyti visas projekto priemones.

6. Kiek tai kainuos? Paskaièiuojami projekto ágyvendinimui reikalingi

iðtekliai: þmogiðkieji, finansiniai ir materialieji. Daþnai, planuojant projektus

ir skaièiuojant su jø ágyvendinimu susijusias iðlaidas, apsiribojama tik dalies

finansiniø iðlaidø paskaièiavimu – ávertinami „iðorës“ ekspertø kaðtai bei

konkreèiø daiktø ásigijimo kaðtai (pvz., popierius, daþai, iðlaidos transporto

nuomai, prizai konkursø nugalëtojams ir pan.). Taèiau pamirðtama, kad

bûtina ávertinti ir bendruomenës nariø, dalyvaujanèiø projekto ágyvendinime,

laiko sànaudas. Mokytojai, mokiniai, o kartais ir jø tëvai taip pat sugaið

laiko, vykdydami projekto veiklas. Nepaskaièiavus realiø projektui

ágyvendinti reikalingø laiko sànaudø negalima ávertinti, ar projektas yra

realiai ágyvendinamas.
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7. Kokie papildomi iðtekliai bus reikalingi? Visam tam, ko negalima

atlikti paèios mokyklos bendruomenës valdomais vidaus iðtekliais, reikës

papildomø iðtekliø. Prieð pradedant projektà reikia tiksliai þinoti, kiek reikës

papildomø iðtekliø, kokià dalá bendrø projektui ágyvendinti reikalingø iðtekliø

jie sudarys, ið kur juos galima gauti. Savivaldybiø visuomenës sveikatos

rëmimo specialiosios programos, ávairûs ES fondai yra papildomø iðtekliø

gavimo ðaltiniai.

8. Kokie iðorës ir vidaus veiksniai gali turëti átakos projekto baigèiai

ir rezultatams? Rengiant projektà turi bûti ávertinti ávairûs veiksniai (palankûs

ir nepalankûs), galintys turëti poveiká projekto ágyvendinimui ir jo sëkmei:

····· iðorës (naujai priimti teisës aktai, pokyèiai savivaldybëje,

visuomenës reakcija á vykdomà projektà, papildomø iðtekliø

gavimo problemos, socialiniai ekonominiai pokyèiai ir pan.);

····· vidaus (darbuotojø kaita mokykloje, naujos mokymo programos,

neplanuoti vidaus iðtekliø pokyèiai ir pan.);

····· kiek ámanoma, reikia numatyti, kokiø papildomø veiksmø bus

imamasi, atsiradus vienokiems ar kitokiems pokyèiams, kad bûtø

uþtikrintas sëkmingas projekto ágyvendinimas.

III. PROJEKTO DALYVIAI

Pagrindinis projekto dalyviø struktûrinis vienetas yra projekto

komanda (projekto ágyvendinimo grupë). Tai speciali projekto dalyviø grupë,

kuri sudaroma projekto rengimo ir ágyvendinimo laikotarpiui, o vëliau

iðformuojama. Projekto komandà sudaro Projekto valdyba, projekto
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vadybininkas, projekto vykdytojai, projekto audito grupë ir pagalbiniø

darbuotojø grupë. Darbo komanda visada duoda didesná rezultatà nei ðiø

þmoniø pavienës pastangos.

Projekto ágyvendinimui vadovauja Projekto valdyba. Jà sudaro

maþiausiai trys nariai, ið kuriø vienas skiriamas valdybos pirmininku.

Nerekomeduojama Projekto valdybà sudaryti ið didelio nariø skaièiaus,

nes tai apsunkina paèios valdybos darbà ir komplikuoja projekto valdymà.

Projekto valdybos nariai atstovauja projekto ágyvendinime dalyvaujanèioms

grupëms (pvz., mokyklos administracijai, savivaldybës tarybai ar

savivaldybës ðvietimo skyriui, mokiniø tarybai, mokytojø tarybai, tëvø

komitetui ir pan.) ir ðiose grupëse turi turëti sprendimo priëmimo teisæ, t.y.

bûti mokyklos administracijos nariai, nevyriausybiniø ir visuomeniniø

organizacijø vadovai ar jø pavaduotojai). Darbas projekte visada yra

papildoma ir neatlyginama veikla ðalia jø tiesioginiø pareigø. Projekto

valdyba daþniausiai yra atsakinga uþ visø projekto iðtekliø valdymà. Ji yra

pavaldi projektà vykdanèios ástaigos vadovui ir veikia jo ágaliota.

Pagrindinës Projekto valdybos funkcijos:

····· tvirtinti visus projekto ágyvendinimo planus;

····· tvirtinti projekto tarpines ir galutines ataskaitas;

····· valdyti projekto ágyvendinimui skirtus iðteklius;

····· spræsti projekto ágyvendinimo eigoje kylanèius vidinius

konfliktus;

····· skirti ar teikti projektà vykdanèios ástaigos vadovui tvirtinti

projekto vadybininkà;

····· kontroliuoti projekto ágyvendinimo eigà;
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····· teikti informacijà apie projekto ágyvendinimà treèiosioms

ðalims.

Projekto valdybos pirmininkas vadovauja valdybos darbui ir atsako

uþ projekto ágyvendinimà.

Projekto valdybos nariai atsako uþ jø atstovaujamø bendruomenës

grupiø dalyvavimà projekto veiklose – atstovaujamai grupei priklausanèios

dalies projekto iðtekliø (ypaè þmogiðkøjø) valdymà, rûpinasi ðiai grupei

svarbiø problemø, kylanèiø ágyvendinant projektà, sprendimu, uþtikrina

atstovaujamos grupës visavertá dalyvavimà ágyvendinant projektà.

Pagrindinis projekto ágyvendinimà organizuojantis asmuo yra

projekto vadybininkas. Já skiria Projekto valdyba, arba Projekto valdybos

teikimu tvirtina projektà ágyvendinanèios ástaigos vadovas. Skirtingai nei

Projekto valdybos nariams, projekto vadybininkui darbas projekte nëra

papildoma veikla ðalia áprastø vykdomø pareigø. Kadangi visuomenës

sveikatos projektai, vykdomi mokyklose, daþniausiai yra nedideli savo

apimtimi, atskiro visu krûviu dirbanèio projekto vadybininko skirti nereikia.

Tai gali atlikti mokyklos darbuotojas (administracijos atstovas, mokytojas

ar visuomenës sveikatos prieþiûros specialistas), taèiau bûtina atsiþvelgti

á jo atliekamà projekto vadybininko darbà ir projekto ágyvendinimo metu

atitinkamai sumaþinti su áprastomis ðio darbuotojo pareigomis susijusá

darbo krûvá.

Projekto vadybininkas yra tiesiogiai atsakingas uþ projekte

numatytø veiklø vykdymà, jø organizavimà ir vykdymo kokybës kontrolæ.

Projekto vadybininkas rengia projekto ágyvendinimo planus, juos atnaujina,

paskirsto darbus, reguliariai teikia ataskaitas Projekto valdybai apie projekto

ágyvendinimo eigà. Jis yra pagrindinis asmuo projekte, todël bûti lyderis,

motyvuojantis ir uþdegantis veiklai kitus projekto dalyvius.
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Jeigu projektas yra didelis ir apima kelias skirtingas tikslines grupes

ar kelias veiklos rûðis, kiekvienai tokiai grupei gali bûti skiriamas projekto

skyriaus vadybininkas. Jis projekto veiklø metu yra pavaldus projekto

vadybininkui ir savo grupëje atlieka analogiðkas pareigas bei turi tokias

pat teises kaip ir projekto vadybininkas.

Siekiant uþtikrinti nepriklausomà projekto ágyvendinimo kontrolæ

ir vertinimà, projekto valdymo grupëje yra numatoma projekto audito grupë.

Lietuvos Respublikoje ágyvendinamuose projektuose ji daþnai vadinama

projekto prieþiûros komitetu. Komitetà sudaro ávairiø bendruomenës grupiø

ir institucijø atstovai, suinteresuoti projekto eiga ir galutiniais rezultatais.

Jie analizuoja projekto vykdymo eigà, veiklos ir iðtekliø panaudojimo

ataskaitas, pateikia Projekto valdybai ir projektà ágyvendinanèiai ástaigai

iðvadas ir rekomendacijas projekto vadybos, projekto kokybës vadybos,

iðtekliø valdymo klausimais.

Ágyvendinant projektà tenka atlikti daugiau darbø, susijusiø su

dokumentø tvarkymu, padidëja krûvis ástaigos buhalterijai, sekretoriatui

(kanceliarijai), ûkio daliai ir pan. Ágyvendinant didelius projektus, ðioms

funkcijoms atlikti yra numatomi atskiri darbuotojai. Visuomenës sveikatos

projektams mokyklose ágyvendinti paprastai pakanka esanèiø tokià veiklà

vykdanèiø organizaciniø struktûrø.
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IV. PROJEKTO PLANAVIMAS IR PLANAI

Projekto planas yra projekto vidaus dokumentas, kuriame apraðyta

kas, kada, kaip, kokius iðteklius panaudojant ávykdys pateiktà uþduotá

(pasieks nustatytà tikslà ar ágyvendins atitinkamà priemonæ). Planavimas

nëra vienkartinis veiksmas. Tai nuolat veikianti funkcija, pirmiausia todël,

kad pasiekus numatytà tikslà yra nustatomas naujas tikslas arba jis yra

keièiamas.

Planavimo lygiai

Atsiþvelgiant á projekto trukmæ ir mastà, skiriami keli projektø

planavimo lygiai. Projektø trukmë gali bûti ávairi, trunkanti nuo keliø mënesiø

iki keleriø metø. Laikoma, kad optimali projekto trukmë yra 12–18 mënesiø.

2 pav. Planavimo lygiai

 

PROGRAMOS (PROJEKTĄ 
ĮGYVENDINANČIOS 
ĮSTAIGOS BENDRAS 
VEIKLOS) PLANAS 

 
PROJEKTO PLANAS 

 
ATSKIRO ETAPO PLANAS 

KONKREČIOS PROJEKTO 
VEIKLOS AR PRIEMONöS 
VYKDYMO PLANAS 

 
ATNAUJINTAS PLANAS 
(IŠIMTINIS PLANAS) 



25

Projekto planas rengiamas prieð pradedant ágyvendinti projektà.

Projekto plane numatomos pagrindinës priemonës, kurias reikës atlikti

ágyvendinant projekto tikslus. Be konkreèiø priemoniø, tiesiogiai susijusiø

su projekto uþdaviniø ágyvendinimu, bûtina numatyti projekto valdymo

priemones – atskirø projekto ágyvendinimo planø rengimà bei jø

atnaujinimà, Projekto valdybos posëdþius, projekto eigos kontrolës ir

vertinimo priemones, tarpiniø ir galutiniø projekto veiklos ataskaitø rengimà

bei pristatymà, projekto kokybës ir rizikø valdymo priemones. Paprastai

rengiant viso projekto planà sunku ið anksto numatyti konkreèias kiekvienos

priemonës atlikimo datas ir vietà, paskaièiuoti konkreèius tai priemonei

ágyvendinti reikalingus iðteklius ir pan. Todël projekto plane priemonës

sugrupuojamos á etapus, apimanèius kelias tarpusavyje susijusias veiklas,

tarpiniai rezultatai, kuriuos galima ávertinti. Etapø ir priemoniø vykdymo

laikotarpis nurodomas mënesio (didesniuose projektuose – keliø mënesiø)

tikslumu, nedetalizuojamos konkreèios veiklos vykdymo vietos

(apsiribojama miesto, vietovës ávardijimu), iðtekliø paskaièiavimas taip pat

yra apytikslis, daþnai nurodomas panaðiø veiklø ar iðlaidø grupei (pvz.,

darbuotojø mokymui, seminarø organizavimui, renginio organizavimui,

kanceliarinëms iðlaidoms, samdomø ekspertø atlyginimams ir pan.).

Projekto etapo (etapø) planai rengiami prieð pradedant vykdyti

konkretø projekto etapà. Ðie planai remiasi projekto planu, taèiau juose

priemonës yra iðdëstomos smulkiau, eilës tvarka, nurodant vadybos ir

konkreèius projekto ágyvendinimo veiksmus, kuriuos reikia atlikti, kad bûtø

ágyvendinta konkreti projekto plane numatyta priemonë. Ðiuose planuose

veiklø atlikimo datos turëtø bûti konkreèios, tiksliai numatyti iðtekliai, veiklø

atlikimo vietos, atsakingi asmenys ir pan.
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Tais atvejais, kai projekto ágyvendinimo priemonës yra didelio

masto (pvz., kelias dienas trunkanèiø konferencijø, mokymo seminarø,

paþintiniø kelioniø, ávairiø apklausø organizavimas ir vykdymas), sudaromi

konkretaus renginio vykdymo planai, kuriuose nuosekliai iðdëstomi visi

ðiai priemonei ágyvendinti bûtini veiksmai (pasirengimo, vadybos, vykdymo),

reikalingi iðtekliai, vykdymo vieta ir uþ kiekvieno veiksmo atlikimà

atsakingas asmuo (asmenys).

Plano struktûra

Bet kokiame plane turi bûti numatytos priemonës (áskaitant ir

pagalbines), kurias reikia ávykdyti, veiksmai, kuriuos reikia atlikti vykdant

priemones, priemonës ir veiksmai, kuriø reikia atliktø veiksmø kokybei

ávertinti, iðtekliai ir laikas, kuriø reikia veiksmams atlikti (biudþetas), veiksmø

tarpusavio priklausomybë, projekto vykdymo kontrolës laikas.

Praktiðkai projekto planas yra keliø dokumentø rinkinys, nes visà

reikalingà informacijà sutalpinti viename dokumente yra sudëtinga, tokiu

dokumentu yra nepatogu naudotis.

Projekto planà rengia grupë, kuriai vadovauja projekto

vadybininkas. Visi projekto planai turi bûti derinami su projektà

ágyvendinanèiomis institucijomis, bendruomenës grupëmis. Planus tvirtina

Projekto valdyba, o jeigu jai tokie ágaliojimai nebuvo suteikti, – projektà

ágyvendinanèios ástaigos administracija.

Rengiant projekto ágyvendinimo planà pradþioje labai svarbu

numatyti visø bûtinø atlikti veiklø ir (ar) priemoniø tarpusavio ryðius. Tai

atliekama nubraiþant veiklø ar priemoniø tarpusavio ryðio tinklinæ diagramà,
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kurioje matomas projekto ágyvendinimo metu atliekamø veiksmø eiliðkumas

ir jø tarpusavio ryðys. Pasinaudojant ðiuo árankiu, galima numatyti, kokios

veiklos gali (turi) bûti atliekamos vienu metu, kokios – nuosekliai viena po

kitos, kokios veiklos gali bûti atliekamos nepriklausomai viena nuo kitos.

Sekantis planavimo etapas – veiklø ar priemoniø iðdëstymas pagal

atlikimo laikà. Ðá planavimo etapà patogu atlikti taikant Ganto pasiûlytà

metodà – sudarant Ganto tinklinæ diagramà. Tai yra lentelë, kurios kairëje

pusëje iðvardijamos veiklos, ir pasirinktu intervalu – projekto ágyvendinimo

laikas. Laikotarpis, kurio metu planuojama vykdyti vienà ar kità veiklà,

uþbrûkðniuojamas. Pasinaudojant tokia diagrama galima tolygiai iðdëstyti

visas veiklas, ávertinant jø tarpusavio priklausomybæ, eiliðkumà, taip pat

projekto ágyvendinimo veiklà derinti su áprasta planuojama ástaigos veikla.

Taip yra uþtikrinama, kad projekto sukurta aplinka ir veiklos neprieðtarautø

áprastai ástaigos aplinkai ir veiklai (viena ið projekto ypatybiø ir sëkmës

sàlygø).



2
8

3 pav. Priemoniø tarpusavio ryðio tinklinë diagrama (mokiniø sveikatos

þiniø gilinimo informacinëmis technologijomis (IT) ádiegimo projekto pavyzdys)
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Ði diagrama kartu aiðkiai parodo, kad turi bûti numatyti finansiniai,

materialieji iðtekliai, techninës priemonës, kvalifikuotø specialistø poreikis,

kad planuojamus pasiekti ar pasiektus rezultatus vertins speciali interesø

grupë – mokiniai, jø tëvai ir t.t. Proceso apibûdinimo diagrama sukuriama

ir iðreiðkiama tikroviðka, átikinama ir patraukli ateities organizacijos ar

organizacijos dalies vizija, tobulëjanti remiantis dabartimi. Matomos

sàmoningos ir orientuotos á tam tikrà tikslà permainos. Kokybiðkai

parengtuose projektuose neturëtø bûti priemoniø, nereikalingø projekto

tikslø pasiekimui, taèiau projekto rengimo ir ágyvendinimo sëkmë priklausys

nuo to, kaip visuomenës sveikatos prieþiûros specialistai, dirbantys

mokyklose, nustatys tikslus, uþdavinius, vertinimo kriterijus ir priemones

projektui ágyvendinti bei laukiamà jo poveiká mokiniams.
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4 pav. Ganto tinklinë diagrama (mokyklos vidaus kompiuterinës sistemos
ádiegimo projekto pavyzdys)

2 4 6 8 10 12 14 16

IT techninių reikalavimų 
parengimas

Sveikatos žinių teikimo 
IT plano parengimas

Vietinio kompiuterinio 
tinklo sukūrimas

Konkurso dokumentų 
parengimas

Konkurso organizavimas

Sutarties pasirašymas

Įrangos įsigijimas

Įrangos montavimas

IT sistemos 
sumontavimas

Sistemos išbandymas

Mokyklos sveikatos 
specialistų mokymas

Duomenų apie sveikatą 
įdiegimas

Veikianti mokinių 
sveikatos žinių gilinimo 
sistema

Projekto veiklos
Projekto vykdymas (m÷nesiais)
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Galutinis planavimo etapas – veiklø ir priemoniø detalus apraðymas,

numatant jø atlikimo vietas, reikalingus iðteklius ir atsakingus vykdytojus.

Toks planavimo ciklas yra taikomas rengiant tiek viso projekto planà,

tiek ir atskirø etapø ágyvendinimo planus.

Rengiant atskirø etapø ágyvendinimo planus, bûtina ávertinti

tarpinius projekto rezultatus, iðorës ir vidaus veiksnius, kurie turëjo átakos

ar ateityje gali turëti átakos projekto sëkmei, ásitikinti, kad vykdomas

projektas yra vis dar aktualus. Nustaèius, kad dël pasikeitusiø aplinkos ar

vidaus sàlygø, pasiektø tarpiniø rezultatø ar kitø prieþasèiø (pvz.,

nepakankamø iðtekliø) projektas negali bûti ágyvendinamas pagal patvirtintà

projekto planà, kartu su etapo planu yra rengiamas atnaujintas projekto

planas (iðimtinis planas).

Taèiau paprastai niekas nevyksta visiðkai taip, kaip buvo

suplanuota. Vertinant projekto ágyvendinimo eigà ir tarpinius rezultatus

visada bûtina ávertinti, ar nukrypimai nuo projekto plano yra priimtini, ar

dël ðiø nukrypimø projektas gali nepavykti. Tokiam vertinimui projektø

valdyme yra naudojamas tolerancijos kriterijus. Jis apibrëþiamas dviem

kriterijais – kaina (kaðtais) ir laiku. Taigi vertinant projekto eigà, reikia

iðanalizuoti, ar numatytos priemonës ir veiksmai buvo atlikti numatytu laiku

ir ar ðioms priemonëms ávykdyti buvo sunaudoti numatyti iðtekliai. Laikoma,

kad priimtina tolerancijos riba vidutiniðkai yra 10%, t.y., projektas vykdomas

pagal planà, jeigu veiklos atlikimo laikas ir sunaudojami iðtekliai svyruoja

10% intervalu nuo numatyto laiko ir iðtekliø. Pasirenkamos tolerancijos

ribos gali bûti kiek didesnës ar maþesnës. Ðis klausimas yra aptariamas ir

nustatomas Projekto valdyboje ir suderinamas su projektà ágyvendinanèia
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ástaiga. Atskiriems projekto etapams gali bûti nustatytos skirtingos

tolerancijos ribos. Kuo didesnë rizika yra nustatyta veiklai, etapui ar

projektui, tuo maþesnës turëtø bûti ðiai veiklai nustatomos tolerancijos

ribos.

5 pav. Projekto ágyvendinimo tolerancija

Projekto ágyvendinimo kontrolë

Projekto ágyvendinimo kontrolë, kaip ir projekto planavimo veikla,

cikliðkai vyksta visà projekto ágyvendinimo laikotarpá. Projekto kontrolës

veiklos tikslas yra uþtikrinti, kad projekto metu atlikti veiksmai ir

ágyvendinamos priemonës atitiktø joms keliamus reikalavimus, kad
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projektas iðliktø aktualus bei pasiektø savo tikslus. Vienas svarbesniø

kontrolës sistemos daliø – procedûra, leidþianti nustatyti galimus nukrypimus

nuo nustatyto plano-grafiko (realias prielaidas nukrypimams atsirasti ar jau

atsiradusius nustatyti labai anksti).

Pirmasis kontrolës etapas vykdomas parengus projekto apraðymà.

Prieð pradedant rengti projektà bûtina ásitikinti, kad toks projektas yra

reikalingas, kad jame numatyta veikla ir priemonës yra tinkamos ir bus

galima pasiekti planuojamus tikslus. Ypaè svarbu ávertinti, ar numatytø

iðtekliø pakanka veikloms atlikti, ar ástaiga yra pajëgi toká projektà

ágyvendinti.

Ávertinama parengto projekto plano kokybë. Projekto plane turi

bûti numatyti visi projektui ágyvendinti bûtini veiksmai ir priemonës, jie turi

bûti pagrástai iðdëstyti pagal laikà, numatytos pagrástos ágyvendinimui

bûtinos iðlaidos, uþ ágyvendinimà atsakingi asmenys (pajëgûs ágyvendinti

jiems priskirtas priemones ir veiksmus), aiðkios projekto veiklø

ágyvendinimo priemonës.

Nuolatinë projekto ágyvendinimo kontrolë vykdoma pabaigus

projekto etapà (veiklà) ir pradedant vykdyti sekantá etapà (veiklà). Ávertinami

pasiekti tarpiniai rezultatai, iðtekliø panaudojimas, atliktø veiksmø kokybë

ir pan.[4].

Ágyvendinus projektà, atliekamas viso projekto veiklos ávertinimas.

Galutiná sprendimà apie ágyvendinamo projekto kokybæ priima

Projekto valdyba. Jos sprendimas remiasi projekto vadybininko pateiktomis

veiklos ir finansinëmis ataskaitomis, Projekto prieþiûros komiteto vertinimu

ir rekomendacijomis, treèiøjø ðaliø, suinteresuotø projekto vykdymu, ar

kontroliuojanèiø pareigûnø atsiliepimais. Projekto valdyba apie projekto
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ágyvendinimo kokybæ reguliariai informuoja projektà ágyvendinanèios ástaigos

administracijà.

Kad bûtø galima teisingai ávertinti projekto vykdymo kokybæ, rengiant

projekto apraðymà, numatant tikslus, uþdavinius ir laukiamus rezultatus ið

anksto bûtina susitarti ir numatyti kriterijus, pagal kuriuos projektas bus

vertinamas. Kuo tiksliau bus apraðyti laukiami rezultatai (priimtini visiems

projekto dalyviams), apibûdinti jø vertinimo kriterijai, tuo lengviau bus projektà

ágyvendinti bei tiksliau ávertinti pasiektus rezultatus. Apraðant laukiamà

projekto ágyvendinimo rezultatà reikia stengtis já apibûdinti tokiais aspektais:

····· kam reikalingas ðis rezultatas ir kam jis bus naudingas;

····· kokio rezultato tikimasi (kiekybine, jei neámanoma –

kokybine iðraiðka, pvz., procentais, kartais, kitais

iðmatuojamais rodikliais ir pan.);

····· kokie bus pasiekto rezultato kokybës vertinimo kriterijai,

kaip jie bus nustatomi (pvz., kaip nustatyti, kad mokiniø

higienos ágûdþiai pagerëjo, ar sumaþëjo ëduonies

paplitimas, ar sumaþëjo naujai pradëjusiø rûkyti mokiniø

skaièius ir pan.).

V. PROJEKTO PRIORITETAI IR TIKSLAI

Prieð pradedant rengti projektà bûtina ávertinti visos projektà

ágyvendinanèios ástaigos ar bendruomenës plëtros tikslus ir prioritetus.

Tai atliekama remiantis situacijos (aplinkos) analize, kurià atlieka visos
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suinteresuotos bendruomenës grupës (jø atstovai). Situacijos (aplinkos)

analizëje iðnagrinëjama ástaigos (bendruomenës):

····· misija (kodël vykdoma ástaigos veikla, ko siekiama ðia

veikla);

····· vizija (kaip turëtø atrodyti ástaiga (bendruomenë) ateityje,

kokia ji turëtø bûti);

····· metodai ir bûdai, kuriais vizija turëtø bûti ágyvendinta (kà

daryti, kaip daryti ir ko nedaryti);

····· ástaigai (bendruomenei) suteikti formalûs ir neformalûs

ágaliojimai (teisës aktuose nustatyta veikla, ápareigojimai

ir bendruomenës lûkesèiai, laukiama veikla ir rezultatai);

····· iðtekliai (turimi, biudþeto asignavimai, bendruomenës

parama, galimos gauti tikslinës lëðos ið savivaldybës,

nacionaliniø ir tarptautiniø programø, labdaros ir t.t.).

Kalbant apie visuomenës sveikatos prieþiûros mokykloje prioritetø

nustatymà, bûtina atsiþvelgti ir ávertinti:

····· mokyklos misijà ir tikslus;

····· nacionalinæ visuomenës sveikatos prieþiûros ir ðvietimo

politikà, pvz., nacionalinæ visuomenës sveikatos prieþiûros

strategijà, nacionalines mokymo programas, darbuotojø

kvalifikacijos ir informuotumo, techninio ir profesinio

ugdymo strategijas ir pan.;

····· savivaldybës sveikatos ir ðvietimo skyriø politikà ir veiklos

kryptis;

····· mokiniø sveikatos bûklæ, sveikatos mokymo ir ugdymo

tikslus;
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····· nustatytas problemas, jø prieþastis, sprendimo bûdus ir

galimybes;

····· turimus iðteklius.

Remiantis situacijos analize, atsiþvelgiant á turimus iðteklius ir

iðteklius, kuriø reikia norimam tikslui pasiekti, bei galimà atitinkamos veiklos

poveiká (teigiamà ir neigiamà), nustatomi veiklos prioritetai.

Nustatyti prioritetai bus tinkami, jei nuo pat pradþiø kiekvienas

bendruomenës narys supras, kad jis gali prisidëti juos nustatant bei

ágyvendinant.

Paprastai daugumoje mokyklø netrûksta idëjø apie galimus

prioritetus. Kuo daugiau diskusijø, tuo daugiau bus pasiûlyta galimø

prioritetø. Daþnai visuomenës sveikatos specialistø, mokytojø, mokiniø ir

jø tëvø bei mokyklos vadovø poþiûriai skiriasi. Bûtina tinkamo prioritetø

nustatymo sàlyga yra ta, kad ávardytus prioritetus pripaþintø visos

bendruomenës grupës.

Konsultuojantis ir diskutuojant galima sudaryti prioritetø sàraðà.

Tada pasiekiamas lemiamas prioritetø nustatymo etapas: artimiausiam

laikotarpiui reikia pasirinkti kelis prioritetus, o likusius atidëti antriesiems,

tretiesiems ir vëlesniems metams.

Jeigu mokyklos veikla remiasi prioritetø kratiniu, negalima tikëtis

gerø veiklos rezultatø.

Prioritetai pasirenkami vadovaujantis dviem principais. Jie turi bûti:

····· ávykdomi: reikia vengti rizikos atlikti per daug ir per greitai;

····· nuoseklûs: prioritetai turi bûti iðdëstyti tokiu eiliðkumu,

kuris palengvintø jø ágyvendinimà.
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Norint, kad pasirinkti prioritetai bûtø pasiekti, jie turi bûti nuoseklûs,

kruopðèiai apgalvoti ir jø tarpusavio ryðys tiek konkreèiais metais, tiek ir

per kelerius metus.

Prioritetus nustatyti lengviau, jei visi mokyklos bendruomenës

nariai (jø atstovai):

····· apsvarsto, kaip skubiai bûtina ágyvendinti prioritetà, kiek

jo ágyvendinimas yra reikalingas ir pageidaujamas;

····· ávertina veiklos, susijusios su prioriteto ágyvendinimu,

mastà ir sritá;

····· atskiria pagrindinius ir antraeilius prioritetus;

····· nustato sàsajas tarp prioritetø.

Kai kurie prioritetai yra pasirenkami todël, kad jie yra skubûs ir

neiðvengiami. Nacionalinës visuomenës sveikatos strategijos, Ðvietimo

strategijos ir kitø galiojanèiø mokyklos veikloje taikomø teisës aktø

reikalavimai patenka á ðià kategorijà. Kiti galimi pasiûlyti prioritetai gali bûti

reikalingi mokyklos bendruomenës plëtrai. Kai kurie gali bûti neatidëliotini,

o kiti gali bûti labiau pageidaujami, bet ne tokie skubûs. Didþiausias pavojus

yra per vienerius metus apimti per daug plaèià veiklos sritá ir sudëtingus

prioritetus, dël to jie praktiðkai tampa neávykdomi. Nepakanka ávertinti

galimà tiesioginá ir netiesioginá poveiká, kurá sukeltø ágyvendinti prioritetai.

Reikia iðanalizuoti, kas gali ávykti, jei prioritetai nebus ágyvendinti.

Sprendimà lemia neigiamø pasekmiø palyginimas.

Nustatant visuomenës sveikatos prieþiûros prioritetus mokykloje,

á ðià veiklà bûtina átraukti ne tik mokyklos bendruomenæ. Savivaldybës

struktûrø ir atskirø vietos politiniø grupiø ir jø atstovø dalyvavimas ðioje

veikloje yra labai svarbus. Ne maþiau reikðminga ir kitø mokyklos aplinkos
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bendruomeniø nuomonë. Savivaldybës ir valdanèiø politiniø partijø pritarimas

prioritetams yra labai reikðmingi sëkmingam jø ágyvendinimui.

Projektai paprastai yra priemonë ágyvendinti pasirinktus prioritetus.

Nustatant projekto tikslus, remiamasi bendruomenëje pripaþintais

prioritetais, atsiþvelgiama á nacionalinius, regiono ir bendruomenës

visuomenës sveikatos prieþiûros plëtros tikslus. Nustatyti projekto tikslai

turi bûti ágyvendinami, atsekami ir ávertinami, t.y. tiksliai apibrëþti rezultatai,

jo vertinimo kriterijai, kriterijø nustatymo metodai ir standartai, ágyvendinimo

lygio rodikliai ir kt. Nustatant tikslus bûtina atsiþvelgti á vidaus ir iðorës

veiksnius, galinèius turëti átakos jø ágyvendinimui, bei jø valdymo galimybes.

Tikslai ir uþdaviniai turi bûti:

····· specifiðki ir konkretûs (Specific);

····· iðmatuojami ir ávertinami (Measurable);

····· atitinkantys tikslinës populiacijos interesus (Appropriate);

····· realûs (Realistic) ir pasiekiami apibrëþtu laiku (Time).

(SMART – angl. smarkus, tvirtas)

VI. PROJEKTO ETAPAI. VALDYMO IR TECHNINIAI ETAPAI

Etapu projektø vadyboje vadinamas projekto ágyvendinimo

laikotarpis, kurio metu projekto ágyvendinimui savarankiðkai vadovauja

projekto vadybininkas be Projekto valdybos ásikiðimo.

Skirtingai nuo techniniø projekto etapø, kurie remiasi atskiros

veiklos ar priemonës ágyvendinimo trukme, vadybos etapai nustatomi

atsiþvelgiant á:
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····· kokiam projekto vykdymo laikotarpiui patogu ir nerizikinga

sudaryti detalø ágyvendinimo planà (etapo planà);

····· kada vykdant projektà turi bûti priimami esminiai

sprendimai;

····· optimalø etapø skaièiø, kurio reikia tinkamai ávertinti

projekto eigà, kontroliuoti kokybæ, valdyti rizikas ir pan.

Projekto suskirstymas á etapus leidþia racionaliau planuoti ir

panaudoti iðteklius, ið anksto ávertinti rizikas, laiku imtis priemoniø

reaguojant á pasikeitusias vidaus ir iðorës sàlygas. Reikia atkreipti dëmesá,

kad Projekto valdyba savo pagrindinæ veiklà vykdo baigiantis vienam ir

prasidedant kitam etapui. Bûtent ðiuo metu kvieèiamas Projekto valdybos

posëdis, kuriame ávertinami vieno etapo metu pasiekti rezultatai (tarpinis

projekto vertinimas) ir patvirtinamas sekanèio etapo planas. Taigi projekto

valdymas panaudojant vadybos etapus leidþia racionaliai iðnaudoti Projekto

valdybos nariø, kuriø dalyvavimas projekto veikloje yra papildoma veikla

ðalia pagrindiniø pareigø, darbo laikà. Su tarpinio vertinimo rezultatais

supaþindinamas Projekto prieþiûros komitetas, kuris ðiø rezultatø pagrindu

pateikia projekto vertinimo iðvadà.

Tarpinio projekto vertinimo metu svarstoma ir projekto plano

keitimo bûtinybë, ávertinamas projekto aktualumas, naujos rizikos,

numatomi veiksmai, reikalingi nustatytø rizikø valdymui (pvz., sergantis

darbuotojas, nenumatytos projekto dalyviø ilgalaikës komandiruotës, laiku

neskirti iðtekliai, priimti nauji teisës aktai ir pan.).
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Projekto vykdymas (m÷nesiai) 

 Projekto veiklos 

2 4 6 8 10 12 14 16 
IT techninių reikalavimų  

parengimas 

        

Sveikatos žinių teikimo IT 
plano parengimas 

        

Vietinio kompiuterinio 
tinklo sukūrimas 

        

Konkurso dokumentų 
parengimas 

        

Konkurso organizavimas         

Sutarties pasirašymas         

Įrangos įsigijimas         

Įrangos montavimas         

IT sistemos 
sumontavimas 

        

Sistemos išbandymas         

Mokyklos sveikatos 
specialistų apmokymas 

        

Duomenų apie sveikatą 
įdiegimas 

        

Veikianti mokinių 
sveikatos žinių gilinimo 
sistema 

        

 
 

Techniniai 
etapai 

Vadybos 
etapai 

6 pav. Projekto etapai
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Projektø vertinimas (auditas)

Projekto vertinimas yra surinktø duomenø ir informacijos analitinis

apdorojimas ir iðvadø pateikimas, atsakantis á klausimà, kaip vykstantys

procesai atitinka suplanuotus ir laukiamus rezultatus. Vertinimui bûtini

specialûs duomenys, teikiantys informacijà apie vykstanèius procesus

(projekto metu vykdomà veiklà ir priemones, jø mastà, kaðtus, pasiektus

rezultatus ir jø poveiká). Projekto apraðyme numatyti veiklos vertinimo

kriterijai, jø nustatymo metodai ir standartai, projekto tarpinës veiklos

ataskaitos, sudaromos tokiø duomenø rinkimo ir pateikimo vertintojams

sistemà.

Projektø vertinimas atliekamas siekiant tobulinti vykdomà veiklà,

kad ji geriau atitiktø vartotojø poreikius, sudaryti prielaidas argumentuotiems

sprendimams ir tolesniam veiksmø planavimui, iðsiaiðkinti naujas

galimybes ir kliûtis, tinkamai naudoti konkreèiam tikslui skirtas lëðas ir

kitus iðteklius. Prieð atliekant vertinimà, bûtina nustatyti:

····· kà reikia suþinoti;

····· kodël to reikia;

····· kada ði informacija bus reikalinga ir naudingiausia.

Skiriamas vidinis ir iðorinis vertinimas. Vertinimo objektas, metodai,

apimtys tiek vidinio, tiek ir iðorinio vertinimo metu yra panaðûs ir priklauso

nuo vertinimo tikslo, t.y. nuo klausimø, á kuriuos turi atsakyti vertintojas.

Pagrindinis iðorinio ir vidinio vertinimo skirtumas – vertinimà atliekantis

asmuo.

Projekto vidinis vertinimas atliekamas remiantis projekto veiklos

tarpinëmis ataskaitomis, já vykdo patys projekto dalyviai (visø projekte

dalyvaujanèiø institucijø, bendruomenës grupiø atstovai). Iðoriná projekto
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vertinimà atlieka Projekto prieþiûros komitetas. Dideliø projektø iðoriniam

vertinimui gali bûti samdomos nepriklausomos veiklos ir finansinio audito

kompanijos. Reikia paminëti, kad visiems ið ES fondø (ne tik struktûriniø)

finansuojamiems projektams nepriklausomos audito kompanijos

vertinimas yra privalomas.

Kaip jau buvo minëta skyreliuose apie projektø planavimà ir etapus,

vertinimo (kontrolës) veiksmai turi bûti planuojami projekto plano rengimo

metu. Vertinimas atliekamas viso projekto ágyvendinimo metu, pradedant

projekto rengimu ir baigiant projekto pabaiga. Kiekvienam vertinimui turi

bûti nustatomi tikslai (pvz., kokybës, veiklos, finansø ir t.t.), bûdai (vidinis

ar iðorinis), objektai (tarpiniai rezultatai, atliekami veiksmai, vadyba,

galutiniai rezultatai, poveikiai), planuojamas biudþetas ir kiti iðtekliai (pvz.,

vidiniam vertinimui – projekto dalyviø darbo laikas).

Atliktas vertinimas pateikia Projekto valdybai atsakymus á labai

svarbius klausimus:

····· ávertina projekto aktualumà; projekto ágyvendinimo

pradþioje – ar reikalingas projektas, ar projektas

reikalingas bûtent ðiai tikslinei grupei, ar ðiai grupei

reikalingas bûtent ðis projektas;

····· veiklà – ar viskas vyksta taip, kaip buvo planuota;

····· veiklos efektyvumà – ar viskas padaryta tinkamais

metodais, ar gautas norimas rezultatas;

····· ekonominá projekto ágyvendinimo aspektà – ar buvo

pasiektas rezultatas, panaudojant planuotus iðteklius, ar

iðtekliai panaudoti racionaliai, ar rezultatas ne per brangiai

kainavo.



43

Tinkamas projekto veiklos áforminimas dokumentuose yra svarbus

atitinkamos informacijos apie projekto eigà kaupimo bûdas. Visi projekto

ágyvendinimo veiksmai, ávykæ pokyèiai turi bûti uþraðomi dokumentuose.

Neturint tokiø dokumentø neámanoma ávertinti projekto.

VII. PROJEKTØ RIZIKOS VADYBA

Rizika bendràja prasme apibûdinama kaip neapibrëþtumas,

susijæs su galimybe, kad ágyvendinant projektà gali atsirasti nenumatytos

situacijos ir su tuo susijusios pasekmës. Rizika yra pagrindinis veiksnys,

kurá bûtina ávertinti ir kontroliuoti, norint sëkmingai ávykdyti projektà [16].

Rizika gali bûti skirstoma á:

····· vidinæ (projekto) rizikà (bûtinybë keisti veiklos metodus,

formas, nustatyta netinkama veiklos kokybë dël ávairiø

prieþasèiø (planavimo klaidos ar nenumatyti vidaus

pokyèiai) nepakankami þmogiðkieji, finansiniai ir

materialieji iðtekliai, poveikis turtui, draudiminiai ávykiai ir

pan.);

····· iðorinæ rizikà (nenumatyti politiniai, vyriausybiniai

sprendimai, gamtos reiðkiniai, epidemijos, socialiniai ar

ekonominiai poveikiai, neigiamos projekto ágyvendinimo

socialinës pasekmës, visuomenës nepasitenkinimas ir

kt.).

Projekto vidinæ rizikà daþniausiai lemia problemos, susijusios su

projekto vykdytojais, projekto veiklos organizavimu, atskirø srièiø

specialistais. Daþniausiai susiduriama su problemomis, kylanèiomis dël
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netinkamo (daþniausiai vëluojanèio) sutarèiø vykdymo, nepakankamos

darbuotojø kvalifikacijos ir su tuo susijusios nepriimtinos veiklos kokybës,

nesutarimø tarp projekto dalyviø ir vykdytojø, netinkamai nustatytø vertinimo

kriterijø ar netiksliai paskaièiuotø reikalingø iðtekliø.

Projekto valdyba ir projekto vadybininkas yra atsakingi uþ tinkamà

rizikos valdymà projekto ágyvendinimo metu. Projekto ágyvendinimo plane

turëtø bûti numatyta atskira veiklos sritis, skirta rizikos valdymui.

Informacijos apie gresianèias ar nustatytas ávykusias rizikas rinkimo bei

informacijos apie bûtinas taikyti rizikos valdymo priemones pateikimo

sistema (rizikos komunikacija) turi bûti nustatyta ágyvendinant bet koká

projektà.

Rizikos vadyba susideda ið dviejø elementø – rizikos analizës ir

rizikos valdymo.

Rizikos analizë apima rizikos identifikavimà (ðio proceso metu

nustatomos visos galimos rizikos), rizikos apraðymà (rizikos kiekybiná

ávertinimà, t.y. kokia tikimybë, kad rizika materializuosis, kiek ji svarbi

projektui), rizikos poveikio nustatymà (sprendimas, ar rizika yra priimtina,

kokie atsakomieji veiksniai gali jà sumaþinti). Jeigu konkreèios rizikos (pvz.,

rizika, kad pasirinkto projekto vadybininko kompetencija kai kuriose

specialiose srityse gali bûti nepakankama) tikimybë yra nedidelë ir tai

neturës didelio neigiamo poveikio projektui (nes projekto komandoje yra

asmenø, kuriø kompetencija toje srityje yra þinoma ir pakankama), Projekto

valdyba, ávertinusi ðià rizikà, gali nuspræsti, kad rizika yra priimtina. Taèiau

galimas ir kitas Projekto valdybos sprendimas, kai siûlomam projekto

vadybininkui trûksta atitinkamos srities þiniø, ðios þinios yra bûtinos

ágyvendinant projektà, o tarp projekto dalyviø nëra kitø atitinkamà
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kompetencijà turinèiø darbuotojø. Tokiu atveju Projekto valdyba gali nuspræsti

ieðkoti kito projekto vadybininko (rizikos iðvengimas). Galima taikyti rizikos

sumaþinimo sprendimà – pasiøsti bûsimà projekto vadybininkà á specialius

kvalifikacijos tobulinimo kursus, kur jis ásigis trûkstamø þiniø. Dar vienas

galimas ðios situacijos sprendimas – sudaryti sutartá dël ðiø paslaugø su

vadybos paslaugas teikianèia kompanija ir taip rizikà perkelti ðiai kompanijai

(rizikos perkëlimas treèiajam asmeniui).

Rizikos valdymas susideda ið rizikos planavimo, rizikos stebëjimo,

atsakomøjø veiksmø á atsiradusià rizikà taikymo ir rizikos kontrolës.

Rizikos planavimas yra procesas, kurio metu numatomi veiksmai,

kuriø reikës imtis projekto vykdymo metu, jei numatyta rizika

materializuosis, pvz., tam reikalingø iðtekliø paskaièiavimas. Rizikos

planavimas, kaip ir projekto planavimas, yra viso projekto ágyvendinimo

metu vykstantis procesas, rizikos planai yra sudëtinë projekto planø dalis,

jie turi bûti rengiami atskiriems projekto etapams, o projekto rizikos planas

nuolat atnaujinamas, atsiþvelgiant á kintanèià projekto vidaus ir iðorës

aplinkà bei nustatomas naujas rizikas, ar pasikeitusias senøjø rizikø

kiekybines ir kokybines charakteristikas.

Rizikos stebëjimas – veiksmai, kuriø metu analizuojama projekto

vidaus ir iðorës aplinka, stebimos ir analizuojamos rizikos, ávertinamas

galimas jø poveikis projektui, vertinama, ar atsakomieji veiksmai buvo

efektyvûs maþinant neigiamà rizikos poveiká projektui. Rizikos stebëjimo

metu gaunama informacija yra labai svarbi projekto ágyvendinimo metu

vykdomam rizikos planavimui. Vykdoma rizikos kontrolë turi uþtikrinti, kad

atsakomieji veiksmai bûtø tinkamai ir laiku ágyvendinti.
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VIII. PROJEKTO PARAIÐKOS (APRAÐYMO) RENGIMAS

Rengiant paraiðkà projektui ar projekto apraðymà visada reikia

vadovautis paraiðkos rengimo rekomendacijomis. Jas rengia projektø

finansavimà skirianèios institucijos (savivaldybës, ministerijos, nacionalinës

ir tarptautinës projektø valdymo agentûros ir kt.). Nors ávairioms

institucijoms teikiamø paraiðkø formos skiriasi, taèiau visada yra praðoma

pateikti informacijà, kurios pakaktø spræsti, ar:

····· teikiamas projektas atitinka paraiðkos teikëjui keliamus

reikalavimus;

····· projektas yra aktualus;

····· atitinka tarptautinius, nacionalinius, vietos teisës aktus,

politikà ir strategijà;

····· projekto tikslai yra ágyvendinami, konkretûs, ávertinami ir

pan. (SMART);

····· projekto teikëjas yra pajëgus ágyvendinti ðá projektà;

····· projekto ágyvendinimo priemonës ir metodai tinka tikslui

pasiekti;

····· projekto ágyvendinimui reikalingi iðtekliai tinkamai

paskaièiuoti;

····· projekto ágyvendinimo planas uþtikrina sëkmingà projekto

ágyvendinimà;

····· nustatytos ir ávertintos projekto prielaidos ir rizikos;

····· aiðkûs, ágyvendinami, ávertinami laukiami projekto

ágyvendinimo rezultatai;

····· laukiami rezultatai yra verti planuojamø iðleisti iðtekliø;
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····· projekto rezultatai sudarys sàlygas tolesniam institucijos

(bendruomenës) plëtrai (projekto tæstinumas);

····· projekto paraiðkos teikëjas numatë tinkamà projekto

ágyvendinimo kontrolæ ir vertinimo sistemà.

Projekto paraiðkos struktûros ir apraðymo esminiai

reikalavimai

1. Projekto apraðymas

1.1. Projekto pavadinimas. Já reikia suformuluoti taip, kad bûtø

apibûdinama projekto veiklos sritis, apibendrintas pagrindinis tikslas, jei

ámanoma, nurodytos apibendrintos tikslinës grupës ir (ar) projekto

ágyvendinimo vieta.

1.2. Projekto ágyvendinimo vieta. Nurodomas miestas, vietovë

(projekto paraiðkà teikiant tarptautinëms projektus finansuojanèioms

agentûroms – valstybë). Kartais ðioje dalyje praðoma nurodyti projekte

numatomos veiklos pobûdá pagal atskiras ekonominës veiklos rûðis arba

sektorius (pvz., visuomenës sveikata, socialinë apsauga, ðvietimas ir pan.).

1.3. Projektui ágyvendinti reikalingos lëðos. Ðiame skyriuje

nurodoma bendra projekto vertë. Kai kuriais atvejais gali bûti praðoma

nurodyti, kokià projekto lëðø dalá turi pats projekto teikëjas, ir kokiø lëðø

praðoma ið projektà finansuojanèios institucijos.

1.4. Projekto apraðymo santrauka. Ðioje dalyje reikia glaustai

apraðyti projektà, apsiribojant projekto tikslais, tikslinëmis grupëmis ir

apraðant pagrindines projekto veiklas.

1.5. Projekto tikslai ir uþdaviniai. Ðiame skyriuje iðdëstomi

pagrindiniai ir antraeiliai projekto tikslai bei uþdaviniai, kuriuos reikia

iðspræsti, norint pasiekti tikslà.
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1.6. Projekto pagrindimas. Tai viena ið pagrindiniø projekto apraðymo

daliø. Joje yra pateikiama tokia informacija:

····· apibûdinama su teikiamu projektu susijusios problemos

analizë nacionaliniu, regioninio ir vietos poþiûriu, áskaitant

jos teisiná reglamentavimà, svarbà ir aktualumà, ðioje

srityje jau vykdytà veiklà bei pasiektus rezultatus;

····· nurodomos projekto tikslinës grupës, pagrindþiant

problemos svarbà ðioms grupëms;

····· pateikiami árodymai, kad projektas ir jo tikslai yra aktualûs

ir atitinka tarptautines, nacionalines, regioninës ir (ar)

vietos politikas, strategijas ir prioritetus bei tikslus.

1.7. Kiti ðioje srityje vykdyti projektai. Pateikiamas trumpas iki ðiol

vykdytø projektø apraðymas, nurodant projekto pavadinimà, projekto

dalyvius, tikslines grupes, tikslus, uþdavinius, pasiektus rezultatus, projekto

finansavimo ðaltinius ir bendrà projekto vertæ.

1.8. Iðsamus projekte planuojamos veiklos apraðymas. Ðioje

projekto dalyje apraðomi pagrindiniai projekto metu planuojamø atlikti veiklø

ir ágyvendinamø priemoniø apraðymai. Rengiant ðá apraðymà bûtina

atkreipti dëmesá á tai, kad jos turi atitikti toliau pateikiamame projekto

ágyvendinimo plane nurodytas priemones. Apraðant veiklas ir priemones

pateikiama informacija apie priemonës tikslà, jos mastà, vykdymo vietà,

dalyvius ir planuojamus pasiekti rezultatus.

1.9. Projekto veiklø ir priemoniø ágyvendinimo metodai. Ðioje dalyje

nurodomi projekto ágyvendinimo veiklos metodai ir paaiðkinama, kodël

pasirinkti bûtent tokie metodai (pvz., seminarai, paskaitos, informaciniø

leidiniø rengimas, internetinio puslapio kûrimas, viktorinø organizavimas,
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mokiniø apklausø organizavimas, individualus darbas su atskirais mokiniais,

tëvø lankymas namuose ir pan.). Pagrindþiant taikomø metodø tinkamumà

tikslinëms grupëms, patirtá taikant tokius veiklos metodus, reikëtø nurodyti,

kaip planuojami veiklos metodai yra susijæ su institucijos áprastinëje veikloje

ar jau vykdytuose projektuose taikomais metodais, jei yra, pateikti árodymø,

kad tokiø metodø taikymas yra (buvo) efektyvus.

Kartu pateikiama informacija apie projekto dalyvius (partnerius) –

pavadinimas (jei partneris yra juridinis asmuo – visi juridinio asmens

rekvizitai), trumpai apraðoma, kà kiekvienas partneris atliks projekte,

prieþastys, kodël pasirinktas bûtent ðis partneris (panaðios problemos,

jau ágyta patirtis sprendþiant panaðias problemas ir kt.).

Ðiame skyriuje pateikiama projekto ágyvendinimo grupës (projekto

komandos) struktûra – projekto valdyba, vadybininkas, projekto prieþiûros

komitetas, pagalbinë grupë, nurodant jø teises, pareigas, atsakomybæ,

pavaldumà ir t.t.

1.10. Projekto trukmë ir ágyvendinimo planas. Nurodoma projekto

trukmë (daþniausiai mënesiais) ir pridedamas projekto ágyvendinimo

planas. Paprastai planà praðoma pateikti Ganto tinklinës diagramos forma,

o veiklø ágyvendinimo laikà nurodyti mënesio (ar keliø mënesiø) tikslumu.

Sudarant projekto ágyvendinimo planà, atskirai reikëtø nurodyti pasirengimo

veiklai ir paèios veiklos trukmæ (pvz., parengiamoji veikla organizuojant

mokymà, kursus, viktorinas ir paèiø mokymø, kursø, viktorinø

organizavimas).

2. Laukiami rezultatai

2.1. Laukiamas poveikis tikslinëms grupëms. Apibûdinama, kaip

projektas pagerins situacijà tikslinëje grupëje, kokià átakà projekto rezultatai
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turës projektà teikianèios institucijos, projekto dalyviø, bendruomenës veiklai

ir bûklei.

2.2. Su projektu susijusios publikacijos ir kiti rezultatai. Jeigu

planuojama, kad ágyvendinant projektà apie já bus skelbiama visuomenës

informavimo priemonëse, bus parengti ir iðleisti metodiniai ar kitokio

pobûdþio leidiniai, ðioje dalyje trumpai apraðoma jø paskirtis, turinys,

apimtis.

2.3. Projekto poveikis plaèiàja prasme. Projektas turëtø ne tik

iðspræsti konkreèià problemà, taèiau ir sudaryti kitø problemø sprendimo

sàlygas arba projekto ágyvendinimo metu ágyta patirtis ar sukurti produktai

galëtø bûti panaudoti tolesnëje institucijos ar bendruomenës plëtroje.

Ðiame skyriuje nurodoma, kaip tai bus atliekama.

2.4. Projekto tæstinumas. Nurodoma, kaip bus tæsiama projekto

metu pradëta veikla jam pasibaigus. Projekto tæstinumas apibûdinamas

trimis kriterijais:

a) finansiniu tæstinumu, nurodant kaip bus toliau finansuojama

projekto metu pradëta veikla;

b) instituciniu tæstinumu, nurodant kaip toliau planuojama plëtoti

institucijos veiklà, pasibaigus projektui ir panaudojant projekto ágyvendinimo

metu ágytà patirtá, sukurtus produktus, t.y. kokiu bûdu projekto rezultatai

bus panaudojami institucijos, bendruomenës plëtrai;

c) politiniu tæstinumu (jei taikoma). Ðis kriterijus taikomas tiems

projektams, kuriø ágyvendinimas gali sàlygoti naujø teisës aktø priëmimà,

veiklos metodø sukûrimà ir pan.

3. Projekto biudþetas. Ðioje projekto dalyje pateikiami visø iðtekliø,

reikalingø projekto veikloms atlikti, paskaièiavimai ir analizë. Paprastai
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reikalaujama pateikti bendrà reikalingø lëðø sumà bei jà iðskirstyti kiekvienai

plane numatytai veiklai. Biudþete nurodomas konkreèiai veiklai atlikti bûtino

darbo sànaudø (darbo dienomis, valandomis), materialioms priemonëms

ásigyti reikalingø lëðø, transporto, projekto valdymo ir papildomø iðlaidø

poreikis. Skaièiuojant projekto biudþetà, reikia atkreipti dëmesá á konkreèius

reikalavimus, iðdëstytus paraiðkos rengimo rekomendacijose. Taip pat reikia

þinoti, kad konkretûs projektø finansavimo fondai vadovaujasi savo projektø

finansavimo taisyklëmis ir nurodo, kokios su projekto ágyvendinimu susijusios

iðlaidos gali bûti kompensuojamos ið fondo skiriamø lëðø (jos daþniausiai

apibûdinamos sàvoka „tinkamos iðlaidos“).

Beveik visais atvejais projekto ágyvendinimo plane ir biudþete yra

apibrëþiamos projekto tolerancijos ribos, t.y. numatomas 10 proc. didesnë

projekto ágyvendinimo trukmë ir tokio pat dydþio papildomos lëðos (bendros

projekto sumos).

4. Numatomi finansavimo ðaltiniai. Ðioje dalyje pateikiama

informacija, ið kur planuojama gauti projekto ágyvendinimui reikalingas

lëðas, nurodomas finansavimo ðaltinis ir ið jo gaunama (ar numatoma)

lëðø suma.

Teikiant paraiðkà finansavimui gauti prie projekto apraðymo

paprastai praðoma pridëti informacijà apie paraiðkos teikëjà – ástaigos

registracijos paþymëjimo, ástatø (ar veiklos nuostatø) kopijas, dokumentus,

patvirtinanèius ástaigos finansinæ bûklæ ir kt. Reikalingø dokumentø sàraðà

projekto paraiðkos rengimo rekomendacijose kiekvienu konkreèiu atveju

nurodo finansavimà teikianti agentûra.
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Mokyklos sveikatinimo projektø vadyba.

Metodinës rekomendacijø
1 priedas

Savivaldybës visuomenës sveikatos rëmimo specialiosios

programos rengimo ir ágyvendinimo taisykliø pavyzdys

  PATVIRTINTA

 Ðiauliø miesto savivaldybës tarybos

2006 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-42

ÐIAULIØ MIESTO SAVIVALDYBËS VISUOMENËS

SVEIKATOS RËMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS RENGIMO IR

ÁGYVENDINIMO TAISYKLËS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ðiauliø miesto savivaldybës visuomenës sveikatos rëmimo

specialioji programa (toliau – Programa) – tai kompleksas sveikatos

stiprinimo, ligø profilaktikos, gyvenimo kokybës gerinimo, sveikatinimo

paslaugø kokybës ir prieinamumo gerinimo priemoniø, kurias ágyvendinant

siekiama ðiø tikslø:

1.1. pagerinti gyventojø sveikatos rodiklius: sumaþinti sergamumà,

ligotumà, invalidumà; sudaryti prielaidas ilgesniam ir sveikesniam

gyvenimui;

1.2. átraukti bendruomenæ á sveikatinimo veiklà;

1.3. maþinti socialinius sveikatos netolygumus.

2. Ðiauliø miesto savivaldybës visuomenës sveikatos rëmimo

specialiosios programos rengimo ir ágyvendinimo taisyklës (toliau –
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Taisyklës) reglamentuoja Programos rengimo ir tvirtinimo tvarkà, finansavimo

ðaltinius, lëðø naudojimà, apskaità ir kontrolæ, Programos priemoniø projektø

teikimà, vertinimà ir finansavimo tvarkà, atskaitomybæ ir atsakomybæ.

3. Taisykles tvirtina, keièia ir papildo Ðiauliø miesto savivaldybës

taryba (toliau – Savivaldybës taryba).

II. PROGRAMOS RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

4. Programa rengiama atsiþvelgiant á Lietuvos sveikatos

programoje numatytas sveikatinimo veiklos kryptis, Nacionalinës sveikatos

tarybos, Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, Ðiauliø miesto

plëtros prioritetø bei priemoniø planà, Ðiauliø miesto strateginá planà ir

kitus teisës aktus.

5. Programos prioritetines kryptis nustato Ðiauliø miesto

savivaldybës bendruomenës sveikatos taryba (toliau – Sveikatos taryba).

6. Programa rengiama trejiems biudþetiniams metams.

7. Programà rengia Ðiauliø miesto savivaldybës administracijos

Sveikatos skyrius (toliau – Sveikatos skyrius).

8. Programà tvirtina Savivaldybës taryba, kasmet Programos

priemoniø ágyvendinimo planà tvirtina Ðiauliø miesto savivaldybës

administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius).

III. PROGRAMOS FINANSAVIMO ÐALTINIAI

9. Programos finansavimo ðaltiniai:

9.1. savivaldybës biudþeto asignavimai;
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9.2. ne maþiau kaip 0,3 procento Privalomojo sveikatos draudimo

fondo biudþeto, atsiþvelgiant á gyventojø skaièiø;

9.3. 20 procentø Savivaldybës aplinkos apsaugos rëmimo

specialiosios programos lëðø;

9.4. savanoriðkos fiziniø ir juridiniø asmenø ámokos;

9.5. kitos teisëtai ágytos lëðos.

IV. PROGRAMOS LËÐØ NAUDOJIMAS, APSKAITA IR

KONTROLË

10. Programai ágyvendinti pajamos ir iðlaidos planuojamos

Savivaldybës biudþete Savivaldybës tarybos nustatyta tvarka.

11. Programos lëðø naudojimo prioritetus nustato Sveikatos taryba.

12. Programos lëðos naudojamos Programos priemonëms

finansuoti ir remti:

12.1. visuomenës sveikatos programoms finansuoti ir remti;

12.2. Sveikatos tarybos veiklos programai finansuoti;

12.3. valstybës laiduojamos ir savivaldybiø remiamos sveikatos

prieþiûros priemonëms remti.

13. Programos lëðos kaupiamos atskiroje Savivaldybës biudþeto

sàskaitoje.

14. Kasmetæ Programos iðlaidø sàmatà tvirtina Savivaldybës

taryba per mënesá nuo savivaldybës biudþeto sàmatos patvirtinimo.

15. Per metus nepanaudotos Programos lëðos, gautos ið

Savivaldybës biudþeto, gràþinamos á já, taip pat gràþinamos ir ið Privalomojo

sveikatos draudimo fondo gautos ir nepanaudotos lëðos, o likusios kitos

nepanaudotos lëðos naudojamos kitais metais.
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16. Programos lëðos, panaudotos ne pagal paskirtá, teisës aktø

nustatyta tvarka iðieðkomos ið kaltø vykdytojø ir gràþinamos á Programos

sàskaità.

17. Programos lëðø apskaità tvarko Ðiauliø miesto savivaldybës

administracijos buhalterija.

18. Programos vykdymo audità atlieka Ðiauliø miesto savivaldybës

administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, iðlaidø sàmatos

veiklos audità atlieka Ðiauliø miesto savivaldybës kontrolieriaus tarnyba.

V. PROJEKTØ TEIKIMAS

19. Programos priemoniø projektams (toliau – projektai) parinkti

ir finansuoti kasmet yra skelbiamas konkursas, kurá organizuoja Sveikatos

skyrius.

20. Projektus gali rengti ir paraiðkas teikti ástaigos, nevyriausybinës

organizacijos, asociacijos.

21. Kiekvienais metais Sveikatos skyrius apie ateinanèiø metø

projektø konkursà skelbia vietos spaudoje ir Savivaldybës interneto

svetainëje. Skelbime nurodoma, kokie projektai bus remiami, ir paraiðkø

priëmimo terminas.

22. Projektai teikiami uþpildþius paraiðkos formà (1 priedas).

23. Paraiðkos priimamos 30 kalendoriniø dienø nuo paskelbimo

datos.

24. Paraiðkos registruojamos specialiame Sveikatos skyriaus

þurnale.
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VI. PROJEKTØ VERTINIMAS

25. Programos priemoniø projektø finansavimo paraiðkoms vertinti

Administracijos direktoriaus ásakymu tvirtinama vertinimo komisija.

26. Vertinimo komisija sudaroma vieneriems metams ne maþiau

kaip ið 5 asmenø: pirmininkas – Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

vienà atstovà deleguoja Savivaldybës tarybos Sveikatos ir socialiniø reikalø

komitetas, vienà – Sveikatos taryba, du – Savivaldybës administracija.

27. Vertinimo komisijos nariu negali bûti paraiðkà pateikusios

institucijos ar organizacijos vadovas ar atstovas, projekto vadovas ar

atstovas.

28. Vertinimo komisijos darbà organizuoja Sveikatos skyrius.

29. Paraiðkos vertinamos ne ilgiau kaip mënesá nuo paskutinës

paraiðkø priëmimo dienos.

30. Finansuotini projektai nustatomi vadovaujantis kriterijais,

nurodytais 2 priede.

31. Paraiðkas vertina kiekvienas komisijos narys atskirai.

Maksimalus balø skaièius, kurá projektui gali skirti vienas komisijos narys,

– 80. Po to apskaièiuojamas komisijos nariø ávertinimø vidurkis.

32. Galimybæ bûti finansuojami turi projektai, gavæ ne maþiau kaip

40 balø komisijos nariø vertinimo vidurkio.

33. Projektui skiriama lëðø suma priklauso nuo surinktø balø

skaièiaus ir projekto darbø dydþio. Prioritetas teikiamas ilgalaikiams

(tæstiniams) projektams.

34. Vertinimo komisija sudaro siûlomø finansuoti projektø sàraðà

ir rekomenduoja tam tikrø projektø rëmimo dydá ir finansuotinà projekto

veiklà.



60

VII. PROJEKTØ FINANSAVIMO TVARKA

35. Su kiekvienu projekto, laimëjusio konkursà, vykdytoju

Administracijos direktorius sudaro sutartá. Sutarties neatsiejama dalis yra

programos iðlaidø sàmata (Finansø ministerijos nustatytos formos).

36. Sutartyje apibrëþiami ðaliø ásipareigojimai, tarp jø ir

atsiskaitymo uþ ágyvendintà projektà ir panaudotas lëðas sàlygos. Ðio

atsiskaitymo neatsiejama dalis yra biudþeto sàmatos ávykdymo apyskaita

(Finansø ministerijos nustatytos formos), pateikiama Ðiauliø miesto

savivaldybës administracijos Finansø skyriui (toliau – Finansø skyrius).

37. Pasiraðius sutartá, Finansø skyrius perveda projektui ágyvendinti

skirtas lëðas á projekto vykdytojo sàskaità.

38. Projekto vykdytojas tvarko ðiø lëðø apskaità ir saugo su

apskaita susijusius dokumentus atskirai nuo kitø lëðø.

VIII. ATSKAITOMYBË IR ATSAKOMYBË

39. Uþ lëðø panaudojimà pagal paskirtá atsako ástaigos ar

organizacijos, á kurios sàskaità pervedami pinigai, vadovas, vyriausiasis

finansininkas ir projekto vadovas.

40. Programos priemoniø projektø vykdytojai uþ Programos lëðø

panaudojimà atsiskaito sutartyse nustatytais terminais.

41. Kasmetæ lëðø Programai ágyvendinti panaudojimo ataskaità

tvirtina Savivaldybës taryba kartu su savivaldybës biudþeto sàmatos

ávykdymo apyskaita.

42. Ataskaita kasmet turi bûti vieðai pateikiama savivaldybës

bendruomenei.
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43. Savivaldybës tarybos patvirtintà Programos ataskaità Sveikatos

skyrius kasmet pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai jos nustatyta tvarka.

v v v

SUMMARY

Methodic recommendations „Scholl Health Project Management“

are prepared aiming to help school public health professionals to plan

their work in rational way and reach good quality. This is essential while

carrying out tasks of public health professionals that are set up in Public

Health Surveillance Rules, approved by the Order No. V-1035/ISAK-2680

of Minister of Health and Minister of Education from the 30th of December,

2005.

Definitions used are explained and their descriptions, basic

principals of school health project management, conditions and reasons

of project success, activities ensuring project implementation as well as

project risk management are provided in the methodic recommendations.

One will find explanations how to prepare project application and reports

and their templates. Model of Jurbarkas region scholl health project is

presented in the methodic recommendations with very detailed analysis

and list of health education, promotion and surveillance measures that

are used to be implemented practically.
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Mokyklos sveikatinimo projektø vadyba.

Metodinës rekomendacijø

2 priedas

Savivaldybës visuomenës sveikatos rëmimo specialiosios programos

projekto paraiðkos pavyzdys

Jurbarko rajono savivaldybës

 visuomenës sveikatos rëmimo

specialiosios programos

nuostatø

1 priedas

Gauta______________________

(data)

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBËS VISUOMENËS SVEIKATOS RËMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATOS PROJEKTO PARAIÐKA

(pateikiama 2 egzemplioriais)

Projekto pavadinimas: VAIKØ TRAUMATIZMO MAÞINIMO PROGRAMA

Projekto ágyvendinimui reikalinga XXXX Lt

Ið savivaldybës sveikatos fondo praðoma XXXX Lt

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTÀ  TEIKIANÈIÀ

ORGANIZACIJÀ

Section 1.01 Organizacijos pavadinimas: Tauragës visuomenës

sveikatos centro Jurbarko filialas

Kodas: xxxxxxxxxx

Adresas : Vydûno g. 56, Jurbarkas

Telefonas: 8 447 53082

El. paðtas: jvsc@jurbarkas.omnitel.net
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Atsiskaitomoji sàskaita: AB bankas “NORD/LB Lietuva” Jurbarko sk.,

b/k 40100,

    a/s LT xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Organizacijos atstovo, galinèio pasiraðyti sutartis organizacijos vardu,

vardas ir pavardë: direktorius Saulius Jasaitis

Programos koordinatorë: X.XXXXXXXXX

     higienos chemikë

     tel.

2. PROJEKTO ÁGYVENDINIMO PARTNERIAI

Section 1.02 Jurbarko rajono policijos komisariatas

(i) Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklos

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTÀ

Article II. Nemaþa dalis vaikø po sunkiø traumø tampa

invalidais. Daugeliu traumø atvejø laiku ir tinkamai suteikus pagalbà, galima

bûtø iðvengti sunkiø pasekmiø. Todël vykdant ðià programà , didelá dëmesá

skiriame pirmosios medicinos pagalbos teikimo praktiniam mokymui.

Jurbarko rajono policijos komisariato specialistai skaitë paskaitëles apie

saugø eismà kelyje, pirotechnikos saugø naudojimà, atkreipëme dëmesá á

vaikø apsinuodijimus, uþregistruotus Jurbarko rajone. Ið savivaldybës

biudþeto gautos lëðos suteikë galimybæ ásigyti atðvaitø, padaryti lankstinukø
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„Matyk ir bûk matomas“ ir „Bûkime atsargesni su ðventine pirotechnika“

kopijø, kurie buvo iðdalinti vaikams.

4. DETALUS PROJEKTO APIBÛDINIMAS

4.1. Projekto trukmë

2004 m. Jurbarko rajone Tauragës visuomenës sveikatos centro

Jurbarko filialas pradëjo vykdyti vaikø traumatizmo maþinimo programà.

Vykdant programà bendradarbiauta su rajono Policijos komisariatu, rajono

bendrojo lavinimo mokyklomis. Atlikus Lietuvos sveikatos informacinio

centro duomenø analizæ, ávertinus nelaimingø atsitikimø situacijà Jurbarko

rajone, buvo vykdoma nelaimingø atsitikimø prevencija, kuri apëmë

ugdomàjà veiklà ir saugaus elgesio propagandà. Programai finansuoti 2004

m. ir 2005 m. ið savivaldybës sveikatos fondo skirta po xxx Lt. Vykdant

programà 2005 m. kartu su Jurbarko r. policijos komisariato pareigûnais

skaitytos paskaitos „Saugus eismas“, „Traumatizmo prieþastys“,

„Pirmosios med. pagalbos teikimas“ 6-iose rajono mokyklose. Jose

dalyvavo 332 mokiniai. Pamokø - paskaitø metu klausytojams buvo iðdalinti

atðvaitai ir lankstinukø kopijos ,, Matyk ir bûk matomas“ ir „Bûkime

atsargesni su ðventine pirotechnika“.

4.2. Projekto vykdytojai

Paskaitas – pamokas ,,Pirmos med. pagalbos abëcëlë” mokiniams

veda Tauragës VSC Jurbarko filialo sveikatos ugdymo organizatorë,
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saugaus eismo ir saugaus pirotechnikos naudojimo paskaitas skaito Jurbarko

rajono policijos komisariato inspektoriai.

4.3. Situacijos analizë. Projekto tikslai ir uþdaviniai

Lietuvos sveikatos statistikos 2004 m. duomenimis, vaikø iki 14 metø

amþiaus pagrindinë mirties prieþastis yra nelaimingi atsitikimai, t.y. 50,7

%. Ði mirties prieþastis bendroje mirties prieþasèiø struktûroje jau daugelá

metø sudaro 35 – 53 %. Daþniausios mirties prieþastys – eismo nelaimës

11,2%, paskendimai 15,1%.

Jurbarko rajono vaikø iki 14 metø traumø ir apsinuodijimø, uþregistruotø

ambulatorinæ pagalbà teikianèiose asmens sveikatos prieþiûros ástaigose,

skaièius 2004m. (144,9 atv./1000 gyv.) virðija respublikos lygá (117,9 atv./

1000 gyv.) ir yra pats didþiausias Tauragës apskrityje (102 atv./1000 gyv.).

(Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenys).

Programos tikslai:

1. Ugdyti sampratà, kad dauguma situacijø priklauso nuo paèiø

þmoniø elgesio ir atsakingumo.

2. Iðmokyti teikti pagalbà ekstremalios situacijos atveju.

3. Atkreipti visuomenës dëmesá á susiþalojimo problemà, siekti atskirø

þinybø, galinèiø turëti átakos traumø prevencijai, bendradarbiavimo.

Uþdaviniai:

Tæsiant vaikø traumatizmo maþinimo programà 2005 m. sieksime

aplankyti kitas rajono mokyklas ir mokyti vaikus kaip iðvengti nelaimingø

atsitikimø, teikti pirmà pagalbà nukentëjusiems ekstremaliose situacijose,
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akcentuosime elgesio kultûros svarbà bei atsakomybæ dël elgesio taisykliø

nesilaikymo.

4.4. Poveikio grupës (kam reikðmingas projekto ágyvendinimas)

Vaikai iki 14 metø amþiaus imtinai.

5. Projekto ágyvendinimo planai ir etapai

Paskaitas numatoma skaityti Vieðvilës, Klausuèiø, Seredþiaus, Veliuonos

ir Jurbarko miesto mokyklose.

Vasaris Geguž÷ Rugs÷jis Spalis

1. Vaikų patirtų traumų auto 
įvykiuse 2005 m. analiz÷

1

2. Pirmos med. pagalbos 
ab÷c÷l÷ (30 min. 
pamok÷l÷) 

3 3 4

3. Saugaus eismo gatv÷je ir 
kelyje pagrindai (30 min. 
pamok÷l÷) 

3 3 4

4. Saugaus eismo gatv÷je ir 
kelyje pagrindai (praktinis 
užsi÷mimas÷) 

3 3 4

Priemon÷s pavadinimas
Eil. 
Nr.

Data
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5. Projekto biudþetas

Data: 2006-03-27

Ástaigos vadovas: Vyr. gydytoja xxxxxx

Eil. 
Nr.

Priemon÷s pavadinimas
Priemon÷s 
kaina, Lt

Priemonių 
skaičius

Suma, Lt

1. Transporto išlaidos benzino kaina 400 km abc,00

2. Kanceliarin÷s prek÷s:

popierius 12,25 4 abc,00

tušinukai 5,00 4 abc,00

pieštukai lentai 5,00 2 abc,00

USB atmintin÷ 60,00 1 abc,00

3. a) Atšvaitai 1,95 160 374,00

4.
b) Knygel÷s "Kelių 
piešimo klubas"

3,8 100 380,00

c) Iš viso: abcd,00



6
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Mokyklos sveikatinimo projektø

vadyba. Metodinës rekomendacijø
3 priedas

 

 

_ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ 

 (a taska itą te ik ianč ios įs taigos, o rgan izac i jos, ins titu cijos pavadin im as)  

_ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __ __ __ __ _ 

 (kodas, adresas, te le fonas , faksas, e l. paštas) 

K laip÷dos rajono  sa viva ldyb÷s  adm in istracijo s  

S ve ikato s a psa ugos sky riui 

K laip ÷dos g . 2   

G a rgždai 

________________________________________________________________ 

(p rogram os pavadin im as) 

PROGRAMOS (PRO JEKTO ) VE IKLOS  ATASKA ITA  
ap ie  p ra÷ ju sį k etvirt į v ykdytą v eik lą  

 
2006  m . . ... .... .... ... .... .. m ÷n. .. .... .... . d . 

 

 

E il.  

N r. 

P r iem on ÷s 

pavadin im as 

V ieta , 

laika s 
V ykdyto jai  

D a lyvia i 

(sk aičius, grup ÷) 

N umaty to s 

l÷ šo s 

Panaudo tos 

l÷ šos 
Pastabo s 

        

 

 

 
A tsak ingas  asm uo        (Parašas)   
 (V a rdas , pa vard÷) 

 

Ins titu cijo s  (o rgan iz acijo s) v adovas       (Parašas)   

 (V a rdas , pa vard÷) 

Programos (projekto) ataskaitos forma
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UÞRAÐAMS



UÞRAÐAMS



UÞRAÐAMS
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Mokyklos sveikatinimo projektø vadyba. Metodinës rekomendacijos
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