
                                                                                  

Projekto „BaltCityPrevention“ partnerių susitikimas Flensburge 
 

 

iš anksto nustatytų temų, nėra žiūrovų, dalyviai patys pasirenka pristatymo temas, aktyviai diskutuoja, siūlo 

savo idėjas). Kiekvienas susitikimo dalyvis galėjo pristatyti, jo manymu, aktualią projekto vykdytojams 

temą, pasirinktinai dalyvauti 3-ose iš 10-ies tokių sesijų (žiūr. pav., kuriame pateiktos sesijų temos ir laikas).  

  Sesijų metu buvo pristatomos profesionalių mobiliųjų programėlių (app) galimybės, aptariami jų 

įdiegimo klausimai. Pristatytas Suomijoje vykdomas pagyvenusių žmonių socializacijai skirtas internetinis 

projektas (The @geing online project), Demantec (Vokietija) projektas apie inovatyvių technologijų 

panaudojimą, sergantiems demencija, mobiliųjų programėlių panaudojimas svorio kontrolei ir kt. 

  Antrąją susitikimo dieną organizuotos darbo grupių WP2&3 ir WP4 sesijos, kurių metu Vokietijos, 

Estijos, Lenkijos, Suomijos ir Lietuvos (SMLPC) partneriai pristatė vykdomų pilotinių projektų eigą ir 

rezultatus, tolimesnius projekto įgyvendinimo veiksmus, iškilusias problemas ir jų sprendimus. Projekto 

partneriai iš Estijos ir Lenkijos pasidalino informacija iš renginių Briuselyje ir Barselonoje, kur buvo 

pristatomas BalCityPrevention projektas. Aptartos kitų susitikimų Tartu (2020 m. balandžio 1-2 d.) ir Turku 

(2020 m. rugpjūčio 25-26 d.) darbotvarkės ir datos. 

  Daugiau apie projekto veiklas ir sveikatos elgsenos keitimo metodus galima sužinoti tinklalapiuose  

https://baltcityprevention.eu/   ir   https://www.betterprevention.eu/toolbox/. 

Zenonas Javtokas, 

Projekto „BaltCityPrevention“ partnerio Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras projekto vadovas 

2019 m. spalio 16–17 dienomis 

Flensburgo taikomųjų mokslų universitete 

vyko šeštasis projekto 

„BaltCityPrevention“ (visas pavadinimas 

„Baltic Cities tackle lifestyle related 

diseases – The development of an 

innovative model for prevention 

interventions targeting public health 

authorities in the Baltic Sea Region“) 

partnerių ir mažų bei vidutinio dydžio 

įmonių (SME), dirbančių sveikatos 

informacinių technologijų (IT) srityje, 

atstovų susitikimas. Susitikime dalyvavo 

53 projekto partneriai ir SME atstovai. Jų 

tarpe po du atstovus iš Lietuvos sveikatos 

mokslo universiteto bei Sveikatos mokymo 

ir ligų prevencijos centro. 

      Pirmąją dieną vyko idėjų apsikeitimas 

ir diskusijos tarp visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigų ir  mažų bei vidutinio 

dydžio įmonių, dirbančių IT technologijų 

srityje, atstovų pagal taip vadinamą 

BarCamp formatą (renginys, kuriame nėra 


