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1. INFO RMAC rJA APrE ORGANI ZAC I J.{qSTAI G.4 AR INSTr TaCIJ.l IR PRO JEKT.I

1.1. Proiekto pavadinimas
ikuliozds prevenciia Vardnos rrione*

1.2. Proiekto iswendinimo trukmd rr ba
Projekto pradLia:2017 m. balandZio mdn.,

1.3. Proiekta igvvendinaniios organizaciios, istaigos ar instituciios pavadinimas
Varenos rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras
Adresas: Parko g. 8,

Miestas ir pa5to indeksas: Varena. LT - 65192
Telefonas:8 310 52839
Elektroninis pa5tas: sveikatos.biuras@varena.lt
Intemeto ouslaois: www.varenosvsb.lt

1.4. Projekto partneriai (apra5ykite projekto partneriq (organizacijq, istaigq ar institucijq)
vaidmeni ir funkc
1.4.1.Varenos vaiko teisiq apsaugos skyrius:
Bendradarbiavimo statusas - Zodinis susitarimas ;

Teike informacij4 apie socialines rizikos vaikus ir Seimas, dalyvavo biuro veikloje ir konsultavo
biuro specialistus.
1.4.2.Varenos rajono bendrojo lavinimo mokyklos: Varenos ,,.{Zuolo" gimnazija, Merkines Vinco
Kreves gimnazlja, Valkininkq gimnazija, Vardnos ,,Ryto" progimnazija, Senosios Varenos
Andriaus Ryli5kio pagrindine mokykla, Matuizq pagrindine mokykla, Panodiq pagrindine
mokykla, Vydeniq pagrindine mokykla, Marcinkoniq pagrindine mokykla, Perlojos
daugiafunkcinis centras, Zllin4pagrindine mokykla, Vardnos technologijos ir verslo mokykla.
Bendradarbiavimo statusas - Zodinis susitarimas I



Teike informacijq apie socialines rizikos vaikus ir Seimas, dalyvavo veikloje.
1.4.4.Vare+os rajono lopSeliai-darZeliai: Varenos ,,Pasakos" lop5elis - darZelis, Varenos ,,Zllvidio"
lop5elis - darZelis, Senosios Vardnos ,,Nyk5tukas" lop5elis - darZelis.
Bendradarbiavimo statusas - ra5ti5kas sutikimas :

Teike informaciia apie socialines rizikos vaikus ir Sei dalwavo veikloi

2.PROJEKTO TIKSLAI, AZO.qWNT.AI IR PRIEMONES

1.5. Projekto vykdytojai (para5ykite visus fizinius asmenis, kurie vykdd projekt4, pvz.: skaitd
paskaitas, ved6 grupinius uZsidmimus, konsultavo ar koordinavo projekto veikl4):
1.5.1. projekt4 igyvendino: 6 specialistai
l. 5.2. apra5vkite smulkiau:
Profesija ISsilavinimas Pagrindin6

darbovietd
Vaidmuo projekte Darbo valandq

skaiiius per
savaitg

igyvendinant

Vardnos rajono
savivaldybes
visuomenes
sveikatos biuras

Varenos rajono
savivaldybes
visuomenes
sveikatos biuras

Varenos rajono
savivaldybes
visuomenes
sveikatos biuras

Varenos rajono
savivaldybes
visuomenes
sveikatos biuras

AukStasis

AukStasis

Auk5tesnysis

Auk5tasis

Gintare Benediktavidiiite

- projekto vadovas
koordinavo visas
vykdomas veiklas

Judita Jachimavidiene-
organizavo veiklas
ugdymo istaigose

Danute Balkuviene,
Genute Balciukevidiene.
Marija Vardoniene
organizavo veiklas
ugdymo istaigose

Birute Vilija Galiniene -
atliko projekto
finansines operacij as,

parenge projekto
finansine ataskai

1. Vaikq ir
jaunimo
sveikatos
prieZilros
specialiste

2. Visuomenes
sveikatos
prieZiuros
specialiste

3.Visuomenes
sveikatos
prieZiflros
specialistes

4. Vyriausioji
buhaltere

2val.lmen.

2val.lmen.

2vallmen.

l val./men.

2.1. Pro
MaZinti

tikslas
mu ikulioze Vardnos ra

2.2. Proiekto uZdaviniai
o ugdyti higienos igtrdZius rajono gyventojams;

r iSsiaiSkintipedikuliozesne5iotojus;



2.3. Projekto priemonds. Apra5ykite priemones ir vykdytas veiklas igyvendinami
uZsibrdZtus nroiekto uZdavinius
Projekt4 igyvendino Biuro specialistai glaudLiai bendradarbiaudami su Varenos rajono bendrojo

lavinimo mokyklomis, Varenos rajono lop5eliais-darL,eliais, Varenos vaiko teisiq apsaugos

skyriumi. Sis projektas buvo skirtas Varenos rajono gyventojams. Visuomenes sveikatos prieZilros

specialistes periodi5kai atliko Varenos rajono moksleiviq ir ikimokyklines lstaigas lankandiq vaikq

higienos patikrq (projekto eigoje organizuota 140 patikrq). Buvo patikrinti 2531 vaikq, pedikulioze

nustatyta 42 vaikams. Nustadius pedikuliozg, buvo dirbama su Siq vaikq Seimomis - aplankytos

pedikulioze uZsikretusios Seimos, suteikta metodine pagalba, duotos antiparazitines priemones.

Taip pat buvo vykdoma Svieteji5ka veikla pedikuliozes profilaktikos klausimais. Varenos rajono

ugdymo istaigose organizuota 17 paskaitq - pamokeliq ,,Asmens higiena ir pedikulioze".

Mokyklose ir darZeliuose buvo dalinami informaciniai lapeliai mokiniq tevams apie pedikuliozes

prevencijq.

Kadangi projektas buvo skirtas ivairaus amZiaus gyventojams, i Biurq savaranki5kai arba su

socialiniq darbuotojq nukreipimu, kreipesi 14 suaugusiq asmenq, sergandiq pedikulioze ( i5 jq 11

romq tautybes). Siems asmenims taip pat suteikta metodine pagalba, duotos antiparazitines

priemones.

aprupinti antiparazitinemis priemonemis).

o aprupinti antiparazitinemis priemonemis pedikulioze uZsikretusius asmenis.

2.4.Pagrindinds veiklos formos ir metodai taikyti igyvendinant projekt4 (kryZeliu
visus tinkaniius atsakvmus) :

2.4.1.Veiklos formos:
X Moklimai
o B endr aamLiq Svi etimas (b endraam Liai - b endr aamLiams)
o Visuomenes informavimo kampanijos (socialine reklama)
X Informacij os pateikimas
o Neformalus ugdyrnas
o Kita (detalizuokite),..

2,4.2. veiklos metodai:
X Paskaitos
o Diskusijos
X Gyvenimo igrldZir+ ugdlzmas
o Leidiniq, lankstinukq rengimas ir gamyba
o Kita (detalizuokite)...



3. PROTEKTO TIKSLINES GRAPES IR VEIKLOSGD APIBUDINIMAS

3.2. Proiekto dalwiai. Kiek asmenu i5 tikslinds srup6s dalwavo iswendinant proiekta?
Viso projekte dalyvavo 2545 asmenys. Pedikulioze nustatyta 56 asmenims (56 asmenys aprflpinti

tD af azfirneml s Dn emonemr s

3.3. Socialind ir fizind aplinka, kurioje igyvendinamas projektas (paZymdkite kryZeliu
tinkanti atsa

X Ikimokyklinio ugdymo istaiga
X Mokykla:
X Pradine
X Pagrindine
X Gimnazlja
X Bendruomend
X Seima
o Kita (detalizuokite

3.4.I5vardykite, kokios paslaugos buvo suteiktos tikslinei ir/arba tarpinei grupei projekto
inimo metu

Varenos rajono ugdymo istaigose skaitytos paskaiteles-pamokeles, kuriq metu vaikams buvo

akcentuojama asmens higienos reikSme sveikatai. Ikimokyklinese istaigose pamokeliq metu

vaikudiai ne tik mokesi plauti savo rankytes, bet praus6, Sukavo lelytes. Viso ivyko 17 paskaiteliq-

pamokeliq. Projekto igyvendinimo metu buvo aplankytos visos pedikulioze uZsikretusiq vaikr4

Seimos. Tevams buvo ai5kirrama, kaip kovoti su pedikulioze, kaip daugiau neuZsikresti. I Biur4

savaranki5kai arba su socialiniq darbuotojq nukreipimu, kreipesi 14 suaugusiq asmenq, sergandiq

pedikulioze (iS jq 11 romq tautybes). Siems asmenims taip pat suteikta metodine pagalba, duotos

antip ar azitind s pri emond s .

3.1.1. Detalizuokite pagrinding (-es) projekto tiksling (-es) grupg (-es) (paZymdkite visus
tinkandius atsakvmus) :

X Vaikai
o Seima
o BendraamLiai
X Rizikos grupe Gocialines rizikos Seimos)
X Bendruomend
o Savipagalbos grupe
o Specialistai
o Kita.



3.5.-Projekfo metu taikytq priemoniq irlarba paslaugq intensyvumas (kiek laiko, kaip
daZnai ir kokiam asmenu skaiiiui buvo teikiamos pasla
Organizuot a I40 patikrinimq del pedikuliozes. Pravesta 1 7 pamokeliq-paskaiteliq, 1 pamokeles
ffukme - 35 min. Proiekte dalwavo 2545 dalwiai. Pedikulioze nustatyta 56 asmenims.

4. PROJEKTO VERTINIMAS

4.4. Vertinimo instrumentai. Apibldinkite vertinimo instrumentus (pvz. klausimynus,
testus ir kt.), kuriuos naudojote vertinime ir nurodykite jq naudojimo paskirti. @ridekite
vertinimo instru

ine apklausa.

4.1. Ar buvo v tas nroiekto vertinimas:

4.3 Vertinimo rodikliai. Ivardvkite vertinimo kriteriius. kuriuos naudoiote vertindami:
o Veiklos (proceso) vertinimo rodikliai. Taikyq priemoniq apra5ymas, orientuotas i

kiekybing i5rai5kq (pvz.: paskaiq skaidius, socialiniq igudZiq grupir+ skaidius, dalyviq
skaidius ir pan.).

1. Pamokeliq skaidius - 17;
2. Higienos patikry skaidius - 140;
3. Projekte dalyvavusiq vaikq skaidius -2531, suaugusiq asmenrl skaidius -14;
4. Nustatytq pedikuliozds atvejq skaiiius - 56;
5. Informacijos sklaida - 2 straipsniai (www.varenosvsb.lt)

o Rezultatq vertinimo rodikliai. Taikyq priemoniq efektyvumo vertinimas taikant tam
tikrus metodus (pvz.: apklausa, interviu ir pan.) Pateikite taikytq priemoniq veiksmingumui
vertinti gautus apibendrintus duomenis, i5reik5tus skaidiais ar procentais
|.Zodine apklausa;
DidZioji dalis visq projekto dalyviq teige, kad visos priemones, kurios buvo taikytos

projekto metu, buvo tikslingos ir labai naudingos.
o Poveikio vertinimo rodikliai. Pateikite duomenis apie pokydius, kurie buvo pasiekti,

igyvendinant pagrindin! proj ekto tiksl4.
2017 m. vykdomo projekto metu pedikuliozi buvo nustatyta 56 asmenims. 2016 m. vykdomo

projekto metu pedikuliozi buvo nustatyta - 36 asmenim* Ii pateiktrp duomenq matome, kad per
pastaruosius metus, asment!, uisikritusiq pedikulioze, skuiiius diddja, todil ii programa yra
labai reikalinga siekiant uLkirsti keliq tolimesniam pedikuliozds plitimai,



4.5. Vertinimas. Ivardinkite kas atliko vertinima:
X Vidinis vertinimas
o I5orinis vertinimas, nepriklausomi ekspertai (nurodykite asmenis, or ganizacijq,

kontaktinius asmenis, kurie atliko vertinim4)
o Kita (detalizuokite

4.6. Vertinimo biudZetas. Nurodykite, kokie i5tekliai (finansavimo Saltiniai) buvo
naudoiami kdant veiklos (nroceso). nasiektu rezultatu ir noveikio vertinrezultatu ir
Pasi r ezultatu vertinimui finansiniai istekliai nebuvo naudoi ami.

5. BIUDZETAS

5.1. Proiekto metinis biudZetas (nurodvkite
Projekto igyvendinimui gautq le5q suma: 340 Eur

5.2. Kokioms veikloms ar priemonims igyvendindami projekt4 skyr6te daugiausia 165q.

Nurodykite kiek Drocentu sudard didZiausios leSos. skirtos vienai ar kitai veiklai/priemonei.
o Maitinimui ir apgyvendinimui: 0 proc.
o Patalpq nuomai ir i5laikymui: 0 proc.
o Transporto nuomai ar i5laikymui: 0 proc.
o frangos priemoniq ir reikmenq nuomai (kompiuteriq, ra5ymo lentq): 0 proc.
o Apmokejimui uZ darbq projekto vykdyojams (pagal autorines sutartis): 0 proc.

isigi.iimui: 100 proc.
o Le5os komandiruotems: 0 proc.
o Ry5iq i5laidos: 0 proc.
o Kitos i5laidos: 0 proc.
o Trumoalaikio turto isisiiimui: 0 oroc.

5.3. Proiekto finansavimo Saltiniai:
Savivaldvbds visuomends sveikatos rOmimo specialiosios prosramos li5os -340 Eur.

Pastabos.

PRIDEDAMA, straipsniq kopijos, 3 lapai.

Projekto koordinatorius

Direktore

Gintare Benediktavidiiite

Astute Zmuidinavidiene

A.V.


