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I, INFORMAC ITA APIE ORGANIZAC IJ,+qSTAI G,4 AR INSTITACIJA IR PRO JE KT,4

1.1. Proiekto pavadinimas
Dantu dduonies profilaktikos prosrama ..Sveiki mano dantukai"

1.2. Proiekto iswendinimo trukmd furadilia ir paba

isa:2017 m.

1.3. Pro inaniios orsanizaciios. istaisos ar instituciios pavadinimas
Vardnos ra savivaldvbes visuomenes sveikatos biuras

1.4. Projekto partneriai (apra5ykite projekto partneriq (organizacijq, istaigq ar institucijq)
vaidmeni ir funkc
Varenos vaiktl lop5eliai - darZeliai: Padejo organizuoti veiklas.
l.Varenos ,,Zilvi6io* lop5elis- darZelis, Zodinis susitarimas del bendradarbiavimo.
2.Varenos ,,Pasakos" lop5elis- darZelis, Zodinis susitarimas del bendradarbiavimo.
3.S. Varenos ,,Nyk5tuko" lop5elis- darZelis, Zodinis susitarimas del bendradarbiavimo.
4.Manizt4pagrindines mokyklos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo skyrius, Zodinis
susitarimas del bendradarbiavimo.



1.5. Projekto vykdytojai (para5ykite visus fizinius asmenis, kurie vykdi projekt4, pvz.:
skaitd pas[aitas, vedd grupinius uZsidmimus, konsultavo ar koordinavo projekto veikl4):
1.5.1. projekt4 igyvendino: 6 asmenys.
I.5.2. apralykite smulkiau:

Profesija.. ISsilavinimas Pagrindind
darbovietd

Vaidmuo projekte Darbo
valandq
skaidius per
savaitg

igyvendinant
nroiekta

l.JPSPP
koordinatore
Greta
Sadauskaite

2. Vaikq ir
jaunimo
sveikatos
prieZitiros
specialiste
Gintare
Benediktavidiute

3.Visuomenes
sveikatos
prieZilros
specialistes
Marija
Vardoniene,
Danute
Balkuviene,
Genovaite
Balciukevidiene

4. Vyriausia
buhaltere Birute
Vilija Galiniene

Auk5tasis

Auk5tasis

Auk5tesnysis

Auk5tasis

Varenos rajono
savivaldybes
visuomenes

sveikatos biuras

Varenos rajono
savivaldybes
visuomenes
sveikatos biuras

Varenos rajono
savivaldybes
visuomenes
sveikatos biuras

Varenos rajono
savivaldybes
visuomenes
sveikatos biuras

Projekto vadovas

Veiklos
organizavimas

Veiklos
organizavimas

Projekto finansines
atskaitomybes
tvarkvmas

val./men.

val./men.

2val.lmen.

2val.lmen.

2val./men.

2vaL/mdn.



2. pRoJEKTo TIKSLAI, uZo,qvINIAI IR prunrwoNEs

2.1. Proiekto tikslas
Vvkdvti nirmine vai eduonies 1l

2.2. Proiekto uZdaviniai
. Organizuoti vaikams mokymus apie dantukq prieLiurq,,

o Organizuoti vaikams praktinius uZsiemimus, kaip tinkamai valyti dantukus,

o Organizuoti vaikams i5vykas i stomatologijos kabinet4;

o Organizuoti tevq ir visuomenes sveikatos specialistrtr susitikimq.

2.3. Projekto priemonds. Apra5ykite priemones ir vykdytas veiklas igyvendinami
uZsibrdZtus nroiekto uZdavinius

Program4 vykde Varenos rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biuro specialistai

glaudLiai bendradarbiaudami su Varenos rajono vaikq lop5eliais - darZeliais.

Projektas tiksline grupe - prie5mokykliniq grupirl vaikai. Projekto igyvendinimo metu,

visiems dalyviams buvo suteikta Ziniq ir reikalingq igrldZiq, siekiant pagerinti vaikq dantukq

prieLiirq ir sumaZinti eduonies plitim4 vaikq tarpe. Organizuotos Sios veiklos:

1. Organizuoti 6 teoriniai mokymai apie dantukq prieLiurq ir 6 praktikiniai uZsiemimai, kaip

tinkamai valyis dantukus. Dalyvavo 105 prie5mokykliniq grupirl vaikai.

2. Organizuotos 2 i5vykos ! stomatologijos kabinet4. Dalyvavo 36 prie5mokykliniq grupiq

vaikai,

Visq veiklq igyvendinimo metu buvo nuolat bendraujama ir bendradarbiaujama su vaikq

teveliais, istaigq darbuotoj ais.

2.4.Pagrindinds veiklos formos ir metodai taikyti igyvendinant projekt4 ftryZeliu
mdkite visus tinkaniius atsakymus):

2.4.1.Veiklos formos:
o Mok)rmai
o BendraamZiq Svietimas (bendraamLiai -bendraamLiams)
o Visuomends informavimo kampanijos (socialine reklama)

o Kita (detalizuokite)
2.4.2. veiklos metodai:

o Paskaitos
o Diskusijos
o Gyvenimo igndZiqugdymas
o Leidiniq, lankstinukq rengimas ir gamyba



3. PROJEKTO TIKSLINES GRAPES IR VEIKLOS(U) APIBODINIMAS

3.1.Pro i ekto tikslin6(s) srun6(s) oas.al amZi tinkama atsakvma):
o Visi gyventojai
o Vaikai ir jaunimas (iki 29) (nurodlzkite amZiaus grupes) 7 - 12 m.
o Suaugusieji (nurodykite amZiaus grupes)
o Kita

detalizuokite

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

o Vaikai
o Seima
o BendraamLiai
o Rizikosgrupe(detalizuokite.............. .. ...)
o Bendruomene
o Savipagalbos grupe
o Specialistai
o Kita.

3.2. Proiekto dalyviai. Kiek asmenu i5 tikslinds srupds dalwavo isvvendinant proiekta?
Proiekte dalwavo 105 orie5mokvklinio amZiaus vaikai

3.3. Socialind ir fizind aplinka, kurioje igyvendinamas projektas (paZymdkite kryZeliu
tinkanti atsakyma):

o Ikimokyklinio ugdymo istaiga
Mokykla:

o Pradine
o Pagrindine
o Gimnazija
o Bendruomene
o Seima

3.4. I5vardykite, kokios paslaugos buvo suteiktos tikslinei ir/arba tarpinei grupei projekto
igyvendinimo metu
Projekte ,,Sveiki mano dantukai" dalyvavo Varenos lop5elio - darZelio ,,Zllvitis",,,Pasaka", S.

Varenos lop5elio darL,elio ,,Nyk5tukas", Mafiiz4 pagrindines mokyklos ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio ugdyno skyriaus vaikai.

Vaikai suZinojo, i5 ko yra sudarytas dantukas, kaip atsiranda eduonis. Mokesi, kaip taisyklingai ir

tinkamai priZiiireti dantukus. Naudojant dantq miliaLq,,Krokodilas", mokdsi tiksliq dantukq

valymo judesiq. Visiems buvo akcentuojama, kad dantukq valymas turi tapti iprodiu. Projekto

lgyvendinimo metu, vaikai turejo galimybg danfukus valytis ne tik po pietq, bet ir po pusrydiq -

kiekvienas vaikas gavo po savo asmenini dantq prieZiiiros komplekt4, kuri sudare dantq Sepetelis

ir dantq pasta. Vaikams taip pat buvo organizuotos dvi i5vykos i stomatologijos kabinet4, kur jie

supaZino su odontologo teikiamomis paslaugomis, gydymo instrumentais ir aparafrTra.

Drqsiausiems vaikudiams buvo atlikta profilaktine dantq apLiura. Visq veiklq igyvendinimo metu

buvo nuolat bendraujama ir bendradarbiaujamdi.,pq?aikq,'lsvsliais, istaigq darbuotojais.



Pasibaigus projektui, dalyviai gavo ,,Dantukq fejos diplom4" uLryLtq, drqs4 ir kantrybg priZilrint

dantukus, kuriuo tvirtinama, kad nuo 5io1 dantukai yra sveiki, graLis ir balti. Viso teoriniuose ir

praktiniuose uZsiemimuose dalyvavo 1 05 vaikai.

3.5. Projekto metu taikytq priemoniq ir/arba paslaugq intensyvumas (kiek laiko, kaip
dailnai ir kokiam asmenu skaiiiui buvo teikiamos paslau
Buvo organizuoti: 6 teoriniai uZsiemimai ir 6 praktiniai uZsiemimai, organizuotos dvi i5vykos i
stomatoloeiios kabineta. I5 viso oroiekte dalwavo 105 vaikar.

4. PROJEKTO VERTINIMAS

4.4. Vertinimo instrumentai. Apibudinkite vertinimo instrumentus (pvz. klausimynus,
testus ir kt.), kuriuos naudojote vertinime ir nurodykite jq naudojimo paskirti. (Pridekite
vertinimo instrumentu kopii as

ine aoklausa.

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

kontaktinius asmenis, kurie atliko vertinima)
o Kita (detalizuokite). ";i<.="!

4.1. Ar buvo tas nroiekto vertinimas:

a1

Taip
Praejusiais metais
Siais metais
Planuojamas
Ne

4,2.Yertinimo tipas. Nurodvkite, kurias i5 5iu triiu i5vardintu sriiiu vertinote:

Kita (detalizuokite).

o
o
o

4.3 Vertinimo rodikliai. Ivardykite vertinimo kriteriius, kuriuos naudoiote vertindami:
o Veiklos (proceso) vertinimo rodikliai. Taikytq priemoniq apra5ymas, orientuotas j

kiekybing i5rai5k4 (pvz.: paskaitq skaidius, socialiniq lgltdlil+ grupiq skaidius, dalyviq
skaidius ir pan.)

1. 6 teoriniai uZsiemimai ir 6 praktiniai uZsiemimai,2 i5vykos - 105 vaikai;
2. Informacijos sklaida, vie5inimas - 3 straipsniai: www.varenosvsb.lt

o Rezultatq vertinimo rodikliai. Taikytq priemoniq efektyvumo vertinimas taikant tam
tikrus metodus (pvz.: apklausa, interviu ir pan.) Pateikite taikytr4 priemoniq veiksmingumui
vertinti gautus apibendrintus duomenis, i5reik5tus skaidiais ar procentais.
Viso projekte dalyvavo 105 vaikai. Projektas buvo finansuotas dalinai - 49 proc.
(I5 visuomenes sveikatos remimo specialiosios programos buvo pra3oma skirti 900 Eur,
skirta 440 Eur.)

o Poveikio vertinimo rodikliai. Pateikite duomenis apie pokydius, kurie buvo pasiekti,

igyvendinant pagrindini projekto tiksl4.
Metodas: Zodine apklausa. Dauguma atsiliepimq apie praktinius uZsiemimus, pokalbius
buvo geri. Vaikai suZinojo i5 ko yra sudarytas dantukas, kaip atsiranda eduonis. Mokesi,
kaip taisyklinsai ir tinkamai priZifireti dantukus. Pasereio vaiku bumos hisienos isudi,iai.



4.6. Vertinimo biudZetas. Nurodykite, kokie i5tekliai (finansavimo Saltiniai) buvo
naudoiami vykdant veiklos (proceso). pasiektu rezultatu ir poveikio vertini
P asiektu r ezultait vertinimui fi nansini ai i Stekli ai nebuvo naudo i ami.

5. BIUDZETAS

5.1. Proiekto metinis biudZetas (nurodvkite
Projekto igyvendinimui gautq l65q suma: 440Eur.

5.2. Kokioms veikloms ar priemondms igyvendindami projekt4 skyrete daugiausia 165q.

Nurodvkite kiek procentu sudard didZiausios 165os, skirtos vienai ar kitai veiklai/priemonei.
o Maitinimui ir apgyvendinimui.
o Patalpq nuomai ir i5laikymui.
o Transporto nuomai ar i5laikymui.
o |rangos priemoniq ir reikmenq nuomai (kompiuteriq, ra5ymo lentq).
o ApmokejimuiuL, darbqprojekto vykdytojams (paslauga )

proc.
o Le5os komandiruotems.
o Rybiq i5laidos.
o
o Trumpalaikio turto isisiiimui.

5.3. Proiekto finansavimo Saltiniai:
Savivaldvbes visuomenes sveikatos remimo soecialiosios Drosramos le5os 440 Eur.

Pastabos:

PRIDEDAMA:
1. Akimirkos i5 praktiniq uZsiemimq (foto) -2lapai;
2. Straipsniq kopijos - 3lapai;
3, Diplomq kopijos - I lapas.

- Programos vadovas Greta Sadauskaite

Astute ZmuidinavidieneLjos) vadovas
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