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MOKINIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

▪ Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimas,
organizuojant mokymus komandiniu principu.

VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS

▪ Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems
psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams,
vykdymas.

▪ Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo organizavimas.

▪ Psichikos sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas įstaigų
darbuotojams.

Psichikos sveikatos gerinimas 
visuomenės sveikatos priežiūros 

prioritetu tapo nuo 2019 m.



Šiuo metu teikiamos 
psichologinės gerovės 

paslaugos



MOKYMAI DARBOVIETĖMS (1)

Skirta Klaipėdoje įsikūrusioms darbovietėms, mokymams subūrusioms 18-20
kolektyvo narių.

Kam skirta?

Tikslas 

Didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų
kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų
atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės
aplinkos darbovietėse gerinimui.

Organizuojami vadovaujantis 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-2143 , 
pakeitusiu 2019 m. gegužės 17 d. Įsakymą Nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos 

kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.



MOKYMAI DARBOVIETĖMS (2)

▪ sužinoma apie darbovietėje vyraujančią psichoemocinę būklę ir psichikos sveikatos raštingumo lygį;
▪ nustačius tobulintinas sritis, kartu su profesionaliais, savo darbą išmanančiais specialistais sukuriama

individuali įmonės poreikius atitinkanti psichoemocinės sveikatos gerinimo veiksmų strategija;
▪ veiklų metu įgyjama naudingų praktinių įgūdžių ir žinių apie žalingus psichosocialinės darbo aplinkos

veiksnius, jų apraiškas darbo kolektyvuose, apie jų prevenciją, taikant mokslu ir praktika grįstas streso
valdymo programas;

▪ specialistai visų veiklų metu pateikia atsakingai parengtas ir tik tai darbovietei pritaikytas rekomendacijas bei
pastiprins, iškilus iššūkiams;

▪ mokymų pabaigoje darbovietės gali įsivertinti ir pamatyti, kaip ir kiek darbuotojai sustiprėjo psichikos
sveikatos kompetencijų srityje;

▪ mokymuose dalyvavusiai darbovietei ir mokymų dalyviams išduodami skaitmeniniai Biuro pažymėjimai.
32-40 val., mokymai organizuojami darbo vietoje, patogiu laiku. Susitinkama ne rečiau kaip 1-2
kartus per mėn. Mokymai įgyvendinami per vienus kalendorinius metus.

Šiuose mokymuose:



MOKYMAI MOKYKLOMS (1)

▪ Didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir
stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos
sveikatą, reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias
dirbant su vaikais ar paaugliais.

Tikslas

Organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. 
įsakymas Nr. V-2131 pakeitusiu 2019 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. V-523 „Dėl Bendrojo ugdymo 

mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo 
patvirtinimo“.



MOKYMAI MOKYKLOMS (2)

▪ 40 val. (iš jų 8 val. - nuotoliniai mokymai, 32 val. – kontaktinis darbas) psichikos sveikatos
kompetencijų didinimo veiklose, atsižvelgiant į kiekvienos mokyklos poreikius, bus:

- atliekamas psichikos sveikatos raštingumo įvertinimas ir suteikiamos papildomos žinios šia tema;
- nustatomos aktualios probleminės psichikos sveikatos sritys mokykloje;
- atliekamos išsamios atvejų analizės;
- pateikiamos profesionalios specialistų rekomendacijos;
- kuruojamas rekomendacijų pritaikymas praktikoje, aptariama jų taikymo patirtis;
- atliekamas trumpalaikio ir ilgalaikio mokymų poveikio vertinimas;
- mokymus įšklausiusiai mokyklai ir veiklų dalyviams išduodami Biuro pažymėjimai.

▪ Gebėjimai stiprinami 3–8 mėn. rengiant konsultacijas mokyklos bendruomenei ne rečiau kaip 1
kartą per mėn. Vienos konsultacijos trukmė – ne mažiau kaip 2 val. Gebėjimai stiprinami iki 12 mokyklos
bendruomenės narių grupei. Veikla pradedama ir užbaigiama tais pačiais kalendoriniais metais.

Mokymų programa



PSICHIKOS SVEIKATOS GERINIMO VEIKLOS GYVENTOJAMS (1)

Siekiant mažinti neigiamas ilgalaikes COVID-19 pandemijos pasekmes ir stiprinti
visuomenės psichologinę gerovę ir gyventojų streso valdymo įgūdžius.

Savivaldybės gyventojams siūlome nemokamas psichologinės gerovės stiprinimo
paslaugas:
• individualias psichologines konsultacijas;
• praktinius užsiėmimus streso arba emocijų, konfliktų valdymo temomis.

Kodėl tapo prioritetu?

Organizuojamos vadovaujantis 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl psichologinės gerovės ir 
psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.



PSICHIKOS SVEIKATOS GERINIMO VEIKLOS GYVENTOJAMS (2)

▪ Paslaugas teikiame asmenims, patiriantiems sudėtingas gyvenimiškas situacijas
t.y. skyrybas, darbo netekimą, finansinius sunkumus, artimo žmogaus netektį,
konfliktinius santykius šeimoje ar darbe, sunkią artimo žmogaus ligą ir pan.

▪ Paslaugos gali būti teikiamos suaugusiems ir vaikams nuo 11 metų. Teikiant
paslaugas vaikams iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo
pagal įstatymą sutikimas.

▪ Asmens pageidavimu psichologinės konsultacijos gali būti teikiamos
anonimiškai.

Kam skirta?



SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI

Savižudybių tema yra svarbi, jautri, galinti netikėtai paliesti kiekvieną. Suicidinis elgesys apipintas mitų, kelia
įvairius, prieštaringus jausmus, kurie gali trukdyti adekvačiai, brandžiai sureaguoti į savižudybės riziką.
Siekiant padėti suteikti tinkamą pagalbą asmenims, susiduriantiems su suicidiniais atvejais, Klaipėdos miesto
visuomenės sveikatos biure organizuojami savižudybių prevencijos mokymai.

Kam skirta?

Mokymai skirti visiems Klaipėdos miesto gyventojams 
(nuo 16 metų), norintiems įsigilinti į savižudybių temą, 
išmokti suteikti pirmąją pagalbą savižudybės krizėje 

esančiam asmeniui

Mokymai skirti šeimos gydytojams, asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios 

pagalbos skyriuose dirbantiems sveikatos 
priežiūros specialistams

Trukmė – 3 val. Trukmė – 16 val.

Organizuojami vadovaujantis 2020 m. spalio 19 d. Nr. V-2298 „Dėl savižudybių prevencijos mokymų 
instruktorių veiklos ir bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“



PRIKLAUSOMYBIŲ KONSULTANTAI 

▪ Individualias ir (ar) grupines konsultacijas vienijančių priemonių visuma, kuria siekiama
padėti alkoholį vartojantiems asmenims mažinti vartojimą ar visai jo atsisakyti, mažinti
alkoholio vartojimo keliamą žalą asmeniui ir visuomenei, įskaitant alkoholį vartojančių
asmenų šeimos narių konsultavimą dėl alkoholį vartojančio asmens keliamų problemų
sprendimo būdų.

Kas tai?

Kam skirta?

▪ Konsultavimo paslaugos teikiamos asmenims nuo 14 metų. Konsultacijos anonimiškos, 
nemokamos.

Paslaugos teikiamos vadovaujantis 2018 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo 
paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“



PROGRAMA PSICHOAKTYVIOMIS MEDŽIAGOMIS 
EKSPERIMENTUOJANTIEMS JAUNUOLIAMS 

▪ Planingų ir sistemingų priemonių visuma, skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai
vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas jauniems asmenimis (nuo 14 m.).

Kas tai?

Kas organizuoja ir veda šią programą?

▪ Šios programos užsiėmimus organizuoja ir veda Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos
biuro bei pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai baigę teisės aktų nustatyta tvarka
akredituotą mokymo programą.

Organizuojama vadovaujantis 2018 m. sausio 18 d. Nr. V-60/V-39 „Dėl ankstyvosios intervencijos 
programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“



PASLAUGOS VERTINIMAS



SUTEIKTOS PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO 
PASLAUGOS (1)

Individualios paslaugos:Per 2020 m. 
lapkritį-gruodį

Paslaugą gavusių asmenų
skaičius:

Bendra teiktų Paslaugų
trukmė valandomis

PSO (5) geros savijautos
pradinis indeksas (vidutinis)

PSO (5) geros savijautos
galutinis indeksas (vidutinis)

Anonimiškai 129 502 46 62

Neanonimiškai 15 58 34 58

Iš viso 144 560 40 60



SUTEIKTOS PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO 
PASLAUGOS (2)

Paslaugos grupėms:Per 2020 m. 
lapkritį-gruodį

Paslaugos pavadinimas Paslaugą
gavusių
asmenų
skaičius

Grupių skaičius Bendras
užsiėmimų
skaičius

Bendra teiktų
Paslaugų
trukmė
valandomis

PSO (5) geros
savijautos
pradinis
indeksas
(vidutinis)

PSO (5) geros
savijautos
galutinis
indeksas
(vidutinis)

1. Streso valdymo praktiniai
užsiėmimai

268 27 27 216 57 62

2. Emocijų atpažinimo ir
išraiškos, konfliktų valdymo
praktiniai užsiėmimai

60 5 5 40 63 67

6. Iš viso 328 32 32 256 60 65



SUTEIKTOS PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO 
PASLAUGOS (3)

Per šį laikotarpį asmenų, kuriems suteikta paslauga, skaičius: 472, iš jų:Per 2020 m. 
lapkritį-gruodį
PAGAL LYTĮ:
34 vyrai ir 366 moterys

PAGAL AMŽIŲ:
11–17 metų - 11;
18–44 metų - 230;
45–64 metų – 142;
65 metų ir vyresnių – 15.

PAGAL KREIPIMOSI PRIEŽASTĮ:
• dėl patiriamo streso – 207, iš jų dėl:
- tarpasmeninių konfliktų 81
- darbo praradimo ar finansinių problemų 23
- netekčių 22
- kita (nurodyti priežastis): 53

• dėl kitų priežasčių - 96 (emociniai sunkumai, santykiai,
mokymosi, motyvacijos iššūkiai, miego sutrikimai, psichikos
sutrikimų simptomų paūmėjimo, savęs pažinimo,
kompetencijų kėlimo tikslais).



SUTEIKTOS PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO 
PASLAUGOS (4)

Pasitenkinimas suteiktomis paslaugomisPer 2020 m. 
lapkritį-gruodį

Labai patenkintas (5) Patenkintas (4) Iš dalies patenkintas (3) Nelabai patenkintas (2) Visiškai nepatenkintas (1)

233 144 13 1 2



„Jei problemoje matote galimybę keistis, o 
krizėje – potencialą augti, jūsų niekada 

neužklups netikėtos situacijos.“
Louise Lynn Hay

MUS RASITE:
Taikos pr. 76, Klaipėda. 

Tel./faks. (8 46) 234796. 
El. p. info@sveikatosbiuras.lt

www.sveikatosbiuras.lt

www.facebook.com/biuras
Klaipėdos sveikatos biuras

mailto:info@sveikatosbiuras.lt
http://www.sveikatosbiuras.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=iK_eNZsJPmI
https://www.youtube.com/watch?v=iK_eNZsJPmI

