Viešinimo planas
1. Bendra informacija
1.1. Projekto vykdytojo pavadinimas: Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
1.2. Projekto pavadinimas: Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų
(JPSPP) teikimo modelio įdiegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje
1.3. Projekto kodas: DR-20-2-2020-30
2. Viešinimo tikslai
Projekto viešinimo tikslas – informuoti ir pritraukti į projekto veiklas Klaipėdos miesto 14-29 metų
amžiaus jaunimą, informuoti apie projektą projekto partnerius, ugdymo įstaigų vadovus ir pagalbos
mokiniui specialistus. Viešinimo kampanijos metu bus akcentuojamas finansinis mechanizmas –
2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa „Sveikata“. Projekto
veiklos prisidės prie Programos tikslo – prevencijos gerinimo ir sveikatos netolygumų mažinimo.
3. Tikslinės grupės
1. Ugdymo įstaigų vadovai ir pagalbos mokiniui specialistai;
2. Projekto partneriai;
3. 14-29 metų amžiaus jaunimas.
4. Informacijos turinys ir pagrindinės žinutės
Įgyvendinant viešinimo planą bus pristatomos numatytos veiklos, kuriose dalyvauti bus kviečiami
jaunuoliai, informuojamos kitos suinteresuotos grupės. Viešinimo kampanijos metu bus
akcentuojamas finansinis mechanizmas. Projekto veiklos prisidės prie Programos tikslo –
prevencijos gerinimo ir sveikatos netolygumų mažinimo.
5. Viešinimo strategija
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6. Reikalavimų dėl informacijos apie projektą pristatymo interneto svetainėje įgyvendinimas
Informacija apie Projektą bus pateikiama Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro interneto
svetainė (www.sveikatosbiuras.lt) ir informacija bus skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis.
Informacija bus atnaujinama kas dvi savaites. Projekto partnerių interneto svetainėse informacija
apie Projektą bus skelbiama lietuvių kalba. Informacija bus atnaujinama reguliariai pagal poreikį.
7.

Viešinimo strategijos efektyvumo vertinimas

Veikla
Informacinė veikla susijusi su
projekto veiklų pabaiga,
skirta Projekto partneriams ir
kitoms suinteresuotoms
grupėms
Informavimas apie projekto
įgyvendinimo eigą Klaipėdos
miesto visuomenės sveikatos
biuro internatinėje svetainėje
Informavimas apie projektą
Klaipėdos miesto visuomenės
sveikatos biuro Facebook
paskyroje

Kas bus matuojama
Dalyvių skaičius

Siektina vertė
40

Lankytojų skaičius

3000

Įsitraukimo rodiklis

3000

8. Partnerio indelis
Informacija apie Projektą bus skelbiama Projekto partnerių interneto svetainėse lietuvių kalba.
Informacija bus atnaujinama reguliariai pagal poreikį.
9. Kontaktinis asmuo
Laura Butkevičienė, jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė
Tel. (8 46) 31 06 31
Mob. 8 640 93 341
El. paštas: koordinatorius@sveikatosbiuras.lt

