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Svarbiausi Lietuvos, Europos ir 
Pasaulio sveikatos organizaci-
jos (PSO) strateginiai sveikatos 
politikos dokumentai pabrėžia 
būtinybę skatinti įvairių sekto-
rių bendradarbiavimą spren-
džiant visuomenės sveikatos 
problemas, tačiau skirtingų sek-
torių įtraukimas vis dar yra iššū-
kis Baltijos jūros regiono valsty-
bėms. Įsitvirtinęs požiūris, kad 
sveikatos gerinimo priemones 
turi įgyvendinti tik sveikatos 
priežiūros sistema, nors švieti-
mo, socialinis, ekonomikos, ūkio 
ir kiti sektoriai turėtų bendradar-
biauti ir dirbti kartu.

2019–2021 m. įgyvendinamas 
Europos Sąjungos Interreg Balti-
jos jūros regiono programos pro-
jektas „Sveikatos plėtra – mies-
to laboratorijos siekiant geresnės 
sveikatos visiems Baltijos jūros 
regione – tarpsektorinio bendra-
darbiavimo sveikatos srityje ge-
rinimas“ (angl. Healthy Boost – 
Urban Labs for Better Health for 
All in the Baltic Sea Region – bo-
osting cross-sectoral cooperation 
for health and wellbeing in the ci-
ties), kurio tikslas – taikant pažan-
gius metodus ir priemones skatin-
ti tarpsektorinį bendradarbiavimą 
visuomenės sveikatos srityje. 

Projekte dalyvauja 14 instituci-
jų iš 7 Baltijos jūros regiono ša-
lių. Projektui vadovauja Turku 
miesto savivaldybė (Suomija). 
Kiti projekto partneriai – aukš-
tojo mokslo institucijos ir savi-
valdybės: 

•	 Helsinkio	Metropolijos	univer-
sitetas (Suomija);

•	 Lietuvos	sveikatos	mokslų	uni-
versitetas (Lietuva);

•	 Rygos	 Stradinio	 universitetas	
(Latvija);

•	 Nofer	darbo	medicinos	institu-
tas (Lenkija);

•	 Talino	mokslo	parkas	Tehnopol	
(Estija);

•	 Vesterboteno	apskrities	taryba	
(Švedija);

•	 Tartu	miesto	savivaldybė	(Esti-
ja);

•	 Klaipėdos	 miesto	 visuomenės	
sveikatos biuras (Lietuva);

•	 Jelgavos	savivaldybė	(Latvija);	
•	 Poznanės	 miesto	 savivaldybė	

(Lenkija);
•	 Suvalkų	 miesto	 savivaldybė	

(Lenkija);
•	 Rusijos	„Sveikų	miestų,	kaimų	

ir vietovių“ asociacija (Rusija);
•	 Helsinkio	 miesto	 savivaldybė	

(Suomija).

Tarpsektorinio bendradarbiavimo 
modelis sveikatos srityje
Įgyvendinant šį projektą, Rygos 
Stradinio universiteto mokslo 
darbuotojai parengtė tarpsekto-
rinio bendradarbiavimo mode-
lį, kuris orientuotas į visų Baltijos 
jūros regiono gyventojų sveika-
tos gerinimą ir vis dar testuoja-
mas bei tobulinamas. Šis modelis 

buvo sukurtas remiantis moksli-
nėmis publikacijomis ir tarpsek-
torinio bendradarbiavimo sveika-
tos	srityje	savianalizės	rezultatais	
(elektronines	savianalizės	anketas	
pildė savivaldybių administracijų 
atstovai). 2019 m. Kaune projek-
to partneriams Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto Sveika-
tos	 tyrimų	 institutas	 organizavo	
praktinius šio modelio taikymo 
mokymus.	 Miestai	 šio	 modelio	
veikimą jau išbandė praktiškai – 
modelis buvo diegiamas 8 pro-
jekto partnerių miestuose: Tar-
tu,	Jelgavoje,	Turku,	Suvalkuose,	
Poznanėje,	Klaipėdoje,	Helsinky-
je ir dviejuose Rusijos miestuose 
(Pskove ir Čerepovetse). Į šį pro-
cesą buvo įtraukti savivaldybių at-
stovai, gyventojai, įvairios įmonės 
ir	nevyriausybinės	organizacijos.	
Tikimasi, kad parengtas mode-
lis vietos politikos formuotojams 
palengvins skirtingų institucijų ir 
sektorių koordinavimą ir integra-
vimą įgyvendinant visuomenės 
sveikatai skirtas intervencijas.

Pilotiniai projektai Baltijos  
jūros regiono miestuose
8 miestai partneriai, taikydami 
tarpsektorinio bendradarbiavi-
mo modelį, įgyvendino bando-
muosius (pilotinius) projektus, 
kuriais buvo siekiama spręs-
ti aktualias visuomenės sveikatos 
problemas. Intervencijų diegimo 
laikotarpis vyko sudėtingu pan-
deminiu laikotarpiu, todėl mies-
tai turėjo ieškoti naujų priemonių, 
kaip įtraukti ir motyvuoti tikslinę 
grupę ir suinteresuotus asmenis. 

Tartu mieste buvo siekiama 
skatinti	fizinį	aktyvumą,	įgyven-
dinant naujovę – dalykinius su-
sitikimus vaikštant, skirtus biurų 
darbuotojams.	Jelgavoje	buvo	die-
giama sveikos mitybos skatinimo 

Sveikatos plėtra: geresnės sveikatos 
siekis visiems Baltijos jūros regione

Projekto partnerių mokymai Kaune. �

programa mokyklose. Pskove bus 
atidarytas	fizinio	aktyvumo	cen-
tras	„Mokyklos	stadionas“,	o	Če-
repovetse	–	įgyvendinama	fizinio	
aktyvumo programa „0-5-30“. 
Turku miestas pasirinko plėtoti 
socialinį marketingą, kuriuo sie-
kiama įtraukti ir įgalinti gyvento-
jus dalyvauti priimant sprendi-
mus dėl jų sveikatos. Suvalkuose 
buvo įgyvendinta ikimokyklinio 
amžiaus vaikų sveikos gyvensenos 
skatinimo	 programa.	 Poznanė-
je buvo tobulinamas savivaldybės 
administracijos ir nevyriausybinio 
sektoriaus bendradarbiavimas. 
Helsinkyje buvo diegiama daly-
vaujamojo biudžeto iniciatyva, 
kuri skatina pačią bendruomenę 
spręsti dėl viešųjų lėšų panaudo-
jimo siūlant idėjas savivaldybei.

Klaipėdoje įgyvendintos  
projekto veiklos
Klaipėdos mieste taip pat buvo 
įgyvendinamas pilotinis projek-
tas – darnaus judumo koncep-
cijos plėtra, kurios tikslas – ska-
tinti	gyventojų	fizinį	aktyvumą.	
2018 m. buvo patvirtintas Klai-
pėdos darnaus judumo veiksmų 
planas, kuriuo siekiama kurti ge-
resnę ir sveikesnę miesto aplin-
ką, siekti gamtosauginės, sociali-
nės ir ekonominės darnos mieste. 
Kasmet rugsėjo mėnesį yra mini-
ma Europos judumo savaitė, ku-
rios tikslas – skatinti gyvento-
jus labiau rūpintis savo sveikata, 
daugiau vaikščioti pėsčiomis, 
rinktis ekologiškas transporto 
priemones, taip prisidedant ne 
tik	prie	fizinio	 aktyvumo	skati-

Projektas „Sveikatos plėtra“ dalinai finansuojamas iš Europos Sąjun-
gos Interreg Baltijos jūros regiono programos 2014-2020 m. lėšų.

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.healthyboost.eu
https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/projektai/sveikatos-pletra
„Facebook“ paskyra: https://www.facebook.com/HealthyBoostEU

nimo, bet ir oro taršos bei triukš-
mo mažinimo ir eismo saugumo 
gerinimo. Klaipėdos miesto vi-
suomenės sveikatos biuras kas-
met koordinuoja darnaus judumo 
savaitės renginių plano sudary-
mą, į kurį įtraukiami Klaipėdos 
miesto įmonių ir įstaigų organi-
zuojami	renginiai.	Taip	pat	buvo	
įgyvendintas būtinas šio projek-
to elementas – pasirinktos vi-
suomenės sveikatos problemos 
sprendimas pasitelkiant virtua-
lios realybės technologijas: buvo 
sukurtas virtualus pasivažinė-
jimas dviračiais – treniruokliais 
po įvairias uostamiesčio erdves. 

Mindamas	 dviratį,	 dalyvis	 jau-
čia priklausomai nuo važiavimo 
greičio kintantį vėją, gali žval-
gytis po gražiausias Klaipėdos 
miesto vietas, matyti įvairius 
rodmenis (greitį, atstumą, laiką, 
pulsą, sutaupytą CO2 kiekį), pa-
sikeisti trasą, varžytis su kitu da-
lyviu lenktynių trasoje. Žiūrovai 
televizoriaus	ekrane	gali	stebėti,	
kaip dalyviai važiuoja konkrečia 
trasa, kokie jų rodmenys ir kas 
laimi	 lenktynes.	Miestiečiai	bus	
kviečiami į Klaipėdos miesto vi-
suomenės sveikatos biurą išban-
dyti šį virtualų pasivažinėjimą 
pasibaigus karantinui.

Projekto partnerių susitikimas Helsinkyje �


