
 

SVEIKATĄ STIPRINANČIO UNIVERSITETO VEIKLOS 2017 – 2021 M. PROGRAMA 

 

 „SVEIKATAI PALANKI APLINKA SVEIKO ŽMOGAUS UGDYME“ 

 

TIKSLAS: Sukurti holistinę sveikatos stiprinimo sistemą, skatinančią formuotis teigiamoms 

sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatoms ir sudarančią sąlygas šiam poreikiui tenkinti. 

 

1. Sveikatą stiprinančio universiteto (SSU) veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės 

garantavimas. 

Uždavinys: Tobulinti sveikatos stiprinimo Universitete valdymo kokybę. 

Priemonės: 

1.1. Sudaryti SSU koordinacinę tarybą, (atsakingi: Rektorius), [2017 metais]. 

1.2. Sudaryti sveikatos stiprinimo veiklų organizavimo grupes, paskirstyti funkcijas, (atsakingi: SSU 

koordinacinė taryba), [2017]. 

1.3. Inicijuoti projektines veiklas strateginiam planui įgyvendinti, (atsakingi: Sporto centras), [2017-

2023]. 

1.4. Sukurti sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimo Universitete metodiką (kriterijai ir 

rodiklių sistema), (atsakingi: SSU koordinacinė taryba, Sporto centras), [2018]. 

1.5. Vertinti sveikatos stiprinimo veiklą ir rezultatus, (atsakingi: SSU koordinacinė taryba), [Kasmet]. 

1.6. Vykdyti VDU bendruomenės narių apklausas įvairiais sveikatingumo aspektais, (atsakingi: SSU 

koordinacinė taryba, Sporto centras), [Kasmet]. 

Laukiami rezultatai: Parengta funkcionuojanti sveikatą stiprinančio universiteto programa ir 

sukurta įgyvendinimo stebėsenos sistema. 

 

2. Psichosocialinė aplinka. 

Uždavinys: Kurti ir puoselėti gerus bendruomenės narių tarpusavio santykius. 

Priemonės: 

2.1. Organizuoti seminarus Universiteto bendruomenei psichinės sveikatos gerinimo, bendravimo 

įgūdžių tobulinimo ir žalingų įpročių prevencijos temomis, (atsakingi: SSU koordinacinė taryba, 

Aplinkotyros katedra, VDU Psichologijos klinika), [Kartą per metus]. 

2.2. Organizuoti susitikimus su studentais socialiniais klausimais, (atsakingi: Studentų reikalų 

tarnyba), [Kartą per semestrą]. 

2.3. Organizuoti sveikatingumo renginių savaitę „Sveikatai palanki aplinka sveiko žmogaus 

ugdyme“, (atsakingi: Studentų atstovybė, Sporto centras, Biologijos fakultetas), [Kartą per metus]. 

2.4. Plėtoti psichologinio konsultavimo sistemą, (atsakingi: VDU Psichologijos klinika), [Nuolat]. 

2.5. Organizuoti sporto, meno ir kitus renginius, (atsakingi: Sporto centras, Menų centras, Muzikos 

akademija, Marketingo ir komunikacijos departamentas), [Nuolat]. 

2.6. Vykdyti renginius, skirtus Tolerancijos dienai, Sveikatos dienai, Dienai be tabako, Dienai be 

automobilio, Žemės dienai, Vandens dienai ir kt. paminėti, (atsakingi: Aplinkotyros katedra, Sporto 

centras), [Kasmet]. 

2.7. Organizuoti studentų ir darbuotojų sveikatos komponentų patikrą (atsakingi: Sporto centras), 

[Kasmet].              



2.8. Organizuoti tarpfakultetines, studentų, darbuotojų sporto varžybas, (atsakingi: Sporto centras, 

Studentų atstovybė, visi fakultetai),  [Nuolat].                 

Laukiami rezultatai: Stipresnis bendruomeniškumo jausmas, aktyvesnis dalyvavimas sveikatos 

stiprinimo procese. 

 

3. Fizinė aplinka. 

Uždavinys: Gerinti fizinę aplinką. 

Priemonės: 

3.1. Parengti ir įgyvendinti darbo aplinkos profesinės rizikos vertinimo planą, (atsakingi: SSU 

koordinacinė taryba, Valdymo ir investicijų departamentas), [2018]. 

3.2. Įrengti poilsio zonas mokomuosiuose korpusuose ir Universiteto teritorijoje, (atsakingi: Valdymo 

ir investicijų departamentas), [2018]. 

3.3. Išspręsti šiukšlių rūšiavimo problemą Universitete, (atsakingi: Valdymo ir investicijų 

departamentas), [2018]. 

3.4. Įrengti dviračių laikymo stovus prie VDU pastatų, (atsakingi: Valdymo ir investicijų 

departamentas), [2018-2020]. 

 3.5. Įgyvendinti naujo Sporto centro pastatymo projektą, (atsakingi: Administracijos direktorius), 

[2022].  

3.6. Suderinti, kad VDU patalpose veiklą vykdančių maitinimo paslaugų tiekėjai meniu papildytų 

sveikos mitybos principus atitinkančiais patiekalais, (atsakingi: Valdymo ir investicijų 

departamentas) [2019]. 

3.7. Mokomuosiuose korpusuose ir Sporto centre pastatyti geriamojo vandens aparatus, (atsakingi: 

Valdymo ir investicijų departamentas), [2019]. 

Laukiami rezultatai: Universiteto bendruomenės narių pasitenkinimo supančia aplinka ir 

darbingumo didėjimas. 

 

4. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai. 

Uždavinys: Didinti bendruomenės narių natūralų poreikį rūpintis sveikata ir skatinti sveiką 

gyvenseną. 

Priemonės: 

4.1. Dalyvauti fizinį aktyvumą skatinančiuose projektuose, (atsakingi: Sporto centras, Marketingo ir 

komunikacijos departamentas), [Nuolat]. 

4.2. Vykdyti studentų sveikumo komponentų ir fizinio pajėgumo stebėseną, (atsakingi: Sporto 

centras), [Kartą per metus]. 

4.3. Organizuoti ir vykdyti grupinius, individualius sveikatingumo užsiėmimus, (atsakingi: Sporto 

centras), [Nuolat]. 

4.4. Dalyvauti su sveikatos stiprinimu susijusiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokslinėse 

konferencijose, (atsakingi: Sporto centras, Gamtos mokslų fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas), 

[Nuolat]. 

4.5. Papildyti su sveikatos ugdymu susijusią metodinę medžiagą, (atsakingi: Sporto centras, Gamtos 

mokslų fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas), [Nuolat]. 

Laukiami rezultatai: VDU bendruomenės narių fizinio aktyvumo didėjimas, darbingumo ir 

sveikatos būklės gerėjimas. 

 

5. Sveikatos ugdymas. 

Uždavinys: Plėtoti sveiktos ugdymo procesus universitete. 

Priemonės:  

5.1. Parengti sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo švietimo sistemos 

koncepciją Universitete, (atsakingi: Studijų departamentas, SSU koordinacinė taryba), [2018-2019]. 



5.2. Plėsti sveikatos ugdymą per formalųjį studijų procesą, įtraukiant asmens sveikatos ugdymo 

modulį (dalyką) į I pakopos studijų programą, (atsakingi: Studijų departamentas, Sporto centras, 

Gamtos mokslų fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas), [2018]. 

5.3. Studentų mokslinius darbus sveikatingumo tematika įtraukti į konferenciją “Žmogus ir gamtos 

sauga“, (atsakingi: SSU koordinacinė taryba, Fakultetai), [Kasmet]. 

5.4. Rengti šviečiamąsias edukacines programas sveikos gyvensenos klausimais, (atsakingi: 

Marketingo ir komunikacijos departamentas, VDU Kauno botanikos sodas, Sporto centras, Sveikatą 

stiprinančio universiteto koordinacinė taryba), [Kasmet]. 

5.5. Rengti ir vykdyti mokslinius projektus sveikatos ugdymo klausimais, (atsakingi: Fakultetai), 

[Kasmet]. 

5.6. Talpinti informaciją apie sveiką gyvenseną ir priklausomybių žalą VDU tinklalapyje, (atsakingi: 

Sporto centras, Marketingo ir komunikacijos departamentas), [Nuolat]. 

Laukiami rezultatai: Sukurta sveikatos stiprinimo sistema. 

 

6. Sveikatą stiprinančio universiteto veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas. 

Uždavinys: Skleisti sveikatą stiprinančio universiteto idėją bei veiklos patirtį universitete, kitose 

aukštosiose mokyklose ir bendruomenėse. 

Priemonės:  

6.1. VDU internetinės svetainės puslapio ,,Sveikas universitetas” sukūrimas, (atsakingi: Marketingo 

ir komunikacijos departamentas, SSU koordinacinė taryba), [2018]. 

6.2. Skleisti informaciją apie sveikatą stiprinančio universiteto veiklą lietuvių ir anglų kalbomis VDU 

internetinėje svetainėje ,,Sveikas universitetas”, (atsakingi: Marketingo ir komunikacijos 

departamentas), [Nuolat]. 

6.3. Skatinti bendradarbiavimą su organizacijomis ir institucijomis, propaguojančiomis sveiką 

gyvenseną, (atsakingi: SSU koordinacinė taryba, Sporto centras), [Nuolat]. 

6.4. Reguliariai platinti Universiteto, kitų aukštųjų mokyklų ir bendruomenių virtualiose 

informacinėse sistemose, žiniasklaidoje publikacijas, propaguojančias sveiko Universiteto idėją ir 

Universiteto veiklą šioje srityje, (atsakingi: Marketingo ir komunikacijos departamentas, Sporto 

centras), [Nuolat]. 

6.5. Organizuoti bendrus su kitomis institucijomis sporto, kultūros ir kt. renginius, propaguojančius 

sveiką gyvenseną, (atsakingi: SSU koordinacinė taryba, Sporto centras), [Nuolat]. 

6.6. Bendradarbiauti su Nacionaliniu sveikatą stiprinančių mokyklų tinklu, dalintis gerąja patirtimi, 

dalyvauti tinklo renginiuose, (atsakingi: SSU koordinacinė taryba), [Nuolat]. 

Laukiami rezultatai: Plečiasi bendradarbiavimas sveikatos stiprinimo srityse. 

 

 


