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,,Sveikatą stiprina ir palaiko 

žmonės savo kasdienio 

gyvenimo aplinkoje, kurioje jie 

mokosi, dirba, linksminasi ir 

myli.”

(Otavos chartija, 1986)



Vilniaus miesto gyventojų struktūra 

pagal amžiaus grupes (proc.) 2015 m.

Vilniaus m. 18-64 m. gyventojų dalis 2015 m. - 66,5 proc. (Statistikos 

departamento duomenys)

Registruotas nedarbo lygis (Darbo biržos duomenimis) Vilniaus mieste 

2015 m. - 6,4 proc.



“Vilniaus miesto suaugusių žmonių 

gyvensenos ypatumai bei požiūris į 

sveikatą ir jos priežiūrą”.

2013 m. VVSB  atliko tyrimą.

Tyrimo tikslas: įvertinti vilniečių subjektyvią sveikatą, 

naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis ir 

išanalizuoti gyvensenos įpročius. 

Tyrimo metodas: nuolatinių 20–64 m. amžiaus 

Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausa. 

Tyrimo imtis: reprezentuoja nuolatinių Vilniaus 

miesto gyventojų struktūrą pagal tiriamosios grupės 

lytį ir amžių. Tyrimui atrinkti ir tiesioginio interviu būdu 

respondento namuose apklausti 1065 respondentai: 

487 vyrai ir 578 moterys. 



Gyvensenos tyrimas: respondentų 

pasiskirstymas pagal darbinę veiklą, 

proc., N=1062



Mankšta darbo vietoje:

 Vilniaus visuomenės sveikatos biuro ir VšĮ „Sveiko 

stuburo mokyklos“ projektas - „Mankšta darbo 

vietoje“. 2015–2016 m. aplankyta 80 įmonių. 

 Mokymų metu dalyviai išmoksta atlikti trumpą, kelių 

pratimų mankštą, kurią galima atlikti darbo vietoje, 

sėdint prie kompiuterio.



Gyvensenos tyrimas: respondentų 

mankštinosi mažiausiai 30 min. taip, kad 

pagreitėtų kvėpavimas ir suprakaituotų dažnis 

pagal amžių, proc., N=1010



Sveikatos stiprinimas darbe – tai 

suderintos darbdavių, darbuotojų ir 

visuomenės pastangos dirbančiųjų sveikatai

ir gerovei gerinti.

(1997 m. Liuksemburgo sveikatos stiprinimo

darbe deklaracija, atnaujinta 2005 m.) 



VVSB pirmieji žingsniai į įmonę:
2012 m. spalio – gruodžio mėn., buvo 

organizuoti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 

darbuotojams mokymai apie stresą ir jo 

valdymą.



Pilotinis projektas

„Fizinio aktyvumo skatinimas darbo 

vietose“ 
2013 m. liepos–lapkričio mėnesiais projektas vyko AB "Lietuvos 

geležinkeliai“, Keleivių vežimo direkcijoje.

VVSB kartu su VšĮ „Pozityvios sveikatos komanda“ 

(projekto koordinatorius), Higienos institutu,

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru. 



Projekte dalyvavusių darbuotojų 
atsiliepimai:

Citatos:
 „Projektas pastūmėjo rūpintis savimi.“

 „Pagerėjo savijauta, būnu aktyvesnė darbo metu.“

 „Geriau jaučiuosi, esu  darbingesnė.“

 „Išmokau teisingai atlikti 

pratimus, reikalingus įvairiems

negalavimams mažinti.“



VVSB programa „Fizinio aktyvumo 

skatinimas darbo vietose“ 2014 m.

Programa sėkmingai įgyvendinta įmonėje 

UAB „Vilniaus energija“. Programos tikslas –

informuoti įmonės darbuotojus apie efektyvias 

sveikatos stiprinimo priemones bei paskatinti 

darbuotojus atsakingai rūpintis savo sveikata.



Konkursas „Įmonės jėga – sveiki ir laimingi 

darbuotojai 2015“

VVSB kartu su partneriais Higienos institutu ir 

VšĮ „Pozityvios sveikatos komanda, skatindamas sveikatos 

stiprinimo darbo vietose iniciatyvas, organizavo konkursą 

įmonėms. 

Konkurso nugalėtoju tapo 

UAB „Sicor Biotech“ pelniusi nominaciją 

„Labiausiai darbuotojų sveikatos stiprinimu besirūpinanti įmonė 

2015“.



VVSB organizuotos krūties vėžio 

prevencijos patikros įmonėse

2016 m. akcija „Nedelsk“ vyko AB „Lietuvos 

paštas“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (SODRA). Pasitikrino 204 moterys.



Programa 

„Darbuotojų sveikatos stiprinimas“ 

2015–2016 m.

Įgyvendinant sveikatos stiprinimo programas įmonėse 

siekiama:

 Sumažinti darbuotojų sergamumą.

 Padidinti darbuotojų motyvaciją bei darbo našumą.

 Padidinti darbuotojų pasitenkinimą darbu.

 Kurti sveikos ir atsakingos įmonės įvaizdį.



PROGRAMA 

„DARBUOTOJŲ SVEIKATOS 

STIPRINIMAS“ 

Fizinis aktyvumas 

Sveika mityba ir 

nutukimo prevencija 

Psichikos sveikata 

Rūkymo, alkoholio 

vartojimo prevencija

Sveikatos sauga ir stiprinimas, 

bendrieji sveikos gyvensenos ir 

ligų prevencijos klausimai



Įmonių darbuotojų apklausa 

(prieš programą)

Kokių pageidavimų bei pasiūlymų turėtumėte savo įmonei: 

ką konkretaus ji galėtų padaryti, kad Jūs jaustumėte, jog 

Jūsų įmonė rūpinasi darbuotojų sveikata?

Darbuotojų pasiūlymai ir pageidavimai:

 Organizuoti sveikatingumo projektus, vidinius mokymus apie sveiką 

gyvenseną.

 Įmonė (dalinai) kompensuotų darbuotojų sveikatos draudimą. Finansinė 

parama mokant už sveikatos paslaugas.

 Fizinio aktyvumo skatinimas pertraukų darbe metu.

 Domėtis darbuotojų poreikiais. Dėmesys darbuotojui.

 Sutvarkytos darbo vietos, pritaikytos darbo vietos individualiems 

darbuotojų poreikiams, poilsio kambario įrengimas.

 Rūpintis, kad būtų užtikrintos darbuotojų teisės.

 Palankaus psichologinio klimato kūrimas ir palaikymas.



Programos turinys 
Fizinis aktyvumas 

 Fizinis aktyvumas - sporto treniruotės, 

šiaurietiškojo ėjimo mokymai, praktinė paskaita 

„Mankšta darbo vietoje“.



Programos dalyvių atsiliepimai

Fizinis aktyvumas

Apklausos dalyvių atsakymų citatos:

 „Padidėjo fizinis aktyvumas, pagerėjo miegas.“

 „Daugiau judu, kasdien pasivaikštau.“

 „Įtakojo fizinį aktyvumą pietų pertraukos metu.“

 „Darome pratimus darbo vietoje.“

 „Sudažninau pertraukėles.“



Programos turinys
Sveika mityba ir nutukimo prevencija 

 Kūno masės analizė (KMI, vidinio kūno riebalų lygio, riebalų 

bei raumenų masės nustatymas).  

 Dietologo paskaita „Kaip sveikai maitintis darbo vietoje?“ 

 Individuali mitybos konsultacija pagal indikacijas.



Programos dalyvių atsiliepimai

Pokyčiai  mityboje 

Apklausos dalyvių atsakymų citatos:

 „Stengiuosi rinktis sveikesnį maistą, 

nepersivalgyti prieš miegą.“

 „Buvo sudarytas mitybos

planas, rezultatai teigiami.“

 „Daugiau kreipiu dėmesį 

renkantis maistą.“

 „Galvoju, ką valgau.“



Programos turinys

Psichikos sveikata (streso kontrolė ir kt.) 

 Praktinė paskaita „Antistresinė relaksacija“.

 Praktinis užsiėmimas „Juoko pratybos 

darbingumui gerinti“. 



Programos dalyvių atsiliepimai

Pokyčiai  psichikos sveikatos srityje

Apklausos dalyvių atsakymų citatos:

 „Išmokė atkreipti dėmesį į savijautą.“

 „Pagerėjo nuotaika.“

 „Išmokau teisingai kvėpuoti.“

 „Patiko meditacija, stengiuosi tai daryti reguliariai.“

 „Naudoju kvėpavimo pratimus.“



Programos turinys

Rūkymo, alkoholio ir  narkotikų vartojimo 

prevencija

Paskaitos: 

 Mitai ir faktai apie alkoholį.

 Priklausomybių psichologiniai aspektai ir psichologinė 

pagalba darbingo amžiaus žmonėms.

 Planas: „Nerūkau. Kaip padėti sau ir kitiems neberūkyti?“  



Programos turinys

Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai 

Paskaitos:

 Įveikime vėžį drauge.  

 Saugokime savo akis.



Programos dalyvių atsiliepimai

Pokyčiai bendroje fizinėje savijautoje

Apklausos dalyvių atsakymų citatos:

 „Atsirado daugiau energijos.“

 „Pasisėmiau naujų žinių apie sveiką gyvenseną.“ 

 „Mažiau skauda nugarą, susistiprėjo rankų ir kojų raumenys.“ 

 „Daugiau atsipalaiduoju, jaučiuosi žvalesnis.“



Įmonės jėga-sveiki ir laimingi  

darbuotojai!
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