PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų
nustatymo teikianti
institucija:

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

Nr. 08.1.3.-CPVA-V-608 ir Nr. 08.4.2-CPVA-V-621
,,Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
kokybės ir prieinamumo gerinimas“

Priemonei skirtų ES fondų
lėšų suma (mln. EUR):

Priemonei Nr. 08.1.3.-CPVA-V-608 skirta 4,83 mln. eurų
Priemonei Nr. 08.4.2-CPVA-V-621 skirta 1,72 mln. eurų

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Pagal priemonę Nr. 08.1.3.-CPVA-V-608 remiamos veiklos:
1. priklausomybės ligų centrų infrastruktūros modernizavimas: statinių
ir (ar) patalpų, susijusių su priklausomybės ligų profilaktika, diagnostika
ir gydymu statyba, rekonstrukcija ir remontas;
2. priklausomybės ligų centrų įrangos ir baldų, skirtų priklausomybės
ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui užtikrinti, įsigijimas;
3. priklausomybės ligų centrų aprūpinimas specialiais automobiliais
mobilioms (išvažiuojamosioms konsultacijoms) sveikatos priežiūros
paslaugoms teikti.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl
projektų atrankos
kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministerija

Pagal priemonę
remiamos veiklos:

Pagal priemonę Nr. 08.4.2-CPVA-V-621 remiamos veiklos:
1. tyrimų, analizių ir vertinimų priklausomybių ligų srityje atlikimas;
2. ankstyvos intervencijos, priklausomybių gydymo, socialinės
integracijos ir žemo slenksčio paslaugų teikimo Lietuvoje modelio
sukūrimas, išbandymas ir įdiegimas į praktiką (reikalingų tvarkų,
metodikų ir pan. parengimas, modelio išbandymas, mokymai
sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų, kurias apims modelis,
specialistams dėl modelio praktinio taikymo, visuomenės
informavimo veiksmai apie kuriamą ir taikomą paslaugų teikimo
modelį);
3. psichikos sveikatos centrų specialistų kvalifikacijos tobulinimas,
mokymo programų, skirtų psichikos sveikatos centrų specialistų
kvalifikacijai tobulinti, parengimas bei priklausomybės ligų ankstyvos
diagnostikos ir ambulatorinio gydymo psichikos sveikatos centruose
metodikų, rekomendacijų parengimas.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Vilniaus priklausomybės ligų centras
Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio priklausomybių ligų
centrai;
Sveikatos apsaugos ministerija ir /ar jai pavaldžios įstaigos

Priemonės finansavimo Negrąžinamoji subsidija
forma:
Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Šios jungtinės priemonės veiklas papildys:
priemonė ,,Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ ir
priemonė ,,Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos
netolygumų mažinimo srityje“

Siekiami rezultatai:

Vaikų su psichikos ir elgesio sutrikimais dėl psichoaktyvių
medžiagų vartojimo, suaugusiųjų asmenų,
piktnaudžiaujančių alkoholiu, socialinės rizikos šeimų,
piktnaudžiaujančių alkoholiu, kurios gaus integruotas
priklausomybių gydymo paslaugas aprėpties padidėjimas,
pakaitinio gydymo aprėpties padidėjimas, geresnė teikiamų
paslaugų kokybė priklausomybės ligų centruose.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815
2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų
psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo ir socialinės
integracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“
nuostatas.

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plano
nurodyto priedo konkrečiuose punktuose nurodytus tikslus,
uždavinius, priemones (nustatytas veiklas ir projektų
vykdytojus).

