
VŠĮ „Politikos tyrimų ir analizės 
institutas“ jau daugiau nei metus 
įgyvendina ESFA (Europos socia-
linio fondo agentūros) ir Europos 
Sąjungos fondų finansuojamą 
projektą „Demokratijos paieškos“ 
ir organizuoja mokymus įvairiose 
Lietuvos savivaldybėse. Jų metu 
20-ies jaunų žmonių grupė tris 
dienas dalyvauja mokymuose, 
susipažįsta su jaunimo politikos 
struktūra Lietuvoje ir savo 
mieste: analizuoja Jaunimo 

reikalų tarybos (JRT) dokumentus, nacionalinės ir regioninės jaunimo politikos modelį ir kuria 
realiai įgyvendinamas iniciatyvas konkrečios savivaldybės jaunimo srities problemoms 
spręsti.

Finalinę mokymų dieną organizuojamas orientacinis žaidimas „Demokratijos paieškos“ po 
savivaldos institucijas, kuriame dalyvauja po 105 žmones. Po žaidimo savivaldybėje vyksta 
išplėstinis JRT posėdis, kuriame pristatomi žaidimo rezultatai ir sukurtos iniciatyvos. 
Posėdžio metu savivaldybės administracijos ir tarybos nariai kartu su jaunais žmonėmis 
prisiima atsakomybes, kad iniciatyvos būtų įgyvendintos. 

„Nenorime, kad tai būtų tik dar vienas kelių dienų susitikimas su dideliais užmojais, kurie 
nugula dalyvių ar partnerių stalčiuose. Organizuodami JRT posėdį ir įtraukdami savivaldybių 
administracijos darbuotojus, įpareigojame jaunus žmones sukurti aiškų veiksmų planą su 
nurodytais terminais bei atsakomybėmis: kada ir kas turi įgyvendinti projekto metu sumany-
tas iniciatyvas“, – apie įgyvendinamą projektą pasakoja lektorius.

„Šiuo metu jau esame aplankę 5 savivaldybes, kuriose daugiau nei 500 jaunuolių įtrau- 
kiančia, žaidybine forma turėjo galimybę susipažinti su vietos savivaldos institucijomis. Dau-
giau nei 100 jaunų žmonių jau dalyvavo mūsų rengiamuose mokymuose bei išplėstiniuose 
JRT posėdžiuose. Remiantis konkrečios savivaldybės strateginiais dokumentais (JRT 
ataskaitomis ir veiklos planais, jaunimo problemų sprendimo planais) buvo sukurta ir pateik-
ta daugiau nei 20 pasiūlymų kaip pagerinti jaunų žmonių situaciją regionuose. Šiuo metu 
maždaug pusė išdėstytų idėjų jau yra įgyvendinama“, – dėsto A. Laurutis. 

Jis taip pat priduria, kad aktyviai veikiančių jaunimo organizacijų regionuose šiuo metu yra 
labai mažai arba jos, deja, yra visiškai neefektyvios. „Galbūt taip yra dėl besikeičiančio jaunų 
žmonių gyvenimo būdo ir greitėjančio tempo. Pastebime, kad jauni žmonės nebėra linkę 
įsipareigoti ilgam laikui – jie kur kas dažniau jie buriasi į neformalias grupes ar pan. darbo 
kartu modelius, įgyvendina vieną ar kelis projektus ir išsiskirsto. Tačiau svarbu pastebėti, kad 
keisti aplinką kurioje gyvena jiems smalsu ir įdomu ne mažiau nei bet kada, tad savo projektu 
suteikiame jaunuoliams galimybę veikti jiems patogiu būdu“, – sako projekto iniciatorius ir 
lektorius Audrius Laurutis. 

Projekto „Demokratijos paieškos“ įgyvendinimo metu planuojama aplankyti 15 šalies savi- 
valdybių, kuriose bus parengta apie 70 konkrečių jaunų žmonių iniciatyvų bei pasiūlymų ir 
jomis pasidalinta su žiniasklaida bei likusiomis 45 savivaldybėmis. 

INVESTUOJU ATSAKINGAI: PRANEŠK APIE PROJEKTŲ VIEŠUOSIUS APTARIMUS IR LAIMĖK NUOSTABIŲ 
PRIZŲ!

Surenkite viešą konsultaciją ir sėkmingai įgyvendinkite projektą! Susitikimai su bendruomenėmis projekto 
vykdytojams padeda efektyviau įgyvendinti pasirinktas veiklas.

Kviečiame jus aktyviai rengti planuojamų ar vykdomų projektų aptarimus su gyventojais ir bendruomenėmis ir 
laimėti nuostabius prizus. 

Už kiekvieną suorganizuotą ir paskelbtą aptarimą gaukite dovaną iš ES investicijų užaugintų verslų. Mėnesio 
nugalėtojams bus skirti arbatų rinkiniai iš viso pasaulio pažymėti ES investicijų lipdukais. Surinkus penkis ES 
investicijų lipdukus iki 2018 m. rugsėjo 3 d., laimėtojus kviesime savaitgalį pailsėti kurorte dviem.
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DEMOKRATIJOS PAIEŠKOS: AR JAUNIEMS ŽMONĖMS 
ĮDOMU KĄ VEIKIA VALDININKAI?

INTELEKTINĖ SVEIKATOS STEBĖSENOS 
SISTEMA „DHEALTH“: IŠ KAUNO – 
VISAM PASAULIUI

#investuojuatsakingai

ES INVESTICIJŲ POVEIKĮ 
PALANKIAUSIAI VERTINA SMULKIEJI 

VERSLININKAI

Finansų ministerijos užsakymu vykdytas 
„Spinter“ tyrimas rodo, kad gyventojai 
palankiai vertina ES investicijų kuriamus 
pokyčius. 52 proc. visų apklaustųjų sako, 
kad ES investicijų projektai pagerina jų 
gyvenimo kokybę. 44 proc. linkę poveikį 
vertinti neutraliai ir tik 4,6 proc. nėra linkę 
sutikti, kad ES investicijos prisideda prie 
gyvenimo kokybės užtikrinimo.  Nors 
palankiausiai ES investicijų poveikį 
vertinančios grupės yra ūkininkai (58 proc.) 
ir aukščiausio bei vidutinio lygio vadovai 
(57,4 proc.), jų vertinimo sudėtinės dalys 
stipriai skiriasi. Apklausos metu ES 
investicijų poveikį buvo prašyta įvertinti 
balais nuo 1 iki 5, kur 1 – tikrai nepagerina 
gyvenimo kokybės mieste / rajone, o 5 – 
labai pagerina. 50 proc. apklaustųjų 
ūkininkų skyrė 4 ir tik likusieji 8 proc. – 5 
balus. Vadovų vertinimas pasiskirstė kitaip: 
40,1 proc. vadovų poveikį vertino 4 balais ir 
net 17,3 proc. – 5 balais. Šiuo rodikliu 
vadovus lenkia tik smulkieji verslininkai – ši 
grupė dažniausiai nurodo, kad ES 
investicijos labai pagerina jų gyvenimo 
kokybę (17,5 proc. – daugiausiai visų 
apklaustųjų grupių – poveikį vertina 5 
balais iš 5 ir 38,2 proc. – 4 balais).

Ar pastebėjote, kad jau kurį laiką kiekvieno mūsų 
kišenėje nugulusios sveikatos stebėsenos tech-
nologijos? Dažnas nešiojame išmaniuosius 
laikrodžius, apyrankes, žingsniamačius, naudo-
jame fizinį aktyvumą stebinčias mobiliąsias apli- 
kacijas telefonuose, ką jau kalbėti apie tradicinius 
kraujospūdžio matuoklius, kūno masės 
svarstykles ir pan. kasdienėje buityje naudojamus 
prietaisus. 

KTU Santakos slėnyje veikianti UAB „Kvantas“ 
siekia sukurti šiuos įrenginius apjungsiančią, 
analogų pasaulyje neturinčią intelektinę sveikatos 
stebėsenos sistemą „dHealth“, kuri kaups ir anali-
zuos gaunamus duomenis apie kiekvieno siste-
mos vartotojo sveikatos būklę ir pakitimus, juos 
perduos medikams ir, ilgainiui, teiks rekomendaci-
jas tinkamai sveikatos būklei palaikyti ar pagerinti. 

„Įsivaizduokite – nešiojate išmanų laikrodį, kuris 
matuoja jūsų pulsą ir žingsnius. Naudodamas 
„dHealth“, įrenginys gali stebėti jūsų organizmo 
atsaką į fizinį krūvį: tarkime, širdies ritmo atsistaty-
mo greitį po fizinės veiklos, tokio greičio pokytį 
perduoti jūsų gydytojui ir, galbūt, net pateikti 
rekomendacijas, kaip turėtumėte rūpintis ar kokia 
veikla užsiimti, norėdami išvengti širdies sutrikimų 
ar ligų“, – kuriamą sistemą pristato įmonės „Kvantas“ projektų vadovė Aida Barkauskaitė. 

„Kvantas“ jau daugiau nei metus įgyvendina per 213 tūkst. vertės siekiantį ES investicijų 
projektą „Sveikatos rizikos profilio vertinimo ekspertinė sistema“. „Projekto metu formuojame 
dalyvių / pacientų duomenų bazę iš nešiojamų įrenginių (angl. wearable devices) bei 
papildomų duomenų šaltinių (svarstyklių, kraujospūdžio matuoklių, laboratorinių tyrimų). 
Mūsų kuriama sistema apjungia visus iš dalyvių prietaisų gaunamus duomenis ir suteikia 
galimybę gydytojui stebėti paciento sveikatos pasikeitimus per  ilgą laiką. Tikimės, kad ateity-
je pavyks šiai sistemai suteikti dar daugiau dirbtiniu intelektu sukurtų funkcijų“, – pasakoja A. 
Barkauskaitė. 

Sveikatos stebėsenos sistema „dHealth“ yra skirta kiekvienam išmaniųjų sveikatos stebėse-
nos įrenginių vartotojui, taip pat ja galės naudotis ir medicinos įstaigos. Tikimasi, kad ji ženkliai 
pagerins paciento ir gydytojo komunikaciją, skatins žmones būti atidesniems savo sveikatai, 
leis žymiai anksčiau pastebėti pirmuosius negalavimo simptomus ir išvengti rimtų susirgimų. 


