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Vertybės, kurios mums asocijuojasi su 
laime 

           EU 

 Sveikata    73% 

Meilė         44% 

 Darbas      37 %  

 Taika        35 %  

 Pinigai      32 % 

 

    Eurobarometras 69 2008 

        Lietuva 

 Sveikata      78 % 

 Pinigai         48 % 

 Darbas        48 % 

Meilė           33 % 

 Teisingumas 32 % 

 
 



Sveikatą stiprinantis universitetas 

• 1992 m. įkurtas EUROPOS SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ 
TINKLAS (ESSMT). Iniciatorės – Čekija, Slovakija, Lenkija ir Vengrija. 

 
• 1993 m. Lietuva oficialiai priimta į ESSMT.  
 
• 2009 m. lapkričio 11 d. Aleksandro Stulginskio universitetas (LŽŪU) 

priimtas į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.  
 
      Veiklos programos “Sveikas žmogus sveikoje aplinkoje” prioritetai: 

 1. Sveikos aplinkos formavimas stiprinant ir racionalizuojant 
 žmogaus santykį su gamta; 
 2. Psichosocialinių santykių akademinėje bendruomenėje 
 tobulinimas ir dvasingumo ugdymas. 

 



Sveikatą stiprinančio universiteto esmė  

• Integruoti sveikatą į kasdieninį universiteto gyvenimą 
( kultūrą, veiklą, mokslą, darbo vietas). 

• Akademinę veiklą (mokymą, mokslą) pagal galimybes 
adaptuoti sveikatos ugdymui. 

• Vystyti ryšius su kitomis sveikatą stiprinančiomis 
organizacijomis, mokyklomis, universitetais. 

• Universitete sudaryti geras sąlygas visiems dirbti, 
mokytis, gyventi. 

 



Sveikatą stiprinančių universitetų 
tinklas 

 
 

• SSU tinklo tikslas – kurti tinklo narių 
mokymosi aplinką ir organizacijos kultūrą, 
kurios stiprintų universiteto 
bendruomenės ir visuomenės sveikatą, 
gerovę ir tvarumą, suteiktų asmenims 
galimybių siekti visapusiškos asmenybės 
raiškos bei laikytis sveikatą stiprinančių 
gyvensenos principų.  

 
• Įsteigę šį tinklą, universitetai įsipareigojo 

saugoti ir stiprinti studentų bei darbuotojų 
sveikatą, sukurti palankią darbo ir 
mokymosi aplinką, sudaryti palankias 
sveikatai darbo sąlygas, plėtoti tinkamą 
vadovavimo politiką, ugdyti tvirtą 
studentų požiūrį į sveikatos stiprinimo 
koncepcijos vystymą bendruomenėje ir 
visuomenėje. 

2015 m. birželio 3 d.  

Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos 
sporto universiteto ir Klaipėdos universiteto 
rektoriai pasirašė SSU tinklo steigimo sutartį.  



 
 SSU tinklo veiklos principai: 

 
– Aukštosios mokyklos, kaip žinių organizacijos, kuriose daugelis žmonių mokosi, dirba, leidžia 

laisvalaikį, turi saugoti ir stiprinti studentų ir darbuotojų sveikatą, sukurdamos palankią 
darbo ir mokymosi aplinką; 

 
– Kaip darbdavys, aukštoji mokykla turi sudaryti palankias sveikatai darbo sąlygas, plėtodama 

tinkamą vadovavimo politiką; 
 
– Kaip kūrybinis, mokslo ir tyrimų centras, aukštoji mokykla turi geras galimybes vystyti 

holistinį, tarpdisciplininį, tarpsektorinį ir tarptautinį požiūrį į sveikatos stiprinimą; 
 
– Kaip būsimųjų įstatymų kūrėjų, vykdytojų ir turėsiančių galimybes stiprinti kitų sveikatą 

švietėja, aukštoji mokykla turi ugdyti tvirtą studentų požiūrį į sveikatos stiprinimo 
koncepcijos vystymą bendruomenėje ir visuomenėje; 

 
– Kaip vieta, kur studentai subręsta, tampa nepriklausomi, išmoksta gyventi savarankiškai, 

aukštoji mokykla atsakinga už visapusiškai sveikos asmenybės ugdymą; 
 
– Kaip bendradarbiaujanti su vietinėmis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, 

aukštoji mokykla atlieka svarbų vaidmenį vystydama sveikos visuomenės politiką, prisiima 
atsakomybę už mokslinių tyrimų sveikatos stiprinimo srityje skatinimą, dalijimąsi gerąja 
patirtimi, gyventojų ir lyderių mokymą propaguoti sveikatos stiprinimą.                                  

 



 SSU tinklas, atsižvelgdamas į Okanagan chartijos (2015)   
nuostatas,  savo veiklą vysto šiomis kryptimis:  

 

•   I. SVEIKATA VISOSE UNIVERSITETO VEIKLOSE:  
• 1.1. Sveikatą stiprinanti politika (mokslas, studijos, 

administravimas); 
• 1.2. Sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka (infrastruktūra, 

studentai, dėstytojai, kiti darbuotojai); 
• 1.3. Sveikatą stiprinančių žinių ir patirties sklaida. 
 
• II. LYDERYSTĖ SVEIKATOS STIPRINIME:  
• 2.1. Sveikatos ir sveikatą stiprinančių veiklų moksliniai tyrimai ir jų  

integravimas į studijas. 
• 2.2. Sveikatą stiprinančių veiklų plėtra universitete, mieste, sveikatą  

stiprinančiame Kauno regione ir šalyje. 
• 2.3. Partnerystė ir bendradarbiavimas nacionaliniame ir 

tarptautiniame lygmenyse . 



 

Ar to reikia? 

 

 



2016 m. ASU studentų apklausa. Sveikata privalo būti 
kiekvienos visuomenės rūpinimosi 

objektu 



Susirūpinimas savo sveikata neturi prasmės, 
kadangi tai nuo mūsų nepriklauso 

Kiekvienas yra atsakingas už savo sveikatą, 
nes savo elgesiu gali ją gerinti arba bloginti 



Spauda, radijas, TV skiria per daug 
dėmesio sveikatos problemoms 

Jei TV rodo sveikatos problemoms skirtą 
laidą, perjungiu kanalą arba išeinu iš 
kambario  



Tai, ką vadina „sveiku gyvenimo būdu“, 
yra tik mados reikalas 



Rūpinimasis sveikata yra aktualus vyresnio 
amžiaus žmonėms, o ne jaunimui 



Nedidelės narkotikų dozės 
nekenkia sveikatai 

Visose viešose vietose turėtų 
būti draudžiama rūkyti 



Džiaugčiausi, jei nerūkymo 
mada pasiektų Lietuvą 

Nuo streso gelbsčiuosi 
cigarete, kava ir alkoholiu 



Manau, kad įvairus fizinis 
aktyvumas, galvojant apie 
sveikatą, gali būti malonumo 
šaltiniu 

Gydytojų patarimai kasdien 
mankštintis per daug 
nuobodūs, kad į juos kreipčiau 
dėmesį 



 
Geriau gyventi trumpiau, bet neatsisakyti jokių malonumų, negu 

gyventi ilgai, atsisakant visko, kas nesveika 

 



Gyvenu sveiką gyvenimą 



                                                                                                                          

• Sveikata reikia rūpintis, kol esame 

sveiki, nes susirgus jau tenka 

rūpintis liga... 



Būkime sveiki 


