PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-64
2016 METŲ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA
Pajamų, išlaidų pavadinimas
I. Pajamos
Joniškio rajono savivaldybės 2016
metų aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos priemonių
lėšos, skirtos Joniškio rajono
visuomenės sveikatos rėmimo
programai įgyvendinti
II. Išlaidos
Savivaldybės visuomenės sveikatos
programoms įgyvendinti:
1. Programa ,,Lietaus vaikai“
2. Programa ,,Sveikata – asmens ir
visuomenės fizinė, dvasinė ir
socialinė gerovė 2016“
3. Programa ,,Sveikata slypi gamtoje
ir paprastoje, bet sveikoje
gyvensenoje“
4. Programa ,,Narkotikų ir
narkomanijos prevencija Joniškio
rajone“
5. Programa ,,Mokyklinio amžiaus
vaikų, turinčių emocijų ir elgesio
sutrikimų, adaptacijos sutrikimų,
patyrusių smurtą, turinčių problemų,
susijusių su santykiais šeimoje, bei
kitokių psichologinių išgyvenimų,
psichologinės sveikatos stiprinimas:
žalingų įpročių prevencija ir
psichologinio atsparumo ugdymas“
6. Programa ,, Aš nesisvaiginu, o tu?“
7. Programa ,,Atverk paguodos
skrynelę“
8. Programa ,,Ankstyvas naujų
tuberkuliozės atvejų ir recidyvų
išaiškinimas bei kontroliuojamo
gydymo užtikrinimas“
9. Programa „Šeimų, auginančių
(globojančių) proto negalės vaikus,
sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo
įgūdžių formavimas ir tobulinimas“
10. Programa „Joniškiečiai Joniškiui“
11. Programa „Aktyvus jaunimas –

Suma
Eur
22876
22876

Pagrindas
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. sausio 28 d. sprendimas
Nr. T-20 ,,Dėl Joniškio rajono savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2016 metų priemonių plano
patvirtinimo“

22876
22876

Programų vykdytojai

3000
800

Joniškio rajono švietimo centras
Joniškio moterų asociacija

550

Klubas ČIA & DABAR

580

1275

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Joniškio rajono policijos
komisariatas
VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras

1101
1210

Jaunimo kultūros klubas ETC
Joniškio rajono visuomenės sveikatos biuras

1400

VšĮ Joniškio ligoninė

725

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Joniškio Viltis“

1500

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos
Joniškio skyrius
Joniškio Algimanto Raudonikio meno

6000

2

sveikas jaunimas“
12. Programa „Burbuliatorius“

100

13. Programa „Jaunimo vasaros
stovykla „Poilsiaukime sveikai“
14. Programa „ Joniškis juda“

2800

15. Programa

635

16. Programa „Joniškis – sportiškas
miestas“

800

400

mokykla
Joniškio rajono jaunimo asociacija „Jaunimo
imperija“
Žagarės regioninio parko direkcija
Joniškio Algimanto Raudonikio meno
mokykla
VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo
centras
Joniškio sporto centras
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