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ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS

• Lietuvos agentūra, administruojanti:
– Mokymosi visą gyvenimo programą,

– Europos Komisijos iniciatyvas,

– LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas

• ŠMPF koordinuojamos programos:• ŠMPF koordinuojamos programos:
– Comenius,

– Erasmus,

– Grundtvig,

– Leonardo da Vinci,

– Jean Monnet,

– Bolonijos ekspertai



„Geros apsinuodijimų kontrolės praktikos 
plėtra, remiantis tarptautine patirtimi“

• Trukmė - 1 metai;

• Du partneriai iš skirtingų šalių;

• Dalyvių skaičius – 4;

• Du vizitų srautai;

• Prašomas biudžetas – 3600 eurų;

• Dotacijos išmokėjimas: 80 proc. + 20 proc.



PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA

• 2008 m. liepos 1 d. - 2009 m. birželio 30 d.

• Projekto partneriai:

– Siunčiantysis: SAM Ekstremalių sveikatai 
situacijų centras,

– Priimantysis: Švedijos apsinuodijimų 
informacijos centras

• 2009 m. balandžio 19 – gegužės1 d. stažuotė 
ŠAIC



FINANSINIAI PROJEKTO ASPEKTAI

Dotacijos paskirtis

Prašyta suma
(eurais)

Gauta suma
(eurais)

Dalyvių mobilumo išlaidos 
(kelionė, draudimas, 
pragyvenimas)

2400 2400

pragyvenimas)

Dalyvių kalbinis 
parengimas

800 0

Projekto ir dalyvių 
administravimas

400 400

VISO 3600 2800



PROJEKTO PROGRAMA

• Minimalūs ir optimalūs apsinuodijimus kontroliuojančios 
institucijos veiklos standartai;

• Informacijos apie apsinuodijimų atvejus rinkimas, 
kaupimas ir analizė;

• Telefoninės konsultacijos ir užklausimai;
• Pažintis ir darbas su cheminių medžiagų ir preparatų 

duomenų bazėmis;
• Pažintis ir darbas su cheminių medžiagų ir preparatų 

duomenų bazėmis;
• Sezoniniai apsinuodijimai ir jų kontrolė;
• Pasirengimas cheminėms avarijoms bei teroristiniams 

išpuoliams;
• Priešnuodžių politikos formavimas;
• Apsinuodijimų prevencija;
• Tarpinstitucinis bendradarbiavimas (Teismo medicinos 

tarnyba, ASPĮ, Medicinos produktų agentūra)



DALYVIŲ PROFESINĖS PATIRTIES PRIPAŽINIMAS

Europass mobilumo dokumentas



DALYVIŲ PROFESINĖS PATIRTIES PRIPAŽINIMAS

Sertifikatas, išduotas Sertifikatas, išduotas 
Priimančios institucijos



PROJEKTO KONTROLĖ

• Dalyvių ataskaitos;

• Projekto turinio ataskaita;

• Projekto finansinė ataskaita;

2009 m. spalio 20 d. ŠMPF raštas Nr. S (PM)-6008:
-Projekto ataskaita pateikta laiku ir tvarkingai;
-Projektas įgyvendintas sėkmingai;
-Likusi (20 proc.) Projekto dotacijos suma bus 
išmokėta vadovaujantis Sutarties nuostatomis


