Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro gegužės mėnesio sveikatingumo renginiai

RENGINIAI BENDRUOMENĖMS
Data
2022-05-04
2022-05-06
2022 05-11
2022-05-13
2022-05-18
2022-05-20
2022-05-25
2022-05-27
2022-05-03
2022 05-17
2022-05-24
2022-05-31

2022-05-05
2022-05-12
2022-05-19
2022-05-26
2022-05-01
2022-05-04
2022-05-08
2022-05-11
2022-05-15
2022-05-18
2022-05-22
2022-05-25
2022-05-29

2022-05-10

Laikas

9.00 val.

18.00 val.

19.00 val.

19:00 val.

18.00 val.

Renginio pavadinimas

Vieta

Tikslinė grupė

Mankštos senjorams

Druskininkų
savivaldybės
socialinių
paslaugų
centras

Senjorai

Tabata treniruotė

Druskininkų
jaunimo
užimtumo
centras
JUC

Druskininkų
savivaldybės
gyventojai

Šiaurietiškojo ėjimo žygiai
Leipalingyje

Druskininkų
savivaldybės
Leipalingio
progimnazijos
kiemas

Leipalingio
bendruomenės
nariai

Aerobikos užsiėmimai

Viečiūnų
bendruomenės
centras

Viečiūnų
bendruomenės
nariai

AQUA aerobika

Druskininkų
sveikatinimo
ir poilsio
centras
AQUA

Druskininkų
savivaldybės
gyventojai ir
miesto svečiai

2022-05-14

2022-05-16

2022-05-19

2022-05-20

2022-05-28

11.00 val.20.00 val.

Šeimos bėgimas aplink
Druskonio ežerą

Gydyklų
parkas

Druskininkų
savivaldybės
gyventojai

17.30 val.

Širdies ir kraujagyslių ligų bei
cukrinio diabeto rizikos
grupių asmenų sveikatos
stiprinimo programa.
Paskaita su su mitybos
specialiste

Druskininkų
jaunimo
užimtumo
centras
JUC

Širdies ir
kraujagyslių ligų bei
cukrinio diabeto
rizikos grupių
asmenų sveikatos
stiprinimo
programos dalyviai

15.00 val.

Nėščiųjų mokyklėlė:
,,Pasiruošimas gimdymui‘‘

Druskininkų
socialinių
paslaugų
centre

Esami ir būsimieji
tėvai

9.00 val.

Gerosios patirties dalijimasis
su Tauragės visuomenės
sveikatos biuru

Druskininkų
jaunimo
užimtumo
centre

VSB darbuotojai

Tabata treniruotė

K. Dineikos
sveikatingumo
parkas

Druskininkų
savivaldybės
gyventojai ir miesto
svečiai

11.00 val.

RENGINIAI MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE
Data

2022-05-02

2022-05-03

2022-05-05

2022-05-05

Laikas

13.00 val.

10:55 val.

Pasaulinei rankų higienos
dienai paminėti
Teorinė – praktinė veikla
„Plauk rankas – saugok
sveikatą“
Pasaulinei rankų higienos
dienai paminėti
Teorinė – praktinė veikla
„Plauk rankas – saugok
sveikatą“

9.00 val.

Pasaulinei rankų higienos
dienai paminėti
Edukacinė sveikatos
valandėlė
„Į kovą prieš nešvarias
rankytes“

10.35 val.

Pasaulinei rankų higienos
dienai paminėti. Akcija
„Baubų“ laboratorija“

2022-05-06
9.00 val.

2022-05-10

Renginio pavadinimas

10.30 val.

2022-05-11

10.30 val.

2022-05-11

13.00 val.

Pasaulinei rankų higienos
dienai paminėti
Edukacinė sveikatos
valandėlė
„Į kovą prieš nešvarias
rankytes“
Judėjimo sveikatos labui
dienai paminėti
Sportinė veikla
„Sportas – sveikata, tad
sportuoki visada“

Judėjimo sveikatos labui
dienai paminėti
Sportinė veikla
„Sportas – sveikata, tad
sportuoki visada“
Judėjimo sveikatos dienai
paminėti mankšta „Judu –
sveikas esu!“

Vieta

Tikslinė grupė

Druskininkų
savivaldybės
Leipalingio
progimnazija

Mokyklinio
amžiaus vaikai

Druskininkų
savivaldybės
Viečiūnų
progimnazija

Mokyklinio
amžiaus vaikai

Druskininkų
savivaldybės
Viečiūnų
progimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo skyrius
„Linelis“
Druskininkų
,,Saulės“
pagrindinė
mokykla
Druskininkų
savivaldybės
Leipalingio
progimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo skyrius
„Liepaitė“
Druskininkų
savivaldybės
Viečiūnų
progimnazijos
ikimokyklinio
ugdymo skyrius
„Linelis“
Druskininkų
lopšelis –
darželis
„Bitutė“
Druskininkų
,,Saulės“
pagrindinė

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai

Mokyklinio
amžiaus vaikai

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai

Ikimokyklinio
amžiaus vaikai

Ikimokyklinio
amžiaus
vaikai
Mokyklinio
amžiaus vaikai

mokykla

2022-05-12

2022-05-17

12.10 val.

9.30 val.

Judėjimo sveikatos dienai
paminėti mankšta „Judu –
sveikas esu!“
Edukacinė sveikatinimo
veikla: „Asmens higiena ir
rankų švara“
Aktyvi fizinė veikla
Pasaulinei judumo dienai
paminėti: „Šiaurietiškas
ėjimas ne tik suaugusiems“.
Integruota biologijos ir
sveikatos priežiūros veikla viktorina „Nešvarių rankų
ligos“
Aktyvi fizinė veikla
Pasaulinei judumo dienai
paminėti: „Šiaurietiškas
ėjimas ne tik suaugusiems“.

2022-05-18

9.30 val.

2022-05-19

8.00 val.
11.05 val.

2022-05-19

9.30 val.

2022-05-20

9.30 val.

Edukacinė sveikatinimo
veikla: „Asmens higiena ir
rankų švara“

Laikas
tikslinamas

Pasaulinei dienai be tabako
paminėti integruota anglų
kalbos ir sveikatos
priežiūros veikla „Mitai ir
faktai apie rūkymą“

Data
tikslinama

Druskininkų
,,Saulės“
pagrindinė
mokykla
Druskininkų
lopšelis –
darželis
„Bitutė“
Druskininkų
lopšelis –
darželis
„Žibutė“
Druskininkų
,,Saulės“
pagrindinė
mokykla
Druskininkų
lopšelis –
darželis
„Bitutė“
Druskininkų
lopšelis –
darželis
„Žibutė“
Druskininkų
,,Saulės“
pagrindinė
mokykla

Mokyklinio
amžiaus vaikai

Ikimokyklinio
amžiaus
vaikai
Ikimokyklinio
amžiaus
vaikai
Mokyklinio
amžiaus vaikai
Ikimokyklinio
amžiaus
vaikai
Ikimokyklinio
amžiaus
vaikai

Mokyklinio
amžiaus vaikai

