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psichiloginė
sveikata
klimato
prieiga prie
migracija
saugių maisto ir
vandens šaltinių

mirčių siejama su
aplinkos sąlygomis
Sergamumas
- tai tik aisbergo
viršūnė

Rengiama ataskaita
Erkių paplitimas,
karščio bangos ir kt.

Siekiama prisitaikyti,
padarinių švelninimo
užtikrinimui

Informavimo
priemonės
interviu, straipsniai,
video filmukai, plakatai,
skrajutės

Tarpinstitucinė darbo grupė
siekian skatinti prisitaikymą
prie klimato kaitos padarinių

perduodama informacija
tiesiogiai ir per interneto
puslapius

Galimybė judėti tvariai
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įvaizdis
Gyvenimo
kokybė

Miestų darnaus
judumo planai
Rengiamas žmogui

Aplinka,
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Vanduo
visų politinių tikslų
įgyvendinimo
nacionaliniu ir europiniu
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labai svarbus!
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planavimo fazę

Kaip išsaugosime
vandens resursus
ateities kartoms?

vandens įtaka
sveikatai
26 punktai
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maudyklų - puikios
kokybės

reikia nustatyti
siekiamus tikslus
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uždavinius

neaiškus
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apibrėžimas
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Klimato kaita daro
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moksleivių
pasyvumas,
priemonių
stoka
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teikia 3 metų
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pasisakymai
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nėra atgalinio
ryšio

neturi įtakos
sprendžiant dėl
studijų programų
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priimti save

lytiškumo ugdymas
informacijos stoka

Sveikatos
problemos

Psichikos
sveikata
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Antimikrobinis
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atsisako pripažinti,
savigyda

galimybė gauti
pagalba laiku
diskriminacija,
specialistų rengimas

Pradėkime
pokytį nuo savęs

suprasti teigiamą
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stengtis suprasti priežastis
dėl ko kiti nesirenka
tvaraus gyvenimo būdo

matyti tinkamą
pavyzdį šeimoje,
mokykloje, aplinkoje,
sulaukti palaikymo

Jaunimui palankių sveikatos
priežiūros paslaugų modelis
Sveikatos priežiūros
paslaugų koordinatorius

gerų įpročių
ugdymas

Psichosveikata

Svarbiausios visuomenės
sveikatos problemos

Jauno žmogaus
poreikiai

Jauno žmogaus
psichikos sveikata ir
aplinka
atsirinkti
informaciją

Daug ligų galima
išvengti prevencinėmis
priemonėmis

renkame
temas

LiMSA iššūkiai
jaunimo atstovavimo
procese

Maudyklos

stebima kokybė

Koordinuoti veiksmai,
nepaisant ES

Darnus judumas

Rodytį pavyzdį
Vegetarinė mityba,
stovėjimo aikštelių
atsisakymas

Vandens užterštumas
maudyklose
Daro tiesioginę
įtaką sveikatai

bioįvairovė

Visuomenės informavimas
apie klimato kaitą

Edukacijos
Tarpdisciplininės
programos sveikatos,
tvarumo temomis

Klimato teisingumas
svarbu apie tai kalbėti
jau mokykloje

aplinka

reikalingas
tarpsektorinis
bendradarbiavimas

Klimato kaitos
paktas

Mūsų kartai turėtų
būti gėda, už ateitį
kurią paliekame

sveikata

Įspėti, apsaugoti,
informuoti visuomenę

Studentams aktualu ar
universitetas tvarus,
žalias

Reikia imtis
veiksmų kuo
greičiau!

oro tarša

Moksleivių nuomonės
atstovavimas politikos
formavime

santykis su
gamta

Temos

vizitai

ligų
prevencija

konsultacijos

pritraukimas
socialiniuose
tinkluose

savižudybės

sveikas
gyvenimo būdas

kai kurios temos
vis dar yra tabu

Elektriniai paspirtukai
- nauda ir žala? antsvoris,
Patogu,
ekologiška

Trūksta komunikacijos
paaiškinant KODĖL

visualmind.lt

Sumažėjo
judėjimas

lytinis
švietimas

nutukimas
neatsargus
vairavimas
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