
VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO 

KONCEPCIJA NR. 5 

 

„PSICHOSOCIALINĖS IR FIZINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NUO RUSIJOS 

KARO PRIEŠ UKRAINĄ NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS SUKŪRIMAS IR 

ĮGYVENDINIMAS“ 
 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės)  Ukraina 

2. Bendradarbiavimo sritis (-ys) Sveikatos apsauga 

3. Projekto aprašymas 

3.1. Projekto tikslas  

Sukurti ir įgyvendinti kompleksines psichosocialinės ir 

fizinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias 

nukentėjusių nuo Rusijos karo prieš Ukrainą žmonių 

poreikius. 

3.2. Projekto uždaviniai 

1. Parengti kompleksinę metodiką, skirtą nuo karo 

nukentėjusių asmenų psichikos atstatymui ir grįžimui į 

pilnavertį gyvenimą, apimančią psichosocialinės ir 

fizinės reabilitacijos paslaugas. 

2. Stiprinti psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos 

specialistų Ukrainoje tinklą, rengiant mokymus ir 

keičiantis patirtimi su Lietuvos ir užsienio specialistais. 

3. Parengti Ukrainos medicinos specialistus, galinčius 

toliau mokyti savo kolegas („training of trainers“ 

principas). 

3.3. Tikslinė (-s) grupė (-s) 

- Ukrainos medicinos specialistai (gydytojai, 

psichologai, ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai ir 

kt.). 

- Nuo Rusijos sukelto karo nukentėję Ukrainos 

piliečiai, ypač jautresnės visuomenės grupės (šalies 

viduje perkelti asmenys, neįgalūs asmenys, žuvusiųjų 

šeimos ir jų artimieji, asmenys, patyrę smurtą, 

veteranai ir kt.). 

4. Numatoma projekto 

įgyvendinimo trukmė 
Ne daugiau kaip 24 mėnesiai 

5. Papildoma informacija  

Jei esama, nurodomi papildomi projekto 

paraiškų, kurios bus parengtos pagal šią 

projekto koncepciją, vertinimo kriterijai* ar 

kita paraiškų teikėjams svarbi informacija.  

- Panašaus pobūdžio projektų įgyvendinimo patirtis; 

- Bendradarbiavimo sveikatos priežiūros srityje su 

partneriais Ukrainoje patirtis. 

- Projekto tikslinė grupė yra asmenys, nukentėję nuo 

karo ir gyvenantys Ukrainoje. 

*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems 

papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime planuojama 

specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių gebėjimų ar 

patirties. 



DEVELOPMENT COOPERATION PROJECT CONCEPT NO 5 

„DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF PSYCHOSOCIAL AND PHYSICAL 

REHABILITATION SERVICES FOR PEOPLE AFFECTED BY RUSSIA‘S WAR 

AGAINST UKRAINE“ 

 

GENERAL INFORMATION ON THE PROJECT 

1. Partner country (-ies)  Ukraine 

2. Area(s) of cooperation Health care 

3. Project description 

3.1. Project aim  

To develop and implement comprehensive psychosocial 

and physical rehabilitation services in order to respond 

to the needs of people affected by Russia's war against 

Ukraine. 

3.2. Project objectives 

1. To create a comprehensive methodology that includes 

psychosocial and physical rehabilitation services for 

war-affected people in order to help their mental 

recovery and return to a full life. 

2. To strengthen the network of psychosocial and 

physical rehabilitation specialists in Ukraine through 

training and exchange of experience with Lithuanian 

and foreign specialists. 

3. To train Ukrainian medical professionals and to 

engage them in coaching new trainers ("training of 

trainers" model). 

3.3. Target group(s) 

- Ukrainian medical professionals (doctors, 

psychologists, ergotherapists, social workers, etc.) 

- Ukrainian citizens affected by the Russian-led war, 

especially vulnerable groups (internally displaced 

persons, persons with disabilities, families and relatives 

of the deceased, survivors of violence, veterans, etc.). 

4. Estimated duration of project 

implementation 
Up to 24 months 

5. Additional information  
Where available, indicate additional 

evaluation criteria* for project applications 

to be drawn up according to this project 

concept, or other information important to 

applicants.  

- Experience in implementing projects of a similar 

nature; 

- Experience of cooperation with partners in the area of 

health care in Ukraine. 

- The target group of the project must be people 

affected by war and living in Ukraine.  
 

*According to Paragraph 35 of the Description of the Procedure for the Implementation of Development Cooperation 

and Humanitarian Aid Activities by State and Municipal Institutions and Agencies approved by Resolution No 278 of the 

Government of the Republic of Lithuania dated 26 March 2014, an application can be assigned additional scores for 

compliance with the additional project application evaluation criteria indicated in the institution’s call. The additional 

criteria may be provided for if a specific development cooperation activity is planned in the call or if specific abilities or 

experience are expected from the applicants 


