Projekto pavadinimas

ES lėšomis finansuojamas projektas „Kartu prieš vėžį“

Projekto numeris

08.4.2-ESFA-K-629-03-0006

Veiksmų programa

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau –
Veiksmų programa) 8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

Veiksmų programos prioriteto priemonė Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje
Projektą įgyvendinanti institucija

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA)

Projekto vykdytojas

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA)

Projekto partneriai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos; Nacionalinis vėžio
institutas (NVI) ir Vaikų retų ligų asociacija

Projektui skirtas finansavimas

190 053,63 Eur.
Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. balandžio mėn. 11 d. – 2020 m. lapkričio mėn. 11 d.

Projekto tikslas

Teikti psichologinę ir socialinę pagalbą sergantiesiems onkologinėmis ligomis

Projekto tikslinė grupė

Onkologinę diagnozę turintys pacientai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Kauno ir
Vilniaus apskrityse. Projekto veiklos įtrauks pacientus, gyvenančius ir besigydančius
Vilniuje, Kaune bei kaimo vietovėse

Trumpas projekto
„Kartu prieš vėžį“,
projekto Nr. 08.4.2ESFA-K-629-030006, aprašymas

Lietuvoje kiekvienais metais užregistruojami 25 tūkst. nauji onkologinių susirgimų atvejai, o šiuo metu
onkologine liga serga apie 100 tūkst. žmonių, kuriems tokiu emociškai jautriu periodu, labai svarbi
psichologinė ir socialinė pagalba, kuri nėra užtikrinama. Kadangi sergant onkologine liga dažnai ilgesniam
laikui netenkama darbingumo, todėl sumažėja finansinės galimybės gauti psichologų konsultacijas, o
pacientams, gyvenantiems regionuose, dėl specialistų trūkumo, apskritai sunku ar net neįmanoma sulaukti
profesionalios pagalbos.
Siekiant įgyvendinti „Kartu prieš vėžį“ projekto tikslą – teikti psichologinę ir socialinę pagalbą
sergantiesiems onkologinėmis ligomis bei pasiekti tikslinės grupės atstovus, planuojamas kompleksinis
psichologinės ir socialinės pagalbos sergantiems onkologinėmis ligomis priemonių įgyvendinimas:
1. Grupiniai edukaciniai mokymai Vilniuje besigydantiems pacientams;
2. Grupiniai edukaciniai mokymai Kaune besigydantiems pacientams;
3. Išvykstamieji grupiniai edukaciniai mokymai regionuose;
4. Meno terapijos užsiėmimai Kaune besigydantiems pacientams;
5. Individualios psichologų konsultacijos Vilniuje ir Kaune besigydantiems pacientams;
6. Parengtos informacijos informacinė sklaida.
Per visą projekto laikotarpį planuojama:
- Suteikti ne mažiau nei 864 psichologines konsultacijas;
- Suteikti edukacines žinias bent 468 pacientams;
- Suorganizuoti bent 28 meno terapijos užsiėmimus.
Projekto trukmė – 19 mėn. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su su Pagalbos onkologiniams
ligoniams asociacija (POLA), Nacionaliniu vėžio institutu (NVI) ir Vaikų retų ligų asociacija.

