Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1341

2020 m. balandžio 1 d.

PROJEKTO „KARTU PADĖKIME PAŽEIDŽIAMIAUSIOMS
PABĖGĖLIŲ ŠEIMOMS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Įmonės kodas: 190679146

Telefonas: 8 5 212 7322

El. pašto adresas: elze@redcross.lt

Internetinė svetainė: www.redcross.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 10.011,77 EUR

SANTRAUKA
Projekto tikslas – projektas skirtas teikti humanitarinę pagalbą prieglobsčio prašytojams,
pabėgėliams ir migrantams visoje Lietuvos teritorijoje (atsižvelgiant į ypatingus poreikius
asmenų, apgyvendintų ar sulaikytų valstybės centruose, pasienio kontrolės punktuose,
taip pat atsižvelgiant ir į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus administruojamų centrų lankytojų
ypatingas situacijas), teikiant prioritetą pažeidžiamoms šeimoms su mažamečiais vaikais.
Projekto rezultatai:
• Pasirūpinta būtiniausiais nuomojamuose būstuose apgyvendintų prieglobsčio
prašytojų poreikiais (medikamentais, kompensuojant patirtas maisto išlaidas arba
įteikiant prekybos centrų korteles, apmokant darželių ir maitinimo darželiuose
išlaidas, priemonėmis vaikams mokyklai, kompensuojant išlaidas, patirtas perkant
higienos prekes, apmokant būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, transporto
nuolatiniais bilietais, kad galėtų laisvai judėti mieste);
• Dėl patiriamo spaudimo iš bendruomenės ir nesaugumo Užsieniečių registracijos
centre išnuomotose patalpose apgyvendinti prieglobsčio prašytojai, pasirūpinta jų
būtiniausiais poreikiais, psichine sveikata;
• Pasirūpinta reguliariu šiltu maistu ilgesnį nei 48 val. laikotarpį pasienio kontrolės
punktuose ar užkardose apgyvendintiems prieglobsčio prašytojams;
• Pasirūpinta kritinėse situacijose atsidūrusių pabėgėlių būtiniausiais poreikiais
(prekybos centrų kortelėmis maistui, sveikatos priežiūros paslaugomis, transporto
bilietais).
Keletas projekto akimirkų nuotraukose
Savanoriai pristato maistą į pasienio kontrolės punktą

Pabėgėlių šeimos, kurių būtiniausiais poreikiais rūpinamės
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Lietuvos Raudonasis Kryžius (toliau – LRK) priklauso tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus ir
Raudonojo Pusmėnulio judėjimui. Tai unikali humanitarinė jėga, kurios stiprybė yra
savanoriai, kasdien padedantys tūkstančiams žmonių Lietuvoje.
Svarbiausios Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veiklos:
▪ Padedame vienišiems ir sergantiems vyresnio amžiaus žmonėms;
▪ Mokome teikti pirmąją pagalbą;
▪ Padedame žmonėms, pasitraukusiems nuo karo;
▪ Teikiame humanitarinę pagalbą krizės paliestiems žmonėms.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
2018–2020 m. Lietuvos Raudonasis Kryžius nenutrūkstamai teikė pagalbą kritinėse
situacijose atsidūrusiems prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams Lietuvoje. Projekte
suaukotos lėšos tapo fondu, iš kurio, įvertinęs pažeidžiamų žmonių poreikius, LRK teikė
humanitarinę pagalbą nupirkdamas maisto produktų arba prekybos centrų kortelių arba
kompensuodamas patirtas išlaidas maistui, aprūpindamas higienos prekėmis, buities
reikmėmis, transporto bilietais, medikamentais, sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimu
tais atvejais, kai humanitarinės pagalbos nebuvo galima teikti valstybės lėšomis (nes
valstybė tam lėšų neskiria) arba PMIF finansuojamų projektų lėšomis (nes projektai tuo
laikotarpiu neįgyvendinami arba projektų teikiama parama ribota ir nepatenkina visų
žmonių būtinųjų poreikių). Apibendrinant, Projekto lėšomis buvo teikiama būtina parama,
kurios nebuvo galima padengti kitu būdu. Detalesnės lėšų panaudojimo kryptys
pateikiamos skyriuje „Projekto rezultatai“.
Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

9310,95
EUR

9311,77
EUR

Nurodykite dokumentų pavadinimus bei
numerius.
SPE 0000885094
KVITAS 84/229
MAX 300180079435
MAX 750180000892
E500-CI 0422111
MPL-18-21858
E500-CI 0427024
MTT 4018
DGSF-000000000696
RKP 0040371
VASK 180153
MAX 200180002165

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
ir paslaugų apmokėjimas
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai
POS81 00190
KN0000453
IKI I100178-016452
SF02301816
MAX555180131685
MAX555180122283
MAX555180122285
MAX600180003975
RKP0041269
RKP0041268
RKP0041270
MAX978180001883
MAX555180122298
MAX026180007137
MAX293180002318
K0023 12315
NV38100571
NV38100570
72370853
MAX350180009453
T401 00114998
72652302
KVITAS 00276476
KVITAS72828/128
SPE0000939833
DIN217
3231
935 0056489
BRBX500000616070
V00455269
MAX868180001340
24419
RUSF-000000000215
RUSF000000000216
MAX986180001351
MAX590180008276
T401 00116379
DGSF-000000001187
52576
MAX986180001476
MAX916180106910
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai
ČEKIS
DGSF-000000001305
IKI I100378-007743
SS920000116855
SS920000116856
VKA0014668
MAX978180002623
902467755635
902467972020
902467972019
ASM000000862
T40100119696
MAX293190000197
MAX829190000926
SPE0000996611
2018-12
2018-12
2018-12
01123BOC
PR05834
ING001040
VYSF-000000024962
MAX293190001138
MAX868190000477
MAX026190001854
00000132
29496592
29506336
MAX026190001622
MAX120190005974
SPE0001052428
SPE0001054128
SPE0001048416
SPE0001062708
SPE0001059423
SPE0001052442
V003540303
V001129210
V000312563
V016410717
V016412206
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai
SS920000128756
1732421/316
27142/21
08733
10599
FH20190098
FH20190102
MAX829190004549
164550/147
144673/141
01-0454909
SISP-ANR_P-40341-201
UVP7827
72303609
ANTD4743
SPE0001069688
V003541277
V016412353
S8519000080
MEV2019026
V016412348
VME2019025
72840016
VME2019028
VME2019024
VME2019027
V016412501
MED002385
MAX750190001973
MAX097190019183
DUS1901973
IKII100869-003892
19-0137031001001
MAX097190039788
MAX200190003457
MAX829190012581
MAX177190001699
MAX097190041820
MAX097190041196
MAX097190043015
SPE0001184269
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai
POS-13-396975
SS10353401081
ABC45756
MAX097200004629
122/1318
430/1294
097190044662
MAX097190044664
MAX097190044663
MAX097200001441
NUOMA 20.03
KOMUNAL 20.02
NUOMA 20.02
KOMUNAL 20.01
NUOMA 2001-02
T40200168639
SF12302144
CC09040085414
CC09090035596
CC09060073927
SPE-0001202542
NUOMA 2003
KOMUNAL 2002

III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

7 proc.

700,82
EUR
10.011,77
EUR

Visos projekto metu surinktos lėšos buvo panaudotos teikiant humanitarinę pagalbą
pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams.
Projekto rezultatai
Projekto vykdymo metu (2018 m.–2020 m.) LRK suteikė humanitarinę pagalbą beveik
300 prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių.
2018 metais dėl augančio prieglobsčio prašytojų skaičiaus ir valstybinių centrų perpildymo
grėsmės, pradėtas įgyvendinti alternatyvaus prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo
nuomojamuose būstuose modelis. 2018-2019 metais tokiuose LRK nuomojamuose
būstuose gyveno 47 žmonės. Kadangi valstybės skiriamos lėšos paprastai dengdavo tik
nuomą, komunalinius patarnavimus, nepakankamą išlaidų dalį maistui, LRK, naudodamas
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Projekto lėšas, reguliariai rūpinosi būtiniausiais nuomojamuose būstuose apgyvendintų
prieglobsčio prašytojų poreikiais (medikamentais, kompensuojant patirtas maisto išlaidas
arba įteikiant prekybos centrų korteles, apmokant darželių ir maitinimo darželiuose
išlaidas, priemonėmis vaikams mokyklai, kompensuojant išlaidas, patirtas perkant higienos
prekes, apmokant būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, transporto nuolatiniais bilietais,
kad galėtų laisvai judėti mieste).
2019-aisiais dėl patiriamo spaudimo iš bendruomenės ir nesaugumo Užsieniečių
registracijos centre LRK, bendradarbiaudamas su LGBT bendruomenės lyderiais
Lietuvoje, išnuomotose patalpose apgyvendino prieglobsčio prašytoją, pasirūpino jos
būtiniausiais poreikiais, psichine sveikata. Taip pat, siekiant išvengti nesaugumo situacijos
dėl bendruomenės reakcijos Užsieniečių registracijos centre nuomotos laikinos
apgyvendinimo patalpos ir rūpintasi kitų prieglobsčio prašytojų poreikiais.
2019 metais Migracijos departamentas prie LR VRM gavo 223 prieglobsčio prašymais
daugiau nei 2018 metais, o 2018 metais – 176 prieglobsčio prašymais mažiau negu
2017 metais. Per pastaruosius penkerius metus daugiausiai prieglobsčio prašymų sulaukta
2019 m. Taip pat svarbu paminėti, kad daugiausiai prieglobsčio prašymų 2019 m. buvo
pateikta antroje metų pusėje su 80 prieglobsčio prašymų rugpjūčio mėnesį, 78 – rugsėjį, 61
– spalį ir net 110 prieglobsčio prašymų pateiktų gruodį. Migracijos departamento
neišnagrinėtų prieglobsčio prašymų skaičiaus didėjimas lėmė tai, kad mažėjo galimybės
apgyvendinti prieglobsčio prašytojus Užsieniečių registracijos centre ir Pabėgėlių priėmimo
centre, dėl tokių priežasčių nuo rugsėjo mėnesio stebėtas prieglobsčio prašytojų laikomų
pasienio kontrolės punktuose ir užkardose ilgiau kaip 48 val. skaičiaus didėjimas, kuris
ypatingai išaugo 2019 m. gruodžio mėnesį. Todėl 2019 m. gruodžio – 2020 m. sausio
mėnesiais LRK rūpinosi reguliariu šilto maisto ilgesnį nei 48 val. laikotarpį pasienio kontrolės
punktuose ar užkardose apgyvendintiems 58 prieglobsčio prašytojams teikimu.
Pasienio kontrolės punktuose prieglobsčio prašytojai gali būti apgyvendinti iki 28 dienų.
Jiems valstybės teikiami sauso maisto paketai netinka ilgesniam nei kelių parų maitinimuisi
ir yra nesubalansuoti mažamečiams vaikams. LRK prieglobsčio prašytojams teikė
humanitarinę pagalbą maisto produktais (ypatingai atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų
poreikius) bei higienos priemonėmis. 2019-aisiais tokia humanitarinė pagalba suteikta
142 prieglobsčio prašytojų.
Taip pat pasirūpinta 2018-2019 metais kritinėse situacijose atsidūrusių 30 pabėgėlių
(dažniausiai šeimų) būtiniausiais poreikiais (prekybos centrų kortelėmis maistui, sveikatos
priežiūros paslaugomis, transporto bilietais).
Žemiau pateikiama diagrama, kurioje matyti, kam buvo skirtos Projekto lėšos.

7

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Gintarė Guzevičiūtė _____________ A.V.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GINTARĖ,GUZEVIČIŪTĖ
Data: 2020-04-09 14:55:08
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