Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1158
2013 m. gruodžio 19 d.
PROJEKTO „PADĖKIME IŠGYVENUSIEMS STICHINĘ NELAIMĘ FILIPINUOSE “
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Įmonės kodas: 190679146

Telefonas: 8-5 212 73 22

El. pašto adresas: info@redcross.lt

Internetinė svetainė: www.redcross.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 280 000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 16 059,88 Lt

SANTRAUKA
<ne daugiau nei 1 puslapis>
Projekto tikslas – palengvinti Filipinuose stichinės nelaimės paveiktų žmonių kančias,
atliepiant esminius taifūno Filipinuose paveiktų žmonių poreikius, t.y. maistas, švarus vanduo,
higienos priemonės, prieglobstis nuo lietaus. Projekto metu buvo renkamos piniginės lėšos,
kurios bus pervestos Filipinų Raudonajam Kryžiui (per Tarptautinę Raudonojo Kryžiaus ir
Raudonojo Pusmėnulio draugijų federaciją), kad būtų galima nupirkti būtiniausių priemonių
paketų nukentėjusioms šeimoms. Pagrindinė projekto tikslinė grupė – nuo taifūno
nukentėjusios šeimos Filipinuose, kurių šiuo metu yra apie 100 tūkstančių.
Projekto rezultatai:
• ...surinkta 16 059,88 Lt
Keletas projekto akimirkų
Nuotrauka iš Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijos
tinklalapio (federacijos pagalbos misija Filipinuose)

Nuorodos į video medžiagą: https://www.facebook.com/photo.php?
v=436486056463026&set=vb.121975881247380&type=2&theater
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija – valstybės pagalbininkė humanitarinėje srityje, kurios
veiklos tikslas apsaugoti žmonių gyvybes ir orumą, palengvinti žmogiškąsias kančias ir teikti
pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų. Vykdydama savo veiklą LRKD
vadovaujasi pagrindiniais Raudonojo Kryžiaus principais t.y. humaniškumo, bešališkumo,
neutralumo, nepriklausomybės, savanoriškumo, vienumo, universalumo, o taip pat stebi, kaip
Lietuva įgyvendina ir laikosi Ženevos konvencijose numatytų principų. Daugiau informacijos
www.redcross.lt
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga

Lapkričio 8 d. Filipinus nuniokojęs taifūnas sukėlė neregėto masto pasekmes Filipinų
centrinėje dalyje gyvenantiems žmonėms. Daugelis žmonių žuvo, milijonai prarado savo
namus. Viso pasaulio bendruomenė suprasdama šios nelaimės sukeltas pasekmes pradėjo
lėšų rinkimo kampanijas visame pasaulyje.
Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimas yra didžiausia pasaulyje veikianti
humanitarinė organizacija, pirmoji reaguojantį į stichines nelaimes, siekiant sumažinti
išgyvenusių nelaimę žmonių kančias. Judėjimui resursų suteikia ne tik milijonai šioje
organizacijoje savanoriaujančių žmonių, organizacijoje dirbantys specialistai, gydytojai,
inžinieriai ir kitų sričių ekspertai, bet taip pat visame pasaulyje veikiantis Raudonojo Kryžiaus
nacionalinių draugijų tinklas, kuris esant nelaimei mobilizuojasi ir taip surenka reikalingą
finansinę paramą tokios nelaimės aukoms padėti.
Lietuvos Raudonasis Kryžius nėra išimtis. Būdamas Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo
Pusmėnulio judėjimo dalimi, Lietuvos Raudonasis Kryžius paskelbė lėšų rinkimų akciją
3

Lietuvoje, ragindami Lietuvos visuomenę solidarizuotis su Filipinų žmonėmis ir ištiesti jiems
pagalbos ranką, prisidedant pinigine auka, siekiant įsigyti būtiniausių higienos priemonių nuo
nelaimės nukentėjusiems žmonėms, padėti išvengti ligų protrūkio ir greičiau atsistoti ant
kojų.
Projektas tęsėsi vieną mėnesį, kuriuo metu Lietuvos visuomenė buvo informuojama apie
situaciją Filipinuose, apie ten vykstančius procesus, nukentėjusius žmones ir jų sunkumus.
Tuo pačiu Lietuvos visuomenė buvo raginama prisidėti prie žmogiškosios kančios Filipinuose
mažinimo, prisidedant prie lėšų rinkimo kampanijos, kurią organizavo Lietuvos Raudonasis
Kryžius. Lėšos buvo renkamos įsigyti paketus šeimoms, nukentėjusioms Filipinuose. Vieną
šeimyninį paketą sudaro (5 asmenų šeimai vienam mėnesiui):
Higienos paketas;
Virtuvės komplektas (indai ir puodai);
2 kibirai (14 litrų);
2 tinklai nuo uodų;
2 naktipuodžiai (10 litrų);
5 antklodės;
2 miegamieji kilimėliai;
2 palapinės;
240 vandenį valančių tablečių (40 litrų vandens vienai šeimai per dieną);
Vieno šeimyninio paketo kaina 276 Lt.

Apie lėšų rinkimo akciją Filipinams Lietuvos visuomenė buvo informuota įvairiais kanalais:
video reklama per LRT televiziją, audio žinutė per LRT radiją ir Žinių radiją, pranešimais
spaudai, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus tinklalapyje ir paskyroje socialiniame tinkle facebook.
Projekto rezultatai
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Surinktos piniginės lėšos bus pervestos į Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo
Pusmėnulio draugijų federacijos (angl. IFRC) sąskaitą, kuri savo ruožtu, lėšas skirs
nukentėjusiems asmenims Filipinuose, atsižvelgdama į realius poreikius.
Turėdama žalos nustatymo ir įvertininimo specialistų komandas Filipinuose, Tarptautinė
Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio federacija gali geriausiai įvertinti, kuris
nelaimės paliestas regionas yra nukentėjęs labiausiai ir kur pagalba yra pati reikalingiausia.
Būtent todėl, surinkdama įvairių visame pasaulyje veikiančių nacionalinių Raudonojo
Kryžiaus draugijų pinigines lėšas, Federacija jas gali paskirstyti efektyviausiai ir
objektyviausiai ir būtent dėl šios priežasties Lietuvos Raudonojo Kryžiaus kampanijos metu
surinktos lėšos keliaus į Federacijos sąskaitą, skirtą Filipinų žmonėms remti.

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

Gražina Jevgrafovienė

_____________
A.V.
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