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PROJEKTO „PADĖKIME NUO KARO
NUKENTĖJUSIOMS ŠEIMOMS“ VEIKLOS IR FINANSINĖ
ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
Įmonės kodas: 190679146

Telefonas: 8 5 212 7322

El. pašto adresas: info@redcross.lt

Internetinė svetainė: www.redcross.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 15 000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 7 328,34 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas. Projektas siekia prisidėti prie tinkamų esminių Lietuvoje
prieglobsčio prašančių žmonių poreikių įgyvendinimo užtikrinant orias priėmimo sąlygas,
t. y. prieigą prie medicininių paslaugų, reikalingų medikamentų, higienos priemonių,
mokyklinių prekių vaikams ir kitų būtiniausių paslaugų ir prekių, kurios reikalingos
minimalioms priėmimo sąlygoms užtikrinti. Projekto metu bus renkamos lėšos, kurių
pagalba bus įsigyjamos būtiniausios prekės ir paslaugos šeimoms, pateikusioms
prieglobsčio prašymus Lietuvoje. 2015-2016 lėšos renkamos prieglobsčio prašytojams iš
Ukrainos. Nuo 2016 m. projekto aprašymas pakeistas ir lėšos renkamos visiems
pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams Lietuvoje.
Projekto rezultatai:
• Suteikta humanitarinė pagalba pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams,
gyvenantiems LR teritorijoje;
• Suteikta humanitarinė pagalba pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams, kurie
buvo apgyvendinti pasienio kontrolės punktuose;
• Suteikta humanitarinė pagalba pažeidžiamiems pabėgėliams bei lietuvių kilmės
perkeltiems Ukrainos piliečiams, kuriems LRK padeda integruotis į Lietuvos
visuomenę;
• LRK sutikimo komandos Vilniaus oro uoste ir Kauno oro uoste suteikė humanitarinę
pagalbą į Lietuvą iš Graikijos, Italijos ir Turkijos perkeltiems prieglobsčio
prašytojams.
Keletas projekto akimirkų
Nuotraukų iš vykdytos veiklos nėra daug, nes prieglobsčio prašytojai yra itin jautri ir
pažeidžiama žmonių grupė. Todėl žmonės yra itin retai fotografuojami, nes dauguma jų
nenori būti identifikuoti kaip prieglobsčio prašytojai Lietuvoje dėl galimo persekiojimo arba
neigiamo aplinkinių požiūrio į prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius.
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LRK sutikimo komanda su humanitariniais paketais šeimoms Vilniaus oro uoste:
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LRK integruojami pabėgėliai Pabėgėlių ir migrantų integracijos centre „InLT“, Kaune:
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD), įkurta 1919 metais, yra visuomeninė
organizacija, priklausanti Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus judėjimui, kurį sudaro
Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo
Pusmėnulio draugijų federacija bei nacionalinės draugijos, kurios veikia 188 šalyse.
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 judėjimo principais, t. y.
humaniškumo, bešališkumo, neutralumo, nepriklausomybės, savanoriškumo, vienumo,
universalumo, o taip pat stebi, kaip Lietuva įgyvendina ir laikosi Ženevos konvencijose
numatytų principų.
Nuo 1996 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Pabėgėlių ir migrantų
programa vykdo pagalbos pabėgėliams projektus. Raudonasis Kryžius atstovauja
prieglobsčio prašytojų Lietuvoje interesus, padeda atsakyti į būtiniausius jų poreikius ir
advokacijos priemonėms saugo ir gina jų teises.
Pagrindinės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veiklos prieglobsčio srityje apima teisines
konsultacijas bei konsultacijas, susijusias su socialine gerove, monitoringą dėl pabėgėlių
priėmimo sąlygų ir situacijos prieglobsčio procedūros metu pasienyje ir Užsieniečių
registracijos centre, bazinių prieglobsčio prašytojų poreikių užtikrinimą (tokius kaip
higienos paketai, drabužiai, maisto daviniai ir pan.); psichosocialinę pagalbą; pabėgėlių
integracinį procesą Lietuvoje.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projektas vyko nenutrūkstamai nuo pat jo pradžios. 2015–2017 m. Lietuvos
Raudonasis Kryžius teikė pagalbą pažeidžiamiausiems prieglobsčio prašytojams ir
pabėgėliams Lietuvoje. Įvertinę pažeidžiamų asmenų poreikius LRK teikė humanitarinę
pagalbą maisto produktais, higienos, buities reikmėmis, medicininių ar kitų būtiniausių
prekių ar paslaugų apmokėjimu tais atvejais, kai humanitarinės pagalbos nebuvo galima
teikti valstybės lėšomis (nes valstybė tam lėšų neskiria) arba PMIF finansuojamų projektų
lėšomis (nes tokia parama projekte nenumatyta arba dėl reikalaujamų pasiekti unikalių
asmenų rodiklių, tokia parama antrąkart prieglobsčio prašytojui ar pabėgėliui neteikiama,
arba projektų teikiama parama ribota ir nepatenkina visų asmenų būtinųjų poreikių).
Apibendrinant, Projekto lėšomis buvo teikiama būtina parama, kurios nebuvo galima
padengti kitu būdu.
LRK turi išskirtinę prieigą prie prieglobsčio prašytojų esančių pasienio kontrolės
punktuose ir yra viena iš nedaugelio organizacijų galinti susitikti su šiais žmonėmis bei
teikti jiems humanitarinę pagalbą. 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
atstovai prieglobsčio prašytojams teikė humanitarinę pagalbą maisto produktais (ypatingai
atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų poreikius) bei higienos priemonėmis.
LRK projekto vykdymo metu padėjo prieglobstį gavusiems užsieniečiams bei iš
Ukrainos perkeltiems lietuvių kilmės ukrainiečiams, kurie siekė integruotis į Lietuvos
visuomenę. Dauguma šių žmonių lankosi LRK Pabėgėlių ir migrantų integracijos centre
„InLT“, Kaune, kuriame taip pat yra teikiama humanitarinė pagalba, nes valstybės parama
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integracijai teikiama laikinai ir per maža, kad būtų patenkinti būtinieji, ypatingai šeimų,
poreikiai. Taip pat pasitaikė situacijų, kai pabėgėliai neteko darbo arba turėjo ypatingų
sveikatos situacijų, kurios neleido dirbti (širdies operacijos, epilepsija), kas lėmė dar
didesnį jų pažeidžiamumą ir sudėtingą išgyvenimą ir savęs išlaikymą.
LRK sutikimo komanda Vilniaus ir Kauno oro uostuose pasitiko iš Italijos, Graikijos ir
Turkijos į Lietuvą perkeltus prieglobsčio prašytojus. LRK sutikimo komanda yra pirmieji
civiliai asmenys, su kuriais susitinka į Lietuvą atvykę perkelti prieglobsčio prašytojai, tad
šios komandos buvimas šalia sumažina stresą ir šiek tiek atpalaiduoja užsieniečius.
Šeimoms su mažamečiais vaikais LRK sutikimo komanda dalino humanitarinius paketus,
taip pat suteikė informaciją apie prieglobsčio sistemą Lietuvoje bei atsakė į visus
prieglobsčio prašytojų klausimus, rūpinosi jų mažamečių vaikų užimtumu, kol buvo
atliekamos jų tėvų pirminės prieglobsčio prašytojų apklausos.
Projekto vykdymo metu (2015 m. – 2017 m.) LRK atstovai suteikė humanitarinę ar
socialinę pagalbą beveik 600 prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių bei iš Ukrainos perkeltų
lietuvių kilmeės ukrainiečių.
Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai

Planuota
išleisti, €
-

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

Nurodykite dokumentų pavadinimus bei
numerius.
Dokumentų skenuotas kopijas atsiųskite
mums el. paštu.
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Planuota
išleisti, €

II. Materialių daiktų įsigijimas

15 000

Išleista, €

6 843,36

Išlaidas įrodantys dokumentai
Sąskaitos faktūros:
PX00-00000266
MAX Nr. 944160016924
MAX Nr. 466160000926
MAX Nr. 944160016504
MAX Nr. 250160002517
MAX. Nr. 944160015911
MAX Nr. 944160015909
MAX Nr. 944160015906
MAX Nr. 466160000889
LIDL16 Nr. 01370000616
MAX Nr. 120160013076
PAK Nr. 00568
MAX Nr. 978170002683
MAX Nr. 20017003955
VLVL 290949
VLVL 290950
VL Nr. 0160095
TRA Nr. 1503533
MAX Nr. 930160003820
MAX Nr. 978170002684
MAX Nr. 750170000343
DR Nr. 0026059
EIT083445
D Nr. 22/2016/0016
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai
MAX Nr. 868160000643
MAX Nr. 930160001182
MAX Nr. 519160001055
MAX Nr. 120160014636
V0015 9395
MAX Nr. 380160003189
MAX Nr. 200160002940
MAX Nr. 200160002861
Max Nr. 293160002532
Max Nr. 293160002193
Max Nr. 868160001232
PA Nr. 41
Max Nr. 350160005699
PA Nr. 39
Max Nr. 944160012208
MAX Nr. 944160010221
Max Nr. 9441600010219
Max Nr. 978160000777
Max Nr. 978160000778
Max Nr. 978160000774
Max Nr. 978160000775
Max Nr. 978160000776
Max Nr. 868160000765
Max Nr. 944160008474
T770 Nr. 00002575
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai
TIC Nr. 0003842
Max Nr. 944160007505
KM1b0000163
Max Nr. 944160006128
Max Nr. 868160000343
IKI I100869-001804
Max Nr. 391160000050
NEM 39631
NEM 39630
V0045 1673
V0045 1715
V0016 778
S9216 Nr. 000020
V0210 4192
S9216 Nr. 000035
V0210 4364
S9216 Nr. 000054
K0217 6896
S9216 Nr. 000050
V0210 4536
V0210 4552
V0012 4757
S9216 Nr. 000056
NEM 34179
NEM 34180
NEM32098
VCDI008469
W16-203
PP Nr. 185
SPECP Nr. 006338
AV00004306
IKI I100073-020802
IKI I100073-020687
MDC-17/008
POS-13-172776
VAS00310
M2 Nr. 000244
ARV Nr. 20170274
POS-13-164114
POS-13-163495
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai
V0210 7274
2016-04-13/1
2016-05-19/1
LPK Nr. 2732
K0289 834
K0289 832
K0289 831
K0289 795
K0289786
33926
K0289 685
NR. 2017-04-04/1
VY10-00016369
JUV-LA Nr. 140
KAU Nr. 00016319
KAU Nr. 00016251
RKP Nr. 0033260
IKI I100869-002629
IKI I100932-006461
LAA201700179839
IKI I100869-002627
BUH-JU Nr. 02531
LIDL17 Nr. 01460001332
MAX Nr. 930170020722
MAX Nr. 025170003576
RKP Nr. 0032689
POS-13-162818
RKP Nr. 0032116
MAX Nr. 293170001179
MAX Nr. 025170002161
MAX Nr. 502170000084
SURV Nr. 390
MAX Nr. 930170001672
MAX Nr. 502170000034
MAX Nr. 600170000232
MAX Nr. 502170000023
RKP Nr. 0031434
RKP Nr. 0031351
KSP Nr. 00010
MAX Nr. 124170000309
MAX Nr. 466170000051
MAX Nr. 466170000078
MAX Nr. 944170000876
EVT Nr. 872
"Kapinių priežiūra" (laidojimo paslaugos)
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III. Organizacinės išlaidos

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

Planuota
išleisti, €
-

Išleista, €

-

-

7 proc.

484,98

15 000

7 328,34

Išlaidas įrodantys dokumentai

-

Nebuvo surinkta visa planuota suma, tačiau visos projekto metu surinktos lėšos
buvo panaudotos teikiant humanitarinę pagalbą pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams
ir pabėgėliams.
Tai, kad buvo planuota surinkti beveik dvigubai didesnė suma, tačiau surinkta
7 328,34 EUR suma, galima paaiškinti tuo, kad Lietuvos visuomenė vis dar susiskaldžiusi į
dvi stovyklas: pastebimai auga pilietiškų žmonių, suprantančių pabėgėlių patiriamus
sunkumus ir tiesiančių pagalbos ranką, skaičius, tačiau vis dar yra žmonių, kurie nepalaiko
valstybės prisiimto įsipareigojimo perkelti prieglobsčio prašytojus iš Graikijos, Italijos ir
Turkijos, prieglobsčio prašytojų atvykimo į Lietuvą ar apskritai migracijos procesų.
Projekto rezultatai
Projekto vykdymo metu LRK suteikė humanitarinę pagalbą daugiau nei 100
pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų pasienio kontrolės punktuose, Užsieniečių registracijos
centre, Pabradėje, LRK Pabėgėlių ir migrantų integracijos centre „InLT“, Kaune. Pasienio
kontrolės punktuose humanitarinė pagalba buvo teikiama maisto produktais ir higienos
priemonėmis.
Galiojantys įstatymai leidžia Migracijos departamentui nagrinėti prieglobsčio
prašymus skubos tvarka ir prieglobsčio prašytojus apgyvendinti pasienio kontrolės
punktuose iki 28 dienų. Šeimoms su mažamečiais vaikais tokiais atvejais trūksta maisto,
higienos priemonių, sauskelnių ir t. t., kurias jiems parūpina Lietuvos Raudonasis Kryžius.
Prieglobsčio prašytojai Užsieniečių registracijos centre dažnai neturi tinkamų
drabužių šaltajam sezonui, tad LRK jiems teikia paramą drabužiais bei batais. Taip pat
prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams reikia ir papildomų medicininių paslaugų ar vaistų,
kurie nėra apmokami iš valstybės biudžeto, todėl LRK teikia pagalbą perkant
medikamentus bei apmokant medicininės priežiūros paslaugas.
LRK projekto vykdymo metu padėjo integruotis apie 200 prieglobstį gavusiems
užsieniečiams. Didžiausia šios humanitarinės pagalbos jiems buvo teikiama LRK migrantų
ir pabėgėlių centre „InLT“ Kaune. Pagalba integruojamiems pabėgėliams buvo teikiama
humanitarinių maisto paketų forma. Taip pat apmokamos būtinos medicininės paslaugos,
reikalingiausi vaistai, bei transporto išlaidos keliaujant pas gydytojus.
LRK sutikimo komanda Vilniaus ir Kauno oro uostuose pasitiko apie 300 iš Italijos,
Graikijos ir Turkijos į Lietuvą perkeltus prieglobsčio prašytojus. Šeimoms su mažamečiais
vaikais LRK sutikimo komanda dalino humanitarinius paketus, kuriuos sudaro maisto
produktai kaip pienas, sausainiai, vanduo, užkandžiai, taip pat sauskelnės, servetėlės,
spalvinimo knygutės ir pieštukai jų užimtumui. LRK sutikimo komanda ne tik dalina
humanitarinius paketus, bet ir padeda perkeltiems prieglobsčio prašytojams geriau
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susipažinti su prieglobsčio sistema mūsų šalyje bei gyvenimu Lietuvoje bendrai, taip pat
atsako į jiems rūpimus klausimus.
Naudojant projekto metu surinktas lėšas LRK padėjo beveik 600 pažeidžiamų
prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių. Neturint papildomų finansinių resursų, dauguma šių
žmonių negalėtų gauti jiems reikiamos būtinos pagalbos.
PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose
dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai
skelbiama.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Generalinė sekretorė
Gintarė Guzevičiūtė
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