Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1359

2019 m. birželio 10 d.

PROJEKTO „2000 šiltų apsilankymų pas vienišus
senelius“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Įmonės kodas: 190679146

Telefonas: 861659407 (Gintarės)

El. pašto adresas: gintare@redcross.lt

Internetinė svetainė: www.redcross.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 10.000 €

SANTRAUKA
Lietuvos Raudonasis Kryžius kartu su gausėjančia motyvuotų savanorių komanda padeda spręsti
vyresnio amžiaus žmonių vienišumo problemą Lietuvoje. „Šiltų apsilankymų“ programa plečia savo
veiklą ir 2019 balandžio mėn. veikia 10 Lietuvos miestų, lanko apie 200 vienišų senelių.
Programos kokybės vertinimo tyrimas atskleidė, kad RK savanorių reguliariai lankomi žmonės
jaučia rūpestį, palaikymą ir stiprų emocinį ryšį („Kaip svetimas žmogus gali tapti toks artimas“,
„Pokalbis taip suartina“), stebisi žmonių gerumu („Iš kur tiek daug gerų žmonių Lietuvoje“) ir laukia
kiekvieno susitikimo su savanoriu („Susitikimo laukiu kaip šventės“, „Pasidedu telefoną prie
pagalvės, jei savanorė skambintų“).
Ir toliau Lietuvos Raudonasis Kryžius tęs „Šiltų apsilankymų“ programą: savanoriai reguliariai
lankys vienišus vyresnio amžiaus žmones jų namuose ir suteiks kokybišką psichosocialinę
pagalbą.

Projekto tikslas – įvykdyti papildomus 2000 šiltų apsilankymų pas vienišus senelius. Šis
projektas yra didesnės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus programos dalis visoje Lietuvoje.

Kiti šio projekto tikslai:
• Sumažinti vyresnio amžiaus žmonių vienišumo jausmą ir pagerinti jų savijautą pasitelkiant
Raudonojo Kryžiaus savanorius, kurie reguliariai lanko žmones jų namuose;
• Padėti žmonėms užsiimti veiklomis, kurių jie vieni daryti nebegali, ir kai įmanoma, padėti
peržengti namų slenkstį;
• Reguliariai stebėti vienišų senjorų savijautą ir prireikus informuoti reikiamas pagalbos ir
priežiūros tarnybas.

Projekto rezultatai:
•

•

6 mėnesius (nuo 2018 lapkričio iki 2019 balandžio mėn.) visoje Lietuvoje papildomai
reguliariai (bent kartą per savaitę skiriant po 2 valandas) savanoriai lankė 100 vienišų
senelių.
2400 kartų (daugiau nei planuota) Raudonojo Kryžiaus savanoriai aplankė vienišus
senelius jų namuose, suteikdami seneliams nuoširdų dėmesį ir psichosocialinę pagalbą.

Keletas projekto akimirkų:
REGULIARUS DĖMESYS IR ŠILUMA VIENIŠIEMS VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanorių lankomi seneliai ir savanorės padarytas siurprizas
Velykų proga.

1

SVARBŪS PROGRAMOS IR PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAI SAVANORIAMS:
Keletas akimirkų iš vykusių mokymų savanoriams:

VIDEO PASAKOJIMAI: „Šiltų apsilankymų“ programos savanorių patirtys lankant vienišus
senelius:
https://www.facebook.com/redcross.lt/videos/2041168185929498/;
https://www.facebook.com/redcross.lt/videos/335792727246492/
RADIO LAIDA: LRT „Radio dokumentikos“ laida, kurioje apie vienišumą, skirtingas kartas ir
kuriamą
ryšį
kalba
mūsų
savanoris
ir
jo
lankoma
moteris:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013714340/radijodokumentika?fbclid=IwAR2KwCtzOUi-CRLSAk5KgBqgzKLCb9HtUvgUY8SMUWSkQgeU1A4Gd0LaHs
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Lietuvos Raudonasis Kryžius priklauso tarptautinei organizacijai – Raudonojo Kryžiaus ir
Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijai. Lietuvos Raudonasis Kryžius tai unikali humanitarinė
jėga, kurios stiprybė yra savanoriai, kasdien padedantys tūkstančiams žmonių Lietuvoje.
Viena iš svarbiausių mūsų veiklų – pagalba vienišiems ir sergantiems vyresnio amžiaus žmonėms.
Kitos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veiklos:
▪ Slaugome vyresnio amžiaus vienišus žmones;
▪ Mokome teikti pirmąją pagalbą;
▪ Padedame žmonėms, pasitraukusiems nuo karo;
▪ Teikiame humanitarinę pagalbą krizės paliestiems žmonėms.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Šis projektas yra svarbi nuo 2018 m. pavasario jau vykstančios „Šiltų apsilankymų“ programos
dalis. Šis projektas padėjo sparčiau plėsti veiklos geografiką, įtraukti daugiau kokybiškai paruoštų
savanorių.
Per 6 šio projekto mėnesius (2018 11 – 2019 04) buvo sustiprintas vienišų senelių lankymas
šiuose miestuose: Vilnius, Kaunas, Telšiai, Raseiniai, Simnas, pradėti veiklos pradžios žingsniai
Panevėžyje ir Rokiškyje.
1. Specialieji pirminiai savanorių mokymai: savanoriai supažindinti su „Šiltų apsilankymų“
programa, tikslais, uždaviniais, bendravimo su vyresnio amžiaus žmonėmis specifika.
Mokymų data
Mokymų vieta
Dalyvių skaičius
2019 01 31
Vilnius
18
2019 02 06
Kaunas
3
2019 03 16
Telšiai
18
2019 04 11
Raseiniai
11
2019 04 15
Simnas
15
2019 04 30
Vilnius (nauja grupė)
19
VISO:
5 miestai
84
2. Būtinieji Pirmosios pagalbos mokymai savanoriams: savanoriai gavo būtinas žinias ir
įgūdžius prireikus suteikti pirmąją pagalbą lankomiems vyresnio amžiaus žmonėms.
Mokymų data
Mokymų vieta
Dalyvių skaičius
2019 02 23
Vilnius
9
2019 03 23
Vilnius
9
2019 03 30
Kaunas
4
2019 04 17
Telšiai
27
2019 04 25
Raseiniai
12
VISO:
4 miestai
61
3. Žinių gilinimo mokymai: savanoriai gavo papildomų žinių mokymuose, kuriuose patirtimi
dalinosi mūsų partneriai – Vilniaus Socialinės paramos centras.
Mokymų data
Mokymų vieta
Dalyvių skaičius
2019 03 04
Vilnius
21
4. Profesionalūs mokymai savanorių grupių vadovams, kurių kiekvienas kuruoja 10 šios
programos savanorių grupę.
5. Profesionaliai parengta susitikimų su savanoriais vedimo instrukcija ir rekomendacijos,
siekiant gerinti grįžtamojo ryšio iš savanorių kokybę.
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6. Visų Lietuvos Raudonojo Kryžiuaus „Šiltų apsilankymų“ programų miestų ir norinčių prie
programos prisijungti atstovų suvažiavimas: 2018 m. programos rezultatų ir 2019 m. tikslų
aptarimas. Susitikime dalyvavo 20 dalyvių.
7. Įsigyti savanorių identifikacijai ir motyvavimui reikalingos priemonės: marškinėliai (200 vnt.)
ir džemperiai (25 vnt.), savanorių pažymėjimai, mokymų sertifikatų blankai.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
Nurodykite dokumentų pavadinimus
bei numerius.
Dokumentų
skenuotas
kopijas
atsiųskite mums el. paštu.
II. Materialių daiktų įsigijimas
Identifikavimo
priemonės
savanoriams
(marškinėlių
ir
džemperių gamyba)
Identifikavimo
priemonės
savanoriams (pažymėjimai ir
mokymų sertifikatai)
Kanceliarinės išlaidos
III. Organizacinės išlaidos
Kuro išlaidos, skirtos važiuoti į
programos miestus susitikimams,
mokymų vedimui
Išlaidų
kompensavimas
savanoriams (pagal savanorių
pateiktus kvitus)
Profesionalūs išorės mokymai ir
parengta metodinė medžiaga
Renginių/mokymų organizavimas
Savanorių paieškų išlaidos
IV. Kitos išlaidos
VISO GAUTA
VISO IŠLEISTA
V.
Paramos
rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

2327,58
2000,13

254,10

5000

73,35
6258,91

6998,95

1089,11

1135,44
3920,00
758,00
96,40
9300
9326,53
7 proc.

700

10000

Buvo planuojama organizacinėms išlaidoms (savanorių atranka, paruošimas ir mokymai darbui su
vienišais seneliais, pirmosios pagalbos įgūdžių mokymai, transporto išlaidos) išleisti 5.000 EUR.
Augant savanorių skaičiui, plečiantis į naujus programos miestus ir gavus didesnį nei tikėtasi
aukotojų palaikymą (gauta suma veiklai 9.300 Eur), surinktos papildomos lėšos buvo skiriamos
savanorių identifikavimo priemonėms (marškinėlių, džemperių, pažymėjimų ir mokymų sertifikatų
gamyba), dviejų ketvirčių (2018 IV ir 2019 I) savanorių transporto išlaidų kompensavimui bei
programą kuruojančių žmonių kuro išlaidoms padengti organizuojant mokymus, susitikimus su
savanoriais skirtinguose Lietuvos miestuose. Išlaidos buvo viršytos 26,53 Eur ir padengtos iš
Organizacijos kaštų.
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Projekto rezultatai
Įvykdyta veikla

Vertė

1. Specialieji pirminiai
savanorių mokymai:
supažindinimas su
„Šiltų apsilankymų“
programa
2. Būtinieji Pirmosios
pagalbos mokymai
savanoriams
3. Specifinių
žinių
gilinimo
mokymai
savanoriams

4. Specialūs mokymai
savanorių
grupių
vadovams

5. Profesionaliai
parengta susitikimų
su
savanoriais
vedimo instrukcija,
rekomendacijos
6. Savanorių
identifikacijai
motyvavimui
reikalingos
priemonės

ir

Dalyvių skaičius

Savanoriai supažindinami
su programa. Suteikiama
išsami
informacija:
bendravimo su vyresnio
amžiaus
žmonėmis
specifika,
patarimai
ir
rekomendacijos.
Savanoriai gauna būtinas
žinias ir įgūdžius prireikus
suteikti pirmąją pagalbą
lankomiems
vyresnio
amžiaus žmonėms.
Savanoriai
gavo
papildomų
žinių
mokymuose,
kuriuose
patirtimi apie pažeidžiamų
žmonių lankymą namuose
dalinosi
Socialinės
paramos centras.
Profesionalios
lektorės
vedami mokymai, kaip
kurti kokybišką santykį su
savanoriais,
kaip
koordinuoti jų darbą, kaip
suteikti tinkamą grįžtamąjį
ryšį: teorinė ir praktinė
medžiaga.
Medžiaga skirta savanorių
grupių
vadovų
bendravimui
su
savanoriais
siekiant gerinti grįžtamąjį
ryšį ir efektyviai vykdyti
veiklą.
Marškinėliai (200 vnt.) ir
džemperiai (25 vnt.) su
Raudonojo
Kryžiaus
logotipu,
savanorių
pažymėjimai,
mokymų
sertifikatų blankai.

84 savanoriai

Padengiama iš
projekto lėšų
Kuro
išlaidos
važiuojant
į
skirtingus
programos miestus

61 savanoris

Kuro
išlaidos
važiuojant
į
skirtingus
programos miestus

21 savanoris

Nuomos išlaidos

25
savanorių
grupių vadovai iš
visos
Lietuvos
programos miestų
dalyvaus
numatytuose
mokymuose 2019
m. rugpjūčio mėn.
Visos
Lietuvos
Raudonojo
Kryžiaus
programos
savanoriams

Lektorės
paslaugos

Lektorės pateikta
metodinė
medžiaga

Visos
Lietuvos Materialinių daiktų
Raudonojo
įsigyjimas
Kryžiaus
programos
savanoriams

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.
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