Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1447

2022 m. rugpjūčio 29 d.

PROJEKTO „PADĖKITE KARO IŠBLAŠKYTIEMS

SUSISIEKTI SU ŠEIMA“ VEIKLOS IR FINANSINĖ
ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
El. pašto adresas: info@redcross.lt

Internetinė svetainė: www.redcross.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 4 583,73 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – dėl įvairių aplinkybių išskirtoms šeimoms įvairiomis ryšio priemonėmis
suteikti galimybę bendrauti nepaisant jų statuso ir šalies, iš kurios jie atvyko (Tadžikistanas,
Baltarusija, Šri Lanka, Vietnamas, Dramblio Kaulo Respublika ir pan.).

Kiekybiniai projekto rezultatai
•
•
•
•

700 pažeidžiamų asmenų buvo suteikta galimybė susisiekti su savo artimaisiais,
gyvenančiais kitose šalyse;
Nupirktos ir išdalintos 525 mobilaus ryšio kortelės, su galimybe skambinti ir naudotis
intenetu;
Išsiųsta 100 trumpųjų žinučių artimiesiems, jeigu nebuvo galimybės paskambinti;
Nupirkti 5 mobilūs telefonai.

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Lietuvos Raudonasis Kryžius 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:
• Pagalba valstybei ekstremalių situacijų, krizių atvejais bei atsitikus kitoms didesnėms
nelaimėms (pandemija, migrantų antplūdis ir pan.);
• Pagalba vienišiems ir sergantiems seneliams;
• Humanitarinė pagalba skurstantiems;
• Praktiniai pirmosios pagalbos mokymai;
• Pagalba žmonėms, pasitraukusiems nuo karo ar neramumų savo šalyse.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Lietuvos Raudonasis Kryžius būdamas Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo
pusmėnulio judėjimų dalimi, siekia padėti šeimos nariams ir artimiesiems surasti vieniems kitus
ir palaikyti nuolatinį bendravimą. Kiekvienais metais į Lietuvą atvyksta keli šimtai užsieniečių,
prašančių prieglobsčio Lietuvoje. Kartais jie mėnesių mėnesius nebūna gavę žinios iš savo
artimųjų. Šie žmonės savo šalį palieka dėl persekiojimo grėsmės ar karinių konfliktų. Didžioji
dalis jų yra ypač pažeidžiami ir neturi galimybės susisiekti su artimaisiais, išblaškytais visame
pasaulyje, be to, jų galimybes riboja suvaržyta laisvė judėti, saviizoliacijos įsipareigojimai, kurie
buvo taikomi dėl pandemijos. Projekto metu šeimos ryšių atkūrimo veiklos buvo vykdomos
Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, pasienio užkardose, užsieniečių registracijos centruose.
Lietuvoje yra 30 pasienio kontrolės punktų ir pasienio užkardų. 2020 m. nuolat lankėmės
užsieniečių registracijos centruose, kurių tuo metu buvo 2 – Pabradės užsieniečių registracijos
centras ir Ruklos pabėgėlių priėmimo centras. 2021 m. Lietuvoje veikė jau 5 užsieniečių
registracijos centrai. Siekiant užtikrinti sklandų šeimos ryšių atkūrimo veiklos vykdymą ir
suteikti galimybę susisiekti su artimaisiais kuo didesniam skaičiui asmenų, į pagalbos teikimą
nuolat buvo įtraukiami nauji savanoriai, kuriems buvo paruoša speciali šeimos ryšių atkūrimo
mokymų programa, kurioje savanoriai supažindinami su Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus bei
nacionalinės draugijos judėjimo kryptimis, šeimos ryšių atkūrimo veiklomis, atlikimo
procedūromis ir taisyklėmis. Mokymai buvo vykdomi tiek gyvai, įtraukiant mūsų mokymų
programą į bendrąjį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus mokymų kursą, tiek nuotoliniu būdu.
Nuotoliniai mokymai ypač aktualūs buvo galiojant karantino suvaržymams. Taip pat paruošėme
informacinę medžiagą savanoriams, supažindinant juos su pagrindiniais veiklos principais
dirbant užsieniečių registracijos centruose.
Asmenys, gyvenantys užsieniečių registracijos centruose, buvo nuolat pažindinami su Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus veiklomis. Tuo tikslu parengėme lankstinukus bei plakatus anglų,
ukrainiečių, rusų, prancūzų, kurdų, arabų kalbomis. Plakatai apie šeimos ryšio atkūrimą išdalinti
ir pasienio kontrolės punktuose bei pasienio užkardose.
2020 metais prašymą dėl prieglobsčio Lietuvoje pateikė 321 užsienietis. 2020 m. dėl įvesto
karantino ir jo ribojimų, pagal galimybes lankėmės užsieniečių registracijos centruose,
Pabradės užsieniečių registracijos centre ir Ruklos pabėgėlių priėmimo centre bei gavus
pranešimą apie naujai atvykusius užsieniečius, vykome į pasienio kontrolės punktus ar pasienio
užkardas. Dėl įvestų karantino ribojimų ne visada buvo įmanoma susitikti su atvykusiais
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žmonėmis ir padėti jiems susisiekti su artimaisiais, tad galimybė susisiekti su šeimos nariais
buvo užtikrinama suteikiant apgyvendinimo vietose mobilaus ryšio telefonus bei mobilaus ryšio
korteles.
2021 metai ne tik Lietuvos Raudonajam Kryžiui, bet ir Lietuvai buvo neeiliniai metai. Nuo 2021
m. birželio mėn. į Lietuvą atvyko daugiau kaip 4 000 žmonių, kurių didžioji dalis kreipėsi dėl
prieglobsčio Lietuvoje suteikimo. Prieglobsčio prašytojų skaičius, lyginant su 2020 metais,
išaugo dešimt kartų. Ypač sudėtingoje situacijojoje atsidūrė tie, kurie neturėjo galimybės
susisiekti su savo šeimos nariais, kelionės į Lietuvą metu išsiskyrė su savo artimaisiais, šeimos
nariai buvo apgyvendinti skirtingose apgyvendinimo vietose. Į Lietuvą atvykę žmonės neturėjo
galimybių naudotis internetu, įsigyti mobilių duomenų, papildyti turimų ryšio priemonių
sąskaitų. Nuo 2021 m. vidurio Lietuvoje apmokyti savanoriai ir darbuotojai reguliariai lankėsi
pasienio kontrolės punktuose, pasienio užkardose. Atvykus dideliam skaičiui žmonių buvo įkurti
dar trys užsieniečių registracijos centrai Medininkuose, Kybartuose ir Vilniuje. Lankantis
užsieniečių apgyvendinimo vietose siekėme, kad būtų užtikrinta galimybė asmenims susisiekti
su artimaisiais, su kuriais buvo nutrūkęs ryšys.

Projekto rezultatai
Šeimos ryšių atkūrimo veiklos buvo vykdomos Lietuvos pasienio kontrolės punktuose, pasienio
užkardose, užsieniečių registracijos centruose. Planavome, kad vykdant projektą paslaugas
galėsime suteikti 200 pažeidžiamų asmenų, bet 2021 m. į Lietuvą atvykus dideliam skaičiui
asmenų, projekto metu susisiekti su artimaisiais suteikėme galimybę 700 pažeidžiamų asmenų.
Kadangi didžiajai daliai užsieniečių apgyvendinimo centruose buvo apribota judėjimo laisvė,
siekiant sumažinti didelę įtampa ir stresą bei užtikrinti teisę į bendravimą su šeimos nariais,
Lietuvos Raudonasis Kryžius suteikė asmenims korteles, kuriomis naudojantis buvo galima
skambinti. Buvo nupirktos 525 kortelės ir 5 mobilieji telefonai – tokiu būdu asmenys galėjo
susisiekti bei palaikyti ryšį su savo artimaisiais. Papildymo kortelės buvo dalinamos pasienio
kontrolės punktuose, pasienio užkardose, užsieniečių registracijos centruose esantiems
asmenims, kuriems buvo apribota laisvė judėti. Mobilieji telefonai buvo suteikti ir naudojami
tose apgyvendinimo vietose, kur buvo ribotas patekimas.
Asmenims, kurie neturėjo galimybės naudotis jokiomis ryšio priemonėmis, buvo suteikta
galimybė paskambinti naudojant Lietuvos Raudonojo Kryžiaus telefoną. Skambučiai buvo
organizuoti į įvairias pasaulio šalis, tokias, kaip Irakas, Iranas, Afganistanas, Sirija, Jemenas, Šri
Lanka, Pakistanas, Kongas, Nigerija, Kombodža, Rusija, Tadžikistanas, Baltarusija, Ukraina.
Laikinojo apgyvendinimo vietose, kur buvo griežtai apribota teisė naudotis ryšio priemonėmis
ne tik ten gyvenantiems asmenims, bet ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus darbuotojams bei
savanoriams, suteikėme žmonėms galimybę susisiekti su savo artimaisiais pildant, o vėliau
išsiunčiant trumpąsias žinutes asmenų šeimos nariams. Išsiuntėme apie 100 tokių žinučių.
Projekto vykdymo metu buvo pritraukti nauji savanoriai, surengti dveji susitikimai su jais,
paruošta nuotolinė šeimos ryšių atkūrimo mokymų programa savanoriams.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai (su
mokesčiais)

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

768,00

780,04

Išlaidas įrodantys dokumentai
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

Savanorių koordinavimas:
(savanorystės kalendorius,
pareigūnų informavimas,
motyvavimo priemonės bei
atgalinis ryšys)

768,00

780,04

Atlyginimo žiniaraštis 2021-03;
Atlyginimo žiniaraštis 2021-02.

II. Prekių įsigijimas

132,00

37,98

Prekių įsigijimas

132,00

37,98

2 850,00

2 755,24

III. Paslaugų įsigijimas

MAX Nr. 978210001219; MAX Nr.
978210001221; MAX Nr. 978210001222; Nr.
000000003012
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Mobilaus ryšio paslaugos

1 500,00

1 957.73

MAX Nr.120200009002*; MAX Nr.
978200002602*; NM00000052AC40*;
MAX Nr.978210000010*; MAX Nr.
978210000356*; IKI I100869-004317*;
MAX Nr.878210000358*; MAX
Nr.878210000359*; MAX
Nr.978210000536*; MAX
Nr.777210155196*; MAX
Nr.878210000607*; MAX
Nr.576210000284*; MAX
Nr.978210000774*; PV1.45G Nr.287*;
MAX Nr.777210124151*; MAX
Nr.978210000688*; MAX
Nr.878210000700*; MAX
Nr.978210001021*; MAX
Nr.878210000729*; MAX Nr.
829210004887*; MAX Nr.878210000814*;
PV1.45G Nr. 341*; MAX Nr.978210001155*;
PV1.42G Nr. 4202718*; MAX
Nr.978210001091*; MAX
Nr.978210001220*; MAX
Nr.978210001371*; MAX
Nr.777210213285*; MAX
Nr.777210213284*; MAX
Nr.097210012873*; Nr.LT-2021-53123*;
MAX Nr.676210001104*; Nr. LT-202152433*; Nr. LT2021-52044*; IKI I100413019798*; MAX Nr.979210006336*; PV1.57aG
Nr. 15705178*; MAX Nr.777210226466*;
MAX Nr.777210223791*; MAX
Nr.878210001016*; MAX
Nr.878210000980*; MAX
Nr.878210000972*; PV1.45G Nr. 365*;
IKI I100869-004419*; MAX
Nr.878210001099*; MAX
Nr.878210001097*; MAX
Nr.978210001518*; LT-2021-54727*;
MAX Nr.979210006791*; MAX
Nr.777210246454*; MAX
Nr.777210246454*; IKI I100413-019970*;
LT-2021-59348*; MAX Nr.026210081600*;
MAX Nr.978210001821*; PDSF000000003311*; MAX Nr.978210001831*;
MAX Nr.978210002134*;MAX
Nr.978210002190*; MAX
Nr.978210002547*; MAX
Nr.978210002830*; MAX
Nr.978210003068*; L Nr. 226128*;
MAX Nr.77210347590*; MAX
Nr.978210003069*; MAX
Nr.978220000054*; MAX
Nr.978220000265*; PV1.45G Nr.306*; PV1.3
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai
Nr. 06659*; M Nr. 17143026413*; M
Nr.17144454075*; M Nr.17145173678*; M
Nr. 17145891755*; M Nr. 17146609636*;
M Nr. 17147329242*; M Nr. 17148050489*;
M Nr. 17148775102*; M Nr. 17149503301*;
M Nr.17144454075*; M Nr. 17150233200*;
M Nr.17151758876*; M Nr. 17152496121*;
M Nr. 17153231493*;

Savanorių mokymų paketas
(pirmoji pagalba; pirmosios
psichologinės pagalbos
mokymai, asmens duomenų
apsauga, šeimos ryšių
atkūrimo veiklos tarptautiniai
standartai
Salės nuoma savanorių
parengimu (5 kartai x 130)

700,00

712,37

NS 07716; NS 07694; NS 07695; TVB -210434; KLI Nr.401

650,00

84,00

HPV NR.074496

IV. Kitos išlaidos

900,00

689,61

Kuras

800,00

75,54

Kanceliarinės prekės ir
spausdinimas

100,00

554,07

Komunikacija

60

V. Aukok.lt paslaugos suma
(7 proc.)
Iš viso:

350,00

320,86

5 000,00

4 583,73

Nr. 801152692*; Nr. 801220907*;
Nr.80127405*;
BKA Nr. 037034; NG Nr. 210201B; IRV Nr.
7390; IRV Nr. 7415; NG Nr. 2100414; IRV Nr.
7491; NG Nr. 220502B; NG Nr. 220601A
MN Nr. 070

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

Kristina Meidė _____________ A.V.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
KRISTINA,MEIDĖ
Data: 2022-08-29 17:11:54
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