Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos (LRKD) veiklos ataskaita
2011 metai
SVEIKATINIMO VEIKLA
I.



SAM patvirtinta programa „Senų vienišų žmonių priežiūra ir pagalba jų
namuose“ - 313,000 Lt.
Pagrindinis programos tikslas – slaugyti senus, vienišus žmones, teikti jiems nuolatinę
kompleksinę priežiūrą ir pagalbą jų namuose bei tobulinti slaugytojų profesinius įgūdžius.
Slaugytojos senų vienišų žmonių priežiūrą vykdė: Vilniaus mieste (trys slaugytojos), Kauno
mieste (dvi slaugytojos), Klaipėdos mieste (trys slaugytojos), Šiaulių mieste (viena
slaugytoja), Panevėžio mieste (dvi slaugytojos), Šiaulių rajone – Kuršėnuose (viena
slaugytoja), Tauragės mieste (viena slaugytoja), Jonavos mieste (viena slaugytoja), Šilutės
mieste (viena slaugytoja), Alytaus mieste (viena slaugytoja), Akmenės mieste( viena
slaugytoja), Joniškio mieste (viena slaugytoja). Raudonojo Kryžiaus draugijos slaugytojos
teikė ne tik slaugos paslaugas, bet ir psichologinę, socialinę pagalbą: ligonių maudymas,
patalynės keitimas, trofinių opų priežiūra ir kt. Seniems, vienišiems žmonėms teikė
informaciją, konsultavo, bendravo su globojamu asmeniu namuose, organizavo
kompensacines priemones ir kitas paslaugas pagal asmens poreikius. Vyko glaudus
bendradarbiavimas su miestų savivaldybėmis, kitomis visuomeninėmis organizacijomis,
sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų paramos centrais.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Parkinsono draugija, dėl slaugos bei socialinės
reabilitacijos paslaugų teikimo, draugijos nariams namuose.
Siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius slaugytojos buvo siunčiamos į
kvalifikacijos kursus, taip pat kvalifikaciją kėlė individualiai.
Įgyvendinant šią programą slaugą ir nuolatinę kompleksinę priežiūrą ir pagalbą, tenkinant
kasdieninius poreikius namuose gavo 500 žmonių dvylikoje Lietuvos miestų, joms nuolat
talkino iki 60 savanorių. Iš jų nevaikštantys - 68, su pragulomis -15, trofinėmis opomis – 8,
akli -10, Aizhaimeriu sergantys - 4, išsėtine skleroze sergantys -10, diabetu sergantys -32, su
cerebraliniu paralyžiu – 9, po insulto - 42. Slaugos paslaugų veiklos įgyvendinimui
slaugytojoms buvo nupirkta medicinos pagalbos priemonių.
Įgyvendinant Elzos Branstros projektą draugija organizavo slaugytojoms ir savanoriams
seminarą, į kurį atvyko 20 dalyvių.





AB „ORLEN LIETUVA“ LRKD Mažeikių skyriui skyrė finansavimą (25000,00
Lt.) teikti slaugos paslaugas namuose bei medicinos priemonėms įsigyti. Buvo
įdarbintos 3 slaugytojos (1,5 etato), jos slaugė 34 žmones.
LRKD sudarė sutartį su Jonavos rajono socialinių paslaugų centru, dėl ilgalaikių
kompleksinių paslaugų teikimo žmonėms namuose. LRKD Jonavos skyriuje buvo
įdarbinta bendruomenės slaugytoja, kuri prižiūrėjo ir slaugė 23 žmones. Finansuotas
projektas „Slaugos ypatumai namuose“ (5300,00 Lt.).
LRKD Anykščių skyrius vykdė projektą - „Senų vienišų žmonių priežiūra ir pagalba
jų namuose (7000,00 Lt.), kurio metu buvo įdarbinta bendruomenės slaugytoja
prižiūrėjo ir slaugė namuose 16 žmonių. „Nelikime abejingi vienatvei ir skurdui“
(1700,00 Lt.), nupirkta medicinos priemonių prižiūrimiems žmonėms. Abu projektus
finansavo Anykščių miesto savivaldybė.







LRKD Rokiškio skyriaus savanoriai lankė senus, vienišus žmones. Stengėsi juos
integruoti į visuomenę, padėjo jų kasdieninėje veikloje, skaitė knygas, lydėjo į
koncertus, renginius, lankė neįgaliuosius švenčių proga, prižiūrėjo 20 asmenų.
LRKD Vilniaus skyrius – gautas finansavimas iš Vilniaus savivaldybės, įdarbintos 4
slaugytojos (4 etatai), jos slaugė 114 žmonių namuose (80000,00 Lt.)
LRKD Vilniaus rajono skyrius vykdė projektą „Socialinė programa“ (347,23 Lt.),
kurį finansavo Vilniaus raj.savivaldybė.
LRKD Ignalinos skyrius „Pagalba neįgaliesiems“ (1400,00Lt.), finansavimas iš
savivaldybės lėšų.
LRKD Utenos skyrius vykdė projektą „Neįgaliųjų asmenų integracija“ (1500,00Lt.)
savivaldybės finansavimas skyriaus veiklai, socialinės paslaugos suteiktos skyriaus
patalpose – 5500 žmonių.

II. MOKYMAS SUTEIKTI PIRMĄJĄ PAGALBĄ
Pirmosios pagalbos (PP) mokymus 23-juose miestuose organizavo 87 pirmosios pagalbos
mokymo instruktoriai-lektoriai, turintys šiai veiklai licencijas, ir 43 pirmosios pagalbos
mokymo lektoriai- savanoriai.
2010-2011 m. m. nemokami pirmosios pagalbos mokymo kursai
6-8 klasių
moksleiviams vyko 188 šalies mokyklose bei 21 moksleivių vasaros stovykloje. Mokymuose
dalyvavo 17485 moksleiviai. Pratybose padėjo LRKD jaunimo savanoriai.
Įgytoms PP žinioms patikrinti buvo organizuotos moksleivių pirmosios pagalbos
varžybos - viktorinos mokyklose, taip pat tarpmokyklinės varžybos 2011 m. PP varžybos
vyko 15 LRKD skyrių: Vilniuje, Kaišiadoryse, Kretingoje, Šiauliuose, Šilutėje, Kuršėnuose,
Joniškyje, Panevėžyje, Rokiškyje, Telšiuose, Alytuje, Tauragėje, Pagėgiuose, Rietave,
Kupiškyje.
2011 metais buvo organizuoti privalomieji visuomenės sveikatos mokymai (Pirmosios
pagalbos, higienos įgūdžių kursai bei mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus
sveikatai, Licencijos Nr. 120).
* Pirmosios pagalbos teikimo (6, 8, 12, 18 akad. val.) kursuose 2011 metais dalyvavo
12.853 asmenys
* Higienos įgūdžių (6, 8 akad. val.) kursuose dalyvavo 1.986 asmenys
* Kursus apie alkoholio bei narkotikų žalą žmogaus sveikatai 2011 metais išklausė 76
asmenys.
Rugsėjo 1 d. pirmosios pagalbos mokymo instruktoriai, LRKD jaunimo savanoriai kartu
su kelių eismo priežiūros tarnybos pareigūnais budėjo ties perėjomis prie mokyklų, skaitė
paskaitėles pradinių klasių moksleiviams.
Rugsėjo mėn. pirmąjį savaitgalį vyko renginiai Pasaulinės pirmosios pagalbos dienai
paminėti Telšiuose, Klaipėdoje,Visagine, Anykščiuose, Rokiškyje, Šiauliuose.
LRKD jaunimo savanoriai dalyvavo įvairiuose NVO bei kitų organizacijų renginiuose:
automobilių parodoje, Kalėdinėje mugėje Prezidentūroje, Jaunųjų ugniagesių kalėdinėje
šventėje, pristatymuose, kurių metu demonstravo pirmosios pagalbos teikimo techniką.
LRKD neformaliojo švietimo programa „Humaniškumo ir tolerancijos link“
LRKD tęsė Neformaliojo švietimo savivaldybėse programą “Humaniškumo ir tolerancijos
link“, kurios veiklos, buvo vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos lėšomis finansuojamą/dalinai finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo
švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administruoja Švietimo
mainų paramos fondas.

Programa „Humaniškumo ir tolerancijos link“ buvo vykdoma nuo 2010.m. spalio 1d. iki
2011 m.gegužės 31 dienos 11-oje savivaldybių (Klaipėdos, Panevėžio, Tauragės apskritys).
Programos tikslas: didinti visuomenės socialinį aktyvumą ir toleranciją, formuojant
jaunimo humaniškųjų vertybių skalę bei ugdant socialinius ir humanitarinius įgūdžius,
toleranciją ir pakantumą.
Savivaldybių finansavimas:











LRKD Rokiškio skyrius „Pirmoji pagalba visiems“(1200 Lt.);
LRKD Vilniaus rajono skyrius – projektas „Pirmoji pagalba“- (1002,75 Lt.);
LRKD Alytaus skyrius – „Tau duotas vienas gyvenimas... Saugok jį“ - (3000,00 Lt.);
LRKD Birštonos skyrius – „Pirmosios pagalbos mokymai“- (1000,00 Lt.);
LRKD Joniškio skyrius -„Pirmosios pagalbos mokymas moksleiviams“
(10000,00Lt.);
LRKD Klaipėdos skyrius - „Jaunasis pirmosios pagalbos instruktorius“ - (3000,00
Lt.);
LRKD Panevėžio skyrius - „Pirmoji pagalba tarp mokinių“ - (2000,00 Lt.);
LRKD Vilniaus skyrius – „Saugaus elgesio ir pirmosios pagalbos mokymas“
(10000,00Lt.);
LRKD Rietavo skyrius – „Tau duotas vienas gyvenimas... Saugok jį“ (3000,00 Lt.);
LRKD Telšių skyrius – „Tau duotas vienas gyvenimas... Saugok jį“ (1000,00 Lt.);
LRKD Kaišiadorių skyrius – „Tau duotas vienas gyvenimas... Saugok jį“

III. ŽIV/AIDS PREVENCIJA
LRKD skyriuose buvo organizuojami renginiai, kuriais siekiama atkreipti dėmesį į ŽIV/AIDS
problemas, kovoti su išankstiniais nusistatymais bei šviesti visuomenę.






LRKDVisagino skyrius vykdė projektą „ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų
narkotikų vartotojų (ŠNV) bei jų priežiūra Visagine“, kurį finansavo Jungtinių Tautų
Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (UNODC) bei savivaldybė (23060,00 Lt.+
6311,00 Lt.). Pagrindinis projekto tikslas - vykdyti ŽIV/AIDS prevenciją tarp ŠNV
Visagine.
LRKD Alytaus skyrius įgyvendino projektą „Nebūk madingas – būk gyvas“,
(5000,00 Lt.),finansavimas gautas iš savivaldybės. Tikslas - skleisti žinias apie
padidėjusią riziką užsikrėsti ŽIV naudojant narkotikus, pateikti teisingą informaciją
apie „populiariausius narkotikus Lietuvoje, jų žalą sveikatai ir
grėsmę tapti
priklausomais. Kabinetas „Pasitikėjimas“ įgyvendino projektą „Padėk pats sau ir
kitiems“, kurį finansavo savivaldybė – (26000,00 Lt.), papildomai JT (15050,00 Lt.) ir
narkotikų kontrolės departamentas (2100,00 Lt.).
LRKD Vilniaus rajono skyriaus veiklą finansavo savivaldybė. Projektas “AIDS ir
narkomanijos prevencija“(911,81 Lt.)

IV. LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS SENJORŲ KLUBAS
Per ataskaitinį laikotarpį LRKD senjorų klubo narių skaičius išaugo iki 26. Atsižvelgiant į
senjorų klubo narių pageidavimus buvo organizuoti mokymai: pirmosios pagalbos, sveikos
gyvensenos, aktyvaus mokymosi visą gyvenimą, savanoriavimo ir kt. temomis.

Per 2011 metus penki klubo nariai savanoriavo šalpos skyriuje – padėjo rūšiuoti dėvėtus
drabužius, padėjo juos išdalinti daugiavaikėms šeimoms, neįgaliesiems, bedarbiams,
asmenims grįžusiems iš įkalinimo vietos, nakvynės namų gyventojams, bedarbių šeimoms bei
kitiems socialinėje atskirtyje esantiems asmenims. Trys savanorės dalyvavo mokomuose
seminaruose globos namuose „Marijos namai“. Iš jų dvi savanorės vyko į Bulgariją, Varnos
miestelį, „AIK DOM“ senelių namus savanoriauti, turėjo galimybę bendrauti su pažeisto
intelekto žmonėmis. Viena iš pagrindinių senjorų klubo narių veikla – talkinti Draugijos
vykdomai socialinei programai. Pagal galimybes lankyti vienišus žmones namuose.
V. HUMANITARINĖ PAGALBA
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija projektą
„Dovanokime”kartu su
JCI vykdo nuo 2009 metų. Į konteinerius, kurie yra pastatyti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei
Šiauliuose prie prekybos ir pramogų centro „Akropolis“ žmonės gausiai nešė drabužius
Projektą įgyvendino LRKD savanoriai.
2011 metų rezultatai: gauta ir išdalinta dėvėtų drabužių 45 941 kg., 55 organizacijos
turinčios labdaros paramos gavėjo statusą gavo paramą iš Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos ir teikė labdarą socialiai remtiniems žmonėms.
Gauta parama dėvėtų drabužių, kompensacinės technikos iš JAV, Norvegijos
Raudonojo Kryžiaus bei Vokietijos Raudonojo Kryžiaus. UAB „Fazer Kepykla“ draugijai
suteikė parama duonos gaminiais. Gaminiai buvo skirti Ruklos pabėgėliams bei LRKD
globojamiems skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Parama buvo išdalinta socialiai remtiniems
žmonėms. „L`Oreal Baltic Sia“ suteikė paramą slaugomiems ir prižiūrimiems žmonėms
namuose higienos priemonėmis. Lietuvos draudimas nemokamai išleido reklamines skrajutes
bei plakatus. Maisto bankas suteikė paramą maisto produktais draugijos globojamiems
žmonėms, taip pat ir kitos įstaigos ir organizacijos teikė įvairią paramą skyriuose. Lietuvos
rėmėjai taip pat suteikė paramos.
ES MAISTO PRODUKTŲ TIEKIMAS LABIAUSIAI NEPASITURINTIEMS
ASMENIMS 2011 METAIS
2011 m. ES Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims
programai įgyvendinti Lietuvoje, Europos Komisija skyrė 26,9 mln. Lt, tai yra 3,7 mln. Lt
mažiau nei buvo skirta 2010 metais.
Maisto produktų tiekimas į labdaros sandėlius prasidėjo balandžio mėn. Maistas buvo
pristatomas 6 kartus: balandžio , gegužės, liepos, rugsėjo ir lapkričio ir gruodžio mėnesiais.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 2011 metais maistą dalino 13-oje skyrių, tai
Alytaus, Joniškio, Visagino, Utenos, Rokiškio, Šilutės, Kupiškio, Šiaulių m, Radviliškio,
Šiaulių rajono, Kretingos, Pakruojo, Kelmės.
Dalinimas vyko pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytus labiausiai
nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijus bei paruoštas prašymų formas, kurias gyventojai
galėjo užpildyti seniūnijose pagal gyvenamą vietą. Vienam šeimos nariui pajamos neturėjo
viršyti 525 Lt.
Žemės ūkio ministerija skyrė 173.800 Lt. padengti išlaidoms susijusioms su šia programa.
2011 metais nepasiturintiems asmenims maistas buvo tiekiamas į visus miestus
pagal iš anksto sudarytus tiekimo grafiku. Maisto paketo davinį sudarė šie produktai: miltai,
makaronai, sausi pusryčiai, manų kruopos, ryžiai, kondensuotas pienas, perlinės kruopos, 3jų grūdų dribsniai, miltinis mišinys pyragui, dribsniai su džiovintais vaisiais, trijų grūdų
kruopos.

2011 m. nepasiturinčių žmonių norinčių gauti maisto produktus buvo - balandžio mėnesį 96000, o gruodžio mėnesį - 109035.
Viso per 2011 metus buvo pristatyta už 5505661,12 Lt maisto produktų, tiek pat išdalinta
(tame skaičiuje ir labdaros valgykloms).
Programos MIATLNA finansavimas iš savivaldybių:







LRKD Rokiškio skyrius – MIATLNA - (3500,00 Lt);
LRKD Kuršėnų skyriaus – MIATLNA - (64700,00 Lt);
LRKD Joniškio skyrius - MIATLINA - (18000,00 Lt);
LRKD Šiaulių skyrius
- MIATLNA - (60470,00 Lt);
LRKD Alytaus skyrius
- MIATLNA - (22200,00 Lt);
LRKD Pakruojo skyrius – MIATLNA – (21,00 Lt).

VI. JAUNIMO VEIKLA
LRKD jaunimas dalyvauja pasirinktoje jaunimo veiklos srityje, patys renkasi veiklos sritį,
formuoja jos tikslus, aktyviai joje dalyvauja ir atsako už tikslų įvykdymą.


LRKD Telšių skyrius organizavo Tarptautinės jaunimo lyderių vasaros akademiją
,,Pienės pūkas", kurį finansavo VŠĮ „OSFL“ (6445,00 Lt.);
 Alytaus LRKD skyrius – vykdė projektą žalingų įpročių prevencija moksleivių tarpe,
gautas finansavimas iš Moller Balticum AS – (7500,00 Lt.).
 LRKD Visagino skyrius, Norvegijos RK Hedmarko ir More end Romsdal komitetas
kartu su Visagino paramos vaikui centru vykdė projektą „Sveikas vaikas – neįgaliam
vaikui“. Finansavo Norvegijos RK Hedmarko ir More end Romsdal komitetas –
(2000,00 Lt.)
LRKD Raseinių skyriaus vaikų priežiūros, ugdymo, reabilitacijos ir užimtumo dienos
centras dirba nuo 2008 m. kovo mėn. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija ( 43700 Lt. ) ir Raseinių rajono savivaldybė ( 23000 Lt. ). Dienos centrą lanko 30
vaikų ( 6-14 m. ) iš socialinės rizikos ir socialiai remtinų šeimų. Centre teikiama kompleksinė
pagalba: socialinių įgūdžių formavimas, maitinimas, mokymosi motyvacijos stiprinimas,
socialkultūrinės paslaugos (auklėjamieji bei pramoginiai renginiai, išvykos), meninio ugdymo
užsiėmimai ir minimali materialinė pagalba.
JAUNIMO MAINŲ PROGRAMA
LRKD pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vokietijos Raudonojo Kryžiaus Aleno
apskritimi, pagal savanoriškos socialinės veiklos metų iniciatyvą, dėl jaunimo savanorių mainų.
Keturi savanoriai savanoriavo Lietuvoje. Viena savanorė LRKD Alytaus skyriuje, du savanoriai
VšĮ “Visos Lietuvos Vaikai”, Elektrėnų sav., vienas savanoris Daugų slaugos ir palaikomojo
gydymo ligoninėje. Tai buvo daugiausia praktinės pagalbos veikla, vykdoma visą dieną.
Savivaldybių finansavimas:


LRKD Tauragės skyrius vykdė visuomenės sveikatos programą "Tu gali" (4000,00
Lt.);










LRKD Visagino skyrius įgyvendimo šiuos projektus: “Jaunimas be narkotikų”
(5300,00 Lt.), vasaros stovyklą „Mes kartu“ (2000,00 Lt.);
LRKD Vilniaus rajono skyrius įgyvendino projektą, “Jaunimo lyderių ruošimas”
(1137,18 Lt.);
LRKD Anykščių skyrius įgyvendino projektą „Savanoriavimo tradicijų skiepyjimas
jaunimo tarpe“ (1025,00 Lt);
LRKD Rokiškio skyrius vykdė projektą „Alkio diena“(300,00 Lt.);
LRKD Joniškio skyrius įgyvendino projektą „Viena diena sveikoje aplinkoje“
(1000,00 Lt.);
LRKD Klaipėdos skyrius įgyvendino projektą „LRKD savanoriškos veiklos skatinimas
esamų ir būsimų savanorių kompetencijos kėlimas Klaipėdos mieste“ (2500,00Lt.);
LRKD Panevėžio skyrius įgyvendino projektą „Savanoriškos iniaciatyvos plėtra
jaunimo tarpe“ (1500,00Lt.);
LRKD Telšių skyrius – Dienos ir užimtumo centras (1000,00 Lt.)

Renginiai LRKD skyriuose:
1. Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus dienos minėjimas;
2. Tolerancijos dienos akcija;
3. ŽIV/AIDS dienos minėjimas
4. Kovos su narkomanija dienos minėjimo akcija;
5. Prevencinė akcija „Mes prieš rūkymą“;
6. Tarptautinės alkio dienos minėjimas;
7. Renginys skirtas savanorystės metams;
8. Velykinė akcija“Kartu ridenkime margučius“
9. Kalėdinė akcija „Kalėdų šiluma iš Jūsų rankų“;
10. Maisto banko akcijos;
11. Dalyvavimas Lietuvos Respublikos prezidentūros organizuojamuose renginiuose;
12. Pasaulinės tuberkuliozės dienos minėjimas;
13. „Eurobasket 2011“ savanoriavimas

VII. TARPTAUTINĖ HUMANITARINĖ TEISĖ IR TARPTAUTINIAI RYŠIAI

Įgyvendindama šią veiklą LRKD glaudžiai bendradarbiauja su Tarptautiniu Raudonojo
Kryžiaus komitetu (TRKK).
Paskaitos buvo skaitomos Karo akademijoje, sausumos pajėgų štabo karininkams,
supažindinant klausytojus su Raudonojo Kryžiaus vaidmeniu ginkluoto konflikto metu.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Vilniaus jaunimo savanoriams, Vilniaus pedagoginio
universiteto ir Vilniaus teisės ir verslo aukštosios mokyklos studentams bei Vilniaus bei
Kauno mokyklų moksleiviams skaitytos paskaitos Tarptautinės humanitarinės teisės bei
Raudonojo Kryžiaus principų temomis.
Dalyvauta galutinėje tarptautinių karinių pratybų „Amber Hope 2011“ (Gintarinė viltis)
koordinavimo konferencijoje, svarstytos užduotys pratybų scenarijui, pristatyta Raudonojo
Kryžiaus veikla bei principai ginkluotų konfliktų metu.
Kartu su Tarptautine Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija
organizuotas LRKD organizacinio vystymo ir sertifikavimo proceso seminaras.
Dalyvauta Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijos
darbo grupėse.
LRKD Vilniaus rajono skyriaus projektas „Tarptautinė humanitarinė teisė“(1400,59 Lt.),
kurį finansavo savivaldybė.
Tarptautinis bendradarbiavimas
•

LRKD Vilniaus skyrius - Wurzburg-Gifhorn (Vokietija)

•

LRK D Pagėgių skyrius – Schleswig – Holstein (Vokietija)

•

LRKD Klaipėdos skyrius – Shorborn Emmerborn (Vokietija)

•

LRKD Šilutės skyrius – Shorborn Emmerborn (Vokietija)

•

LRKD Akmenės skyrius – Lover Saxonia (Vokietija)

•

LRKD Utenos skyrius –Lidkoping (Švedija)

•

LRKD Simno skyr. – Boeblingen (Vokietija)

•

LRKD Alytaus skyrius –Vestfold (Norvegija) Boebingen

•

LRKD Raseinių skyrius – Arendal (Norvegija), Reutlingen (Vokietija)

•

LRKD Visagino skyrius – More&Romsdal, Hedmark (Norvegija),
Vitebskas(Baltarusija)

•

LRKD Vilniaus raj. Skyrius – Molodečno (Baltarusija), Varšuvos Bielsko Bialo
(Lenkija)

•

LRKD Ignalinos skyrius – Kranshaven (Vokietija)

•
•

RKD Šiaulių skyrius - Kranshaven( Vokietija)
LRKD Vilkaviškio skyrius – Schleswig – Holstein(Vokietija)

KAMPANIJOS
2011 m. organizuotos lėšų rinkimo kampanijos nukentėjusiems nuo ginkluoto konflikto
Libijoje (surinkta 1312 Lt), žemės drebėjimo Japonijoje (surinkta 394,928 Lt).
VIII. PAIEŠKOS
TRKK Centrinė paieškų agentūra vykdo ir koordinuoja paieškų darbą visame pasaulyje. Šioje
veikloje dalyvauja 187 Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijos, taip pat ir
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.
Šeimos ryšių atkūrimas yra viena iš pagrindinių Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir
Raudonojo Pusmėnulio Judėjimo veiklos dalis.
Pagrindiniai veiklos uždaviniai:





vykdyti paieškas stichinių nelaimių metu, karinio ginkluoto konflikto metu metu;
ieškoti pabėgėlių šeimos narių užtikrinant jų saugumą;
ieškoti asmenų, kurių šeimos neturi jokių žinių apie juos arba yra dingę be žinios;
vykdyti įvairaus pobūdžio paieškas,susijusias Antrojo pasaulinio karo padariniais.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus paieškų skyrius per 2011 metus gavo 220 prašymų ( raštu ir
žodžiu ) padėti surasti artimuosius ir 35 prašymus bei išduoti pažymas užsienyje
gyvenantiems asmenims lankyti artimųjų kapus Lietuvoje.
 paieškas neatitinkantys kriterijai skaičius 60, t.y. 27 %,
 15 paieškų atsakyta teigiamai t.y. 9,38 %,
 32 paieškos atsakyta neigiamai t.y.20%,
 113 paieškos tęsiamos t.y. 70,62%.
Didesnę paieškų dalį sudaro II pasaulinio karo pasekmės: žuvusių karių kapų paieška,
dokumentų paieška apie buvimą gete ir evakuacijoje bei priverstiniuose darbuose, artimųjų ir
dingusių be žinios paieška - 118 t.y. 73,75%.
Išsiskyrimas kitomis aplinkybėmis sudaro 42 prašymai t.y. 26,25%
Šalys, kurios ieško artimųjų Lietuvoje ir kuriose LRKD vykdo paieškas: Rusija, JAV, Lenkija,
Latvija, Baltarusija, D.Britanija, Izraelis, Kanada, Šveicarija, Vokietija, Ukraina ir t.t.

IX. PAGALBA PABĖGĖLIAMS, PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS, MIGRANTAMS
2011 m. Pabėgėlių skyrius toliau glaudžiai bendradarbiavo su ilgamečiais partneriais –
Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro (JTVPK) atstovybe, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija (SADM), Vilniaus arkivyskupijos Caritu bei Valstybės sienos apsaugos
tarnybos Užsieniečių registracijos centru.
LRKD teikė humanitarinę pagalbą prieglobsčio prašytojams Užsieniečių registracijos
centre. Taip pat centre buvo siekiama pagerinti socialinę ir psichologinę atmosferą, sumažinti
tarp prieglobsčio prašytojų depresijos ir pasyvumo apraiškas, supažindinti centro gyventojus
su Lietuvos kultūra, tradicijomis ir įstatymais.
Šios veiklos finansuojamos Europos Pabėgėlių fondo (EPF) lėšomis (484698 Lt),
įgyvendinant dvimetį projektą „Integralus prieglobsčio prašytojų priėmimas“.
2011 metais LRKD Pabėgėlių reikalų skyrius tęsė savo veiklą Kauno Pabėgėlių paramos
centre, kuris buvo finansuojamas iš EPF ir valstybės biudžeto lėšų (projekto vertė 628335,76

Lt). Šio centro veikla siekiama sustiprinti pabėgėlių gebėjimą integruotis, praplėsti socialinę
erdvę pabėgėliams bei užkirsti kelią pabėgėlių izoliacijai ir išstūmimui.
2011 m. LRKD Teisinės pagalbos pabėgėliams projektas (vertė 167880 Lt, finansuojamas
JTVPK lėšomis) apėmė teisinių konsultacijų prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams teikimą,
prieglobsčio prašytojų skundų teismams rengimą, pabėgėlių interesų atstovavimą teismuose ir
kitose institucijose bei dalyvavimą prieglobsčio prašytojų apklausose.
2011 m. LRKD įgyvendino du Europos grąžinimo fondo lėšomis finansuojamus projektus
(bendra projektų vertė 88400 Lt), kuriais siekiama vykdyti užsieniečių išsiuntimo monitoringą
bei kelti išsiuntimą atliekančių pareigūnų kompetenciją.
Konsultaciniame centre migrantams Vilniuje, finansuojamame iš Europos fondo trečiųjų
šalių piliečių integracijai (EIF) ir valstybės biudžeto lėšų (projekto vertė 543095,04 Lt), buvo
siūlomos lietuvių kalbos pamokos, vykdomi visuomenės pažinimo kursai, neformalios
popietės, teikiamos socialinės, psichologo konsultacijos. Centre per mėnesį apsilankė apie 40
žmonių.

X. PASIRUOŠIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS (PES)
LRKD skyriai vykdo pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kurių tikslas efektyviau
įtraukti savanorius į šią veiklą.




LRKD Visagino skyriaus organizavo Baltarusijoje tarptautinius mokymus
ekstremalių situacijų pasirengimui. Mokymuose taip pat dalyvavo Baltarusijos
Raudonojo Kryžiaus atstovai iš Vitebsko, Postavy ir Glubokoje miestų, Danijos
Raudonojo Kryžiaus atstovai. Visagino skyriaus iš Norvegijos partnerių ekstremalių
situacijų pasirengimui įgyvendinti gavo 30 000 Lt. paramos.
Vilniaus raj. LRKD skyrius gavo finansavimą iš savivaldybės projektui
„Pasiruošimas ekstremalioms situacijoms“(3400,44Lt.).Vyko bendradarbiavimas su
Baltarusijos RK Molodečno srities jaunimo savanoriais pasirengimo ekstremalioms
situacijoms srityje.Nemenčinėje suorganizuotos trijų dienų mokymai- pratybos, kurių
metu savanoriai įgavo psichologinės pagalbos, paieškos ir gelbėjimo ir pirmosios
pagalbos teikimo įgūdžių.Dalyvavo savanoriai iš Vilniaus raj. ir Baltarusijos RK
Molodečno srities bei Visagino paieškos ir gelbėjimo būrys.

