
VEIKLOS
ATASKAITA
2021 

Apie mus

Suteiktos paslaugos
Išdalintos priemonės

Projektai

Tikslai 2022 m.

Paramos fondas 

RIGRA

Pasiekimai
Renginiai



Paramos fondas „RIGRA“  

Nevyriausybinė organizacija, teikianti

stacionarias žemo slenksčio ir kitas

socialines paslaugas Kauno mieste.

2021 m. Paramos fondas "RIGRA"

turėjo vieną dalininką - Gražiną

Aleksaitienę, kuriai priklauso 100

proc. akcijų. 

Mūsų šūkis 

"Nebausti, o padėti!"

Mūsų tikslai
Užkirsti kelią ŽIV ir kitų infekcinių

ligų plitimui visuomenėje.

Užmegzti ir palaikyti ryšius su

priklausomybės ligomis sergančiais

asmenimis ir jų šeimų nariais,

siekiant padėti gauti reikiamą

pagalbą.

Mažinti narkotines medžiagas ne

gydymo tikslams vartojančių bei ŽIV

užsikrėtusių asmenų stigmą.

Mūsų vertybės

Empatija, tolerancija, asmens orumo

išlaikymas ir stiprinimas.

Žmogaus teisių užtikrinimas.

Anonimiškumas, konfidencialumas.

Asmuo priimamas toks, koks yra.

Pokytis nėra reikalaujamas, tačiau -

visada laukiamas.

APIE MUS



Iš viso 12 430 paslaugos

Iš jų:

Konsultavimas 738

Informavimas 1056

Sveikatos mokymas,
motyvavimas 1196

Tarpininkavimas 237

Švirkštų/adatų
keitimas 4636

Tvarsliavos dalijimas
ir žaizdų priežiūros 
mokymas

658

Suteiktos paslaugos

ŽIV testai
Hepatito C testai

195

Išdalinti 
maisto paketai

190

Išdalinti naloksono 
rinkiniai ir 
suteiktas apmokymas

3382

142



Švirkštai 

Adatos

Surinkti 
švirkštai 

Surinktos 
adatos  

Injekcinio vandens 
ampulės

Spiritinės servetėlės 

3213

Prezervatyvai

Pleistrai 

Bintai 

465

788

672

18519
25362

5121

11069

851

Išdalintos priemonės



Pasiekimai 

Trys  
darbuotojai 
įgijo
priklausomybės
konsultanto
kvalifikaciją

Parengtas
"Nacionalinio
skurdo mažinimo
organizacijų tinklo"
socialinių paslaugų 
 kokybės 
standartas

Dalyvavome
Nacionalinės
darbotvarkės 
"Žalos mažinimo" bei
"Gydymo, 
reabilitacijos ir
integracijos" darbo
grupėse 



Renginiai 

Pavasario "Maisto banko" akcija
Surinkti ir išdalinti 

455 produktai

Advokacinis renginys 
"Palaikyti. Bausti negalima"

Rudens "Maisto banko" akcija
Surinkti ir išdalinti

582 produktai 



Renginiai II 

Atvirų durų dienos 

Europos 
testavimo savaitė 

Susitikimas su Seimo nariu 
Mariumi Matijošaičiu



Projektai

Nieko apie mus, be mūsų!

Įgyvendintos veiklos:
Surengti kompetencijų tobulinimo mokymai
darbuotojams.
Socialinių tinklų komunikacijos mokymai
tikslinėms grupėms.
Sukurtos 2 Facebook grupės.
Įvykdyta dešimt focus grupių susitikimų.
Surengtas advokacinis renginys "Support. Don't
Punish"
Išplatintas pranešimas spaudai „Įkalinimas ir
bausmės negydo“

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo
EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Projekto tikslas - suburti ir įgalinti Lietuvos priklausomų nuo narkotinių medžiagų asmenų
(PNA) bendruomenių atstovus bei paskatinti imtis savo bendruomenės teisių advokacijos.
Tikslinės grupės - priklausomi nuo narkotinių medžiagų asmenys, jų artimieji, paslaugas
teikiančių savivaldybių įstaigų ir reabilitacijų centrų darbuotojai.

www.facebook.com/groups/niekoapiemusbemusu 

Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas Kauno mieste

Projekto tikslas - teikti kompleksines narkotikų
žalos mažinimo paslaugas, siekiant:

Mažinti ŽIV ir virusinių hepatitų plitimą tarp
narkotikus vartojančių asmenų bei jų
aplinkoje.

Gerinti socialinių ir sveikatos paslaugų
prieinamumą problemiškai narkotikus
vartojantiems asmenims. 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.
Projektas vykdomas kartu su Kauno miesto
savivaldybės administracija.



Projekto tikslas - sustiprinti ŽIV užsikrėtusių asmenų
bendruomenę, apmokant aktyvius bendruomenės
narius ("sėklas") apie ŽIV gydymo svarbą, vaistų
poveikį ir kitą svarbią informaciją. "Sėklos" įgytas
žinias perteikia kitiems ŽIV užsikrėtusių
bendruomenės nariams ir padeda juos įtraukti į ŽIV
gydymą. 

Lygių įtraukimo intervencijos metodo pritaikymas žmonėms,
užsikrėtusiems ŽIV Kauno regione

Covid-19 subsidija NVO
Pateiktas subsidijos prašymas Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai. Suteikta
10 tūkst. eurų parama, kurios dėka
Covid-19 pandemijos metu tęsiamas
konktatinis paslaugų teikimas. 

Darbuotojai, savanoriai ir klientai buvo
aprūpinti asmeninėmis apsaugos
priemonėmis: veido kaukėmis,
respiratoriais, dezinfekcijos priemonėmis,
apsauginiu skydu ir kt. 

Darbuotojams buvo apmokėti 
 viršvalandžiai karantino ir pandemijos
metu.

Mokomosios medžiagos ištrauka

Įgyvendintos veiklos:
Tikslinės grupės mokymui adaptuotas
Lygių įtraukimo intervencijos metodas.
Parengta mokomoji medžiaga.
Surengti mokymai "sėkloms".
"Sėklos" apmokė 100 ŽIV užsikrėtusių
asmenų. 

Projektai II

Projektas finansuojamas ViiV Healthcare lėšomis 



Veiklos:
Žemo slenksčio bei soc. paslaugų teikimas.
Naloksono rinkinių dalinimas bendradarbiaujant
su Respublikiniu priklausomybės ligų centru
(RPLC).
Paramos maistu dalinimas Kaune ir Alytuje,
bendradarbiaujant su LPF "Maisto bankas".
Greitųjų ŽIV ir hepatito C testų atlikimas.

Tikslai:
Rasti finansavimą naujoms veikloms.
Dalyvauti darbuotojų kompetencijų
tobulinimuose ir supervizijose.
Pasiruošti teikti žalos mažinimo paslaugas ne
švirkščiamuosius narkotikus vartojančiam
jaunimui (festivaliuose ir  naktiniuose klubuose).
Organizuoti švaros talkas.
Organizuoti atvirų durų dienas ir testavimo
savaites.

Numatomos veiklos ir tikslai 2022 m.



Prieš skiriant gyventojų pajamų mokesčio dalį, turite būti pateikę
metinę pajamų deklaraciją.

Prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI)
internetinės platformos https://deklaravimas.vmi.lt, 
pasirinkite formą FR0512.

Pildant formą, įrašykite Paramos fondo “RIGRA” įmonės kodą:
302596947.

Skirdami 1,2 procento 
gyventojų pajamų mokesčio

Atlikdami vienkartinį arba 
periodinį bankinį pervedimą

Gavėjas: Paramos fondas "RIGRA"
Įmonės kodas: 302596947
Sąskaitos nr.: LT83 4010 0425 0254 6702
Bankas: Luminor
Pervedimo paskirtis: Parama

Ačiū, kad padedate mums augti!

Paremkite mus

1,2%

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

