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PROJEKTO „NĖ TRUPINIO PRO ŠALĮ“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“
Įmonės kodas: 192015172

Telefonas: 8 5 262 76 75

El. pašto adresas: info@maistobankas.lt

Internetinė svetainė: www.maistobankas.lt

Iš www.aukok.lt prašyta suma projektui: 3206,75 Lt (928,74 eurų)
Iš www.aukok.lt gauta suma projektui: 1921,14 Lt (584,9 eurų)
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ

„Maisto bankas“ – tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir dalinantis ją
nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančioms organizacijoms. Mūsų misija - bendradarbiaujant su
maisto gamintojais ir prekybininkais siekti, kad tinkamas vartoti maistas nebūtų išmetamas, bet
pasiektų nepritekliuje gyvenančiųjų stalą.
„Maisto bankas" yra nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, besiremianti geros valios
žmonių ir socialiai atsakingų įmonių pagalba. Bendradarbiaudami su socialinėmis ne pelno
organizacijomis bei įstaigomis siekiame užtikrinti, kad parama maistu pasiektų sunkiausiai
gyvenančius žmones. „Maisto bankas" propaguoja atsakingą maisto vartojimą, racionalią mitybą,
skatina efektyvų išteklių naudojimą bei visuomenės solidarumą mažinant skurdą ir tausojant
aplinką.
„Maisto bankas" Lietuvoje veiklą pradėjo 2001 metais, kuomet labdaros ir paramos fondas
„Lietuvos ir JAV iniciatyvos" padedant „Kraft Foods Lietuva" pradėjo vykdyti „maisto banko"
labdaros programą. Kasmet daugelyje Lietuvos miestų organizavome „Maisto banko" akcijas,
kurių metu šimtai ne pelno organizacijų ir tūkstančiai savanorių padėjo rinkti žmonių
skurstantiesiems aukojamą maistą. 2007 metais „Maisto bankas“ tapo savarankišku labdaros ir
paramos fondu. Pradėjęs rinkti ir dalinti paramą maistu Vilniuje ir Panevėžyje, 2009 metais
„Maisto bankas" pradėjo veikti Klaipėdoje, o vėliau ir Kaune bei Šiauliuose. Šiuo metu kasdienę
paramą maistu „Maisto bankas“ renka ir dalina 74 Lietuvos miestuose ir rajonuose.
Siekdamas mažinti skurdą ir maisto švaistymą Lietuvoje „Maisto bankas“ subūrė didžiulį
partnerių - socialinių organizacijų ir įstaigų tinklą, teikiantį paramą maistu nepasiturintiems, kurį
sudaro 994 organizacijos. Bendradarbiaujant jomis per 2015 metus buvo išdalinta 6161 tona
maisto produktų skurstantiems. Bent kartą „Maisto banko“ paramą gavo 270 tūkst. žmonių. Šiuo
metu „Maisto bankas“ yra didžiausia ir viena geriausiai žinomų labdaros organizacijų Lietuvoje.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas:
Projektas „Nė trupinio pro šalį“ skirtas užtikrinti kasdienį iš parduotuvių ir kitų rėmėjų
surinkto maisto skaidrų, saugų ir tikslingą paskirstymą nepasiturinčiais asmenimis
besirūpinančioms organizacijoms „Maisto banko“ Kauno regionio padalinio sandėlyje. Bus įdiegta
sandėlio vaizdo stebėjimo sistema, leisianti kiekvienu paros metu stebėti savanorių, viešųjų darbų
ar probacijos tarnybų atsiųstų darbuotojų veiklą sandėlyje, maisto produktų rūšiavimą ir
išdalinimą apsisaugant nuo galimai nesąžiningų veiksmų.
Krizinių situacijų metu (įvykus įsilaužimui į sandėlį, nesąžiningam surinkto maisto
skirstymui ir pan.) bus galima peržiūrėti sandėlyje vykusių procesų vaizdo įrašą bei išspręsti
situacijas objektyviai. Vaizdo stebėjimo sistema dar labiau įtvirtins „Maisto banko“ kaip
atskaitingos visuomenei ir skaidriai veikiančios organizacijos vardą. Padidintas „Maisto banko“
patikimumas padės iš žmonių bei rėmėjų surinkti ir nepasiturintiems išdalinti dar didesnį kiekį
maisto.
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Projekto biudžetas:

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų
įsigijimas
Patalpų eksplotacijos
VISO:
III. Organizacinės
išlaidos
IV. Kitos išlaidos
VI. Paramos
administravimo
mokestis

Planuota
išleisti,
Eur
–

Iš viso:

Išleista,
Eur

Išlaidas įrodantys dokumentai

–

–

–

–

556,4
556,4

182820871 Levoriškis, UAB, 2015-10-02

–

–

–

–

–

–

7 proc.

28,5

–

584,9

Projekto veiklos, eiga:
„Maisto banko“ projektas „Nė trupinio pro šalį“ prasidėjo išsamia Kauno padalinio turimų
maisto tvarkymo patalpų – sandėlio analize. Kartu su vaizdo kamerų diegimo specialistais
įvertintas turimas patalpų plotas bei nuspręstos zonos, kurios vaizdo stebėjimo kameros turi būti
įrengtos. Buvo įrengtos 4 vaizdą įrašančios kameros, kurių pagalba galima stebėti procesus,
vykstančius visame Kauno „Maisto banko“ regioninio padalinio sandėlio plote. Įrengus vaizdo
stebėjimo kameras, buvo sukurta jų monitoringo sistema.
Kartą per dvi savaites vienas iš „Maisto banko“ darbuotojų (kurie keičiasi eilės tvarka)
atidžiai peržiūri atsitiktinai pasirinktos dienos darbą sandėlyje ir išanalizuoja tą dieną vykusius
maisto rūšiavimo ir išdalinimo procesus. Peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, darbuotojas tai
užfiksuoja vaizdo kamerų monitoringo žurnale, kur kaupiama visa informacija apie vaizdo kamerų
peržiūrą – kada jos buvo peržiūrimos, kas tai atliko, ar peržiūros metu buvo užfiksuota pažeidimų
ir jei taip, kokių priemonių buvo imtasi šiam pažeidimui pašalinti ir užkirsti kelią jo pasikartojimui
ateityje.
Projekto rezultatai:
Projekto „Nė trupinio pro šalį“ metu buvo surinkta 540 Eurų, skirtų įrengti vaizdo
stebėjimo sistemą Kauno „Maisto banko“ regioninio padalinio sandėlyje. Kadangi surinktų lėšų
pilnam vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui neužteko, „Maisto bankas“ trūkstamą dalį lėšų –
556.24 Euro skyrė iš organizacijos surinktų visuomenės paaukotų lėšų rezervo. Projektui
pasibaigus Kauno „Maisto banko“ sandėlyje buvo įrengta pilnavertė vaizdo stebėjimo sistemą,
kurią sudarė 4 video kameros bei vaizdą įrašantis įrenginys, išsaugantis sukauptus įrašus ne
mažiau nei 2 savaites.
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Vaizdinė medžiaga:
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PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji
būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas
L.e.p. direktorė Kristina Tylaitė
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