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PROJEKTO
„PAKEISKITE JAUNUOLIŲ SU NEGALIA GYVENIMĄ!“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Įmonės kodas: 190740859

Telefonas: +370 613 17949

El. pašto adresas: info@maltieciai.lt

Internetinė svetainė: www.maltieciai.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: iki 3000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 1004,54 €
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SANTRAUKA
Projekto tikslas
Pagal šį projektą 7 neįgalūs jaunuoliai turi galimybę išvykti į Maltos ordino
organizuojamą tarptautinę vasaros stovyklą, skirtą neįgaliam jaunimui iš viso pasaulio. Šiemet
stovykla vyko Lenkijoje rugpjūčio 13–20 dienomis. Jaunuolius kelionės metu ir visą stovyklos
laiką lydėjo pagalbininkai savanoriai.
Ši stovykla – tai vertinga patirtis tiems, kurie priversti dienas praleisti ligoninėse,
reabilitacijos įstaigose, yra prikaustyti prie vežimėlių, didžiąją dalį savo laiko leidžia tarp keturių
sienų. Tai nuo vaikystės neįgalūs jaunuoliai arba tapę tokiais po sunkių traumų, avarijų, patyrę
sunkius likimo smūgius, paprastai kartu su neįgalumu turintys ir kitų ligų, psichologinių problemų,
daug baimių ir kompleksų, kas juos dar labiau suvaržo ir apriboja. Išvažiuoti į stovyklą užsienyje
jiems yra didelis iššūkis.
Nors dalyviams iš Lietuvos yra daromos nemažos nuolaidos, kelionė į stovyklą yra
nepigi, todėl mes norime kiek galima daugiau padėti ją finansuoti. Daugelis vykstančiųjų gyvena
tikrai neturtingai, dažnai – iš pašalpų, nes dėl savo neįgalumo neturi darbo. Jiems surinkti pinigus
tokiai kelionei yra labai sunku, todėl prašome prisidėti visų, kas tik gali.
Problematika
Kasmet vis kitoje šalyje organizuojama tarptautinė Maltos ordino stovykla Lietuvos
neįgaliesiems – tai šviesi svajonė, kurioje jie gali patirti laimingų akimirkų, tapti tokiais, kokiais
nori būti. Stovykloje visi jaučiasi tarsi didelė graži šeima, kur visi lygūs, nėra ribų ir suvaržymų,
kiekvienas gali atsiskleisti, parodyti savo sugebėjimus ir sielos grožį.
Toks renginys jaunuoliams suteikia galimybę peržengti savo neįgalumo ribas ir
vidinius barjerus, patirti įstabių akimirkų. Tai liudija visi, kurie bent kartą pabuvo stovykloje.
Pasikeitimai viduje lemia tolesnius pasikeitimus jaunų žmonių gyvenime, karjeroje, išaugusį
pasitikėjimą savimi ir savo galimybėmis. Stovyklos dalyviai paprastai pasakoja ne tiek apie gamtos
grožį ir pamatytas naujas vietas, kiek apie patirtis, visų pirma pažymėdami įkvepiančią stovyklos
dvasią, visuotinį palaikymą ir draugystę.
Tikslinė grupė:
Iš Lietuvos į „Maltacamp“ stovyklą išvyko 15 asmenų delegacija - 7 neįgalūs
jaunuoliai ir 8 padėjėjai-savanoriai.
Projekto rezultatai:
Ši patirtis padarė milžinišką įspūdį, suteikė didžiulį postūmį siekti pokyčių gyvenime,
įveikti vidinius kompleksus ir baimes, išreikšti savo gabumus, užmegzti draugystę su kitų šalių
neįgaliais asmenimis.
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Keletas projekto akimirkų:

Video medžiaga: http://bit.ly/2iP3fcd
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Tai humanitarinė organizacija, teikianti socialinę pagalbą nepasiturintiems visuomenės
nariams.
Maltiečių veikla Lietuvoje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialinė pagalba 40 Lietuvos miestų
Projektas “Maistas ant ratų” 17 Lietuvos miestų
Vaikų dienos ir jaunimo centrai 13 miestų
Socialinės priežiūros namuose projektas 12 Lietuvos miestų
Vilniuje vežama sriuba benamiams
Paslauga neįgaliems „Važiuojam“
Vasaros stovyklos neįgaliesiems
Piligriminė kelionė į Lurdą
Jaunųjų maltiečių veikla
Daugiau kaip 1200 savanorių visoje Lietuvoje

Apie 1200 maltiečių savanorių 40 Lietuvos miestų nuolat teikia pagalbą daugiau kaip 2500
senų, vienišų, skurstančių, turinčių negalią visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonių. Pagalba teikiama ir
socialiai remtiniems vaikams, kurių dabar globojama daugiau kaip 1500. Maltiečių projekte
„Maistas ant ratų” dabar kasmet senjorams išvežiojama daugiau kaip 100 tūkst. karšto maisto
porcijų, tuo metu jaunimui maltiečiai yra įkūrę 13 vaikų dienos ir jaunimo centrų.
Maltos arba Suverenusis karinis hospitaljerų Šv. Jono ordinas yra krikščioniška pasaulinė
organizacija, pagalbą skurstantiems bei ligoniams teikianti 120 šalių.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Pagal šį projektą 7 neįgalūs jaunuoliai išvyko į Maltos ordino organizuojamą tarptautinę
vasaros stovyklą, skirtą neįgaliam jaunimui iš viso pasaulio. Stovykla vyko Lenkijoje rugpjūčio
13–20 dienomis. Jaunuolius kelionės metu ir visą stovyklos laiką lydėjo pagalbininkai savanoriai.
Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

III. Organizacinės išlaidos

2250,00

2250,00

Fundacja Polskich Kawalerow
Maltanskich. Dalyvio mokestis

IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

7 proc.

70,32

2250,00

2250,00

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų
įsigijimas

Per portalą „aukok.lt“ buvo surinkta 1004,54 eurų suma. Likusios išlaidos padengtos lėšomis iš
kitų šaltinių.
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PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovė

Dalia Kedavičienė _____________ A.V.
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