Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1220
2017 m. sausio 3 d.

PROJEKTO „PARAMA MAISTU – NEIŠMETAME,
ATIDUODAME SKURSTANTIEMS KAUNO REGIONE“
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: 2900 eurų
Iš www.aukok.lt gauta suma projektui: 2900 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:
Stiprinti paramos maistu teikimo galimybes Kauno rajono savivaldybėje gyvenantiems
nepasiturientiems asmenims.
Projekto biudžetas:

Organizacinės
išlaidos
Sandėlio nuomos
sąnaudos

Planuota
išleisti,
Eur

Išleista,
Eur

Išlaidas įrodantys dokumentai

–

–

–

28,03

28,03

110589594 SMS Eligita UAB ELI 5036206 2015-06-29
pav. Nr. 356 2015-07-05
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Planuota
išleisti,
Eur

Išleista,
Eur

Sandėlio nuomos
sąnaudos

365,56

365,56

Sandėlio nuomos
sąnaudos

1468,90

1468,90

33,29

33,29

25,00

25,00

Patalpų eksploatacija

22,01

22,01

Patalpų eksploatacija

66,67

66,67

30,90

30,90

68,32

68,32

80,17

80,17

179,49

179,49

Auto remontas

173,00

173,00

Kanceliarinės prekės

34,34

34,34

Kanceliarinės prekės

32,67

32,67

Kanceliarinės prekės

75,00

75,00

Ūkinės prekės

13,54

13,54

Ūkinės prekės

0,11

0,11

7 proc.

203,00

Patalpų eksploatacija
Patalpų eksploatacija

Ryšio ir interneto
sąnaudos
Ryšio ir interneto
sąnaudos
Kuras maisto
produktams gabenti
Kuras maisto
produktams gabenti

Paramos
administravimo
mokestis
Iš viso:

Išlaidas įrodantys dokumentai
300069152 UAB Prekybos miestelis Urmas PB PMU
0004522;4519;4520;4521 2015-07-09 pav. Nr.
360,361,362,363 2015-07-10
300069152 UAB Prekybos miestelis Urmas PB PMU
0005567 2015-08-07 pav. Nr. 545 2015-08-11
300069152 UAB Prekybos miestelis Urmas PB PMU
0005564 2015-08-07 pav. Nr. 545 2015-08-11
300069152 UAB Prekybos miestelis Urmas PB PMU
0005565 2015-08-07 pav. Nr. 545 2015-08-11
300069152 UAB Prekybos miestelis Urmas PB PMU
0005566 2015-08-07 pav. Nr. 545 2015-08-11
135941053 UAB Dinakos servisas DNS00128642 2015-0710; pav. Nr. 365 2015-07-20
111471645 UAB Tele2 M17102210200 2015-07-31 pav.
Nr. 547 2015-08-13
121215434 UAB Teo TEO1314724822 2015-07-31 pav. Nr.
543 2015-08-10
211472890 UAB Neste Lietuva 15031057 2015-07-31 pav.
Nr. 4789 2015-07-28
211472890 UAB Neste Lietuva 15025936 2015-06-30
pav. Nr. 17919 2015-06-30
3032656665 UAB Aivatra AIV530 2015-06-25 pav. Nr.
350 2015-07-05
136041270 UAB Orgmana ORG2012343 2015-06-30, pav.
Nr. 352 2015-07-05
301579578 UAB Dizaino taškas DIZ04287 2015-07-23,
pav. Nr. 368 2015-07-24
302333661 UAB PL kompiuteriai PL16888 2015-07-20
pav. Nr. 366 2015-07-20
234376520 UAB Senukų prekybos centras SS0865214154
2015-07-07 pav. Nr. 26422 2015-07-10
234376520 UAB Senukų prekybos centras
SS01844640231 2015-06-23 pav. Nr. 376340 2015-06-29

2697,00
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Projekto eiga ir rezultatai:
„Maisto bankas“ projekto „Parama maistu – neišmetame, atiduodame skurstantiems Kauno
regione“ metu (2015 m. sausis – spalis) reguliariai dalino paramą maistu vykdydamas „Europos
pagalbos fondo“ programą. Ilgo galiojimo maisto paketai buvo dalinami 5 kartus kas 2 mėnesius
25 Kauno rajono seniūnijose. Šių dalinimų metu skurstantiesiems suteikta daugiau nei 115 tonų
paramos maistu.
„Maisto bankas“ Kauno rajono savivaldybės gyventojus rėmė ir paskutinės dienos galiojimo
produktais, kuriuos nepasiturintieji gavo per 16 rajone veikiančių socialinių įstaigų ir organizacijų.
Ši parama siekė 77 tonas, o jos vertė – daugiau nei 49 tūkst. eurų.
Šalia šių reguliarios paramos teikimų „Maisto bankas“ pagal galimybes skyrė ir papildomos
paramos įvairiais produktais, pvz.: sausais pusryčiais, kava, arbata, miltais ir t.t. Šios paramos
programos metu buvo išdalintos 28 tonos maisto produktų, kurių vertė siekia 23 tūkst. eurų.
Per 10 projekto vykdymo mėnesių „Maisto bankas“ bendradarbiavo su Kauno rajono socialinių
paslaugų centru, Batniavos bendruomenės centru, Kauno rajono gausių šeimų bendrija,
Panevėžiuko kaimo bendruomene, Labdaros ir paramos fondu „Nemuno krašto vaikai“, viešąja
įstaiga „TC Laisva valia“, vaikų ir jaunimo užimtumo centru „Juventa“, Vilkijos neįgaliųjų draugija,
Garliavos neįgaliųjų draugija, Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga, neįgaliųjų bendrija „Tūkstantmečio
viltis“, Lietuvose Samariečių bendrijos Kauno skyriaus vaikų dienos centru „Užuovėja“, globos ir
slaugos namais „Senelių rojų“, reabilitacijos centru „Sugrįžimas“, viešąja įstaiga „Senjorų vilą“ ir
Pagynės vaikų globos namais.
Verta pažymėti, kad „Maisto bankas“ prisidėjo ir prie Kauno rajono švietimo bei gydymo įstaigų
gerovės bei suteikė paramą embargo daržovėmis 19 rajono įstaigų ir organizacijų. Paramą maistu
gavo Babtų gimnazija, Babtų lopšelis-darželis, Batniavos pagrindinė mokykla, Domeikavos
gimnazija, Ežerėlio pagrindinė mokykla, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla, Garliavos
J. Lukšos gimnazija, Garliavos lopšelis-darželis „Eglutė", Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė",
Jonučių darželis, Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis", Kauno rajono Kačerginės daugiafunkcis
centras, Kulautuvos darželis, Kulautuvos pagrindinė mokykla, Raudondvario gimnazija,
Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis", Vandžiogalos gimnazija, VŠĮ „Ežerėlio slaugos
namai“, VŠĮ „Giraitės namai“.
Projekto „Parama maistu – neišmetame, atiduodame skurstantiems Kauno regione“ metu buvo
surinkta 2697 Eurai, kurie panaudoti „Maisto banko“ infrastruktūros kaštams padengti – sandėlių
nuomai, autotransporto išlaidoms bei ūkinėms prekėms, kurios skirtos krauti ir rūšiuoti maisto
produktus.
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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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