Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1380

2020 m. lapkričio 5 d.

PROJEKTO „PADĖKIM IŠSAUGOTI MAISTĄ“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
El. pašto adresas: info@maistobankas.lt
Per www.aukok.lt surinkta: 1667 €

Internetinė svetainė:
https://www.maistobankas.lt/

SANTRAUKA
Projekto tikslas – surinkus lėšų maisto produktų džiovyklei įsigyti, „Maisto banko“
perdirbimo virtuvėje pradėti vaisių bei daržovių džiovinimą, siekiant išsaugoti kuo daugiau dar
tinkamų vartoti vaisių bei daržovių ir juos perduoti stokojantiems.
Kai kurių produktų kiekiai nėra tokie dideli, kad iš jų būtų galima kurti atskirus gaminius, todėl
ekonimiškiausia būtų juos tiesiog džiovinti. Kitų kiekiai yra pakankamai dideli, pavyzdžiui
bananų, tačiau nėra didelės paklausos bananų uogienėms, tyrėms ar pan. O sudžiovintame
pavidale, kaip užkandis jie tikrai populiaresni. Taip pat obuoliai, kriaušės ar kiti vaisiai bei
daržovės bus išidžiovinami, taip išsaugomi ir perduodami paramos gavėjams. Džiovinimas yra
maisto paruošimo būdas, kai nereikia daug papildomų kitų ingredientų galutiniam produktui
paruošti. Be to, taip paruošta produkcija yra naudinga savo maistinėmis savybėmis.

Kiekybiniai projekto rezultatai


Nuo rugpjūčio mėnesio, kai buvo pradėti džiovinti vaisiai ir daržovės su naująja
džiovykle „Master Jerky 550 Dorrautomat“, buvo paruošta 79,8 kg išdžiovintų vaisių.
Rugpjūčio mėnesį paruošta 10,4 kg, rugsėjo mėnesį 26,8 kg, spalio mėnesį 42,6 kg. Šie
kokybiški ir maistingi produktai buvo išdalinti 38 ne pelno siekiančioms organizacijoms
ir įstaigoms, per kurias maistas pasiekia sunkiausiai gyvenančius žmones.

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
„Maisto bankas“ tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir dalinantis ją
nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančiomis organizacijomis. „Maisto bankas“ yra viena
didžiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje. Didžioji dalis kasdienės veiklos – tai
bendradarbiavimas su prekybininkais surenkant, sutvarkant ir perduodant nepasiturinčių
matinimui parduoti nespėjamus ar netinkamus parduoti, bet dar tikamus žmonėms vartoti
maisto produktus.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Nuo 2019 m. balandžio 30 d. iki 2020 balandžio 30 d. Aukok.lt portale LPF „Maisto bankas“
iniciatyva buvo renkamos lėšos maisto džiovyklei nupirkti. Surinkus reikiamą sumą (1667
eurus) 2020 liepos 4 d. buvo užsakyta vaisių, daržovių džiovyklė su 36 padėklais, 2400 W
„Master Jerky 550 Dorrautomat“ iš Vokietijos internetinio puslapio https://www.klarstein.de.
Taip pat buvo užsakyta paslauga iš UAB „DHL Logistics Lietuva“ džiovyklei transportuoti, iš
Vokietijos į Lietuvą. Džiovyklė į „Maisto banką“ buvo pristatyta liepos 30 d. Eksperimentuojant,
mokantis dirbti su džiovinimo procesu buvo išsiaiškintas poreikis įsigyti kitą virtuvinę įrangą,
kuri būtų skirta paruošti vaisius ir daržoves džiovinimo procesui (pjaustymo lentelės, dubenys,
peiliai, galąstuvas, mikseris (vaisiams trinti – džiovintų vaisių juostelių gaminimui)). Džiovyklė
jau naudojama ir pagaminta produkcija jau dalinama paramos gavėjams.

Projekto rezultatai
Už surinktas portale „Aukok.lt“ lėšas nupirkta džiovyklė, bei kitos priemonės, skirtos
gaunamiems vaisiams ir daržovėms gelbėti, juos džiovinant. Jau 2020 m. rugsėjo mėnesį buvo
išdžiovinta ir išdalinta paramos gavėjams 26,8 kg paruoštos produkcijos – tokios kaip džiovinti
bananai, obuoliai, kriaušės ar vaisių asorti. Spalio mėnesį paruošta ir išdalinta 42,6 kg.
Galimybė džiovinti produktus, tai ilgalaikė investicija, prisidedanti prie kovos su maisto
švaistymu.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

1097,99

1097,99

Chal-Tec GmbH sąskaita faktūra
nr.2020-6453113

I. Personalo kaštai (su
mokesčiais)
II. Prekių įsigijimas
Prekių įsigijimas
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

Prekių įsigijimas

178,81

178,81

Prekių įsigijimas

35,54

35,54

Prekių įsigijimas

135,12

135,12

UAB „Sangaida“ sąskaita faktūra
nr.SANG.1503449
UAB „Sangaida“ sąskaita faktūra
nr.SANG.1507012)
UAB „Sangaida“ sąskaita faktūra
nr.SANG.1508319

102,85

102,85

7 proc.

116,69

III. Paslaugų įsigijimas
Transportavimo paslauga

UAB „DHL Logistics Lietuva“ sąskaita
faktūra Nr. DZA 5047507

IV. Kitos išlaidos
V. Aukok.lt paslaugos suma
Iš viso:

1667

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose
dokumentuose pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai
skelbiama.

Organizacijos vadovas

Simon Gurevičius _____________ A.V.
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