Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1242
2016 m. lapkričio 3 d.

PROJEKTO „MAISTAS ANT RATŲ“ VEIKLOS IR
FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Maltos ordino pagalbos tarnyba
Įmonės kodas: 190740859

Telefonas: 85 249 7304

El. pašto adresas: info@maltieciai.lt

Internetinė svetainė: www.maltieciai.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 10 753 €
Per www.aukok.lt surinkta: 10 473,42 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – Projekto “Maistas ant ratų” tikslas: maistu ir socialine globa padėti
vienai iš labiausiai pažeidžiamų Lietuvos visuomenės grupių – skurstantiems bei vienišiems
vyresnio amžiaus žmonėms. Šiuo metu programa vykdoma 17-oje Lietuvos miestų ir miestelių.
Juose ištisus metus maistu padedama apie 480-čiai senų žmonių. Dažniausiai tai yra karšta
sriuba, pristatoma jiems į namus. Didžioji dalis šių žmonių neturi lėšų arba fiziškai nebegali patys
pasigaminti sau karšto maisto, neturi artimųjų, kurie jiems galėtų padėti, sunkiai serga.

Projekto rezultatai:





Padengtos Ignalinos, Didžiasalio, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Tauragės ir Vilkaviškio
šilto maisto paruošimo išlaidos už 2016 m. kovą, balandį ir gegužę.
Padengtos šių miestų kuro išlaidos už 2016 m. kovą, balandį ir gegužę.
Pristatyta porcijų: 12359.
Nuolatinės pagalbos maistu sulaukė apie 190 senelių.

Keletas projekto akimirkų
Nuoroda į naujausią siužetą apie „Maistą ant ratų“ Kaune:

https://www.youtube.com/watch?v=xxJzCjIyhv8
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Apie organizaciją. Maltiečių organizacija Lietuvoje yra seniausios pasaulyje labdaros
organizacijos – Maltos ordino, veikiančio daugiau kaip 120 pasaulio šalių, dalis. Lietuvoje
organizacija buvo įsteigta 1991 m. ir dabar sėkmingai vykdo socialinę veiklą daugiau kaip 30-tyje
Lietuvos gyvenviečių. Maltiečių tikslas – teikti pagalbą visų tautybių, rasių ir tikėjimų vargstantiems,
neįgaliems, vienišiems ir kitiems socialinėje atskirtyje gyvenantiems asmenims ar grupėms, skatinti
socialinę atsakomybę, savanorystę, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir rėmėjais
Lietuvoje ir užsienyje.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projekto esmė – organizuoti šilto maisto pristatymą į namus vyresnio amžiaus žmonėms.
Visuose minėtuose miestuose seneliams į namus pristatomas šiltas maistas. Ignalinoje ir
Didžiasalyje dalis pagalbos gavėjų įmaitinimo įstaigą pavalgyti ateina patys. Reguliariai pagalbą
maistu gavo apie 190 vyresnio amžiaus žmonių.
Projektai vykdomi viso 17-oje Lietuvos vietovių. Aukok.lt surinkti pinigai buvo skirti
finansuoti maisto ruošimo išlaidoms bei degalų išlaidoms Ignalinoje, Didžiasalyje, Kaune,
Klaipėdoje, Marijampolėje, Tauragėje ir Vilkaviškyje. Surinktomis lėšomis buvo finansuotos kovo,
balandžio, gegužės ir nedidelė dalis birželio išlaidų.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Maisto ruošimo išlaidos
Išlaidos degalams
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Planuota
išleisti, €
–
–
–

Išleista, €

9 000
1 000

8 767,27
988,46

7 proc.

733,14

10 753

10 488,87

Išlaidas įrodantys dokumentai

–
–
–

Maisto ruošimo ir degalų išlaidų proporcijos beveik tokios, kokios ir buvo numatytos. Degalų išlaidų
patyrėme truputį daugiau negu planavome lyginant su maisto ruošimo išlaidomis. Viso paramos
surinkta truputį mažiau negu buvo tikimasi, todėl bendros išlaidos truputį mažesnės negu buvo
planuota.
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Projekto rezultatai
Ignalinoje, Didžiasalyje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Tauragėje ir Vilkaviškyje ištisus
metus organizuojamas šilto maisto pristatymas į namus (paprastai sriuba, kartais papildomai
antras patiekalas) tiems senjorams, kurie dėl finansinių sunkumų ir/arba silpnos sveikatos nebegali
patys pasiruošti šilto maisto. Aukok.lt surinkti pinigai padėjo šiuose miestuose projektus vykdyti be
sustojimo. Surinkta parama buvo naudojama padengti kovo, balandžio, gegužės ir dalies birželio
išlaidas maisto ruošimui ir degalams.
Ignalinoje daliai žmonių maistas pristatomas į namus, dalis patys ateina į pavalgyti į
valgyklą. Projektas vykdomas kiekvieną darbo dieną. Maistą pristato savanoriai. Didžiasalyje
projektas vykdomas analogišku principu. Ignalinoje 30 gavėjų, Didžiasalyje – 15.
Kaune šiltas maistas į namus pristatomas apie 37 žmonėms. Maistą automobiliu 3 kartus
per savaitę išvežioja savanoriai. Vienu metu asmeniui yra vežama dviguba porcija.
Klaipėdoje maistas į namus pristatomas apie 28 žmonėms. Maistą automobiliu 4 kartus per
savaitę išvežioja darbuotojas.
Marijampolėje šiltas maistas į namus organizacijos darbuotojos pristatomas apie 10
žmonių. Maistas pristatomas 3 kartus per savaitę.
Tauragėje maistą 3 kartus per savaitę gavo beveik 50 senjorų. Prie projekto ženkliai
prisideda savanoriai, ženkliai sumažindami maisto gaminimo išlaidas.
Vilkaviškyje maistas buvo pristatomas apie 16 žmonių. Maistą kiekvieną darbo dieną
pristatinėja savanoriai.
Viso per 3 mėn. minėtose vietovėse pristatyta 12359 porcijos šilto maisto.

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

Eitvydas Bingelis
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