Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1226
2015 m. rugpjūčio 18 d.

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

Projekto vykdytojas: MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBA
Įmonės kodas: 190740859

Telefonas: +370 5 249 86 04

El. pašto adresas: info@maltieciai.lt

Internetinė svetainė: www.maltieciai.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 1742,48 EUR
Per www.aukok.lt surinkta: 1742,48 EUR

SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti neįgaliesiems nepamirštamų potyrių, padėti jiems įveikti kalbų,
kultūrinius ir psichologinius barjerus. Neįgalus jaunimas stovyklose gali patirti tai, ko
įprastomis sąlygomis patirti negalėtų. Tai sportiniai iššūkiai, kultūriniai vizitai, dvasinis
atsinaujinimas. Stovyklų dalyviai ir jų padėjėjai kartu praleidžia visą savaitę padėdami vieni
kitiems.
Projekto rezultatai: <trumpai, rezultatų santrauka>


Į Maltos ordino Neįgalaus jaunimo stovyklą Prancūzijoje Lietuvos delegacijoje vyko 6
neįgalieji, lydimi maltiečių savanorių.

Keletas projekto akimirkų
http://www.maltacamp2015.fr/photos/
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį iškilių Lietuvos
Bažnyčios ir visuomenės veikėjų (Vyskupas Juozas Tunaitis, vyskupas Jonas Boruta, kun.
V.Aliulis ir kt.) siekiant įkurti Lietuvoje katalikišką organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi
Maltos ordino motto “Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems” ir teiktų pagalbą visų rasių,
tikėjimų ir tautų žmonėms.
Maltos ordino pagalbos tarnyba gavo iš Maltos ordino teisę savo veikloje naudoti maltiečių vardą ir
ženklą, savo veikloje glaudžiai bendradarbiauja su Maltos ordino ambasada Lietuvoje.
MOPT tikslai:
•Padėti labiausiai pažeidžiamiems ir skurdžiausiems Lietuvos gyventojams – seniems, vienišiems,
skurstantiems, turintiems negalią, o taip pat socialiai remtiniems vaikams.
•Sukurti Lietuvoje efektyvų socialinės pagalbos paslaugų tinklą.
•Surinkti veiklius ir iniciatyvius savanorius ir nukreipti juos į pagalbą vargstantiems.
•Skatinti jaunimą įsijungti į socialines iniciatyvas, siekiant padėti savo artimui.
•Viešųjų ryšių akcijomis atkreipti Lietuvos visuomenės dėmesį į labiausiai pažeidžiamus žmones ir
pagalbos jiems reikalingumą.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
2015 metų liepos 18 – 25 dienomis Prancūzijos karinio Jūrų Laivyno Akademijos bazėje Bretanėje,
Crozon pusiasalyje vyko Maltos ordino 32-osios stovykla neįgaliam jaunimui.
Stovykloje dalyvavo 25 šalių atstovai (200 negalią turinčių žmonių ir apie 300 jų pagalbininkų
savanorių). Iš Lietuvos vyko 6 neįgalieji asmenys bei 6 padėjėjai.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai

Planuota
išleisti,
EUR
0

Išleista,
EUR

Išlaidas įrodantys dokumentai

0
Nurodykite dokumentų pavadinimus bei
numerius.
Dokumentų skenuotas kopijas atsiųskite
mums el. paštu.

II. Materialių daiktų įsigijimas

0

0

III. Organizacinės išlaidos
Dalyvio mokestis
Viešbučio Paryžiuje išlaidos
Lėktuvo bilietai
IV. Kitos išlaidos

1.920,00
480,00
2.045,67

1.920,00
480,00
2.045,67

Pavedimų kopijos
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Iš viso:

Planuota
išleisti,
EUR
4.445,67

Išleista,
EUR

Išlaidas įrodantys dokumentai

4.445,67

Trumpai paaiškinkite skirtumus tarp planuotų ir patirtų išlaidų, jei tokių buvo.

Projekto rezultatai
Už surinktas lėšas per www.aukok.lt pavyko padengti dalį dalyvio mokesčio išlaidų. Kiekviena
delegacija turėjo sumokėti dalyvio mokestį, į jo kainą įėjo apgyvendinimas, pilnas maitinimas,
transportavimas, kitos išlaidos.

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

MOPT GENERALINIS SEKRETORIUS

Eitvydas Bingelis
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