Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/2020

2020 m. lapkričio 5 d.

PROJEKTO
„Padėkime Lietuvos medikams kovoti su
koronavirusu“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Maltos ordino pagalbos tarnyba
Įmonės kodas: 190740859

Telefonas: +370 5 249 7304

El. pašto adresas: info@maltieciai.lt

Internetinė svetainė: www.maltieciai.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 241596,96 €

SANTRAUKA

Projekto tikslas – Covid-19 pandemijos metu padėti sveikatos priežiūros įstaigų (toliau –
SPĮ) darbuotojams apsisaugoti nuo viruso įsigyjant ir aprūpinant SPĮ darbuotojus,
tiesiogiai dirbančius ir turinčius kontaktą su sergančiais arba galimai sergančiais COVID19 asmenimis, būtiniausiomis apsauginėmis priemonėmis: respiratoriais, apsauginiais
kombinezonais, vienkartinėmis pirštinėmis ir veido kaukėmis, apsauginiais veido ir akių
skydais, akiniais ir kt.
Projekto rezultatai:
Surinkta 241 596,96 €
 Panaudota 241 618,43 €
Nupirkta ir išdalinta:
 FFP1 – 600 vnt.
 FFP2 respiratorių 10 661 vnt.
 FFP3 respiratorių 5741 vnt.
 Dezinfekcinio skysčio: 4 320 litrų (paviršiams), 875 litrų (rankoms)
 Apsauginių kaukių 18 600 vnt.
 Medicininių chalatų 16 000 vnt.
 Pirštinių 30 000 vnt.
 Kombinezonų 10 600
 Antbačių 20 000 (ilgų) vnt.
 medicininių apsauginių akinių 400 vnt.
 purkštuvas su prailginimu transportavimo automobiliams dezinfekuoti.
Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Maltos ordino pagalbos tarnyba 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 42 Lietuvos gyvenviečių.
Maltiečių tikslas – teikti pagalbą visų tautybių, rasių ir tikėjimų vargstantiems, neįgaliems,
vienišiems ir kitiems socialinėje atskirtyje gyvenantiems asmenims ar bendruomenėms,
skatinti socialinę atsakomybę, savanorystę, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir
rėmėjais Lietuvoje ir užsienyje.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projektas vyko visoje Lietuvoje. Per aukok.lt platformą aukoti galėjo visi Lietuvos
gyventojai. Paramos lėšomis įgytos prekės buvo skirstomos SPĮ (ligoninėms,
poliklinikoms, sveikatos centrams, slaugos ir globos namams, slaugos ligoninėms,
hospisams ir kitoms įstaigoms, susijusioms su sveikatos priežiūra) pagal poreikį. Poreikį
surinko Laisvės TV ir maltiečiai.

Projekto biudžetas
Planuota
Išlaidas įrodantys
Išleista, €
išleisti, €
dokumentai
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas

03-22 d. kartu su „Laisvės TV” bendrai įsigyta 5 tūkst. vnt.
respiratorių FFP2 ir 5 tūkst. vnt. respiratorių FFP3. Pervesta 95
tūkst. Eur, bendra sąskaitos-faktūros suma 102 850 Eur
Priemonės perduotos 35-ioms ligoninėms ir sveikatos priežiūros

95 000,00
Eur

95 000,00
Eur

Įsigyta iš UAB
„PINMA”

centrams visoje Lietuvoje.
2020-04-29 įsigyta 875 litrų dezinfekcinio skysčio rankoms. 500 3162,82 Eur 1808,00 Eur

UAB „Farma
tiekimas“

litrų išdalinta SPĮ.

* 03-22 d. įsigyta 120 vnt. respiratorių FFP2 ir 600 apsauginių
kaukių FFP1. Išleista (įsigyta iš,). Priemonės pristatytos Vilniaus
universiteto ligoninės Žalgirio klinikai ir Respublikinei Vilniaus
universitetinei ligoninei kovo 22 d. (po 60 vnt. FFP2 ir 300 vnt.

3 360 Eur

3 360 Eur

MB „Vienis” sąskaitafaktūra nr. 137

FFP1).
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Planuota
Išlaidas įrodantys
Išleista, €
išleisti, €
dokumentai
* 03-23 d. kartu su „Laisvės TV” bendrai įsigyta 400 vnt.
respiratorių FFP2, 20 000 vnt. apsauginių medicininių kaukių, 400

11 640 Eur

11 640 Eur

UAB „Info S”

8 168 Eur

8 168 Eur

UAB „Essmedi“

2225,70 Eur

UAB „Kasko Group“ |
„Kid-Man“

7 749 Eur.

7 749 Eur.

Lenkijos tiekėjo
„IHOME
USTASZEWSKI
SPOLKA JAWNA”

13 068,00

12 342,00

UAB „Dasta“

14 036 Eur

14 036 Eur

MB “Signumus”

79 000 eur

79 000 eur

MB “Signumus”

1089 eur.

463 eur.

UAB MDP Holding

2178 eur.

2178 eur.

K.Preibio gamybinė
įmonė

1326,39 eur.

1326,39 eur.

UAB SDG kodas

2293,55 eur.

2293,55 eur.

UAB SDG kodas

28,79 eur

28,79 eur

UAB „Ermitažas“

vnt. medicininių apsauginių akinių prieš rasojimą, 600 vnt.
„Sunway” medicininių apsauginių kombinezonų. Pervesta 11 640
Eur, bendra sąskaitos-faktūros suma 33 347,60 Eur

03-27 d. įsigyta 3 000 vnt. respiratorių FFP2. Prekės gautos 04-14
d. ir su „Laisvės TV” pagalba išsiųstos 7-ioms įstaigoms: slaugos

ir pagalbos centrams, ligoninėms ir globos namams.
03-27 d. įsigyta 4 000 vnt. medicininių kaukių, Prekės paskirstytos
Kapčiamiesčio globos namams, Pal. kun. Mykolo Sopočkos
hospisui (Rasų g.), Rokiškio psichiatrijos ligoninei, VšĮ
2 473,40 Eur
Švenčionių rajono ligoninei, VšĮ Pasvalio ligoninei ir kitoms,
pagalbos besikreipusioms, sveikatos priežiūros įstaigoms.

03-27 d. įsigyta 1 400 vnt. respiratorių FFP2, Prekės paskirstytos
sveikatos priežiūros įstaigoms pagal Laisvės TV pateiktus
poreikius.
04-17 d. įsigyta 4 320 litrų dezinfekcinio skysčio paviršiams, iš
projekto lėšų išleista 13 068. Skystis pristatymas į 47-ias sveikatos
priežiūros įstaigas Lietuvoje, dalis skysčio keliaus į slaugos ir
globos namus (šiuo metu aiškinamasi poreikis).
05-04 d. įsigyta 15 000 medicininių kaukių ir 20 000 ilgų antbačių,
išleista Priemonės paskirstytos sveikatos priežiūros įstaigoms,
slaugos ir globos namas.
05-07 d. kartu su Laisvės TV įsigyta 30 000 vienkartinių pirštinių,
10 000 kombinezonų ir 15 000 chalatų. Bendra pirkinio vertė 120
516.00 eurų. Maltiečiai iš Aukok.lt projekto lėšų sumokėjo 79 000 eur,
likusią dalį sumokėjo Laisvės TV.
04-07 įsigyta 2000 vnt. vienkartinių kaukių, esant skubiam
pagalbos prašymui 850 vnt. Perduoti Švenčionių PSPC
10-29 įsigyta 1000 vnt. apsauginių chalatų L; XL
dydis su
užspaudžiamom rankovėm, pagal poreikį perduota Raseinių raj.
GMP
10-29 įsigyta 741 vnt. respiratorių SPIROTEK
VS2200V, FFP2, vientisas, su
vožtuvu priekyje, pagal poreikį perduota Raseinių raj. GMP
10-29 įsigyta 559 vnt. respiratorių vienkartinių FS930V A FFP3 NR D su
Vožtuvėliu, pagal poreikį perduota Raseinių raj. GMP
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Purkštuvas su prailginimu transportavimo automobiliams
dezinfekuoti.
V. Paramos rinkimo administravimo mokestis

0 proc.
Iš viso:

0 proc.
241 6184,34
€
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Projekto rezultatai














Surinkta 241 596,96 €
Panaudota 241 618,43 €
FFP1 – 600 vnt.
FFP2 respiratorių 10 661 vnt.
FFP3 respiratorių 5741 vnt.
Dezinfekcinio skysčio: 4 320 litrų (paviršiams; 4080 litų iš projekto lėšų), 875 litrų
(rankoms; 500 litrų iš projekto lėšų)
Apsauginių kaukių 18 600 vnt.
Medicininių chalatų 16 000 vnt.
Pirštinių 30 000 vnt.
Kombinezonų 10 600
Antbačių 20 000 (ilgų) vnt.
Medicininių apsauginių akinių 400 vnt.
purkštuvas su prailginimu transportavimo automobiliams dezinfekuoti.

Supakuota ir išsiųsta dagiau nei 300 siuntų. Projektą vykdė maltiečių savanoriai ir
darbuotojai: civilinės saugos koordinatorius, pavežėjimo paslaugos „Važiuojam“
vairuotojai, komunikacijos skyriaus darbuotojai. Projektą įgyvendino 7 maltiečių
darbuotojai ir 3 savanoriai.
Apsaugos priemonės buvo skirstomos pagal SPĮ pateiktą poreikį. Siuntas visoje Lietuvoje
nemokmai vežė UAB „Omniva“, Vilniaus ir Kauno apskrityse – maltiečių darbuotojai arba
savanoriai.
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

Dalia Kedavičienė _____________ A.V.

5

