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PROJEKTO „PARAMA MAISTU – NE IŠMETAME, O
ATIDUODAME LABDARAI“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“
Įmonės kodas: 192015172

Telefonas: 8 5 262 76 75

El. pašto adresas: deimante@maistobankas.lt

Internetinė svetainė: www.maistobankas.lt

Iš www.aukok.lt prašyta suma projektui: 15 000 Lt
Iš www.aukok.lt gauta suma projektui: 15 000 Lt

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
„Maisto bankas” – tai Lietuvoje veikiantis labdaros ir paramos fondas, kurio tikslas
organizuoti paramą maistu nepasiturintiems asmenims – maţinti maisto švaistymą ir skatinanti
tinkamų vartoti maisto produktų perdavimą skurstantiems ţmonėms. Bendradarbiaudami su maisto
gamintojais ir prekybininkais, o taip pat su socialiai remtinais ţmonėmis besirūpinančiomis
organizacijomis siekiame, kad tinkami vartoti maisto produktai nebūtų utilizuoti, bet būtų naudojami
vargingai gyvenantiems ţmonėms maitinti. „Maisto bankas“ taip pat šviečia visuomenę apie
atsakingo vartojimo svarbą, prisideda formuojant sveikos mitybos įpročius.
2001 m. prasidėjęs kaip labdaros ir paramos fondo „Lietuvos ir JAV iniciatyvos“ projektas
rengiant maisto produktų rinkimo akcijas prekybos centruose, nuo 2007 m. ši organizacija pakeitė
pavadinimą ir tapo „Maisto banku“. „Maisto bankas“ Vilniaus, Panevėţio ir Klaipėdos miestų
savivaldybėse administruoja „Maisto iš intervencijų atsargų teikimo labiausiai nepasiturintiems
asmenims programą“, kurios dėka 2009 m. 30 tūkst. socialiai remtinų asmenų kas antrą mėnesį
sulaukė paramos maistu uţ 2,1 mln. lt.
2009 metai „Maisto bankui“ buvo intensyvūs dėl sparčiai augančio paramos gavėjų, taip pat
ir rėmėjų skaičiaus. Praėjusiais metais surinkta dvigubai daugiau paramos maistu (surinktos
paramos vertė 4,9 mln. Lt), atkreiptas didesnis visuomenės ir atsakingų institucijų dėmesys į kovą
su skurdu optimizuojant paramos maistu organizavimą. 2010 m. planuojama „Maisto banko“ plėtra
didţiuosiuose Lietuvos miestuose: Klaipėdoje, Kaune. Infrastruktūrinis stiprinimas reikalingas
Panevėţio regione. Planuojama 2010 m. gauti bei išdalinti dvigubai daugiau paramos maistu nei
2009 m.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas:
Ekonominė krizė skaudţiausiai veikia maţas pajamas gaunančius asmenis, todėl būtina
ieškoti būdų, kaip sunkmečiu padėti jiems tenkinti būtiniausius poreikius. Labiausiai skursta vieniši
pagyvenę asmenys, vieni vaikus auginantys asmenys, daugiavaikės šeimos.
„Lietuvos ryto“ duomenimis, vien prekybos tinklas Maxima per mėnesį iš savo parduotuvių ir
sandėlių išmeta apie 50-70 negyvūninės kilmės (vaisių, darţovių) ir 16-20 tonų gyvūninės kilmės
maisto produktų. „Maisto bankas“ buvo paskaičiavęs, kad kas savaitę iš 20-ties Vilniaus mieste
veikiančių parduotuvių galima būtų surinkti tinkamo vartojimui maisto produktų uţ 9 tūkst. litų.
Šio projekto pagrindinis tikslas – bendradarbiaujant su maisto gamintojais ir prekybininkais
išplėsti paramos maistu racioną ir pradėti nepasiturintiems asmenims teikti paramą švieţiais
maisto produktais. Norint pasiekti šį tikslą, vienas iš svarbių uţdavinių buvo tinkamų sąlygų greitai
gendančiam maistui laikyti ir sandėliuoti uţtikrinimas. Greitai gendantiems maisto produktams
reikalingas temperatūrinis reţimas ir čia mums buvo labai reikalingas šaldytuvas – kamera, kurį
galėjome įsigyti tik aukok.lt aukotojų dėka.
Sėkmingiausiai bendradarbiavimas gaunant paramą švieţiais maisto produktais uţsimezgė
su prekybos tinklu „Iki“. Jau nuo rugsėjo „Maisto banko” suburta komanda šešis kartus per savaitę
surenka maisto produktus iš prekybos centrų, juos surūšiuoja, supakuoja ir paskirsto didţiausią
skurdo riziką patiriantiems ţmonėms. Kai maistas iš parduotuvių atkeliauja į sandėlį, greitai
gendantiems maisto produktams, iki jiems iškeliaujant pas paramą gaunančius ţmones,
reikalingas šaldytuvas. Didelis pramoninis šaldytuvas yra ne tik svarbi šio projekto dalis, bet taip
pat atveria mums galimybes rimtai kalbėtis su visais Lietuvos maisto gamintojais ir sulaukti
paramos švieţiais maisto produktais, kas iki įsigyjant šaldytuvą buvo neįmanoma, nes maisto
gamintojai mums paramos švieţiu maistu neteikdavo dėl to, jog negalėdavome uţtikrinti jam
tinkamų laikymo sąlygų.

1

aukok.lt pateikto projekto biudžetas:

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Šaldymo įrenginiai
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Iš viso:

Planuota išleisti, Lt
15 000
15 000
15000

Išleista, Lt
15788
15788
15788

Išlaidas įrodantys dokumentai

PVM s-f KM Nr. 0086

Projekto veiklos, eiga:
Paramą maisto produktais „Maisto banko“ darbuotojai ir savanoriai iš prekybos tinklo „Iki“
pradėjo rinkti 2009 metų rugsėjo mėnesį. Pirmąjį bandomąjį mėnesį paramą surinkdavome tik iš 12
parduotuvių. Nuo spalio mėnesio parama greitai gendančiais maisto produktais surenkama iš 22
Vilniaus mieste veikiančių parduotuvių. Nuo 2010 metų iš visų 25 “Iki“ parduotuvių Vilniaus mieste.
Nuo bendradarbiavimo pradţios, „Maisto bankas“ iš šio tinklo jau surinko ir nepasiturintiems
asmenims išdalino 185 tonas maisto, kurio vertė viršija 918 tūkst. Lt. Ši parama vargingai
gyvenantiems ţmonėms leido pavalgyti daugiau nei 184 000 kartų. Šią paramą kasdien gauna
vaikų dienos centrus lankantys nepasiturinčiose, ar socialinės rizikos šeimose gyvenantys vaikai,
labdaros valgyklose valgantys socialiai remtini asmenys, įvairią negalią turintys ţmonės, vyresnio
amţiaus ţmonės. Kasdien ši parama taip pat pasiekia ir ne maţiau nei 30 šeimų iš skirtingų
Vilniaus miesto seniūnijų, kurios per paskutinį pusmetį neteko darbo ir augina vaikus. Per savaitę
šią paramą gauna apie 200 šeimų.
Paramą šaldytuvui, kuris reikalingas greitai gendantiems maisto produktams laikyti aukok.lt
gerų darbų kūrėjai suaukojo per keturis mėnesius, kuo mes labai dţiaugiamės. Vasario pirmomis
dienomis mūsų sandėlyje pradėjo veikti uţ aukok.lt lėšas nupirktas šaldytuvas – šaldymo kamera.
Jos talpa 30 kubinių metrų. Iki tol greitai gendančius maisto produktus, kai buvo šilta, laikydavome
maţuose buitiniuose šaldytuvuose.
Išplatinsime pranešimą spaudai padėkodami, o taip pat siekdami informuoti greitai
gendančių maisto produktų gamintojus apie tai, kad „Maisto bankas“ jau turi galimybes paramai
priimti ir tinkamai sandėliuoti jų gaminamą produkciją. Tikimės uţmegzti bendradarbiavimą su
didţiaisiais pieno perdirbėjais, mėsos gamintojais, paukštynais. Tikime, kad tai leis iki 10%
padidinti „Maisto banko“ gaunamos ir išdalinamos paramos kiekį.

Projekto rezultatai:
Projekto metu iš prekybos centrų surenkant maisto produktus, kurių dėl paţeistų pakuočių
ar trumpo tinkamumo vartoti termino nespėjama parduoti, bet kurie yra tinkami vartoti, rezultatai
pranoko bet kokius lūkesčius. Per savaitę šiuo metu surenkama maisto ne uţ 9 tūkst. Lt kaip
planuota projekto pradţioje, bet uţ 35 tūkst. Lt. Tokie maisto produktai su šio projekto pagalba
nebuvo utilizuojami, o pasiekė skurstančiųjų stalą. Nuo projekto pradţios, „Maisto bankas“ iš „Iki“
prekybos tinklo jau surinko ir nepasiturintiems asmenims išdalino 185 tonas maisto, kurio vertė
viršija 918 tūkst. Lt. Ši parama vargingai gyvenantiems ţmonėms leido pavalgyti daugiau nei 184
tūkst. kartų. Kadangi šaldytuvą turime dar tik šiek tiek daugiau nei mėnesį, jame kol kas buvo
laikoma apie 25 tonas greitai gendančių maisto produktų. Daugiausia tai maisto produktai, gauti iš
prekybos tinklo „Iki”, taip pat kūdikių maistelis, kurį paramai skyrė „Nukas”, „Mantingos” šaldytos
tešlos ir pyragaičiai.
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Klipukas apie tai, kaip „Maisto banko“ dėka duona nenukeliauja į šiukšlinę, bet pasiekia
nepasiturinčių ţmonių stalą. Kai buvo rengiamas šis klipukas šaldytuvo dar neturėjome, bet šis
klipukas vis tiek bus Jums naudingas:
„Duonos kelionė“ – http://www.youtube.com/watch?v=9n_rJiIMwac
Pirmieji maisto produktai atkeliauja į naują šaldytuvą:

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų
viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Direktorė Deimantė Ţebrauskaitė
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