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2011 m. rugsėjo 19 d.

PROJEKTO „PAMAITINKIME NEPASITURINČIUS
PANEVĖŽIEČIUS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

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

Telefonas: 8 5 262 7675

El. pašto adresas: deimante@maistobankas.lt

Internetinė svetainė: www.maistobankas.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 15 000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 15 000 Lt
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SANTRAUKA
Projekto tikslas: surinkti lėšas maistovežio, kuris kasdien surinks maistą iš paramos davėjų ir
išvežios paramos gavėjams, įsigijimui Panevėžyje.

Projekto rezultatai:
•
•
•

Nupirktas maistovežis su šaldymo įranga „Maisto banko“ Panevėžio skyriui.
Parama maistu kasdien surenkama iš 7 prekybos centrų Panevėžyje.
Maistovežis taip pat suteikė galimybę gauti ir atsivežti paramą iš Panevėžio apskrityje
veikiančių maisto gamintojų.
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
„Maisto bankas“ – tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir dalinantis ją
nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančioms organizacijoms. „Maisto bankas” Lietuvoje veiklą
pradėjo 2001 metais, kuomet labdaros ir paramos fondas „Lietuvos ir JAV iniciatyvos” padedant
„Kraft Foods Lietuva” pradėjo vykdyti „maisto banko” labdaros programą. Kasmet daugelyje
Lietuvos miestų organizavome „Maisto banko” akcijas, kurių metu šimtai ne pelno organizacijų ir
tūkstančiai savanorių padėjo rinkti žmonių skurstantiesiems aukojamą maistą.
2007 metais „Maisto bankas“ tapo savarankišku labdaros ir paramos fondu, kurio tikslas –
padėti pamaitinti skurstančius Lietuvos gyventojus, mažinti maisto švaistymą, skatinti visuomenės
solidarumą ir pilietiškumą. Pradėjęs rinkti ir dalinti paramą maistu Vilniuje ir Panevėžyje, 2009
metais „Maisto bankas“ pradėjo veikti Klaipėdoje, o nuo 2010 m. pradžios ir Kaune. „Maisto banko“
draugo „City Service“ bei „Maisto banko“ plėtros partnerio „Swedbank“ dėka parama maistu
šiandien dalijama trisdešimt aštuoniuose Lietuvos miestuose ir rajonuose. „Maisto bankas“ yra
Europos maisto bankų federacijos FEBA narys. 2010 metais „Maisto bankas“ išdalino 2 529 tonas
paramos maistu už 10,1 mln. litų. Šią paramą reguliariai kiekvieną mėnesį gavo daugiau nei 35
tūkstančiai nepasiturinčių Lietuvos gyventojų.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas
Ekonominei krizei nesitraukiant, augant nedarbui sparčiai auga asmenų, kuriems reikalinga
parama maistu, skaičius. Šiuo metu labiausiai skursta vieni vaikus auginantys asmenys,
daugiavaikės šeimos, kurių tėvai yra netekę darbo, taip pat vieniši pagyvenę asmenys. Ekonominė
krizė skaudžiausiai veikia mažas pajamas gaunančius asmenis, todėl būtina ieškoti būdų, kaip
sunkmečiu padėti jiems tenkinti būtiniausius poreikius.
„Maisto bankas” maisto produktų surinkimą ketina išplėsti ir Panevėžio mieste. Šiame
mieste veikia 7 „IKI“ prekybos centrai, iš kurių surenkami maisto produktai. Jų dėl pažeistų
pakuočių ar trumpo tinkamumo vartoti termino nespėjama parduoti, bet jie yra tinkami vartoti. Tokie
maisto produktai būtų ne utilizuojami, o pasiektų skurstančiųjų stalą. Taip pat dėl Panevėžio
regione egzistuojančios geros logistinės infrastruktūros čia reziduoja maisto gamintojai –
potencialūs maisto banko rėmėjai, tokie kaip „Rokiškio sūris“, „Amilita“, „Malsena“ ir pan. Šios
įmonės regulairiai galėtų suteikti paramą maistu nepasiturintiems panevėžiečiams.
Tam, kad visa parama maistu pasiektų „Maisto banką”, būtina, kad suburta komanda
kasdien automobiliu surinktų maisto produktus iš maisto prekybininkų ir gamintojų, juos surūšiuotų,
supakuotų ir paskirstytų didžiausią skurdo riziką patiriantiems panevėžiečiams. Šio projekto tikslas
ir buvo surinkti reikiamą paramą automobilio, kuriuo kasdien galėtume surinkinėti paramą, pristatyti
ją į sandėlį, vėliau – paramos gavėjams.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai

Planuota
išleisti, Lt
-

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

-

II. Materialių daiktų įsigijimas
Transporto priemonė VW Kasten

15 000

19 360

III. Organizacinės išlaidos

-

-

IV. Kitos išlaidos

-

-

15 000

19 360

Iš viso:

PVM s-f GAA Nr. 1098091 (likusi
dalis padengta iš kitų paramos lėšų)
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Projekto veiklos, eiga
Su UAB „Palink“ buvo pasirašyta sutartis dėl galimybės surinkti neparduodamus, bet
vartojimui tinkamus maisto produktus iš „IKI“ tinklo prekybos centrų. Penkis kartus per savaitę
„Maisto banko“ darbuotojas su savanoriais iš septynių Panevėžio „IKI“ prekybos centrų vos įsigijus
automobilį surenka maisto produktus bei pristato juos į „Maisto banko“ nuomojamą sandėlį. Čia
atvežtus maisto produktus „Maisto banko“ darbuotojas ir savanoriai perrūšiuoja, supakuoja
užtikrindami saugų sandėliavimą.
Paraleliai vykdėme susitikimus su regione veikiančiais maisto gamintojais bei
prekybininkais, siekdami pasirašyti reguliarios paramos teikimo sutartis, kurios leistų
nepasiturintiems panevėžiečiams teikti paramą ne tik trumpo galiojimo šviežiais maisto produktais,
bet taip pat ir sausais ilgai negendančiais maisto produktais, pieno gaminiais ir pan. Pasirašytos
paramos sutartys su „Rokiškio sūriu“ bei „Panevėžio logistikos centru”.
Taip pat pasirašėme bendradarbiavimo sutartis su nepasiturinčiais panevėžiečiais
besirūpinančiomis organizacijomis ir tokiu būdu sukurta iš prekybos labdarai išimamo maisto
surinkimo, paskirstymo ir išdalinimo sistema, užtikrinanti efektyvų bei skaidrų maisto produktų
surinkimą iš „IKI” prekybos centrų ir išdalinimą didžiausioje skurdo rizikoje gyvenantiems
asmenims. Surinktas maistas naudojamas labdaros valgykloje „Betliejus“, vaikų dienos centruose
SOS vaikai, Panevėžio vaikų dienos užimtumo centre, Panevėžio neįgaliųjų bendrijos
nepasiturinčių narių maitinimui, „Pagalbos centro“ globojamoms skurdžiai gyvenančioms šeimoms
maitinti, taip pat remiant darbo netekusius asmenis, jų šeimas, gausias šeimas ir pan.

Projekto rezultatai
Gavę per www.aukok.lt surinktą paramą įsigijome krovininę transporto priemonę, skirtą
maisto produktams transportuoti. „Maisto bankas“ prie aukok.lt geradarių paaukotų 15 tūkst. Lt
pridėjęs dar 4 360 Lt įsigijo transporto priemonę su šaldymo įranga.
Šio projekto dėka parama maistu kasdien surenkama iš 7 prekybos centrų Panevėžyje.
Kasdien surenkama maisto už ne mažiau nei 3 300 Lt. Tai leidžia kasdien nepasiturinčius žmones
pamaitinti ne mažiau nei 1 700 kartų. Maistovežis taip pat suteikė galimybę gauti ir atsivežti
paramą iš Panevėžio apskrityje veikiančių maisto gamintojų – „Rokiškio sūris“ ir „Panevėžio
logistikos centras“. Per 2011 metus planuojama Panevėžyje nepasiturintiems asmenims su
maistovežiu surinkti bei į sandėlį pristatyti ne mažiau nei 250 tonų maisto, kurio vertė viršys 885
tūkst. Lt.

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

Deimantė Žebrauskaitė ___________
A.V.
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