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PROJEKTO
„KALĖDINĖ SRIUBA“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Maltos ordino pagalbos tarnyba
Įmonės kodas: 190740859

Telefonas: (5) 249 73 04

El. pašto adresas: info@maltieciai.lt

Internetinė svetainė: www.maltieciai.lt

Iš www.aukok.lt prašyta suma projektui: 250 Lt
Iš www.aukok.lt gauta suma projektui: 250 Lt

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Maltos ordinas yra viena seniausių humanitarinių organizacijų pasaulyje, vykdanti savo veiklą 120
pasaulio šalių, vienijanti apie 80 000 savanorių, 20 000 profesionalių medicinos darbuotojų bei 13
000 Maltos ordino narių riterių ir damų.
Maltos ordino veiklą Lietuvoje jau 19 metų vykdo Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) ir
globoja vienišus, skurstančius ir sergančius.
Viena iš Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT) humanitarinių veiklų yra pagalba senyviems ir
vargstantiems Lietuvos žmonėms, vykdoma per įvairias programas, pvz. Maisto ant ratų programą
ar Lankymo namuose programą.
Pagyvenusių ir skurstančių žmonių gyvenimo sąlygos Lietuvoje dar pablogėjo Vyriausybei
sumažinus pensijas. Dauguma jų gyvena labai arti arba žemiau oficialios skurdo ribos.
Priklausomai nuo situacijos, kai kuriuose miestuose maistą ruošia MOPT savanoriai MOPT
priklausančiose patalpose. Kituose miestuose MOPT perka maistą iš vietinių tiekėjų (pvz. ligoninių,
mokyklų ar vaikų dienos centrų).
Maisto ant ratų programos partneriai yra savivaldybės, ligoninės, mokyklos, bažnyčių parapijos,
maitinimo įstaigos, ūkininkai ir kiti. Programa finansuojama Kalėdinės sriubos kampanijos metu
surinktomis lėšomis.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas:
Pamaitinti vienišus, skurstančius, sergančius ir iš namų negalinčius išeiti senolius.

Projekto veiklos, eiga:
Vykdydama Maisto ant ratų programą, MOPT kasdien veža karštą maistą 300 pagyvenusių žmonių
trylikoje Lietuvos miestų: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Marijampolėje, Vilkaviškyje,
Rokiškyje, Akmenėje, Ignalinoje, Kaišiadoryse, Ventoje, Šiauliuose ir Naujoje Akmenėje. Kai
kuriuose miestuose dviejų patiekalų pietūs yra vežami kas antrą dieną.
Programą vykdo apie 40 savanorių visoje Lietuvoje.

Projekto biudžetas:
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys
dokumentai

30

atlyginimų lapas

I. Personalo kaštai (atlyginimai ir
honorarai su mokesčiais)
Atlyginimai

30

2

II. Materialių daiktų įsigijimas/nuoma
Maistas

175

175

sąskaitos faktūros, nutarimai

Kuras

7.50

7.50

sąskaitos faktūros

37.50

37.50

250

250

III. Organizacinės išlaidos
Atlyginimai

IV. Kitos išlaidos

Iš viso:

Projekto rezultatai:
Pamaitinta maždaug 300 žmonių visoje Lietuvoje.

Vaizdinė medžiaga:
Nuotraukos, nuorodos į video medžiagą.

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

Generalinis sekretorius

Bruno Kaspar

A.V.
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