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PROJEKTO „PADOVANOK VAIKUI PIETUS“ TARPINĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ
ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Įmonės kodas: 190740859

Telefonas: +370 5 2497304

El. pašto adresas: info@maltieciai.lt

Internetinė svetainė: www.maltieciai.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 26,591.29€; išleista 18,929.55€

SANTRAUKA
Projekto tikslas
Maltos ordino pagalbos tarnyba Lietuvos kaimo vietovėse ir miestuose yra įkūrusi 16
vaikų dienos centrų (2020 metais vienas jų yra laikinai uždarytas). Šiuos centrus dalinai
finansuoja LR Socialinės ir darbo apsaugos ministerija (2019 metais - 223,986 Eur), UAB
„Maxima Lt“ (1500 Eur), „Lidl“ (2019 metais - 18,458 Eur.) ir kt.
Vaikų dienos centruose yra dirbama su vaikais iš socialiai remtinų ir rizikos šeimų. Čia
jiems patyrę pedagogai, socialiniai darbuotojai (maltiečiai) ir savanoriai padeda ruošti
namų darbus, lavinti socialinius įgūdžius, organizuojamos neformalaus ugdymo veiklos,
vaikai yra maitinami šiltu maistu. Ne paslaptis, kad labiausiai vaikai, atėję į centrą, laukia
šilto maisto. Tik tada, kai pasisotina, jie noriai užsiima kitais dalykais. Vieno vaiko
maitinimui skiriame 0,8 euro 1 dienai. Už tą sumą jie valgo 2 kartus – iš karto po pamokų
gauna šilto maisto, kuris neretai būna vienintelis visavertis valgis, ir prieš eidami namo
apie 16 val. dar geria arbatą su užkandžiu. Namuose mūsų globojami vaikai dažniausiai
randa tuščią šaldytuvą ir tėvus, kuriems nelabai rūpi.
Kad ir kaip būtų graudu, daugelis vaikų į maltiečių dienos centrus ateina tiesiog
pavalgyti. Šiuo metu visoje Lietuvoje globojame daugiau kaip 400 vaikų. Visuose juose
finansavimo šaltiniai maitinimui yra terminuoti, biudžetas numatomas tik tam tikram
laikui, tad lėšų visaverčiam ir pastoviam vaikų maitinimui labai trūksta. Esame
apskaičiavę, kad visiems metams 16 centrų vaikus maitinti reikalinga suma yra 50 tūkst.
eurų. Beje, maltiečių centrai dirba ir vasarą, mokiniai juose būna visą dieną, daug laiko
praleidžia gryname ore.
Projekto rezultatai









2017 metais paramą panaudojom:
rugpjūčio mėnesį 32 vaikai buvo išsiųsti į psichosocialinę reabilitacijos stovyklą,
kurioje gavo visavertišką maitinimą, psichologinę pagalbą, buvo mokomi socialinių
įgūdžių.
2018 metais paramą panaudojom:
Maisto pirkimui
edukacijai
psichologo konsultacijoms
edukacinėms ekskursijoms
edukacinei stovyklai.
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Tai humanitarinė organizacija, teikianti socialinę pagalbą nepasiturintiems visuomenės
nariams.
Maltiečių veikla Lietuvoje:








42 maltiečių grupės miestuose ir miesteliuose
985 suaugę savanoriai
25 miestuose jaunųjų maltiečių grupės, vienijančios 500 jaunųjų maltiečių
2600 globojamų senolių
15 vaikų dienos centrų + 1 atviras jaunimo centras, juos lanko 380 vaikų iš
stokojančių šeimų
5 senjorų klubai, vienijantys 102 senjorus
2 senjorų dienos centrai, kuriuos lanko 30 senjorų

Beveik 1500 maltiečių savanorių 42 Lietuvos miestų nuolat teikia pagalbą daugiau kaip 2
600 senų, vienišų, skurstančių, turinčių negalią žmonių. Parama teikiama ir socialiai
remtiniems vaikams, kurių dabar globojama daugiau kaip 380 iš 260 šeimų, jie lanko 15
vaikų dienos centų. Maltiečių projekte „Maistas ant ratų” kasmet senjorams išvežiojama
daugiau kaip 100 tūkst. karšto maisto porcijų. Maltiečiai Lietuvoje yra Maltos ordino, kuris
yra krikščioniška pasaulinė organizacija, pagalbą skurstantiems bei ligoniams teikianti 120
šalių dalis.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Maltiečių vaikų dienos centro veikloje dalyvauja vaikai iš socialiai remtinų,
socialinės rizikos, daugiavaikių šeimų. Jų tėvai girtauja, niekur nedirba, kai kurie
gydosi nuo priklausomybių ar psichikos ligų. Kaimo vietovės išsiskiria didžiausiu
bedarbystės lygiu Lietuvoje, dėl šios priežasties pačios šeimos nebeišgali užtikrinti
būtinų sąlygų vaikui tinkamai vystytis, todėl vaikų dienos centrų įkūrimai
maltiečiams buvo labai svarbus įvykis, padėjęs gerinti vaikų iš socialiai remtinų
šeimų gerovę.
Vaikų dienos centruose mokytojos padeda vaikams atlikti namų darbus.
Užsiėmimų metu vaikai mokosi, sportuoja, muzikuoja, skaito pasakas, daro įvairius
meninius darbelius, mezga, mokosi pasigaminti maistą, plauti savo indus,
susipažįsta su kompiuterinio raštingumu, žaidžia lietuvių liaudies žaidimus, tvarko
patalpas, aplinką, lanko vienišus senelius, vaikams diegiamos vertybės, teigiamai
veikiančios asmenybės raidą, padedančios pritapti ir susiorientuoti visuomenėje.

2

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

Materialių daiktų
įsigijimas

Maitinimas

6331,17

Edukacinė stovykla
Edukacija
Psichologo konsultacijos
Ekskursijos
Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

9900,00
890,00
300,00
270,00
7 proc.

VP Nr.2576, BTT-00010, CC0306 Nr.
0025881, Nr. SR 0000436, Nr. BRB
X4810000234705,
Nr. BRBX481000223682,
Nr. 5MOK81E198U4A04, Nr. MAX
Nr. 250190003285, Nr. 18038, SFEGT
Nr. 0000894, SFEGT Nr. 0000773,
MAX Nr. 998190000216, Nr. 0369255
ADM000741
AA Nr. 002, TBR Nr. 03
Nr. PSK 009
VIII-08/25

1238,38
18929,55

Projekto rezultatai
Vaikai, lankantys maltiečių vaikų dienos centrus turi ne tik galimybę pavalgyti ir paruošti
pamokas socialinių darbuotojų pagalba, bet ir bendrauti su panašias patirtis turinčiais
vaikais, išsikalbėti. Išsikalbėjimas, prieraišumas, savo sunkumų atskleidimas yra itin
reikšmingi vaiko gyvenime, nes padeda sumažinti stresą, mokytis jį įveikti ir pan. Kita
vertus, dienos centrų aplinka yra labai reikšminga vieta vaikams, kuriems reikia atsikvėpti
nuo šeimos. Turime suprasti, kad yra vaikų, kurie gyvena su savo šeima mažuose
bendrabučio tipo kambarėliuose, neturėdami galimybių išvengti tėvų piktnaudžiavimo
alkoholiu, barnių ir pan. Šios grupės vaikams dienos centrai yra tai, kas padeda jiems
gyventi ir augti, o maitinimas yra to proceso neatsiejama dalis.

3

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

Generalinė sekretorė

Dalia Kedavičienė A.V.
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