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PROJEKTO „LEDAUNYČIOS - TERMO DĖŽĖS SAUGIAM
MAISTUI“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

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

Telefonas: 8 5 262 76 75

El. pašto adresas: info@maistobankas.lt

Internetinė svetainė: www.maistobankas.lt

Iš www.aukok.lt prašyta suma projektui: 16237,25 Lt (4702,63 eurų)
Iš www.aukok.lt gauta suma projektui: 15175,54 Lt (4395,14 eurų)
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
„Maisto bankas“ – tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir dalinantis ją
nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančioms organizacijoms. Mūsų misija - bendradarbiaujant su
maisto gamintojais ir prekybininkais siekti, kad tinkamas vartoti maistas nebūtų išmetamas, bet
pasiektų nepritekliuje gyvenančiųjų stalą.
„Maisto bankas" yra nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, besiremianti geros valios
žmonių ir socialiai atsakingų įmonių pagalba. Bendradarbiaudami su socialinėmis ne pelno
organizacijomis bei įstaigomis siekiame užtikrinti, kad parama maistu pasiektų sunkiausiai
gyvenančius žmones. „Maisto bankas" propaguoja atsakingą maisto vartojimą, racionalią mitybą,
skatina efektyvų išteklių naudojimą bei visuomenės solidarumą mažinant skurdą ir tausojant
aplinką.
„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. Pradėjęs rinkti ir dalinti paramą maistu Vilniuje ir Panevėžyje, 2009 metais
„Maisto bankas" pradėjo veikti Klaipėdoje, o vėliau ir Kaune bei Šiauliuose. Šiuo metu kasdienę
paramą maistu „Maisto bankas“ renka ir dalina 74 Lietuvos miestuose ir rajonuose.
Siekdamas mažinti skurdą ir maisto švaistymą Lietuvoje „Maisto bankas“ subūrė didžiulį
partnerių - socialinių organizacijų ir įstaigų tinklą, teikiantį paramą maistu nepasiturintiems, kurį
sudaro 994 organizacijos. Bendradarbiaujant jomis per 2015 metus buvo išdalinta 6161 tona
maisto produktų skurstantiems. Bent kartą „Maisto banko“ paramą gavo 270 tūkst. žmonių. Šiuo
metu „Maisto bankas“ yra didžiausia ir viena geriausiai žinomų labdaros organizacijų Lietuvoje.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
„Ledaunyčios - termo dėžės saugiam maistui“ – „Maisto banko“ iniciatyva, padedanti
įsigyti specialių priemonių – termoizoliacinių dėžių ir šaldymo kapsulių, kurios užtikrina
organizacijos transportuojamo maisto saugų temperatūrinį režimą bei kitus higieninius
reikalavimus, kad nepasiturintiems perduodami maisto produktai būtų geriausios kokybės bei
tinkami vartoti.
„Maisto banko“ darbuotojai ir savanoriai kasdien surenka ir nepasiturintiesiems išdalina
paskutinės galiojimo dienos maisto produktus iš parduotuvių visoje Lietuvoje. Organizacija į savo
sandėlius gabena skirtingų rūšių maisto produktus – mėsą, žuvį, duoną, pieno produktus,
pusfabrikačius, bakalėjos gaminius. Siekdami užtikrinti kokybišką maisto produktų
transportavimą, „Maisto banko“ atstovai produktus veža juos atskirdami pagal minėtas maisto
produktų kategorijas, kadangi skirtingų produktų transportavimui keliami skirtingi reikalavimai.
Ypatingas dėmesys turi būti skirtas rizikingiausioms maisto grupėms – mėsai, žuviai ir
pieno produktams, kadangi norint išlaikyti šių rūšių geriausią kokybę bei tinkamumą vartoti, jie
privalo būti laikomi ne aukštesnėje nei 6 laipsnių pagal Celsijų temperatūroje. Todėl šiltuoju metų
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laiku jie turi būti laikomi ne įprastose popierinėse dėžėse, o sukrauti į specialias termoizoliacines
dėžes su vienodą temperatūros palaikymą užtikrinančiomis šaldymo kapsulėmis.
Projekto biudžetas:
Planuota
išleisti, Eur

Išleista,
Eur

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai

–

–

–

II. Materialių daiktų
įsigijimas

–

–

–

Termodėžės

804,26

804,26

Termodėžės

803,20

803,20

Termodėžės

757,95

757,95

Termodėžės

2029,73

2029,73

300121656 UAB Packmak PAK 16228 2015-0812 pav. Nr. 531 2015-07-31

–

–

–

–

–

–

7 proc.

286,86

III. Organizacinės
išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo
mokestis
Iš viso:

300121656 UAB Packmak PAK 14510 2014-1031 pav. Nr. 010-222; 2014-10-22
300121656 UAB Packmak PAK 15164 2015-0224 pav. Nr. 61 2015-02-11
300121656 UAB Packmak PAK 15882 2015-0623 pav. Nr. 367 2015-06-11

4682,00

Projekto veiklos, eiga:
„Maisto bankui“ kasdieniame paskutinės galiojimo dienos maisto produktų surinkime yra
reikalingos 320 termodėžių bei 640 šaldymo kapsulių (1 termodėžei skiriamos 2 šaldymo
kapsulės). Įprastai 1 termodėžė aukščiausio lygio kokybę gali užtikrinti maždaug 12 mėnesių.
Taigi, kiekvienais metais „Maisto bankas“ palaipsniui turi organizuoti savo termperatūrinį režimą
užtikrinančių priemonių atnaujinimą.
Projekto „Ledaunyčios - termo dėžės saugiam maistui“ vykdymo laikotarpiu ir jam
pasibaigus buvo įsigytos 144 termodėžės bei 288 šaldymo kapsulės už 4395,14 Eurų.
Projekto rezultatai:

Projekto „Ledaunyčios - termo dėžės saugiam maistui“ dėka „Maisto bankas“ įsigijo 144
termodėžes bei atnaujino 45 % darbo priemonių, suteikiančių galimybę mėsos, žuvies ir pieno
produktus transportuoti saugiai, palaikant tinkamą temperatūrinį režimą bei nepasiturintiems
asmenims perduoti aukščiausios kokybės ir tinkamus vartoti maisto produktus.
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Vaizdinė medžiaga:
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PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Sutinku, kad ji būtų
viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas
L.e.p. direktorė Kristina Tylaitė
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