
 
 

Įmonės savanorystės diena „Maisto banke“ 
 

 

Kviečiame Jūsų įmonės darbuotojus vienai dienai prisijungti prie „Maisto banko“ 

savanorių ir dar labiau sutvirtinti savo komandą! 

 

Tyrimai rodo, kad darbuotojai kur kas ilgiau dirba įmonėje ir yra linkę ją rekomenduoti, jei ši 

yra socialiai atsakinga. Socialiai atsakingoje įmonėje darbuotojai yra labiau prisirišę, 

motyvuoti, patenkinti savo darbu ir daug labiau didžiuojasi savo darbdaviu. 

 

Siūlome puikų būdą įmonėms įgyvendinti savo socialinę politiką ir tuo pačiu stiprinti 

darbuotojų komandas tai – įmonės savanorystės diena „Maisto banke“. 

 

 

Per vieną dieną „Maisto banke“ įmonės darbuotojai: 

 

 padės išsaugoti milžinišką kiekį maisto produktų ir perduos juos nepasiturintiems: 

išrūšiuos, paskirstys ir nuveš į pasirinktą nepasiturinčius globojančią socialinę 

organizaciją; 

 susipažins su  maisto švaistymo problema ir iš arti pamatys išmetamo maisto mastus; 

 susipažins su skurdo situacija Lietuvoje bei „Maisto banko“ indėliu lengvinant 

vargingai gyvenančių žmonių gyvenimą; 

 įgys pagrindinių maisto saugos ir higienos žinių; 

 iš arti pamatys vienos didžiausių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų kasdienybę; 

 sustiprins tarpusavio ryšius ir komandos dvasią kartu dirbdami nekasdienį, labai 

svarbų, kai kam net gyvybiškai reikalingą darbą. 

 

Komandos stiprinimo privalumai: 

 

 susitelkimas bendram nesavanaudiškam tikslui 

bei darbas už komforto zonos ribų sudarys 

sąlygas stiprinti darbuotojų komunikavimo ir 

komandinio darbo įgūdžius; 

 savanorystės skatinimas stiprins socialiai 

atsakingos įmonės įvaizdį. Žinia apie darbuotojų 

savanorystę sukels daug teigiamo atgarsio 

viešojoje erdvėje, o darbuotojai neabejotinai taps 

įmonės ambasadoriais, prisidedančiais prie 

įmonės reputacijos gerinimo bendruomenėje; 

 augs įmonės darbuotojų, o taip pat ir partnerių 

pasitenkinimas/pasididžiavimas įmone bei 

motyvacija dirbti, to pasėkmė - geidžiamumas tarp 

potencialių darbuotojų; 

 bus stiprinamas verslo ir šalia jo esančios bendruomenės ryšys. 



 
 

Savanorystės aprašymas 

 

Darbuotojų-savanorių skaičius: 6-10 asmenų 

Data ir laikas: užsiėmimo trukmė  6 val., bet kurią darbo dieną. 

Vieta: „Maisto banko“ sandėliai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ar Panevėžio miestuose. 

 

Jūsų komandos nariai pasipuoš „Maisto banko“ prijuostėmis, pasiraitos rankoves ir stos į kovą 

su skurdu ir maisto švaistymu: pasirūpins, kad visi tą dieną nuo išmetimo išgelbėti maisto 

produktai būtų sutvarkyti ir perduoti nepasiturintiems. Kartu darbuosis „Maisto banko“ 

atstovas, kuris pasidalins įkvepiančiomis istorijomis ir papasakos apie gyvybiškai svarbų 

vaidmenį, kurį atlieka organizacija. 

 

„Maisto bankas“ pasirūpins darbuotojų apmokymu, savanoriškos veiklos organizavimu, 

komandos koordinavimu, darbo priemonėmis ir pietumis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokioje organizacijoje savanoriausite? 

 

„Maisto bankas“  - didžiausia ir viena žinomiausių labdaros organizacijų Lietuvoje. Kiekvieną 

dieną organizacijos sandėlius pasiekia vis daugiau nuo išmetimo išgelbėto, tačiau vartoti dar 

tinkamo maisto, kuris dar tą pačią dieną išrūšiuojamas ir perduodamas skurstantiesiems.  

 

„Maisto banke“ ypač svarbi savanorių pagalba. Vien 2018-aisiais metais savanorių dėka 

nepasiturintiems buvo išdalinta 8174 tonos maisto.  Be savanorių pagalbos „Maisto banko“ 

veikla nebūtų įmanoma. Džiaugiamės, jog socialinių organizacijų veiklos svarbą vis aktyviau 

palaiko verslo įmonės – ne tik finansiškai, bet ir pasitelkdamos savanorystę kaip darbuotojų 

motyvavimo ir komandos stiprinimo priemonę.  

 

Kontaktai 

 

Savanorių programos vadovė – Dovilė Kovalskytė 

Tel. 8 653 42480 

el.paštas dovile@maistobankas.lt 

 


