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Kasdien, padedant daugybei 
savanorių, socialinių 
organizacijų, geraširdžių 
aukotojų ir socialiai atsakingų 
įmonių, vykstame į šimtus 
maisto parduotuvių ir 
sandėlių, pas ūkininkus ir 
maitinimo įstaigas, kad 
tinkamas vartoti maistas būtų 
ne išmetamas, o pasiektų 
nepasiturinčiųjų stalą.

Tai labdaros ir paramos 
fondas, renkantis paramą 
maistu ir teikiantis 
ją nepasiturinčiųjų 
maitinimui.

„MAISTO 
BANKAS“ 

Tikime, kad joks geras 
maistas negali būti išmestas, 

kaip ir nė vienas žmogus 
nenusipelno būti alkanas.



32020 m. veik los ataskaita

TURINYS

04 Kaip „Maisto bankas“ veikia

05 Kasdienė „Maisto banko“ veikla 

06 Parama maistu

08 Bendradarbiavimas su prekybos 
tinklais

09 Kova su maisto švaistymu ir 
poveikis aplinkai

11 Maisto perdirbimo virtuvė

12 Foodprint

13 Kaupti mažiau dalintis. Kurioje 
vietoje dėsime kablelį?

14 Pagalba maistu pandemijos metu: 
karštoji linija

15 „Maisto banko“ akcija

16 Labdaros koncertas „PasiDalink“

17 Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondas

19 Paramos maistu gavėjai

20 „Maisto banko“ išlaidos

21 Gautos lėšos

22 Žmogiškieji ištekliai

26 Direktoriaus žodis



42020 m. veik los ataskaita

KAIP 
„MAISTO 
BANKAS“ 
VEIKIA
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KASDIENĖ 
„MAISTO 
BANKO“ 
VEIKLA

51484

Kiekvieną dieną „Maisto banko“ 
savanoriai ir partneriai vyksta į 514 
parduotuvių 84 Lietuvos miestuose 
ar miesteliuose, iš kurių surenka 
neparduotus, tačiau žmonių vartojimui 
dar tinkamus ir saugius maisto 
produktus. 

Taip pat „Maisto banko“ sandėlius 
pasiekia dėl įvairių priežasčių 
gamintojų neparduoti geri maisto 
produktai. Priimame bandomuosius /
eksperimentinius (vartoti saugius) 
gaminius, maisto produktus su 
netinkamu ženklinimu, neprekinės 
išvaizdos produkciją, perprodukciją, 
šalutinius gamybos produktus, 
produktus su pažeistomis išorinėmis ar 
sezoninėmis, proginėmis pakuotėmis, 
dėl klaidų transportavimo grandinėje 
tikslo nepasiekusius maisto produktus.  

Atsivežę maistą į sandėlius, savanoriai 
jį išrūšiuoja pagal kategorijas, patikrina 
galiojimo datas, viską pasveria ir 
didžiąją produktų dalį paskirsto kitoms, 
nepasiturinčiais besirūpinančioms 
socialinėms organizacijoms – „Maisto 
banko“ partnerėms. Likusi tinkamo 
vartoti maisto dalis perduodama 
tiesiogiai į „Maisto banko“ dalinimo 
punktus ar Klaipėdoje esančią labdaros 
valgyklą, kurioje maitinami sunkiau 
gyvenantys žmonės. 

Surinkdami atliekamą maistą ne tik 
padedame nepasiturintiems, bet ir 
kovojame prieš maisto švaistymą, 
išsaugome žemės resursus. Tai 
kasdienė „Maisto banko“ veikla, dėl 
kurios surenkama daugiau nei 68 % viso 
per metus „Maisto banką“ pasiekiančio 
ir nepasiturintiems perduodamo 
maisto.

Šalia kasdienės veiklos du kartus per 
metus „Maisto bankas“ organizuoja 
akcijas parduotuvėse, kurių metu 
prašoma žmonių paaukoti ilgiau 
galiojančių maisto produktų. Taip 
pat kas antrą mėnesį „Maisto banko“ 
sandėlius pasiekia Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
fondo (EPLSAF) parama. Ją „Maisto 
bankas“, kaip Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos partneris, padeda 
išdalinti skurstantiems dvidešimt 
keturiose Lietuvos savivaldybėse. 

PARDUOTUVIŲMIESTAI  ORGANIZACIJOS / 
DALINIMO PUNKTAI

„MAISTO BANKO“
SANDĖLIAI
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26,4 % 
daržovės ir vaisiai

15,2 % 
duonos ir 
pyrago
gaminiai

14 % 
bakalėja

13,1 % 
pieno
produktai

7,5 % 
mėsa ir 
žuvis

4,7 % 
pagamintas
maistas

4,2 % 
higienos ir 
dezinfekcijos 
priemonės

3,8 % 
aliejus,
riebalai

3 % 
konditerijos 
gaminiai, 
saldumynai 2,6 % 

gėrimai 0,2 % 
kūdikių
maistas

metais „Maisto bankas“ 
surinko ir stokojantiems 

išdalino 7 724 tonas maisto, 
kurio vertė 13,2 mln. eurų

2020

62020 m. veik los ataskaita

PARAMA MAISTU

5,3 % 
kiti maisto 
produktai



72020 m. veik los ataskaita

Surinkto maisto šaltiniai

Net 68 % viso 2020 m. surinkto ir 
išdalinto maisto sudaro nuo išmetimo 
išgelbėti maisto produktai. Didžiausia 
dalis – 58 % – iš prekybos tinklų surinkti 
paskutinę dieną galiojantys maisto  
produktai bei neparduoti vaisiai ir 
daržovės. Po 4 % sudaro maistas, 
surinktas iš didmeninės prekybos bei 
logistikos ir gamybos įmonių, 2 % – iš 
ūkininkų, augintojų ir HoreCa sektoriaus 
išgelbėtas maistas.

Likusi 2020 m. surinkto ir išdalinto 
maisto dalis – „Maisto banko“ dalinama 
Europos Sąjungos perkama parama 
labiausiai nepasiturintiems – 29 % ir 
žmonių suaukoti ilgo galiojimo maisto 
produktai – 3 %.

58 % 
mažmeninė 

prekyba

29 % 
EPLSAF

4 % 
Didmeninė 
prekyba, 
logistika

2 % 
ūkininkai, 
augintojai ir 
HoReCa

3 % 
žmonių 

paaukotas 
maistas 4 % 

gamybos įmonės

2020 m. veik los ataskaita 7
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Bendradarbiavimo 
apimtis 

(parduotuvių, iš kurių
surenkamas maistas,

skaičius)

Surinkto 
maisto 
kiekis
(kg)

Surenkamas asortimentas Intensyvumas

Prekybos tinklas 
„IKI“ 228 / 228  (100 %) 3 295 007 

Visų kategorijų paskutinės dienos galiojimo 
maisto produktai (pieno, duonos, mėsos, 

žuvies produktai, vaisiai ir daržovės)
Produktai surenkami 5–7 d./sav.

Prekybos tinklas 
„Rimi” 57 / 57  ( 100 %) 406 677

Iš 35 „HyperMarket“: visų kategorijų paskutinės 
dienos galiojimo maisto produktai, išskyrus 
vaisius ir daržoves. Iš 22 „SuperMarket“: tik 
bakalėjos produktai po „Geriausias iki...“

Produktai surenkami
6–7 d./sav. iš „HyperMarket“,
1 kart./sav. iš „SuperMarket“ 

Prekybos tinklas 
„Maxima“ 109 / 247  (44 %) 306 219 Perduodami tik duonos ir bakalėjos produktai, 

kurių „Geriausias iki...“ terminas pasibaigęs Produktai surenkami 3  d./sav.

Prekybos tinklas 
„Lidl“ 51 / 51  (100 %) 282 309

Perduodami duonos ir bakalėjos produktai, 
Vilniaus mieste perduodamos ir

daržovės bei vaisiai

Produktai surenkami 3  d./sav.
2020 m. prasidėjus vaisių / 
daržovių surinkimui Vilniaus

mieste, produktai čia pradėti 
surinkinėti 5 d./sav.

Prekybos 
tinklas „Express 
Market“

35/35  (100 %) 212 584
Visų kategorijų paskutinės dienos galiojimo 

maisto produktai (pieno, duonos, mėsos, 
žuvies produktai, vaisiai ir daržovės)

Produktai surenkami 7 d./sav.

Krautuvėlės 
„VIKIS“ 22 / 22  (100 %) 19 226

Visų kategorijų paskutinės dienos galiojimo 
maisto produktai (pieno, duonos, mėsos, 

žuvies produktai, vaisiai ir daržovės)
Produktai surenkami 6 d./sav.

Vilniaus duonos 
parduotuvės 4/4  (100 %) 7 672 Duonos gaminiai Produktai surenkami 3 d./sav.

Prekybos 
tinklas „KESKO 
Senukai“

2 parduotuvės 
(kuriose 

pardavinėjamas 
maistas)

15 122 Visų kategorijų maisto produktai, išskyrus 
vaisius ir daržoves Produktai surenkami 3 d./sav.

BENDRADARBIAVIMAS SU 
PREKYBOS TINKLAIS

Kadangi Lietuvoje 
visas parduotuvėse 
neparduotas maistas lieka 
pačiose parduotuvėse 
ir nebūna grąžinamas 
gamintojams, 
prekybos tinklai yra 
didžiausias atliekamo 
ir neretai sunaikinamo 
maisto šaltinis. 
Bendradarbiaudami 
su prekybos tinklais ir 
parduotuvėmis siekiame, 
kad ten atliekantis geras 
maistas nebūtų išmestas, 
o pasiektų stokojančius. 
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KOVA SU MAISTO ŠVAISTYMU 
IR POVEIKIS APLINKAI

Maisto švaistymo problema 
pabrėžiama ir Jungtinių Tautų 
Darnaus vystymosi tiksluose, kuriais 
siekiama, kad iki 2030 m. kiekvienoje 
valstybėje perpus sumažėtų išmetamo, 
iššvaistomo maisto kiekiai, būtų 
sustabdytas badas. JT Maisto ir žemės 
organizacijos duomenimis didžiausi 
maisto kiekiai prarandami derliaus 
nuėmimo, prekybos ir vartojimo 
lygmenyse.

Norint spręsti šią problemą, visų 
pirma, anot ES ekspertų, reikalingas 
bendras valstybinių ir nevyriausybinių 
organizacijų bei verslo įmonių 
susitarimas. Džiaugiamės, kad 
kovoje su maisto švaistymu gebame 
telkti skirtingų sektorių atstovus, o 
naujai užsimezgusios ir jau esamos 
partnerystės duoda puikių rezultatų. Jų 
dėka 2020 m. nuo išmetimo išgelbėjome 
5 307 tonas gero maisto ir tai yra 
didžiausias iki šiol mūsų išgelbėto 
maisto kiekis. Dėl šios veiklos į aplinką 
pateko mažiau šiltnamio efektą 
formuojančių metano dujų. Aplinkai 
sutaupėme 1 008 349 mln. litrų vandens 
ir 15,39 tūkst. tonų CO2 emisijos.

5 307 t
išgelbėto 

maisto

10,61 mln.
porcijų maisto

Socialinis 
poveikis

Poveikis 
aplinkai

15 390 t
sutaupytos CO2 

emisijos

1008 mln.
litrų vandens

Į sąvartynus patenka 
penktadalis viso Europos 
Sąjungoje pagaminamo 
maisto. Tai išteklių 
švaistymas, kuris ES 
ekonomikai per metus 
kainuoja apie 140 
milijardų eurų.

Maisto švaistymas  – ne tik neetiškas elgesys 
pasaulyje, kuriame daugybė žmonių negali jo 

įsigyti, tai ir veltui išeikvojami visi jo
gamybai išnaudoti ištekliai,  įskaitant

žemę, vandenį, energiją, darbo
jėgą ir finansines investicijas. 
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34 % 

22 % 

8 % 

1 % 

6 % 

3 % 3 % 
4 % 

16 % 

3 % 

Daržovės 
ir vaisiai

Duonos
gaminiai

Pieno
produktai

Mėsa ir
žuvis

Bakalėja Gėrimai Konditerijos 
gaminiai, 

saldumynai

KitaParuošti
maisto

produktai

Riebalai ir
aliejai
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metais „Maisto bankas“ 
nuo išmetimo išgelbėjo

5 307 tonas gero maisto

2020
Išgelbėto maisto 

pasiskirstymas pagal 
kategorijas
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MAISTO
PERDIRBIMO VIRTUVĖ

Beveik 15 tonų maisto buvo 
perdirbta į šaldytą, džiovintą 
ar konservuotą produkciją, kuri 
išdalinta „Maisto banko“ remiamoms 
organizacijoms.

porcijų šilto 
maisto,

Vilniuje įrengtoje 
maisto perdirbimo 

virtuvėje 2020 m. 
pagaminta 

kuris atiteko Vilniaus miesto 
nakvynės namų gyventojams 

bei savimi pasirūpinti 
negalintiems senjorams

23 890 Nauja iniciatyva!
Iki šiol perdirbimo virtuvei 
pirkę stiklainius, 2020 m. 

nutarėme nebereikalingų 0,5 
litro stiklainių paprašyti žmonių. 
Rezultatai pranoko lūkesčius – 
antram gyvenimui prikėlėme

net 10 000
žmonių suneštų stiklainių! 
Džiaugiamės ir dėkojame 

prisidėjusiems.
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FOODPRINT

Nepaisant skambių lietuviškų posakių, 
šiukšliadėžėje dažniausiai atsiduria 
duona. Tyrimo duomenimis, pagrindinė 
maisto išmetimo priežastis yra perdėtas 
vaišingumas per šventes.

Siekdama atkreipti dėmesį į maisto 
švaistymo problemą, menininkė Jolita 
Vaitkutė sukūrė meninę instaliaciją  
„Foodprint“, kuriai panaudojo savo 
pačios piršto atspaudą. Atspaudo linijos 
sudėliotos iš 60 kilogramų maisto  – 
būtent tiek vidutiniškai išmeta Lietuvoje 
gyvenantis žmogus.

2020 m. lapkritį „Maisto 
bankas“ ir partneris 
„Swedbank“ inicijavo 
tyrimą, kurio metu 
paaiškėjo, jog kas 
ketvirtas lietuvis maistą 
išmeta bent kartą per 
savaitę, o kas antras –
bent kelis kartus per 
mėnesį.

„Nors instaliacijas iš maisto esu dariusi ir 
anksčiau, tačiau šis kūrinys yra ypatingas. 
Nustebau, kai sužinojau, kad Lietuvoje 
tarp labiausiai išmetamų produktų 
yra duona, pienas, bulvės ir bananai. 
Nuoširdžiai tikiu, kad išmetamą maisto 
kiekį galima būtų sumažinti, kiekvienam 
mūsų padarius net ir nedidelį žingsnį 
atsakingesnio vartojimo link ar pasitelkus 
kiek daugiau fantazijos virtuvėje.”

 Jolita Vaitkutė

122020 m. veik los ataskaita
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KAUPTI MAŽIAU DALINTIS. 
KURIOJE VIETOJE DĖSIME 
KABLELĮ?

Reaguodami į šią situaciją ir tai, jog 
stokojantieji vis labiau prašo ilgo 
galiojimo maisto produktų, „Maisto 
bankas“ ir „Malsena“ surengė akciją 
„Kaupti mažiau dalintis. Kurioje vietoje 
dėsime kablelį?“, kurios metu po Lietuvą 
keliaujantis akcijos autobusiukas ragino 
gyventojus atnešti sukauptus maisto 
produktus ir tokiu būdu ne tik prisidėti 
prie kovos su maisto švaistymu, bet ir 
padėti stokojantiems.

Netikėtai pasaulį, o 
kartu ir Lietuvą užklupusi 
pandemija privertė 
lietuvius kaupti maisto 
atsargas. Kaip parodė 
partnerio „Malsena“
2020 m. gegužę užsakymu 
atliktas tyrimas – 
dauguma lietuvių 
pripažino, jog prisipirko per 
daug, o prikaupto maisto 
taip ir nesuvartojo. 

perteklinio maisto

1 350 kg

Projekto metu iš žmonių 
surinkta daugiau nei
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PAGALBA MAISTU 
PANDEMIJOS METU: 
KARŠTOJI LINIJA

Karantino laikotarpiu 
Vilniaus miesto 
savivaldybės iniciatyva 
buvo įkurta karštoji linija 
1664, kuria paskambinę 
vieniši, stokojantys 
senjorai sulaukdavo 
„Maisto banko“ paramos 
tiesiai į savo namus. Tai 
visiškai nauja, pandemijos 
laikotarpiui skirta „Maisto 
banko“ iniciatyva prie 
kurios prisijungė net 381 
savanoris – vairuotojas. 
Projekto metu vienišiems 
senjorams išvežiota 16 633 
maisto paketai.

„Kai matai, kokiomis sąlygomis tenka gyventi 
pastaruoju laikotarpiu šiems žmonėms ir kiek 
daug jiems reiškia tokia parama maistu, pamiršti 
apie visus rūke paskendusius neapšviestus 
kelius, nevaldomai ledu slystančią mašiną, 
neegzistuojančią namų numeraciją ir apskritai 
visus savo nekomfortus, dezinfekuoji rankas, 
dedies apsaugos priemones ir eini ieškoti.”

 Savanorė Gabija

„Žirmūnuose, pirmojo mano išvažiavimo 
metu, viena močiutytė padovanojo savo 
megztas vilnones kojines – priežastis 
aiškino rusiškai, todėl nelabai supratau, 
bet, matyt, tas nuogų kojų tarpas tarp 
džinsų pabaigos ir batų pradžios jos 
per daug nesužavėjo. Bet kai pagalvoji, 
kad yra žmonių, kurie duoda, nors patys 
nelabai turi – užspaudžia gerklę.”

 Savanorė Ieva
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„MAISTO 
BANKO“ 
AKCIJA

Akcijos metu geradariai šalies gyventojai 
nepasiturinčių maitinimui paaukojo 
daugiau nei 287 tūkst. vienetų įvairių maisto 
produktų, kurių vertė viršija 300 tūkst. eurų.

 „Maisto banko“ akcija vyko 65 Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose, joje dalyvavo 284 
socialinės organizacijos, geradariai aukojo 
beveik 90 tūkst. kartų. 

Aukojimų tendencijos išlieka panašios 
kaip ir pernai. Daugiausia žmonės aukojo 
makaronų, kruopų, aliejaus. Pastebima, 
kad vis daugiau visuomenės narių 
nepasiturintiems aukoja formuodami 
maisto  krepšelius. Be penkių didžiųjų 
Lietuvos miestų dosniausi buvo Kėdainių, 
Alytaus, Jonavos, Šilutės, Mažeikių ir Utenos 
miestų gyventojai. 

Dėl pandemijos ribojimų, 
įprastai per metus du kartus 
vykstanti „Maisto banko“ 
akcija, 2020 m. vyko tiktai 
rudenį.

2020 m. veik los ataskaita
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LABDAROS 
KONCERTAS 
„PASIDALINK“

Jau devintąjį kartą 
LNK televizijos eteryje 
vykusiame „Maisto banko“ 
labdaros telemaratone 
„PasiDalink“ geradariai 
šalies gyventojai paaukojo 
166 tūkst. eurų.

Pridėjus socialiai atsakingų verslo 
įmonių paramą, surinkta 241 tūkst. 
eurų suma, dėl kurios „Maisto bankas“  
ir toliau gali vykdyti savo kasdienę 
veiklą – kovoti su maisto švaistymu 
ir išgelbėtu maistu padėti vargingai 
gyvenantiems žmonėms, kuriems 
karantino laikotarpiu parama kaip 
niekada aktuali.

Renginio metu šalies geradarius 
sveikino ir paramą „Maisto bankui“ 
išreiškė pirmoji šalies ponia Diana 
Nausėdienė, aukoti kvietė vakaro 
vedėjai – Rolandas Vilkončius, Inga 
Jankauskaitė ir šimtai nuotoliniu būdu 
prisijungusių savanorių. Kaip šiuo metu 
savo veiklą vykdyti sekasi pasakojo 
ir už pagalbą dėkojo „Maisto banko“ 
remiamų organizacijų atstovai, kuriuos, 
deja, virusas palietė tiesiogiai – dalis 
organizacijų tapo viruso židiniais.

Viso vakaro metu gražiausias dainas 
dovanojo Merūnas Vitulskis, Monika 
Liu, Monique, Vidas Bareikis, Monika 
Linkytė, scenos senbuviai Edmundas 
Kučinskas, Inga Valinskienė, romantišką 
duetą atliko Karina Krysko ir Jeronimas 
Milius, gražiausių maestro Stasio 
Povilaičio kūrinių popuri dainavo 
Mariaus Jampolskis, Irūna Puzaraitė ir 
kiti žinomiausi šalies atlikėjai.

Už pagalbą organizuojant renginį 
dėkojame

Generaliniam 
rėmėjui

Didiesiems rėmėjams:
„Essmedi“, „Swedbank“, „Yukon“

Informaciniams rėmėjams: „15min.lt”, 
„Savaitė“

Renginio partneriui – „LNK“ kanalų grupei
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EUROPOS PAGALBOS 
LABIAUSIAI 
SKURSTANTIEMS 
ASMENIMS FONDAS

Iš Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondo 
(EPLSAF) remiami ES šalių pagalbos 
maistu ir (arba) pagrindinės 
materialinės pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims teikimo 
veiksmai. Lietuvoje EPLSAF projektą 
„Parama maisto ir higienos 
priemonėmis“ vykdo Europos 
socialinio fondo agentūra, projektui 
vadovauja Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, o „Maisto bankas“ 
yra vienas iš didžiausių šio projekto 
partnerių, padedantis išdalinti paramą 
24 Lietuvos savivaldybėse.

Įprastinis EPLSAF paramos dalinimo 
procesas yra organizuojamas 
dalinimo punktuose, kai paramos 
gavėjai yra informuojami apie grafiką 
bei numatytu laiku atvyksta pasiimti 
maisto paketų. Įprastai tokiuose 

punktuose dirba 2-3 savanoriai, 
per dalinimo dieną aptarnaujantys 
vidutiniškai 500 žmonių. Karantino 
sąlygomis EPLSAF paketų 
dalinimo procesas buvo gerokai 
sudėtingesnis: darbui centriniuose 
sandėliuose reikėjo mobilizuoti 
gausesnes savanorių pajėgas, kurios 
kiekvieną dieną formuotų maisto 
produktų paketus į maišelius bei 
suruoštų krovinius tolimesniam 
transportavimui į dalinimo vietas 
ar pristatymui į namus paramos 
gavėjams, darbui „Maisto banko“ 
biuruose reikėjo įtraukti daugiau 
savanorių paramos gavėjų sąrašų 
analizei bei didesnės rizikos asmenų 
identifikavimui, dalinimo proceso 
planavimui, tiksliniam paramos 
gavėjų informavimui, paramos 
pristatymų maršrutų sudarymui, 
savanorių instruktažams ir pan. 

Beveik pusei EPLSAF gavėjų (~ 30 tūkst. 
žmonių) parama maisto produktais 
buvo pristatyta į namus. Tam reikėjo 
mobilizuoti milžiniškas savanorių ir 
partnerių pajėgas kasdieniam darbui 
su pristatymais, likusiems parama 
maistu buvo dalinama iš atvirų, 
dažnai mobilių dalinimų punktų 
imantis visų saugumo priemonių. Kad 
nesusidarytų žmonių eilės, paramos 
gavėjų srautas buvo reguliuojamas 
siunčiant informacines SMS žinutes bei 
ieškant kitų partnerių viešajai tvarkai 
palaikyti (saugos tarnybos, viešosios 

2020 m. išdalinome 

426 389 EPLSAF 
maisto paketus

Išdalintų produktų vertė  

2 884 996  eurai 

tvarkos pareigūnai, Šaulių sąjunga ir 
pan.). Kad paramos gavėjai dalinimo 
vietose būtų aptarnaujami maksimaliai 
greitai, buvo formuojamos didesnės, 
pilnai asmeninės saugos priemonėmis 
aprūpintų savanorių komandos.
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Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas

Nors ir mažesne apimtimi,  tačiau 2018 m. „Maisto 
banko” pradėtos įgyvendinti papildomas Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims 
fondo (EPLSAF) priemonės, kurių
visumą pavadinome „Maisto banko“ akademija, 
buvo įgyvendinamos ir 2020 m. Nepasiturintiems 
žmonėms organizavome mokymus „Kaip pradėti 
pokyčius savo gyvenime?” bei „Sveikesnė mityba 
turint ribotą biudžetą”.

O Kaune bei Šiauliuose vyko ir 
užsiėmimai vaikams, kurių metu 
paramą gaunantys vaikai susipažino 
su žinomais šalies sportininkais, lankėsi 
ekologiškame ūkyje, kur domėjosi kaip 
užauga maistas bei mokėsi jį gaminti.

2020 m. veik los ataskaita 18
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PARAMOS 
MAISTU 
GAVĖJAI

2020 metais paramą maistu 
vidutiniškai per mėnesį gavo 143 
716 žmonių. Parama išskirstyta 203 
skirtingose Lietuvos vietovėse. Vieni 
žmonės paramą gauna kas kelis 
mėnesius, kiti kas savaitę pagal tęstines 
programas, treti – kasdien valgydami 
labdaros valgyklose, vaikų dienos 
centruose ar kitose „Maisto banko“ 
remiamose socialinėse organizacijose.

Didžioji dalis paramos maistu 
nepasiturinčius pasiekia per „Maisto 
banko“ remiamų socialinių organizacijų 
tinklą.

2020 m. „Maisto bankas“ 
paramą maistu suteikė 
560 socialinių organizacijų, 
kurioms sutaupė virš 8,6 
milijonų eurų. Jei ne ši 
parama, tiek pinigų jos 
būtų išleidusios maistui.

2020 m. veik los ataskaita
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„MAISTO 
BANKO“ 
IŠLAIDOS

2020 m. „Maisto bankas“ 
patyrė 1 104 772 eur. išlaidų.

Didžiausią išlaidų dalį – 22 % – sudaro 
patalpų ir sandėliavimo išlaidos, 
16 % – renginių ir savanorių darbo 
organizavimo išlaidos, taip pat 16 
%  sudaro administravimo išlaidos, 
kurios lyginant su praėjusiais metais 
sumažėjo trimis procentiniais vienetais, 
9 % sudaro viešinimo išlaidos. Lyginant 
su praėjusiais metais, šiek tiek išaugo 
ir 15 % sudaro transportavimo išlaidos, 
darbo su paramos gavėjais išlaidos, 
kurios sudaro 13 %, bei apskaitos ir 
audito išlaidos, sudarančios 9 %. 

TRANSPORTAVIMAS
15 %

PATALPOS IR 
SANDĖLIAVIMAS 

22 %

RENGINIŲ IR 
SAVANORIŲ DARBO 

ORGANIZAVIMAS 

16 %

DARBAS SU 
PARAMOS 
GAVĖJAIS

13 %
APSKAITOS 

IR AUDITO 
IŠLAIDOS

9 %

ADMINISTRAVIMO 
IŠLAIDOS

16 %

VEIKLOS 
VIEŠINIMAS

9 %
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GAUTOS 
LĖŠOS

33 % 

4 % 

17 % 

11 % 

26 % 

9 % 

FIZINIAI
ASMENYS

VERSLO
PARAMA

ESFA SAVIVALDYBĖS IR 
KITOS VALSTYBINĖS 

ĮSTAIGOS

ŪKINĖ
VEIKLA

FEBA

2020 m. didžiausią finansinės paramos 
dalį – 33 %  – sudarė verslo parama, 26 % – 
Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) 
finansuojami projektai, 17 % – visuomenės 
parama, 11 % – savivaldybių ir kitų 
valstybinių įstaigų parama, 9 % – ūkinės 
veiklos pajamos, 4 % – Europos maisto 
bankų federacijos (FEBA) parama. 

2020 m. savo veiklos 
vykdymui „Maisto bankas“ 
surinko 1 229 070 eurų
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ŽMOGIŠKIEJI 
IŠTEKLIAI

„Maisto banko“ padaliniai 
veikia Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panevėžyje. Nuolat čia 
dirbantys savanoriai ir 
profesionalūs darbuotojai 
užtikrina kasdienę „Maisto 
banko“ veiklą, dirba su 
paramą duodančiais ir jos 
prašančiais, vadovauja 
savanorių komandoms, 
organizuoja paramos 
akcijas ir renginius.

2020 m. skirtingais laikotarpiais 
„Maisto banke“ dirbo 71 darbuotojas. O 
įgyvendinant savivaldybių užimtumo 
didinimo programas, pagal kurias 
darbo ieškantys asmenys Užimtumo 
tarnybų siuntimu galėjo būti laikinai 
įdarbinami mūsų sandėliuose, per 
metus dirbo 30 žmonių, kuriems 
atlyginimas buvo mokamas iš 
valstybės skiriamų lėšų. 

Nuoširdžiai dėkojame 
savanoriams už

skirtą laiką!

savanoriai
2 148

2020 m. „Maisto 
bankui“ padėjo

2020 m. „Maisto bankui“ padėjo 2 
148 savanoriai. Vienu metu „Maisto 
banko“ sandėliuose paskutinę dieną 
galiojančius maisto produktus rūšiuoja 
ir socialinėms organizacijoms juos 
skirsto apie 35 savanorių pamaina. Jų 
skaičius išauga maisto paketų dalinimo 
metu, tuomet talkina iki 50 žmonių.
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MAISTĄ PERDUODANTYS 
PARTNERIAI

UAB GTS 
Palanga

UAB
Novialis

UAB Anykščių 
daržovės

UAB
Blendas

MB
Sukčius

UAB City 
Centre Hotel

UAB Metso 
Lithuania

UAB
Almantika

UAB Plungės 
kooperatinė 

prekyba

MB Karalių 
dovanos

UAB
Novista

UAB King
Coffe Service

UAB
Apunta

PĮ G. 
Zinkevičienės

UAB
Bio sala

UAB
Upa MCT

UAB
Hetora

UAB Baltic 
food partners

UAB
Eruditas

UAB Melcon 
Trade

UAB Airo 
Catering 

Services Lietuva

PĮ Onos 
Jurkšienės

UAB Plungės 
duonos 
kepiniai

MB
Egospalva

UAB
Makarena

UAB Orka 
foo/ds

UAB
Skadoraa

UAB Turn 
Sustainable

UAB
Rūta

UAB
LTP

UAB
Ridpus

UAB
Dehidra

Lietuvos 
LIONS klubų 
asociacija

Šiaulių 
Rotary klubas 
HARMONIJA

UAB Tarptautinės 
logistikos centras
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FINANSINIAI RĖMĖJAI

UAB
Dolga

UAB Baltic 
Meat Trading

Vakarų Lietuvos pramonės ir 
finansų korporacijos labdaros 

ir paramos fondas

UAB
Algis

 Alytaus Rajono 
Žemės Ūkio Bendrovė 

„Atžalynas“
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RĖMĖJAI PASLAUGOMIS
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2020 m. buvo nenuspėjami, sudėtingi ir pilni 
iššūkių. Dėl pasaulį palietusios COVID-19 
pandemijos „Maisto banko“ veikla tapo 
gyvybiškai svarbi. Mūsų paramos gavėjams 
koronavirusas reiškė ne tik pavojų susirgti, 
bet ir išaugusį galvosūkį, ką šiandien valgyti. 
Todėl padėti nepasiturintiems susitelkėme 
kaip niekada. Juk jie pandemijos metu 
tapo pažeidžiamiausia grupe ne tik dėl 
finansinės padėties, neleidžiančios įsigyti 
kasdienio maisto ir jo atsargų, bet ir 
dėl amžiaus bei lėtinių ligų didžioji dalis 
nepasiturinčiųjų pateko į rizikos grupes ir 
buvo visiškai  izoliuoti savo namuose. Taip 
pat dėl uždarytų mokyklų ir vaikų dienos 
centrų sunkiai besiverčiančių šeimų vaikai 
prarado galimybę ten pavalgyti, dažnai 
šių institucijų teikiamos paslaugos maistu 
būdavo vienintelis tos dienos valgymas 
vaikams. Ieškojome būdų, kaip visiems jiems 
padėti. Rinkome atlikusį maistą iš užsidariusių 
mokyklų, kavinių, restoranų, maisto realizuoti 
negalinčių ūkininkų, gamintojų. Įrengėme 
daugybę naujų dalinimo punktų, daliai 
žmonių maistą vežiojome tiesiai į namus 
ar rajonų kiemus. Tokiu būdu padėjome ne 

Simonas Gurevičius, 
„Maisto banko“direktorius

tik daugybei žmonių, bet ir nuo išmetimo 
išgelbėjome rekordinį gero maisto kiekį. 
Negalėtume džiaugtis savo pasiekimais, jei 
ne „Maisto banko“ savanorių atkaklumas, 
jei ne socialiai atsakingų verslo įmonių ir 
žmonių parama. Todėl širdingai dėkojame 
kiekvienam, prisidėjusiam savo darbu, auka 
ar geru palaikančiu žodžiu. 

Patirti iššūkiai verčia stiebtis ir augti, tad 
ateinančiais metais ir  toliau atkakliai 
dirbsime nuo išmetimo gelbėdami gerą, 
tačiau nerealizuojamą maistą bei maistu 
padėsime stokojantiems. 2021 m. keliame 
keturis pagrindinius „Maisto banko“ veiklos 
tikslus: didinti išgelbėjamo maisto kiekį, savo 
veiklai užsitikrinti finansinį tvarumą, plėsti 
maisto distribucijos kanalus, didinti savanorių 
įsitraukimą į organizacijos veiklą. 

2021-ieji – jubiliejiniai dvidešimtieji „Maisto 
banko“ metai. Būkime ir šiais metais kartu!

2020 m. veik los ataskaita



272020 m. veik los ataskaita

Vytenio g. 54,
03229 Vilnius

Tel. (8 5) 262 7675 

El. p. info@maistobankas.lt

„Maisto banko” 
dalininkai: 

Įm. kodas: 192015172 

Sąskaitos numeris: LT17 7300 0101 1976 5165 

PVM mokėtojo kodas: nesame PVM mokėtojai

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre 

Labdaros ir paramos 
fondas „Maisto bankas“

Rasa Bagdonienė
Jolanta Blažaitė
Jūratė Zabielaitė
Loreta Zakarevičienė
Deimantė Žebrauskaitė

Širdingai 
Jums 
dėkojame!

PRISIDĖTI PRIE „MAISTO 
BANKO“ VEIKLOS GALIMA:

Dizainas: Smart Solutions © LPF „Maisto bankas“ 
Visos teisės saugomos 

aukojant lėšų 

www.maistobankas.lt/paremk

savanoriaujant 

www.maistobankas.lt/reg

atiduodant dėl įvairių priežasčių 
nerealizuojamą maistą 

simonas@maistobankas.lt 

2020 m. veik los ataskaita


