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„Maisto bankas“ – tai labdaros ir paramos 
fondas, renkantis paramą maistu ir teikiantis 
ją nepasiturinčiųjų maitinimui. 

Kasdien padedami savanorių, socialinių 
organizacijų, geraširdžių aukotojų ir socialiai 
atsakingų bendrovių vykstame į šimtus 
maisto parduotuvių ir sandėlių, pas ūkininkus 
ir maitinimo įstaigas tam, kad tinkamas vartoti 
maistas nebūtų išmetamas, bet pasiektų 
nepritekliuje gyvenančiųjų stalą.

Širdingai 
dėkojame visiems, 
padedantiems 
gelbėti maistą 
ir pamaitinti 
nepasiturinčius! 
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Pagrindiniai 
pasiekimai 

2018-ieji metai „Maisto 
bankui” tapo rekordiniai - 
surinkta ir išdalinta

8 174 014 kilogramų
paramos maistu.

„Maisto banko” parama 
pasiekė 216 Lietuvos 
miestų, miestelių ir 
gyvenviečių. 

Parama maistu buvo 
reguliariai surenkama 
81 mieste, aplankant 
lygiai 500 maisto 
parduotuvių ir sandėlių.

2018 m. „Maisto banke” 
be atlygio dirbo 2419 
savanorių – savanoriško 
darbo vertė sudarė net 
251 tūkst. eurų.

Tai 9% daugiau, 
nei 2017 m. 

Šios paramos
maistu vertė sudarė 
12,9 mln. eurų. 

Maistu 
parėmėme 
591 socialinę 
organizaciją.

Vienu ar kitu būdu 
parama maistu pasiekė 
143 tūkst. mažas 
pajamas turinčių 
Lietuvos žmonių.
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Parama maistu

Surinktas ir paskirstytas 
maistas (tonomis)

2018 m. „Maisto bankas” surinko ir 

nepasiturinčių maitinimui išdalino 

8 174 tonas maisto produktų, 

kurių vertė 12,9 mln. eurų.
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Paramos maistu 
šaltiniai

54,4% 
mažmeninė 

prekyba

33,8% 
EPLSAF

0,1% 
Žemės ūkis 
(ūkininkai/
augintojai)

5,4% 
gamyba, 
logistika, 

didmeninė 
prekyba, 
HoReCa

6,3% 
visuomenės 

paaukoti 
produktai

rinkdamas atliekantį tinkamą 

žmonėms vartoti maistą iš 

prekybos ir gamybos vietų;

dalindamas Europos pagalbos 

labiausiai skurstantiems 

asmenims fondo EPLSAF 

maisto paketus;

kviesdamas visuomenę aukoti 

maisto nepasiturintiems.

2018 m. didžiausią „Maisto banko” 

gautos paramos maistu dalį – 60% 

– sudarė nuo sunaikinimo išgelbėti 

maisto produktai. Tai maistas, 

kurį kasdien iš prekybos centrų ir 

sandėlių, maisto gamintojų, ūkininkų 

ir maitinimo įstaigų surenka „Maisto 

banko“ savanoriai ir darbuotojai.

2018 m. ženkliai augo EPLSAF 

tiekiamo maisto apimtys (gauta 

ir išdalinta net 22% daugiau nei 

2017 m.). Taip pat net 13% išaugo 

visuomenės paaukotų maisto 

produktų kiekis. Labiausiai sumažėjo 

žemės ūkio bendrovių atiduodamo 

maisto kiekiai – pasibaigus 

produkcijos pertekliui dėl Rusijos 

embargo ir mažesnio derliaus. 

Santykinai mažesnė atliekančio 

maisto dalis pernai gauta iš 

gamintojų, logistikos bendrovių ir 

visuomeninio maitinimo įstaigų.
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„Maisto bankas“ paramą maistu 

gauna 3 pagrindiniais būdais:
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2018 metais „Maisto banko“ išdalintos 
paramos klasifikacija (kg)

Didžiąją dalį „Maisto banko“ surinktų 

ir nepasiturintiems perduotų maisto 

produktų sudarė švieži vaisiai 

ir daržovės. Kita didelė grupė - 

duonos ir pyrago gaminiai, kruopos, 

makaronai ir pan. krakmolingi 

produktai.

Taip pat nemažai išdalinta vertingo 

baltyminio maisto - pieno, mėsos, 

žuvies produktų. 

Gerokai daugiau nei ankstesniais 

metais gauta ir išdalinta sriubų, 

šviežių vaisių ir pusfabrikačių, mėsos, 

žuvies ir daržovių konservų, miltų, 

aliejaus, cukraus ir saldumynų, taip 

pat higienos priemonių. 

Mažiau gauta kruopų ir sausų 

pusryčių, šviežių daržovių, pieno 

produktų. Kitų surinktų ir išdalintų 

maisto produktų kiekiai liko panašūs.

Maisto 
įvairovė

996 993 
Duona, pyragai

21 5551
Sriubos

59 678 
Žuvies konservai 

276 788 
Šviežia mėsa ir jos 
produktai

672 837 
Kruopos, sausi 
pusryčiai

4628
Kūdikių maistas

213 059 
Mėsos konservai

49 871 
Šviežia žuvis ir jos 
produktai 

416 993 
Makaronai, ryžiai 

46 6831 
Pienas

279 788 
Šaldyta mėsa

262 
Džiovinti vaisiai, 
riešutai ir daržovės

400 283 
Sausos košės, milta 

428 390 
Pieno produktai

49 871 
Šaldyta žuvis

32 911 
Šokoladas

179 881 
Sausainiai

380 938
Aliejus, riebalai

3688
Šaldyti pusgaminiai

99 714 
Kremai, desertai 

119 052
Gaivieji gėrimai

392 772 
Cukrus 

156 654 
Švieži pusgaminiai

237 440
Higienos priemonės

14 582 
Kava, arbata

149 597 
Konservuotos 
daržovės 

1 041 797
Švieži vaisiai

46 044 
Kiti produktai

24 442 
Padaža 

29 142
Konservuoti vaisiai, 
uogienė, medus

1 053 733 
Šviežios daržovės
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Bendradarbiavimas  
su prekybininkais

Didžiausią paramos maistu 

dalį „Maisto bankas” gauna iš 

prekybininkų.

Prekybos sektoriaus „Maisto 

bankui“ paaukojamo maisto, kuris 

dėl skirtingų priežasčių atlieka, 

kiekis nuosekliai auga.

Tai sąlygoja ilgametė „Maisto 

banko“ partnerystė su Lietuvoje 

veikiančiais prekybos tinklais.

Lyginant su ankstesniais metais, 

2018 m. prekybininkų „Maisto 

bankui“ atiduoto maisto kiekis 

augo 6,7%.

Suteiktos paramos čempionu 

ir 2018 metais tapo prekybos 

tinklas „Iki“ – per šį laikotarpį „Iki“ 

perdavė „Maisto bankui“ 3629 

tonas maisto produktų, kurių vertė 

siekė 6,3 mln. eurų.

Didžiausią paramą maistu 2018 m. „Maisto 
bankui“ skyrę prekybos tinklai

kg Eur

3 629 323 6 325 494

401 137 596 275

324 736 608 087

Šalia rikiuojasi kiti du didieji 

prekybos tinklai – „Maxima“ ir 

„Rimi“.

„Maxima“ nepasiturinčių 

maitinimui perdavė 401 toną 

maisto, „Rimi“ – 325 tonas.

Vienas svarbiausių 2018 m. 

įvykių bendradarbiaujant su 

prekybininkais – pasirašyta 

paramos sutartis su prekybos 

tinklu „Lidl“ dėl neparduotų 

duonos ir bakalėjos produktų 

perdavimo „Maisto bankui” bei 

finansinės paramos organizacijai 

organizuojant paramos surinkimo 

ir paskirstymo veiklą. Per 2018 

metus iš „Lidl“ parduotuvių bei 

logistikos centro „Maisto bankui“ 

buvo perduota 108 tonos maisto 

produktų už 149 tūkst. eurų.

Kita metų naujiena – 

metųpabaigoje startavęs 

bendradarbiavimas su 

parduotuvių tinklu „Vikis“.  

Nespėti parduoti maisto 

produktai surenkami iš 22 

„Vikio“ prekybos taškų. 

Nuo 2018 m. prekybos 

tinklas „Rimi“ labdaringam 

nepasiturinčių maitinimui 

pradėjo teikti atliekančius 

mėsos ir žuvies produktus. 

Be to, atliekančius bakalėjos 

produktus pradėjome rinkti 

iš 22 SuperMarket formato 

„Rimi“ parduotuvių.



92018 metų veiklos ataskaita

Didžiausi rėmėjai 
maistu

Didžiausių 2018 m. rėmėjų maistu 
dešimtukas pagal kiekį (kg/Eur) 

kg Eur

Prekybos tinklas „Iki“ 3 629 323 6 325 494

Prekybos tinklas „Maxima“ 401 137 596 275

Prekybos tinklas „Rimi” 324 736 608 087

Rudens „Maisto banko“ akcija 254 760 524 662

Pavasario „Maisto banko“ akcija 236 147 448 985

Prekybos tinklas „Express Market“ 147 190 250 222

Prekybos tinklas „Lidl” 107 483 149 313

Bendrovė „Mantinga” 34 217 49 892

Bendrovė  „Osama” 29 474 44 568

Bendrovė „Vilniaus duona” 23 639 17 233

10 didžiausių 
rėmėjų perdavė 

64% viso „Maisto 
banko“ surinkto 

maisto

Didžiausią paramą 

suteikusių maisto gamintojų 

trejetuką sudaro bendrovės 

„Mantinga“, „Salpronė“ ir 

„Pieno žvaigždės“.

Didmeninės prekybos ir 

bendrovių tarpe didžiausi 

rėmėjai buvo bendrovės 

„Osama“, „Kauno vaisių ir 

daržovių prekyba“ ir

„Dr. Oetker Lietuva“. 

Viešojo maitinimo sektoriuje 

didžiausią paramą maistu 

skyrė kepyklėlės „Mon Ami“ 

ir „Pinavija“ bei sanatorija 

„Eglė“.



2018 m. rugsėjo 10 d. Valstybinė 

maisto ir veterinarijos tarnyba 

pakeistu įsakymu „Dėl labdarai ir 

paramai skirto maisto tvarkymo 

aprašo patvirtinimo” išplėtė 

galimybę labdarai atiduoti maisto 

produktus su pasibaigusia data 

„Geriausias iki...”, Papildydama 

tokių maisto produktų sąrašą ir 

nustatydama ilgesnius  terminus, 

kiek laiko tokie produktai gali 

būti dalinami labdarai praėjus 

žymėjimo terminui.  Šis 

sprendimas padidino gaunamo 

maisto kiekius – pvz., bendrovė 

„Osama“ „Maisto bankui“ perdavė 

daugiau nei 52 tūkst. greito 

paruošimo makaronų, kurių 

data “Geriausias iki...” artėjo prie 

pabaigos. 

Rugpjūčio – spalio mėnesiais iš 

MB „Ateities maistas” gavome 

ir išdalinome 21 tūkst. veganiškų 

tofu sūrelių, kurių galiojimo 

termino artėjo prie pabaigos. 

Šie maisto produktai buvo 

perduoti Kauno ir Vilniaus regionų 

socialinėms organizacijoms.  

10

Gegužės - birželio mėn. 3 d. 

„Maisto banko“ sandėliai iš 

bendrovės „Mars“ gavo 30 palečių 

šokolado gaminių M&Ms, Twix, 

Bounty ir kt. Šie maisto produktai 

buvo išimti iš Latvijos rinkos ir 

perduoti labdarai. 

Dar vieną stambią paramos maistu 

partiją perdavė bendrovė „Vikeda“ 

– sausio mėn. „Maisto bankui“ 

atiteko 238 tūkst. pakuočių 

avižinių sausainių už daugiau nei 

18 tūkst. Eur  

Širdingai 
Jums 
dėkojame!

2018 metų veiklos ataskaita
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Dėkojame rėmėjams už dovanojamą maistą!

UAB „Baltijos 
koralų pasaulis”

A.Bukšnaičio, 
Kom. Įm. „ADAS” 

MB „Aziza”

PANTONE 3435 C

PANTONE 109 C BLACK
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Kova su maisto švaistymu

4903 t
išgelbėto 

maisto

9,8 mln.
porcijų maisto

Socialinis 
poveikis

Poveikis 
aplinkai

14 200 t.
sutaupytos CO2 

emisijos

931,5 mln.
litrų vandens

* konferencija surengta vykdant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paremtą 
projektą „Maisto banko“ gebėjimų ir galimybių veikti stiprinimas“

Statistinis lietuvis kasmet vis dar 

išmeta 56 kg maisto. Dar tinkamas 

vartoti maistas išmetamas ne tik 

namų ūkiuose, bet ir prekybos, 

maisto gamybos, žemės ūkio 

ar visuomeninio maitinimo 

sektoriuose. Maisto švaistymas 

susijęs su neigiamais socialiniais, 

ekonominiais, ekologiniais 

bei etiniais padariniais. Su 

prarandamu maistu susijęs 

išmetamas šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis sudaro 

apie 8% pasaulyje išmetamų 

antropogeninės kilmės šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų, švaistomi 

riboti žemės, energijos ir vandens 

ištekliai. Dėl to Europos Sąjunga 

nurodė šalims narėms iki 2030 

metų iššvaistomo maisto kiekius 

sumažinti dvigubai.

2018 metais Lietuva toliau žengė 

maisto švaistymo prevencijos 

politikos koordinavimo linkme. 

Aplinkos ministerijoje sudaryta 

koordinacinė darbo grupė 

maisto atliekų prevencijos ir 

tvarkymo priemonėms nustatyti. 

Vyriausybės užsakymu Kauno 

technologijos universiteto 

mokslininkai atliko švaistomo 

maisto sulaikymo galimybių 

analizę. Valstybinė maisto 

ir veterinarijos tarnyba 

liberalizavo labdarai skirto maisto 

tvarkymą, sudarydama sąlygas 

nepasiturinčių maitinimui atiduoti 

daugiau nespėjamos parduoti 

ar patiekti duonos, bakalėjos 

gaminių, gyvūninių produktų. 

Žemės ūkio ministerija palengvino 

standartų neatitinkančių vaisių ir 

daržovių atidavimą labdarai.

2018 m. pabaigoje „Maisto bankas“ 

surengė nacionalinę konferenciją 

„Kaip neprarasti gero maisto?“* 

Joje susirinkę prekybos, maisto 

pramonės, nevyriausybinių 

organizacijų ir viešojo sektoriaus 

specialistai dalinosi patirtimi 

stabdant maisto švaistymą. 

Konferencijos dalyvius pasveikinęs 

už sveikatą ir maisto saugą 

atsakingas Europos Komisijos 

narys Vytenis Andriukaitis 

pabrėžė: neatsakingas gamtinių 

išteklių, skirtų maisto gamybai, 

naudojimas bei maisto švaistymas 

yra morališkai nepriimtinas.

Drauge su verslo ir NVO partneriais 

„Maisto bankas“ įnešė svarų indėlį 

mažindamas maisto švaistymą 

ir jo neigiamą poveikį aplinkai. 

Atėmus valstybės nupirktą ir 

visuomenės paaukotą maistą 

suskaičiavome, kad 2018 metais 

„Maisto bankas“ nuo praradimo 

išgelbėjo 4903 tonas maisto – tai 

beveik 10 milijonų lėkščių valgio. 

To dėka į aplinką pateko mažiau 

šiltnamio efektą formuojančių 

metano dujų ir anglies dvideginio 

– gamtai „sutaupėme“ 14,2 mln. 

kubinių litrų CO₂ ir 932 mln. litrų 

gėlo vandens.
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Kova su skurdu

Kovodamas su maisto švaistymu, „Maisto bankas“ 

prisideda prie skurdo mažinimo. LR Statistikos 

departamento 2018 m. atlikto pajamų ir gyvenimo 

sąlygų tyrimo duomenys rodo, kad Lietuvoje 

žemiau skurdo rizikos ribos gyveno 650 tūkst. 

asmenų - 22,9% visų šalies gyventojų. Lyginant 

su ankstesniais metais, skurdo rizika augo 1 

procentiniu punktu.

2018 metais didelį materialinį nepriteklių patyrė 

kas devintas Lietuvos gyventojas - 310 tūkst. 

gyventojų. Didelio materialinio nepritekliaus lygis 

šalyje siekė 11,1% ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 

1,3%. Žmonių, neįstengiančių bent kas antrą dieną 

valgyti baltymais turtingo maisto (mėsos, žuvies, 

pieno produktų), šalyje yra 14,5% - kas septintas. 

Guodžia, kad šis rodiklis lyginant su 2017 m. 

pagerėjo (2 procentiniais punktais).

„Maisto banko“ ir partnerių indėlis 2018 metais 

mažinant skurdą ir nepriteklių – daugiau nei 

16 milijonų lėkščių valgio nepasiturintiems. 

Džiaugiamės galėdami mažas pajamas 

gaunančioms šeimoms suteikti paramą maistu ir 

taip leisdami sutaupyti išlaidoms, kurios gali būti 

skirtos kitiems būtiniausiems poreikiams tenkinti.
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Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas

Metai kg

2014 1 093 661

2015 2 070 552

2016 1 872 066

2017 2 154 044

2018 2 763 234

EPLSAF išdalinto 
maisto kiekiai

Išdalinta EPLSAF 
paketų – 436 155 

Išdalinto maisto svoris 
2018 m. – 2 763 234 kg

Išdalinto maisto vertė 
2018 m. – 3,3 mln. eurų

EPLSAF maisto paketų 
dalinimo kaštams iš 

dalies padengti gautas 
finansavimas -
142 057 eurų

Vienas didžiausių ir sudėtingiausių 

„Maisto banko“ vykdomų projektų 

– Europos pagalbos labiausiai 

skurstantiems asmenims 

fondo (EPLSAF) maisto paketų 

dalinimas.

EPLSAF maisto paketų gavėjai 

– asmenys, kurių vidutinės 

mėnesinės pajamos neviršija 

1,5 LR Vyriausybės patvirtintų 

valstybės remiamų pajamų 

(VRP) dydžio per mėnesį - 183 

eurų vienam šeimos nariui. 

Esant objektyvioms priežastims, 

savivaldybės gali paketus skirti 

ir kitais atvejais, tačiau 1 asmens 

pajamos per mėnesį negali viršyti 

2,2 VRP - 268 Eur.

„Maisto bankas“ EPLSAF maisto 

paketus dalino 23 savivaldybėse 

– 2018 metais dalinti pradėjome 

Utenos, Kalvarijos ir Kupiškio 

rajonų savivaldybių gyventojams. 

„Maisto banko“ dalinamus EPLSAF 

maisto paketus kas du mėnesius 

gavo 60-80 tūkst. mažas 

pajamas gaunančių žmonių.
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2018 metais „Maisto bankas” 

pradėjo įgyvendinti papildomas 

Europos pagalbos labiausiai 

skurstantiems asmenims fondo 

(EPLSAF) priemones – jų visumą 

pavadinome „Maisto banko“ 

akademija.

„Maisto banko“ akademija –  

EPLSAF paramos maistu 

gavėjams skirti mokymai, kurių 

metu profesionalūs lektoriai veda 

85 „Maisto banko“ 
akademijos seminarai 

vyko 50 miestų

„Maisto banko“ 
akademijos seminaruose 

mokėsi 1684 dalyviai

EPLSAF papildančių 
priemonių organizavimui 

gautas finansavimas -
229 670 Eur

pamokas apie tai, kaip skaniau 

ir pilnavertiškiau maitintis bei 

sutaupyti, kaip efektyviai valdyti 

namų biudžetą ar susirasti darbą. 

Patyrę virtuvės šefai „Maisto 

banko“ akademijos lankytojus 

moko praktinių kulinarijos 

gudrybių – kaip pasigaminti 

skanesnius, sveikesnius valgius iš 

paprastų maistų produktų, kurių 

pagrindą sudaro EPLSAF paramos 

krepšelyje esantis maistas.     

„Dabar ir aš galėsiu namie šeimininkaut. Ne 
šiaip sau kulinaras – o apmokytas.“

Kazimieras, Klaipėdos raj. 

„Nuoširdžiai jums pasakysiu - jau sunku 
beprisiminti kada buvau tokiam renginyje, 
padarėt didelę šventę varguoliams.”

Birutė, Vilnius

„...ateidama į mokymus turėjau išankstinį 
nusistatymą, jog vargu ar čia sužinosiu 
naujų dalykų finansų taupymo, ar pigios 
mitybos klausimais, kurių per savo ilgus, 
vargingus gyvenimo metus, nebūčiau 
išbandžiusi pati. Tačiau išeidama jaučiuosi, 
lyg šiandien būčiau gavusi laimingą loterijos 
bilietą! Nuoširdžiai dėkoju organizatoriams.”

Janina, Panevėžys

„Maisto banko“ akademija 2018 

metais surengė 85 mokymus 50-

tyje vietovių 14 savivaldybių –  

Kauno miesto, Kauno rajono, 

Klaipėdos miesto, Klaipėdos 

rajono, Panevėžio miesto, 

Panevėžio rajono, Šakių rajono, 

Šiaulių miesto, Tauragės rajono, 

Vilkaviškio rajono, Vilniaus miesto, 

Vilniaus rajono, Biržų rajono ir 

Jonavos rajono savivaldybėse.
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„Maisto banko“ 
paramos gavėjai
2018 metais „Maisto banko“ 

parama maistu – daugiau 

nei 16 mln. lėkščių valgio 

nepasiturintiems visoje Lietuvoje.

Ši parama pasiekė 142 934 

mažas pajamas turinčius 

asmenis 216 Lietuvos miestų, 

miestelių ir gyvenviečių.

Didžiąją paramos maistu dalį 

skurstantiesiems „Maisto 

bankas“ perduoda per socialines 

organizacijas, kurios globoja ir 

maitina nepritekliuje gyvenančias 

šeimas, neįgaliuosius, vienišus 

senolius ir t.t. Dalis skurstančiųjų, 

rekomendavus savivaldybių 

socialiniams darbuotojams, 

„Maisto banko” paramą gauna 

tiesiogiai – vienkartiniais 

paketais ar dalyvaujant tęstinėse 

programose. 

Labdarą maistu nepasiturintys 

asmenys gauna skirtingu 

intensyvumu – jei vieni maisto 

paketą gauna kartą ar kelis 

per metus, tai kiti maistu yra 

remiami periodiškai ar net 

kasdien (labdaros valgyklų, vaikų 

ar neįgaliųjų dienos centrų, 

reabilitacijos ir socialinės globos 

įstaigų klientai).

Skirtingais mėnesiais „Maisto 

banko” parama pasiekė skirtingą 

nepasiturinčių asmenų skaičių – 

vidutiniškai 77,4 tūkst. žmonių 

per mėnesį.

Mėn. Paramos 
gavėjų sk.

Sausis 40 558

Vasaris 98 779

Kovas 48 073

Balandis 113 809

Gegužė 42 062

Birželis 113 046

Liepa 37 981

Rugpjūtis 114 749

Rugsėjis 40 795

Spalis 122 932

Lapkritis 37 031

Gruodis 118 487

Vidutinis „Maisto banko” 
paramą maistu gavusių 
žmonių skaičius per mėnesį:
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„Maisto banko“ 
remiamos organizacijos

Kas dieną „Maisto banko“ dėka turime 
galimybę organizuoti maitinimą 40 
vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų, 
lankančių mūsų Dienos centrus. Taip 
pat iš gaunamų maisto produktų 
formuojame paketus, kuriuos kasdien 
išdaliname intensyvesnės pagalbos 
reikalingoms šeimoms. Dalyvavimas 
„Maisto banko“ akcijose leidžia 
įvairesniais ilgalaikio vartojimo  maisto 
produktais paremti daugiau šeimų, 
kad jos nejaustų nuolatinio maisto 
stygiaus. Dėkojame „Maisto bankui“ 
už bendradarbiavimą, operatyvumą 
reaguojant į situacijas, draugišką 
santykį ir palaikymą! AČIŪ LABAI!

Rasa Zaidovaitė
VšĮ “Vilniaus SOS vaikų kaimas” Socialinių 

paslaugų šeimai padalinio vadovė

„Maisto bankas“ surinktą paramą 

maistu perduoda socialinėms 

ne pelno organizacijoms, 

besirūpinančioms įvairiomis 

pažeidžiamomis gyventojų 

grupėmis – socialinės rizikos 

šeimomis ir jų vaikais, neįgaliaisiais, 

ligoniais, pagyvenusiais žmonėmis, 

gausiomis ar nepilnomis šeimomis, 

bedarbiais  buvusiais kaliniais, 

pabėgėliais, benamiais ir pan.

Maltiečius ir „Maisto banką” sieja ilgamečiai stiprūs partnerystės ryšiai. Už 
šį bendradarbiavimą galėtume išsakyti begalę padėkos žodžių. Bet stipriau 
už juos tegul kalba skaičiai, jie yra mūsų partnerystės tikrieji liudytojai.

Pirmiausia – visada dalyvaujame 2 kartus per metus „Maisto banko” visoje 
Lietuvoje organizuojamose akcijose ir taip užsitikriname ilgai negendančių 
produktų atsargas. Jie vėliau kartą per mėnesį maisto lauknešėliais 
keliauja į nepasiturinčių žmonių namus. Kitas, kasdienis ir itin svarbus 
kartu vykdomas projektas – iš „Maisto banko” priskirtų „Iki” parduotuvių 
surenkame besibaigiančius galioti produktus ir išdalijame prašantiems 
pagalbos. Tai vyksta 8 šalies miestuose. Vien Vilniuje per savaitę tokio 
maisto krepšelius gauna 46 šeimos, be to, 20 maltiečių globojamų senolių 
kiekvieną trečiadienį tiesiai iš „Maisto banko” yra pristatoma apie 10 kg 
įvairiausių greitai gendančių, bet dar galiojančių produktų. Be visos šios 
pagalbos mūsų, maltiečių, veikla būtų skurdesnė ir parama vargstantiems 
gerokai menkesnė. Džiugu, kad kartu galime daugiau.

Bendra 2018 m. „Maisto banko” skirtos Maltos ordino pagalbos tarnybai 
paramos maisto produktais suma – 165 191,77 Eur. Įspūdinga, ir tai liudija 
tvirtą abiejų organizacijų partnerystę, kurios bendras tikslas – rūpestis 
skurstančiais žmonėmis ir pagalba jiems.

Dalia Kedavičienė 
MOPT Generalinė sekretorė

2018 metais „Maisto bankas” 

maistu parėmė 591 ne pelno 

socialinę ar bendruomeninę 

organizaciją 59 šalies 

savivaldybėse.

Šioms organizacijoms 
išlaidoms maistui 

sutaupėme
8,7 mln. eurų!
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„Maisto banko”  remiamos organizacijos*

LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO 
ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJOS

„VILTIS“ MARIJAMPOLĖS PADALINYS

LABDAROS IR PARAMOS FONDAS 
„TAVO GALIMYBĖ“

TRAKŲ RAJONO 
NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA

*2018 metais "Maisto bankas" rėmė 591 ne pelno socialinę ar bendruomeninę organizaciją.
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„Maisto banko“ 
akcija

Visuomenė „Maisto bankui” 

aukojo maisto ir kitais būdais. 

Prekybos centruose „Rimi” 

pirkėjai į „Maisto banko” 

talpyklas įdėjo 17 082 kg ilgai 

negendančių maisto produktų 

už 29 tūkst eurų. Vilniaus ir 

Kauno oro uostuose į „Maisto 

banko” dėžes pateko 8187 kg 

maisto produktų, jų vertė siekia 

29 tūkst. eurų. E-parduotuvės 

„Barbora” klientai paaukojo

894 kg maisto už 1,8 tūkst. eurų. 

Gavome 2724 kg įvairiais kitais 

būdais  gyventojų paaukoto 

maisto (jo vertė 6793 Eur). 

Širdingai dėkojame 
aukojusiems maisto 
ir savanoriškai 
talkinusiems jį 
renkant ir dalinant!

Kasmet pavasarį ir rudenį „Maisto 

banko“ savanoriai prekybos 

centruose kviečia geros valios 

žmones nepasiturintiesiems 

paaukoti ilgai galiojančių maisto 

produktų.

2018 metais „Maisto banko” 

akcijose nepasiturintiems  

geradariai paaukojo rekordiškai 

daug maisto:

• paaukota 791 967 vnt. ilgai 

negendančių maisto produktų 

(13 proc. daugiu nei ankstesniais 

metais);

• paaukotų maisto produktų 

svoris 490 908 kg; 

• paaukotų maisto produktų vertė 

1 013 647 Eur. 

Kovo mėn. surengta „Maisto 

banko“ akcija buvo jubiliejinė - 

rengta 25-tą kartą. „Maisto banko“ 

akcija įvyko 76 miestuose, jos 

metu geradariai maisto paaukojo 

139 867 kartus – surinkta 

rekordiškai daug maisto už

489 tūkst. eurų. Paaukotais 

maisto produktais parėmėme 

53,6 tūkst. mažas pajamas 

turinčių asmenų. Šioje „Maisto 

banko” akcijoje rinkti paaukotą 

maistą talkino 8689 savanoriai. 

Atkurtos Lietuvos šimtmetį 

pažymėjome ypatingu būdu – 

rudens „Maisto banko“ akcija 

apėmė šimtą Lietuvos miestų 

ir miestelių. „Maisto banko“ 

akcijai startą davė Lietuvos 

Respublikos Prezidentė Dalia 

Grybauskaitė, paaukojusi maisto 

nepasiturintiems ir susitikusi su 

„Maisto banko“ akcijos savanoriais. 

„Maisto banko“ akcija vėl tapo 

rekordinė – surinkta už 525 

tūkst. eurų, geradariai paaukojo 

140 933 kartus. Surinkti maisto 

produktai išdalinti 61  tūkst. 

nepasiturinčių asmenų. Akcijoje 

pajėgas suvienijo 350 šalies 

socialinių organizacijų, maistą 

nepasiturintiems rinkti padėjo 

8651 savanoris.



202018 metų veiklos ataskaita

Labdaros 
telemaratonas 
„Pasidalink”

Lapkričio 23 dieną septintąjį kartą surengtas 

„Maisto banko“ ir LNK TV kanalų grupės labdaros 

koncertas „PasiDalink“. 

Jo metu ryškiausios scenos žvaigždės kvietė 

burtis gerumui. Šimtai „Maisto banko“ ir 

bendradarbiaujančių socialinių organizacijų 

savanorių penktadienio vakarą užpildė Vilniaus 

koncertų salę „Compensa“. 

Didysis labdaros koncerto  
„PasiDalink“ rėmėjas 
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Drauge su ryškiausiomis 

Lietuvos muzikos, sporto, 

kultūros žvaigždėmis jie Lietuvą 

kvietė dalintis ir ir paaukoti 

nepasiturinčiųjų maitinimui. 

Lietuvos šimtmečio proga 

labdaros koncerto himną 

,,Pasidalink“ atliko ne tik scenos 

profesionalai Aleksandras 

Ivanauskas - Fara, Mia, Girmantė 

Vaitkutė, Sasha Song, Rafailas 

Karpis ir Monika Marija, bet ir 

skirtingų profesijų atstovai: 

medikai, policininkai, virėjai, 

kasininkai, odontologai, kariai, 

krepšininkai ir „Maisto banko“ 

savanoriai.

Į sceną pakviesti dalintis sugrįžo 

prieš daugiau nei dešimtmetį 

iširusi grupė ,,Delfinai“.

Pirmą kartą televizijos eteryje 

naujai nuskambėjo legendinė Luko 

Pačkausko daina ,,Laikas“, kur V. 

Noreikos partiją atliko Merūnas. 

Geradariams geriausius 

savo kūrinius dainavo retai 

televizijos eteryje matoma Ieva 

Zasimauskaitė, Monique, Egidijus 

Sipavičius su „Me gusta” šokėjais, 

Vaidas Baumila, Evelina Sašenko 

ir vaikų pop choru „Hey”, Katažina 

Zvonkuvienė, grupės „Biplan” ir 

,,Lemon Joy“, 

Liepa Norkevičienė su LSMU 

akademiniu choru ,,Neris“, LNK 

projekto ,,Dydžio revoliucija“ 

finalininkė Donata Virbilaitė ir 

daugelis kitų.

Keturias valandas trukusį labdaros 

vakarą vedė Asta Stašaitytė ir 

Rolandas Vilkončius, jautrias 

nuskriaustųjų patirtis tiesioginiame 

eteryje liudijo „Maisto banko“ 

vadovė Deimantė Žebrauskaitė.

„Pasidalink“ metu žiūrovai aukojo 

paramos trumpuoju telefono 

numeriu 1343 (kuriuo aukoti galima 

ištisus metus), portale aukok.lt ir 

„Maisto banko“ svetainėje internetu.

Labdaros telemaratono „PasiDalink“ 

metu geraširdžiai nepasiturinčiųjų 

maitinimui paaukojo daugiau nei 

161 tūkst. eurų. 

Per septynerius metus „Pasidalink“ 

žiūrovai „Maisto banko” veiklai 

maitinant nepasiturinčius jau 

paaukojo daugiau nei milijoną eurų. 

„Tai didelė paspirtis mūsų labdaringai 
veiklai - likimo skriaudžiamoms šeimoms 
galėsime patiekti beveik trimis milijonais 
porcijų valgio daugiau“, - rezultatais 
džiaugėsi Deimantė Žebrauskaitė. 

Labdaros telemaratonas „Pasidalink”



„Maisto banko” virtuvė

222018 m. Kasdienis „Maisto banko“ darbas ataskaita

Prisiminkime: 2017 m. rudenį 

prekybos tinklas „Iki“ iniciavo 

socialinę akciją „Gera kaina – 

geras darbas“ ir pakvietė pirkėjus 

padėti „Maisto bankui“ gelbėti 

tinkamą vartoti maistą ir jį tiekti 

nepasiturinčiųjų maitinimui. 

Pirkėjai prie paramos galėjo 

prisidėti pirkdami prekes 1 euru 

brangiau nei įprastai, šią sumą 

skirdami „Maisto bankui“. Projektą 

vainikavo sėkmė - geradariai 

„Maisto bankui“ paaukojo 

daugiau nei 300 tūkst. eurų, 

o pats prekybos tinklas „Iki“ 

prie socialinės akcijos prisidėjo 

papildomai skirdamas daugiau nei 

52 tūkst. eurų.

Socialinės akcijos „Gera kaina 

– geras darbas“ skirtą paramą 

naudojome ir 2018 metais. Vienas 

svarbiausių pokyčių - „Maisto 

banko“ Vilniaus padalinyje pradėti 

dalinimui dėl įvairių priežasčių 

nebetinkamo maisto perdirbimo 

darbai.

Tai svarbi iniciatyva siekiant, kad 

labai sunokę, transportuojant 

apdaužyti vaisiai ir daržovės ar 

kitas maistas nebūtų išmetamas 

utilizuoti. Nuo šiol Į perdirbimo 

virtuvę patenka dėl išvaizdos 

nepatrauklių bananų, vynuogių, 

kriaušių, melionų, kaulavaisių, 

pomidorų, cukinijų, moliūgų, 

paprikų, avokadų ir pan.

Išgelbėtos sodo bei daržo gėrybės 

išdalinamos nepasiturinčius 

asmenis remiančioms 

organizacijoms. Pasak jų, valgytojų 

atsiliepimai - patys geriausi. 

Didžioji dalis perdirbimo virtuvės 

įrangos nupirkta iš akcijos „Gera 

kaina – geras darbas“ lėšų, 

panaudota Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos parama. 

Virtuvei vadovauja profesionalus 

maisto technologas, kasdien jam 

padeda keletas savanorių. Ateityje 

maisto perdirbimo veikla bus 

plečiama ir kituose „Maisto banko“ 

padaliniuose.

Nuo spalio veikiančioje 
virtuvėje „Maisto banko” 

talkininkai kasdien 
perdirba ir pagamina 
150-200 stiklainių 

konservuotos daržovių 
sriubos, vaisių džemo, 

padažų, pagardų ir pan.
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Mūsų projektai
Savanorių pagalba Panevėžio socialinę 
atskirtį patiriantiems senjoramsRezervuota vyresniems

2018 m. „Maisto banko“  drauge 

su VšĮ „SOPA“ pradėjo projektą 

„Rezervuota vyresniems“. Jo metu 

55-64 metų amžiaus darbo ne-

turintiems ir su sunkumais įsidar-

binant susiduriantiems asmenims 

teikiamos individualios ir grupinės 

konsultacijos bei mokymai.

Siekiant realizuoti jų turimas so-

cialines ir profesines kompetenci-

jas, įtvirtinti gebėjimus bei pereiti 

iš neaktyvios į aktyvią darbinę 

veiklą, projekto dalyviai skatinami 

savanoriauti „Maisto banke“.

Perkopę 55-erius metus žmonės 

dažnai nedrįsta dalyvauti aktyvi-

ose visuomeninėse veiklose, jiems 

sunkiau keisti darbą. Dėl savo 

amžiaus jie praranda pasitikėjimą 

savimi, neretai bijo ar nesugeba 

konkuruoti su jaunesniais. 

Prisijungiantiems prie „Maisto 

banko” savanorių projekto dal-

yviams siūlėme mokymus apie 

maisto vartojimo kultūros subtily-

bes, sveiką gyvenseną.

Kitas projektas - „Savanorių pa-

galba Panevėžio socialinę atskirtį 

patiriantiems senjorams”. Tiekiant 

bendrąsias socialines paslaugas, 

siekiame padidinti Panevėžio 

darbingų senyvo amžiaus asmenų 

socialinę integraciją ir pagerinti jų 

padėtį darbo rinkoje.

Socialinę atskirtį patiriantiems 

darbingiems senyvo amžiaus 

Panevėžio miesto gyventojams 

„Maisto banko“ savanoriai teikia 

maitinimo organizavimo paslau-

gas bei informaciją ir konsultacijas 

apie socialinės paramos ir užimtu-

mo galimybes, tarpininkauja jiems 

prisijungiant prie savanorių ir 

aktyviau įsiliejant į bendruomeninį 

ar visuomeninį gyvenimą tam, kad 

sustiprintų jų socialinius saitus, 

gebėjimus ir galimybes atsikratyti 

socialinės atskirties. Šis projektas 

įgyvendinamas pagal LR Vidaus 

reikalų ministerijos adminis-

truojamą priemonę „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“, jam 

vykdyti skirtos finansavimas iš Eu-

ropos Sąjungos fondų ir bendrojo 

finansavimo.
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Sparčiai augančių Baltijos ir 

Šiaurės šalių maisto bankų veiklos 

sėkmė smarkiai priklauso nuo 

aktyvaus savanorių įsitraukimo į 

jų kasdienes veiklas. Savanoriai 

padeda surinkti, sutvarkyti 

ir išdalinti paramą maistu 

sandėliuose, talkina rengiant 

didžiuosius išteklių telkimo 

renginius - „Maisto banko“ 

akciją, „PasiDalink“ ir pan. Labiau 

patyrę maisto bankai taiko 

pažangias savanorių pritraukimo ir 

koordinavimo priemones.

Projekto „Šiaurės-Baltijos 

šalių savanorystės praktikų 

mainai“ metu Danijos, Estijos ir 

Šiaurės-Baltijos šalių savanorystės 
praktikų mainai

Pagalba bendruomenių 
nepasiturintiesiems

Bendradarbiaudami su 

Vilniaus Pašilaičių, Kauno 

Petrašiūnų ir Panevėžio miesto 

bendruomenėmis, artėjant 

Kalėdoms „Maisto banko“ 

savanoriai teikė ilgiau galiojančio 

maisto paketus socialinę atskirtį, 

nepriteklių išgyvenantiems šių 

bendruomenių nariams, kuriems 

šiuo metu ypatingai reikalinga 

pagalba.

Priežastys įvairios – staiga dėl 

ligos, skyrybų, nedarbo ar kitų 

nelaimių išaugusios asmens ar 

šeimos išlaidos, sumažėjusios 

pajamos. Žmonėms, turintiems 

mobilumo problemų, maistas 

buvo pristatomas apsilankant 

namuose“. Vykdant projektus 

„Pagalba maistu socialiai 

pažeidžiamiems bendruomenių 

nariams“, nepasiturintiesiems 

buvo išdalinta 600 paketų ilgiau 

galiojančio maisto - konservų, 

kruopų, aliejaus, cukraus, miltų, 

ryžių, arbatos. 

Lietuvos maisto bankų savanorių 

koordinatoriai dalinasi savo 

praktikomis, naudojamomis 

sistemomis ir įgūdžiais 

organizuojant savanorių darbą.

„Maisto banko“ savanorių 

koordinatoriai dalyvavo studijų 

vizituose Danijoje ir Estijoje. 

Šiuose darbiniuose susitikimuose 

įgytos naujos praktinės žinios bus 

panaudotos rengiant Šiaurės ir 

Baltijos šalių savanorių valdymo 

gaires, aptartos tarptautinėje 

patirties mainų konferencijoje. 

Projektas vyksta Šiaurės ministrų 

tarybos biuro Lietuvoje paramos 

dėka.



Labdaros 
valgykla 
Klaipėdoje 

„Maisto bankas“ sėkmingai 

bendradarbiauja su Klaipėdos 

m. savivaldybe organizuodamas 

labdaringą nepasiturinčių 

klaipėdiečių maitinimą 

uostamiesčio labdaros valgykloje.

Padedant visuomeninėms 

organizacijoms ir verslo 

bendrovėms, čia karštą maistą 

kasdien gauna vieniši senoliai, 

neįgalieji, gyvenamosios vietos 

neturintys, darbo pajamų netekę 

klaipėdiečiai. 2018 m. Klaipėdos 

labdaros valgykloje kas mėnesį 

kasdien papietaudavo 120-140 

asmenų - per metus valgydinti 

1535 socialiai pažeidžiami 

asmenys, kuriuos maitintis į 

25

šią valgyklą nukreipė Klaipėdos 

miesto savivaldybė.

Per metus „Maisto banko“ 

labdaros valgykla pagamino ir 

nepasiturintiems patiekė 277 448 

porcijų karšto maisto.

2018 metų veiklos ataskaita
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„Maisto banko“ 
pajamų šaltiniai

Tam, kad „Maisto bankas“ 

galėtų gelbėti maistą ir tiekti 

jį nepasiturinčių maitinimui, 

reikalingi nemaži finansiniai 

ištekliai – tenka mokėti už patalpų 

nuomą ir eksploataciją, transportą 

ir degalus, darbuotojų atlyginimus, 

įrangą, darbo priemones ir kt.

Didžiausią šios sumos dalį 44% 

sudaro Europos socialinio fondo 

agentūros skirtos lėšos, 15% - 

fizinių asmenų suaukota parama, 

po 14% sudaro savivaldybių skirtas 

finansavimas ir ūkinės veiklos 

pajamos,  6% - verslo įmonių 

parama, 4% - Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos skirtos lėšos, 

3% - fondų parama.

Nuoširdžiai dėkojame 
„Maisto banko“ 
rėmėjams, kurių 
paramos dėka 
galime organizuoti šį 
nenutrūkstantį procesą 
– Jūsų dėka „Maisto 
bankas” 2018 metais 
gavo 876 552 eurus 
finansinės paramos.

Gauta finansinė parama Gauto maisto vertė

6% 94%

44% 
ESFA

14% 
Savivaldybės

3% 
Fondai

4% 
SADM

6% 
Verslo 

įmonės

15% 
Fiziniai 
asmenys

14% 
Ūkinė veikla

Bendra 2018 m. 
„Maisto banko“ gauto 
finansavimo ir maisto 

vertė sudarė
13 752 113 eurų 

94% šios sumos sudaro 

parama maistu ir  tik 6% gautas 

finansavimas šio maisto 

paskirstymui.
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Dėkojame „Maisto banko“ finansiniams rėmėjams!

Šiaurės ministrų taryba 

Vilniaus miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybė

Šiaulių miesto savivaldybė

Panevėžio miesto savivaldybė

Palangos miesto savivaldybė

Kauno miesto savivaldybė

Kalvarijos savivaldybė

Klaipėdos rajono savivaldybė

Biržų rajono savivaldybė

Trakų rajono savivaldybė

Kupiškio rajono savivaldybė

Plungės rajono savivaldybė

Klaipėdos teritorinė darbo birža

UAB Sakuona
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„Maisto banko“ 
išlaidos

Vykdydami „Maisto banko“ veiklas 

renkant ir dalinant maistą nepasi-

turintiems, 2018 m. patyrėme

1 011 380 eurų išlaidų.
26% sudarė personalo išlaidos, 

25% - maisto tvarkymo sandėli-

uose kaštai, 23% - renginių 

organizavimas bei viešinimas, 

14%  - automobilių bei maisto 

transportavimo išlaidos, 5% - 

apskaita ir auditas, 4% - laikinojo 

įdarbinimo programos darbuotojų 

išlaidos, 3% - perdirbimo virtuvės 

ir kitos smulkios išlaidos.  

93% šios sumos sudaro nepa-

siturintiems išdalintas maistas, 

7% dalinant šį maistą patirtos 

finansinės išlaidos. 

Patirtos finansinės išlaidos Išdalnto maisto vertė

7% 93%

2018 m. „Maisto 
banko“ patirtų išlaidų 

bei išdalinto maisto 
vertė bendrai sudarė

13 919 620 eurų

5% 
apskaita ir 
auditas

4% 
laikinojo 
įdarbinimo 
programa

26% 
administravimas

23% 
renginiai

14% 
transportavimas

3% 
kitos smulkios 

išlaidos

25% 
sandėliavimas



292018 metų veiklos ataskaita

„Maisto banko” 
veiklos efektyvumas

Atsižvelgiant į pernai metų rezultatus 

matėme, kad vienas „Maisto bankui“ 

paaukotas euras vidutiniškai tampa 15 

porcijų maisto nepasiturintiems.

Įvertinę 2018 m. rezultatus - palyginę 

surinkto ir išdalinto maisto kiekį ir 

tam patirtas finansines išlaidas bei 

turėdami omenyje, kad sąlygine 

maisto porcija Europos maisto bankų 

federacija laiko 500 g angliavandenių, 

baltymų ir riebalų gauname, kad 

kiekvienas rėmėjo „Maisto bankui“ 

skirtas euras pavirto beveik 19 valgio 

porcijų nepasiturintiems!
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„Maisto banko“ regioniniuose 

padaliniuose dirbantys 

profesionalai užtikrina kasdieninę 

„Maisto banko“ veiklą, dirba su 

paramą duodančiais ir paramos 

prašančiais, vadovauja savanorių 

komandoms, organizuoja paramos 

akcijas ir renginius. 2018 metais 

„Maisto banke“ dirbo 49 žmonės 

27 etatų pajėgumu. 

Žmogiškieji ištekliai 
„Maisto banko“ savanoriai 
ir darbuotojai Darbuotojai

Ačiū Jums už Jūsų 
pagalbą, savanorės 
ir savanoriai!

„Maisto bankas” savo veiklą 

esmingai grindžia savanorių 

pagalba. Suskaičiavome, kad 2018 

m. „Maisto bankui“ neatlygintinai 

padėjo 2 419 savanorių.

Savanoriai be atlygio „Maisto 

banke“ dirbo 52 266 valandas, 

kurių vertė sudarė 251 116 eurų.

2019 m. sausio mėn. apklausos 

duomenims, beveik tris 

ketvirtadalius (74%) „Maisto 

banko“ savanorių sudarė moterys.

Amžiaus grupių prasme 

išsidėstymas daugmaž tolygus –  

sulaukėme tiek jaunų, tiek 

vidurinio, tiek ir vyresnio amžiaus 

savanorių.

Beveik du trečdaliai (64%) 

savanorių – vilniečiai. Panaši 

proporcija savanorių – reguliariai 

ateinantys padėti.

Labiausiai motyvuojanti priežastis 

tapti „Maisto banko“ savanoriu –  

nuveikti gyvenime kažką 

prasmingo.

Be to, „Maisto banke” savivaldybių 

ir probacijos tarnybų siuntimu 

visuomenei naudingą darbą  

dirbo 250 asmenų, dar  

26 darbuotojų dirbo pagal 

laikino įdarbinimo programas (5 

etatų ekvivalentas). Įgyvendinant 

Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio 

miestų savivaldybių užimtumo 

didinimo programas, darbo 

ieškantys asmenys Teritorinių 

darbo biržų siuntimu buvo 

laikinai įdarbinami „Maisto banko“ 

sandėliuose, darbo užmokestį 

jiems sumokant iš valstybės 

skiriamų lėšų.



„Maisto banko“ 
padaliniai 

„Maisto bankas“ turi penkis regioninius padalinius su sandėliais 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Kituose miestuose parama maistu renkama nestacionariai, 

deleguotos distribucijos metodu.

„Maisto banko” sandėlių plotas    1 196 kv. m. 

Bendras plotas su biurais  1 705 kv. m

Šaltųjų kambarių sandėliuose tūris (temp 0-6 C temp.)  96 m3

Šaldiklių tūris (-18 C temp)  32 m3

2018 metais nuvažiuotas atstumas    174 549 km

2018 metais sunaudoto kuro kiekis 20 934 l

„Maisto banko” automobilių skaičius 13

Informacija apie „Maisto banko“ infrastuktūrą 

312018 metų veiklos ataskaita
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Dėkojame rėmėjams paslaugomis

Rolandas 
Vilkončius 

Asta 
Stašaitytė

Nomeda 
Marčėnaitė
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„2018 metai „Maisto bankui“ buvo rekordiniai. 
Džiaugiamės, kad pavyko surinkti ir 
nepasiturinčių maitinimui išdalinti didžiausią 
kiekį maisto. Sau primename - džiugias 
pergales lemia ne sėkmė, o daug sunkaus 
kryptingo darbo. Vėl ir vėl dėkojame geriesiems 
rėmėjams, savanoriams ir visiems, padėjusiems 
pasiekti puikių rezultatų. 

Prieš akis – naujas iššūkių kupinas kelias. 
Kiekvienus metus pradedame tarsi iš 
naujo – tie tūkstančiai tonų puikaus maisto 
surenkami po kruopelę, po kilogramą, po eurą. 
Todėl turėsime labai pasistengti, kad ne tik 
išlaikytumėme sukurtas darbo apimtis, bet ir 
apimtume vis naujas vietas, kur geras maistas 
atlieka ir, jei ne mes, būtų prarastas. 

Turime stiprėti drauge su „Maisto banko“ 
partneriais bendradarbiaujančiomis 
socialinėmis organizacijomis, be kurių 
pagalbos nepasiturintiems dalinti maistą visoje 
šalyje būtų labai sunku – stiprūs esame tiek, 
kiek stipri yra silpniausia grandis. Prašysime 
pagalbos geradarių Lietuvos žmonių –  
tapkite „Maisto banko“ draugais, investuokite 
į „Maisto banką“ taip, kad maisto gelbėjimo 
darbams nebaisios būtų nei galinčios vėl 
bet kada užklupti ekonominės krizės ar 
permainingai besikeičiantys valdžios prioritetai. 
Būdami tikru žmonių banku, galėsime orią 
pagalbą ir paramą skurdžiausiai gyvenantiems 
užtikrinti visada kai to reikės. Pasiraitoję 
rankoves nė minutei nesustokime, kol šalyje 
neliks nė vieno alkano ir visas geras maistas 
pasieks valgytojų stalą.“

Simonas Gurevičius
„Maisto banko“ direktorius  



Vytenio g. 54,
03229 Vilnius 

Tel.: (8 5) 2627675 
info@maistobankas.lt 

www.maistobankas.lt
www.facebook.com/maistobankas 

„Maisto banko” dalininkai: 

Įm. kodas: 192015172 

Sąskaitos numeris: LT17 7300 0101 1976 5165 

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!

Paremti „Maisto 
banką” galite lėšomis 
pavedimu į banko 
sąskaitą, maistu arba 
paslaugomis

Patogiausiai paaukoti 
galite internetu
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