TIKIME, KAD JOKS GERAS MAISTAS NEGALI BŪTI IŠMESTAS, KAIP IR
NĖ VIENAS ŽMOGUS NENUSIPELNO BŪTI ALKANAS.

„MAISTO
BANKAS“
Tai labdaros ir paramos

fondas, renkantis paramą
maistu ir teikiantis

ją nepasiturinčiųjų
maitinimui.

Kasdien, padedami daugybės
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.

2019 m. veiklos ataskaita
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KASDIENĖ
„MAISTO
BANKO“
VEIKLA

502

P AR DUOTUVĖS

Kiekvieną dieną „Maisto banko“
savanoriai vyksta į 502 parduotuves 81
Lietuvos mieste ar miestelyje, iš kurių
surenka neparduotus, tačiau žmonių
vartojimui dar tinkamus ir saugius
maisto produktus.
Taip pat „Maisto banko“ sandėlius
kartais pasiekia dėl įvairių priežasčių
gamintojų neparduoti 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 produktus.

2019 m. veiklos ataskaita

„ M A I ST O B A NK O “
SA ND Ė L I A I

Atsivežę produktus į „Maisto banko“
sandėlius, savanoriai juos išrūšiuoja
pagal kategorijas, patikrina galiojimo
datas, viską pasveria ir didžiąją
dalį maisto 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 58 %

O RGA NI Z A CI JO S /
D A L I NI M O P U NK T A I

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 trijose
Lietuvos savivaldybėse.
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KAIP
„MAISTO
BANKAS“
VEIKIA

2019 m. veiklos ataskaita
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PARAMA MAISTU

27 %

daržovės
ir vaisiai

2019 m. „Maisto bankas“ surinko ir

16 %

duonos ir
pyrago
gaminiai

nepasiturinčiųjų maitinimui išdalino

16 %

7 970 tonų maisto, kurio vertė
13,14 mln. eurų.

bakaleja

12 %

pieno
produktai

7%

mėsa ir
žuvis

6%

gėrimai,
padažai,
kūdikių
maistas

5%

saldumynai

Parama maistu pagal
produktų rūšis
Didžiausią išdalintos paramos maistu
dalį (27 %) sudaro vaisiai ir daržovės,

2019 m. veiklos ataskaita

toliau - pyrago gaminiai ir sausainiai
(16 %) bei bakalėja – kruopos,
makaronai, ryžiai, miltai (16 %).
Palyginus su 2018 m., šiais metais
nepasiturinčius pasiekė daugiau

4%

aliejus,
riebalai

pieno produktų (12 %), toliau rikiuojasi
mėsa ir žuvis (7 %), gaivieji gėrimai,
kava, padažai ir kūdikių maistas (6 %),
saldumynai (5 %), higienos priemonės
(4 %), aliejus ir riebalai (4 %). Lyginant

2%

pagamintas
maistas

4%
kita

visas kategorijas, mažiausiai, tačiau
dviem procentiniais vienetais daugiau
nei pernai, išdalinta konservuoto,
šaldyto ar šviežiai jau pagaminto
maisto (2 %).
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Paramos maistu
šaltiniai

6,7 %

visuomenės
paaukoti
produktai

3,1 %

Didmeninė
prekyba,
logistika

30,1 %
EPLSAF

57,8 %

mažmeninė
prekyba

2019 m. didžiausią (lyginant su
praėjusiais metais – 3,4 % didesn)
gautos paramos maistu dalį – 57,8 %
sudarė prekybininkų perduoti paskutinę
dieną galiojantys ar dėl kitų priežasčių
neparduoti maisto produktai.
30,1 % (3,7 % mažiau nei pernai) - dalyje
Lietuvos savivaldybių „Maisto banko“
dalinama Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo
(EPLSAF) parama.
6,7 % visuomenės suaukoti maisto
produktai, 3,1 % - didmeninė prekyba ir
logistika, 2,3 % - gamintojai, ūkininkai,
HoreCa.

2,3 %

gamintojai,
ūkininkai
HoReCa ir kt.

2019 m. veiklos ataskaita
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RĖMĖJAI MAISTU
Didžiausias atliekamo maisto
šaltinis – prekybos tinklai.

Jų perduota parama sudaro
daugiau nei pusę „Maisto

banko“ per metus gaunamo ir

Didžiausių 2019 m. rėmėjų maistu
dešimtukas pagal kiekį (kg/Eur)

išdalinamo maisto.

2019 m. didžiausiu maisto donoru
ir vėl tapo prekybos tinklas „IKI“,
nepasiturinčiųjų maitinimui perdavęs
3 542 tonas maisto, kurio vertė daugiau
nei 6,4 milijono eurų. „IKI“ yra vienintelis
prekybos tinklas, labdarai perduodantis
visų kategorijų paskutinės galiojimo
dienos maisto produktus iš visų savo
parduotuvių bei dviejų logistikos centrų
septynias dienas per savaitę. Antroje
vietoje pagal perduoto maisto kiekius
rikiuojasi prekybos tinklas „Maxima“,
nepasiturinčiųjų maitinimui perdavęs
daugiau nei 320,57 tonos maisto. Vos
keliomis dešimtimis kilogramų atsilieka
ir trečioje vietoje rikiuojasi prekybos
tinklas „Rimi“, perdavęs 320,53 tonos
maisto. Lyginant perduotos paramos
vertę lyderiu išlieka prekybos tinklas
„IKI“, antroje vietoje rikiuojasi „Rimi“,
trečioje – „Maxima“.

2019 m. veiklos ataskaita

kg

Eur

Prekybos tinklas „IKI“

3 542 277

6 462 300

Prekybos tinklas „Maxima“

320 579

527 832

Prekybos tinklas „Rimi”

320 534

707 708

Prekybos tinklas „Lidl“

263 658

283 387

Prekybos tinklas „Express Market“

197 962

335 834

UAB „Nestle Baltics“

38 733

102 742

UAB „Rokiškio pienas“

27 680

17 368

LPF „Mantinga“

24 996

43 374

UAB „IVV Sourcing“

23 437

50 950

UAB „Kauno vaisių ir daržovių
prekyba“

20 526

14 163
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ŠIRDINGAI DĖKOJAME RĖMĖJAMS
UŽ DOVANOJAMĄ MAISTĄ

A. Bukšnaičio
Komercijos
Įmonė ADAS

2019 m. veiklos ataskaita

UAB Ortus
Magnus

UAB Galjana

Ūkininkas
Rokas Burnys

Ūkininkas
Andrius
Kacevičius
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PARAMOS MAISTU
GAVĖJAI
2019 m. paramą
maistu gavo

138 089
nepasiturintys
asmenys

214

Lietuvos miestų,
miestelių ir
kaimų

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.

2019 metų
m. veiklos
veiklos
ataskaita
ataskaita

Stastistika skelbia, kad mūsų šalyje
žemiau skurdo rizikos ribos gyvena
beveik 22 % šalies gyventojų.
Tai vienas didžiausių skurdo rodiklių
Europos Sąjungoje, kuris beveik
nesikeičia jau kelerius metus iš eilės.

Labiausiai Lietuvoje skursta:
•

pensininkai;

•

vieniši tėvai;

•

daugiavaikės šeimos;

•

neįgalieji;

•

bedarbiai;

•

vieniši asmenys.

Tai dažniausiai „Maisto banko“
pagalbos prašančios asmenų grupės.
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Paramos maistu gavėjai

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

Daugiausia paramos maistu
gavusios ir išdalinusios
organizacijos
(pagal vertę eurais)

2019 m. „Maisto bankas“ paramą
maistu suteikė 589 socialinėms

organizacijoms, kurioms sutaupė
virš 9,2 milijonų eurų. Jei ne ši
parama, tiek pinigų jos būtų
išleidusios maistui.

2019 m. veiklos ataskaita

Eur

Eur
Labdaros ir paramos fondas
„Vilties centras“

744 036

Gausių šeimų asociacija
„Vaivorykštės taku“

89 468

Lietuvos Caritas

459 762

Klaipėdos miesto gausių šeimų
draugija „Šeimyna“

89 158

VšĮ „Informacijos ir paramos
gausiai šeimai centras“

215 442

Visagino socialinių paslaugų
centras

89 011

Lietuvos raudonojo kryžiaus
draugija

172 104

Petrašiūnų gailestingumo namai

83 617

Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba

171 638

Visuomeninė organizacija
„Gelbėkit vaikus“

76 980

Labdaros ir paramos fondas
„Maistas kūnui ir sielai“

161 389

Marijampolės socialinės
pagalbos centras

76 204

VšĮ „Krikščioniškas namas“

135 585

Labdaros ir paramos fondas
„Gerumo sparnai“

114 885

Labdaros ir paramos fondas
„Prieglobstis“

109, 694

VšĮ Skuodo globos namai

109 087

Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Vilniaus viltis“

106 394

VšĮ Reabilitacijos centras
„Naujas gyvenimas“

103 096

SOS vaikų kaimai

90 712

Dėkojame
organizacijoms–partnerėms
už bendradarbiavimą!
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„MAISTO BANKO“
AKCIJA
Du kartus per metus (pavasarį
ir rudenį) vykstanti „Maisto
banko“ akcija – vienas iš

2019 m. „Maisto banko“ akcija
pasižymėjo aktyviu aukojimu.
Pavasarinės akcijos savanoriai
suskaičiavo, kad maisto buvo paaukota

žinomiausių labdaros ir paramos
fondo „Maisto bankas“ projektų.
Renginio metu tūkstančiai

savanorių prekybos centruose
kviečia geros valios žmones

nepasiturintiems paaukoti ilgiau
galiojančių maisto produktų.

2019 m. pavasarinės bei rudeninės
„Maisto banko“ akcijų metu paaukota
820 165 vnt. ilgiau galiojančių maisto
produktų, kurių bendras svoris 490
tonų, o vertė 1003 636 Eur. Pavasarinės
akcijos metu surinkta parama išdalinta
45 492, o rudens akcijos metu surinkta
parama išdalinta 43 812 nepasiturinčių
asmenų.

2019 m. veiklos ataskaita

beveik 142 tūkst. kartų. „Tai labai
aukštas aktyvumas - viršijome net
2018 m. rudenį Lietuvos šimtmečiui
dedikuotos akcijos rekordą“, – tuo
metu sakė „Maisto banko“ direktoriaus
pavaduotoja Kristina Tylaitė. Tačiau
2019 m. rudeninė akcija sulaukė dar

didesnio visuomenės atsako. Jos metu
paaukota beveik 146 tūkst. kartų.
Rudeninėje akcijoje visuomenė išgirdo
„Maisto banko“ kvietimą padėti
pasirūpinti baltymais gausiais maisto
produktais.
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„Maisto banko“ akcija

„Maisto banko“ akcijų
rezultatų statistika

Kiekis vnt.

Kiekis
tonomis

Paramos
vertė eurais

Aukojimų
skaičius

Savanorių
skaičius

Pavasarinė

345 431

209

317 319

134 895

7 654

2015

Rudeninė

379 686

216

350 947

141 100

8 423

2016

Pavasarinė

308 708

188

335 398

125 681

8 100

2016

Rudeninė

398 865

230

409 425

139 165

7 768

2017

Pavasarinė

349 184

210

431 661

135 271

8 241

2017

Rudeninė

349 587

214

450 897

132 172

8 756

2018

Pavasarinė

378 603

236

488 985

139 867

8 689

2018

Rudeninė

413 364

255

524 662

140 933

8 651

2019

Pavasarinė

400 641

245

513 152

141 848

8 502

2019

Rudeninė

419 524

245

490 484

145 548

8 791

3 743 593

2 248

4 312 931

1 376 480

83 575

Metai

Akcija

2015

Iš viso

2019 m. veiklos ataskaita

Vien mėsos konservų paaukota beveik
dvigubai daugiau nei kada nors iki šiol –
32,5 tūkst. vienetų. Po jų pirmame
dažniausiai aukotų maisto produktų
penketuke rikiuojasi makaronai, kruopos,
cukrus ir aliejus.

Rudeninėje „Maisto banko“ akcijoje
talkino ir didžiausias iki šiol savanorių
būrys – net 8 791 visuomeninių
organizacijų aktyvistų, moksleivių,
socialiai atsakingo verslo darbuotojų
bei visuomenei pažįstamų veidų.
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LABDAROS
KONCERTAS
„PASIDALINK”
Jau aštuntąjį kartą LNK

televizijos eteryje vykusiame
„Maisto banko“ labdaros

telemaratone „PasiDalink“

geradariai šalies gyventojai

bei socialiai atsakingos verslo
įmonės nepasiturinčiųjų

maitinimui paaukojo daugiau
nei 207 tūkst. eurų.

Generalinis renginio rėmėjas –
prekybos tinklas

2019 m. veiklos ataskaita
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Labdaros koncertas „PasiDalink”

„Šventai tikiu: padėti – nereiškia padaryti už kitą.
Padėti būtina, tai normalu. Visiems norisi gyventi
jaučiant, jog esi tarp žmonių ir niekada nesi vienas.”
Inga Jankauskaitė

„Tikiu tuo, ką daro „Maisto bankas”. Kai žinau,
kiek žmonių jie padeda, net klausimas nekyla, ar verta.”
Rolandas Vilkončius

Keturias valandas vykusiame
grandioziniame labdaros koncerte
„Maisto bankui“ palaikymą išreiškė
pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
Visą vakarą daugiau nei tūkstantį
koncertų salėje „Compensa“
susirinkusių „Maisto banko“ savanorių
džiugino bei LNK televizijos žiūrovus
savo dainomis gerumui kvietė operos
solistas Merūnas Vitulskis, „Lietuvos
balsas vaikai“ nugalėtoja Milėja, į
sceną sugrįžusi atlikėja Irūna Puzaraitė,
legendinės grupės „Bavarija“ ir „Lemon
Joy“. Savo naujausias dainas dovanojo
Irena Starošaitė, Vidas Bareikis. Kastyčio
Kerbedžio kūrinį „Mano meile, žinok“
naujai atliko dainininkas Gražvydas
Sidiniauskas.
2019 m. veiklos ataskaita

Renginio metu buvo rodomos jautrios
„Maisto banko“ remiamų šeimų istorijos.
Šalia jų sunkiais praeities atsiminimais
dalinosi laidų vedėja Daiva Žeimytė,
žurnalistas Orijus Gasanavos, šokėjas
bei fotografas Naglis Bierancas,
neseniai sunkią onkoliginę ligą
išgyvenęs atlikėjas bei kompozitorius
Stanislovas Stavickis-Stano.
Vakaro atmosferą kūrė po penkerių
metų pertraukos į televizijos eterį
sugrįžusi vedėjų pora - Inga
Jankauskaitė ir Rolandas Vilkončius.
Dėkojame visiems, aukojusiems
trumpuoju numeriu 1343 (auka 3 eurai),
ir primename, kad aukoti šiuo numeriu
galima ištisus metus.
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KOVA SU MAISTO ŠVAISTYMU
IR POVEIKIS APLINKAI
Kartu su rėmėjais bei
partneriais „Maisto
bankas“ įnešė svarų indėlį
mažindamas maisto
švaistymą ir jo neigiamą
poveikį aplinkai.
2019 m. išdalinome 7 970 tonas
maisto, iš kurio 5 047 tonos – nuo
praradimo išgelbėtas maistas. Tai
didžiausias iki šiol „Maisto banko“
per metus išgelbėto maisto kiekis,
kuris pavirto į daugiau nei 10 mln.
porcijų valgio.
Dėl šios veiklos į aplinką pateko mažiau
šiltnamio efektą formuojančių metano
dujų ir anglies dvideginio. Aplinkai
sutaupėme 958,96 mln. litrų vandens ir
14,6 tūkst. tonų CO2 emisijos.
Kaip skelbia Jungtinių Tautų Maisto
ir žemės ūkio organizacija, pasaulyje
prarandama trečdalis užauginto
maisto, kai tuo tarpu 800 milijonų
planetos gyventojų kenčia nuo
maisto stygiaus. Europos Parlamento

2019 m. veiklos ataskaita

duomenimis maisto atliekos Europos
Sąjungoje sudaro 88 mln. tonų arba
173 kg vienam gyventojui.
Maisto švaistymas susijęs su neigiamais
socialiniais, ekonominiais, ekologiniais
bei etiniais padariniais. Su maisto
švaistymu susijusios išlaidos Europos
Sąjungoje siekia 143 mlrd. eurų. Su
prarandamu arba iššvaistomu maistu
susijęs išmetamas šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekis sudaro apie
8 proc. visų pasaulyje išmetamų
antropogeninės kilmės šiltnamio efektą
sukeliančių dujų. Be reikalo eikvojami
riboti žemės, energijos ir vandens
ištekliai.
Vienam kilogramui duonos pagaminti
reikia apie 1300 litrų vandens. Vienam
pomidorui užauginti - 180 litrų, obuoliui 70 litrų vandens. Vienam kilogramui
vištienos patiekti reikia apie 3900 litrų,
kiaulienos - 4800, jautienos - net 15,5
tūkst. litrų vandens.
Europos Sąjunga pripažįsta: maisto
bankai yra kovos su maisto švaistymu
sprendimo dalis. Įkurti JAV, maisto

bankai paplito po pasaulį - Europoje
veikia jau virš 30 metų. Visus maisto
bankus tarpusavyje sieja panašus
veikimo būdas – rinkti atliekamą maistą
ir perduoti jį stokojantiems.

Maistas per brangus,
jog virstų atliekomis!
Dėkojame mūsų
rėmėjams, partneriams,
savanoriams, kad
sutelkę bendras jėgas
stabdome maisto
švaistymą Lietuvoje.

5 047 t
išgelbėto
maisto

10,09 mln.
porcijų maisto

Socialinis
poveikis

14 600 t

sutaupytos CO2
emisijos

958,96 mln.
litrų vandens

Poveikis
aplinkai
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EUROPOS PAGALBOS
LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS
ASMENIMS FONDAS

2019 m. „Maisto
bankas“ išdalino

428 983 maisto
paketus
Išdalintų produktų svoris

2398 tonos
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.

2019 metų
m. veiklos
veiklos
ataskaita
ataskaita

EPLSAF – didžiausias ir

sudėtingiausias „Maisto banko“
projektas. Šešis kartus per

metus, kas antrą mėnesį, 23
Lietuvos savivaldybėse, 218

dalinimo punktų organizuojame
paramos maistu ir higienos
priemonėmis dalinimą.

Vidutiniškai šią paramą gauna

apie 70 tūkst. Lietuvos gyventojų.
Teisę į šiuos maisto paketus turi
asmenys, kurių šeimose vieno asmens
gaunamos pajamos yra ne didesnės
nei 1,5 valstybės remiamų pajamų
(VRP) dydžio per mėnesį (2019 m. 1,5
VRP = 183 eurai). Išimties atvejus ir jiems
taikomus dydžius nusistato kiekviena
savivaldybė individualiai.

Išdalintų produktų vertė

2 942 172 eurai

2019 m., dalintus EPLSAF
paketus papildė nauji
maisto produktai –

pienas, džiovinti
vaisiai, miltiniai
mišiniai keksui
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Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas

2019 m. išdalinti
produktai (kg)

kg

papildėme motyvavimo aktyviai
darbo paieškai mokymais, taip pat
maisto perdirbimo virtuvėlėje mokėme
nepasiturinčius konservavimo gudrybių
ir kitų taupaus gaminimo subtilybių.

Aliejus

200 988,9

Avižiniai sausainiai su
šokolado gabalėliais

26 717,4

Cukrus

221 161

Greito paruošimo avižų
košė su uogomis

15 948,31

Grikių kruopos

109 830

Mėsos konservai

171 593,2

Konservuota daržovių
sriuba

212 299,2

Konservuoti žalieji žirneliai

89 558,08

Kvietiniai miltai

433 638

Makaronai

110 580,5

Sausi pusryčiai

104 661,5

Miltų mišinys keksui

38 621,5

Dantų pasta

25 378,11

2019 m. „Maisto
banko“ akademijos
rezultatai
aplankyti

kg

Pienas

79 483,047

Muilas

14 928,3

Razinų ir riešutų mišinys

11 586,45

Skalbiklis

194 067,9

Ryžių kruopos

111 761,5

Šampūnas

42 545,655

Dantų šepetėliai

3 508,374

Saldintas sutirštintas
pienas

2019 m. veiklos ataskaita

88 574,273

63

miestai ir miesteliai
2018 m. „Maisto bankas“ pradėjo
įgyvendinti papildomas Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo priemones, kurių
visuma pavadinta „Maisto banko“
akademija.
„Maisto banko“ akademija – tai
EPLSAF paramos maistu gavėjams
skirti mokymai, kuriuos veda
profesionalūs lektoriai. Praėjusiais
metais vestus mokymus apie sveiką ir
pilnavertišką mitybą 2019 m.

surengti

93

mokymai
dalyvavo

1 615

paramos gavėjų
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PROJEKTAS
„GELBĖKIME MAISTĄ
NEPASITURINTIEMS“

Dėkojame „Humana
People to People Baltic“ už
reikšmingą indėlį gelbėjant
maistą ir padedant
nepasiturintiems.

Projekto metu įsipareigojome
nuo išmetimo išgelbėti ir
nepasiturinčiųjų maitinimui
perduoti ne mažiau nei 750
tonų maisto išskirstant jį
59 Lietuvos savivaldybėse,
153 Lietuvos miestuose bei
miesteliuose veikiančioms 320
bendruomeninių organizacijų.

2019 m. šio projekto metu
nepasiturintiems buvo perduota beveik

451 tona maisto. Paramą gavo
neįgaliuosius, vaikus, daugiavaikes
šeimas, senolius, namų neturinčius
asmenims ir kitas socialines grupes
globojančios nevyriausybinės
organizacijos. 2019 m. šio projekto
įgyvendinimui buvo panaudota

69 517,52 Eur. Likusi lėšų dalis
panaudota 2020 m.

Visos projekto išlaidos
pasiskirstė tokiomis dalimis:

20 %

transportavimas

30 %

sandėliavimas

10 %

paramos
paskirstymas
organizacijoms

2019 m. spalį naujuoju

organizacijos partneriu tapo įstaiga
„Humana People to People Baltic“,

„Maisto banko“ projekto „Gelbėkime
maistą nepasiturintiems“

įgyvendinimui skyrusi 100 tūkst. eurų.

2019 m. veiklos ataskaita

10 %

savanorių
koordinavimas

10 %

apskaita

10 %

veiklos
viešinimas

10 %

administravimas
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GAUTOS
LĖŠOS
2019 m. „Maisto bankas“

savo veiklų vykdymui gavo

1 052 736 Eur

Kovoje su skurdu ir maisto švaistymu
nuolat geriname rezultatus. Tačiau
savo darbų negalėtume vykdyti be
finansinių išteklių, dėl kurių galima:
•

susimokėti už patalpų nuomą;

•

automobilių eksplotaciją;

•

kurą;

•

remontą;

•

darbuotojų atlyginimus;

•

darbo įrangą;

•

priemones ir t. t.

2019 m. veiklos ataskaita

PAREMTI
„MAISTO BANKĄ“
LĖŠOMIS GALITE

1343

Siųsdami
žinutę
trumpuoju
(auka 3 Eur)
tel. nr.

Pavedimu į banko sąskaitą

www.maistobankas.lt/paremk

AČIŪ!
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Gautos lėšos
2019 m. didžiausią finansinės paramos
dalį - 28 % - gavome iš fizinių asmenų.
Tai net trylika procentinių vienetų
daugiau nei praėjusiais metais. Taip
pat 28 % „Maisto banko“ surinktų
lėšų sudarė Europos socialinio fondo
agentūros (ESFA) finansuojami
projektai. Lyginant su praėjusiais
metais pritraukėme ženkliai daugiau
verslo įmonių paramos - 20 %. Ūkinės
veiklos pajamos sudarė 15 %, tačiau
dešimt procentinių vienetų sumažėjo
savivaldybių ir kitų valstybinių įmonių
parama – 2019 m. ji sudarė 8 %.
Taip pat gavome Europos maisto
bankų federacijos (FEBA) paramos,
sudariusios 1 % visų „Maisto banko“
veiklai gautų lėšų.

44 %

28 %

28 %
20 %

15 %

15 %

14 %

18 %
8%

6%

3%

Esame nepaprastai
dėkingi rėmėjams, jų
padedami ir toliau
galime organizuoti
savo veiklą.

2019 m. veiklos ataskaita
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21

DĖKOJAME FINANSINIAMS
RĖMĖJAMS

2019 m. veiklos ataskaita
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„MAISTO BANKO“ IŠLAIDOS
2019 m., vykdant
„Maisto banko“ veiklą
patyrėme 1 034 668 Eur
išlaidų (neskaičiuojant gauto

Didžiausią išlaidų dalį - 27 % - sudaro
patalpų ir sandėliavimo išlaidos,
kurios lyginant su praėjusiais metais
išaugo dviem procentiniais vienetais.
Kaip ir pernai, 23 % sudaro renginių
ir savanorių darbo organizavimo
išlaidos. Septyniais procentiniais

ir išdalinto maisto vertės).

vienetais pavyko sumažinti
administravimo išlaidas – 2019 m.
jos sudarė tik 19 %. Transportavimo
išlaidos – 14 %, darbo su paramos
gavėjais organizavimas – 11 %,
apskaitos ir audito išlaidos – 6 %.

27 %
26 %

25 %
23 %

23 %

19 %
14 %

14 %

11 %

7%

2018

m.

| 2 0 19

m.

PATALPOS IR
SANDĖLIAVIMAS

2019 m. veiklos ataskaita

2 0 18

m.

| 2 01 9

m.

RENGINIŲ IR
SAVANORIŲ DARBO
ORGANIZAVIMAS

20 1 8

m.

| 20 1 9

m.

ADMINISTRAVIMO
IR KITOS IŠLAIDOS

20 1 8

m.

| 2019

m.

TRANSPORTAVIMAS

5%

2018

m.

| 2019

m.

DARBAS SU
PARAMOS
GAVĖJAIS

2018

6%

m.

| 2019

m.

APSKAITOS IR
AUDITO IŠLAIDOS
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VILNIAUS ORO UOSTO
IR „MAISTO BANKO“
TVARUMO INICIATYVA
Jau daugiau nei trejus
metus „Maisto bankas“
drauge su Vilniaus oro
uostu vykdo maisto
švaistymo prevencijos
iniciatyvą, kurios metu dėl
aviacijos saugumo
taisyklių gabenti
draudžiamas maistas,
gėrimai bei higienos
priemonės aukojami į
specialiai tam pastatytas
„Maisto banko“ dėžes.
2019 m. oro uosto keleiviai

nepasiturintiems paaukojo 5 411 kg
maisto, gėrimų bei higienos priemonių,
kurių vertė daugiau nei 22

tūkst. Eur.

Didžiausią šio kiekio dalį sudaro
higienos priemonės bei mėsos ar žuvies
konservai, kurie perduodami „Maisto
banko“ remiamoms organizacijoms.
Surinkta tuščia vienkartinė tara
priduodama, už ją gautos užstato lėšos
naudojamos organizacijos veiklos
lėšoms dengti.
Ši socialinė iniciatyva prisideda prie
tvarumo, socialinės atsakomybės
ir aplinkosaugos principų. Dėl
atsakingų keleivių sprendimų surinkti
produktai ne išmetami, o paaukojami
nepasiturintiems žmonėms ir
panaudojami pagal paskirtį.

„Vilniaus oro uostas siekia prisidėti prie
socialinio ir ekonominio balanso kūrimo.
Bendradarbiavimas su „Maisto banku“
padeda išvengti maisto švaistymo ir skatina
sąmoningą vartojimą.”



2019 m. veiklos ataskaita

Vilniaus oro uosto vadovas
Dainius Čiuplys
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„MAISTO BANKO“
PERDIRBIMO VIRTUVĖ
2018 m. „Maisto banko“ Vilniaus
padalinyje įkurta perdirbimo virtuvė
praplėtė savo veiklą. Nuo 2019 m. spalio
mėnesio šešias dienas per savaitę
šioje virtuvėlėje savanorių paruoštu
karštu maistu maitinasi Vilniaus miesto
nakvynės namų gyventojai. Per tris
2019 m. mėnesius jiems buvo
pristatytos 3 835 porcijos karšto,
baltymais turtingo maisto, duonos ir
vaisių.
Kiekvieną dieną šioje virtuvėje vyksta ir
kasdieniai maisto perdirbimo darbai –
pernokę, apdaužyti vaisiai, daržovės
ar dėl įvairių kitų priežasčių dalinimui
nebetinkamas maistas savanorių ir
virtuvės šefo pagalba paverčiamas
į konservuotas sriubas, džemus,
troškinius.

2019 m. gruodį „Maisto
banko“ perdirbimo virtuvėje
vyko Europos maisto bankų
federacijos (FEBA) patirčių
mainai bei mokymai, kurių
metu profesoriai iš Milano
(Italija) universitetų padėjo
iš skirtingų Europos miestų
atvykusiems maisto bankų
nariams gilinti žinias maisto
perdirbimo klausimais.
Lietuvos „Maisto bankas“ –
vienas pirmųjų pradėjęs
maisto perdirbimo praktiką,
todėl džiaugiamės galėdami
būti pavyzdžiu kitoms
Europos šalims.

2019 m. perdirbimo virtuvės dėka buvo
išsaugotos daugiau nei 9 tonos maisto,
kurios virto į 11,5 tūkst. stiklainių konservų
ir buvo perduotos nepasiturinčiųjų
maitinimui.

2019 m. veiklos ataskaita
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SAVANORYSTĖ
VERSLUI
2019 M. „MAISTO BANKE“
SAVANORIAVO:
2019 m. labai išaugo verslo įmonių
darbuotojų įsitraukimas į savanoršką
veiklą „Maisto banke“. Vienoms
įmonėms savanorystė tapo vienkartiniu
išbandymu, kitoms – reguliaria, kelis
kartus per metus vykdoma veikla.
Turime puikių pavyzdžiu, kai įmonė
ne tik leidžia savo darbuotojams
savanoriškai prisidėti prie „Maisto
banko“ darbų, tačiau ir finansiškai
palaiko organizacijos veiklą. Jau ne
vienerius metus bendrovė „Western
Union“ savo darbuotojus skatina bent
aštuonias valandas per metus skirti
savanoriškai veiklai. 2019 m. nauju
„Maisto banko“ partneriu tapo įmonė
„Paroc“, kuri būdama „Owens Corning“
dalimi, „Maisto banko“ sandėliuose
savanoriauja bent kartą per mėnesį.
Abi šios įmonės „Maisto banko“ veiklai
vykdyti skyrė ir finansinę paramą.

69 verslo įmonių
komandos,
kurias sudarė

510 savanorių.
Iš viso įmonės savanoriavo

2 103 valandas

Širdingai dėkojame už
palaikymą ir pagalbą!

„Owens Corning“ į UAB „Paroc“ veiklą Lietuvoje įnešė ir
savanorystės kultūrą. Iki šiol mes remdavome daug su mūsų
verslo sritimi siejamų veiklų bei visuomeninių renginių
Lietuvoje. Savanorystė – tai naujas puslapis mūsų gyvenime,
tai atsakomybės sau ir bendruomenei pamoka. Kiekvieną
kartą, kai mūsų darbuotojai prisijungia prie „Maisto banko“
veiklos, dar kartą ir dar kartą įsitikinu, kad savanorystė kuria
naudą ne tik tikslinėms grupėms, bet ir tokiose iniciatyvose
dalyvaujantiems kolektyvams. Savanorystė teigiamai
veikia mūsų organizacijos kultūrą, darbuotojų įsitraukimą
ir pasitenkinimą bei prisideda prie įmonės kaip socialiai
atsakingo partnerio rinkoje įvaizdžio kūrimo.”
„Paroc“ Baltijos šalių rinkodaros vadovė


2019 m. veiklos ataskaita

dr. Audronė Endriukaitytė
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ĮSIMINTINI ĮVYKIAI
„Maisto banką“ aplankė
pirmoji ponia Diana
Nausėdienė

„Visi suprantame, kas yra gerai ir kaip galėtume padėti

2019 m. lapkritį „Maisto banke“
apsilankė pirmoji šalies ponia Diana
Nausėdienė. Norėdama iš arčiau
susipažinti su organizacijos veikla bei
čia dirbančiais žmonėmis, ponia Diana
apžiūrėjo „Maisto banko“ sandėlio bei
perdirbimo virtuvės erdves, susipažinusi
su savanoriais padėjo formuoti bei
dalinti maisto paketus stokojantiems,
domėjosi jų istorijomis.

kito, kurio galbūt nė nepažįsta. Kiekvienas galime

savo artimajam. Klausimas tik, ar tai padarome?
Džiaugiuosi kiekvienu, kuris prisijungia, ryžtasi būti
savanoriu, aukoja savo protą, energiją ar laiką dėl
atsirasti reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje, žengti
nors mažytį konkretų žingsnelį, kad šalia esantis imtų
gyventi geriau. Kiekvienas konkretus žingsnis yra daug
prasmingesnis nei dešimt gražių žodžių.“



pirmoji šalies ponia
Diana Nausėdienė

Pirmajai poniai padarė įspūdį, kaip
„Maisto bankas“ geba mobilizuoti
žmones, kad kiekvienas sandėlį
pasiekęs produktas nukeliautų iki
alkanų burnų. „Stebėjau žmones
sandėlyje, skubančius rūšiuoti, dėlioti –
atrodytų, atliekančius paprasčiausius
veiksmus, tačiau čia sprendėsi svarbus
klausimas, ar tas produktas bus
išmestas, ar spės ant kažkieno stalo“, –
sakė D. Nausėdienė.

2019 m. veiklos ataskaita
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Projekto „Rezervuota
vyresniems“ savanoriai
svečiavosi šefo Gian
Luca Demarco virtuvėje
Susitikime su virtuvės šefu Gian Luca
Demarco dalyvavo „Maisto banko“
vykdomo projekto „Rezervuota
vyresniems“ dalyviai. Tai žmonės, kurie
jau perkopė 54 metus, tačiau dar yra
darbingo amžiaus. Statistika rodo, kad
artėjant pensinio amžiaus link lietuviai
turi mažesnes užimtumo galimybes nei
kiti šalies gyventojai – jiems sunkiau
keisti darbą ar įsitraukti į savanoriškas
veiklas. Tai rodo ir „Maisto banko“
patirtis kviečiant žmones padėti be
atlygio organizuoti paramą maistu
nepasiturintiems.

2019 m. veiklos ataskaita

Projekte dalyvaujančių „Maisto banko“
savanorių susitikimų su žinomais
žmonėmis tikslas – pasisemti įkvėpimo
iš žmonių, kurie gyvenime patyrė kažką
panašaus, kurie susidūrė su iššūkiais ir
su jais sėkmingai susidorojo. „Gian Luca
atsidūrė jam nepažįstamoje šalyje, iš
pradžių čia niekas jo nežinojo. Gali būti,
kad vyresni žmonės taip pat susiduria
su panašiais iššūkiais, tad savanorystė
tampa būdu save įprasminti. Be to,
Gian Luca labai charizmatiškas, geba
kitus žmones užkrėsti idėjomis ir noru
kažką veikti. Visgi manau, kad Lietuvoje
daugeliui savanoriškas darbas atrodo
vis dar keistas fenomenas. Garsaus
šefo išsakytos mintys ir pabuvimas
drauge į visuomeninę veiklą išties leido
pažvelgti kitaip. Be to, „Maisto banko“
savanorius ir žymųjį virtuvės šefą sieja
dar vienas panašumas – tai didelė
meilė ir pagarba maistui“, – sakė
savanorių programos vadovė Dovilė
Kovalskytė

Prieš pat šventes Šiaulių
miesto gyventojus
pasiekė papildoma
„Maisto banko“ parama
Aliejus, miltai, kruopos,
užpilamos sriubos, makaronai,
majonezas, kečupas, šokoladukai
ir net bulvių traškučiai – štai tokios
sudėties „Maisto banko“ savanorių
paruošti paketai pasiekė penkis
šimtus nepasiturinčių Šiaulių Pietinio
rajono gyventojų. Šis maisto paketų
dalinimas - tai projekto „Pagalba
maistu Šiaulių miesto Pietinės
teritorijos bendruomenės socialiai
pažeidžiamiems nariams“ dalis,
projektą finansuoja Šiaulių miesto
savivaldybė.
Metų pabaiga nepasiturintiems ypač
sudėtinga. Dažnas jų jau pagalvoja,
ar turės ką padėti ant artėjančių
švenčių stalo. Be to, atšalę orai
reikalauja šildyti būstus, keisti avalynę
ir drabužius. Gausių šeimų mamos
galvoja ne tik, kad jų vaikai nešaltų ir
būtų sotūs jos rūpinasi Kalėdų senelio
dovanomis, tegul ir ne dosniomis.
Todėl ši parama maistu leidžia
nepasiturintiems sutaupyti šiek
tiek eurų ir už juos patenkinti kitus
būtiniausius poreikius.

Sudaryti paramos maistu gavėjų
sąrašus „Maisto bankui“ padėjo Šiaulių
m. savivaldybės socialiniai darbuotojai,
vietos bendruomenės bei socialinės
organizacijos. Paramos pasiimti atvykę
žmonės džiaugėsi, kad maisto paketas
sudarytas ne tik iš pačių būtiniausių
produktų - jame rado ir saldumynų ar
pagardų, kurių savo jėgomis patys
nusipirkti dažnas jų neišgalėtų.
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„Žinau, ką reiškia mamos akys, kai jos negali duoti.
Kai turi vaikų, viskas atrodo kitaip. Kartais pykdavai
ant tėvų, bet kai esi mama, viską supranti kitaip.
Aš visą laiką buvau už tai, kad reikia dalintis – už
savanoriavimą visu 100 proc. Labai gerbiu žmones,
kurie skiria laiko, nes laikas dabar labai brangus. Kad
jie kažkam atiduoda dalį savo gyvenimo, labai gražu ir
gerbtina.“


Erika Vitulskienė

„Lietuvoje yra vis dar labai daug problemų, daug
nelygybės. Tokia didelė kakofonija: visi sako, kad klasių
susiskirstymas neegzistuoja, bet jis egzistuoja. Vieni
atsikandę meta maistą, jei jiems neskanu, kiti brangina
kiekvieną maisto kąsnį, kurį gauna tą dieną. Tokios
akcijos kaip „Maisto banko” turėtų būti penkis kartus
daugiau. Arba išnykti, nes kartais tie, kurie patys
stygiaus nepatyrę, nesupranta, kokia didelė problema
yra skurdas ir alkis. Jie neužauga iki tų bado šlepečių.“

„Maisto banke“ plušėjo Erika ir Merūnas Vitulskiai

„Mano vaikystės skonis – tai tos bulvės su kmynais.

Operos solistas Merūnas Vitulskis drauge su žmona Erika savanoriavo „Maisto
banke“. Pora padėjo rūšiuoti ir skirstyti maisto produktus, tvarkyti sandėlį. Kol žmona
dalino maisto paketus nepasiturintiems, Merūnas sėdo už autobusiuko vairo ir
drauge su „Maisto banko“ pagalbininku iš prekybos tinklų surinko paskutinę dieną
galiojančius maisto produktus.

nuostabiausias maistas, ir aš iki šiol prisimenu tą skonį.

Kažkaip tėvai sugebėdavo įteigti, kad tai pats
Kai dabar pagalvoju, kokia tėvams turi būti didelė
baimė, kad tu šiuo metu vaikui negali nieko pasiūlyti, o
vaikas valgyti nori ir tu negali jam pasakyti – ne, nieko
neturiu.“


2019 m. veiklos ataskaita

Merūnas Vitulskis
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„Maisto banke“ draugystė, pamokos,
naujos patirtys ir antrieji
namai Panevėžio
senjorams
Jau daugiau nei metus Panevėžio
„Maisto banko“ padalinyje į susitikimus
buriasi senjorai. Čia jiems skiriama ne
tik dažna parama maistu - vedamos
edukacinės pamokėlės, organizuojami
informaciniai susitikimai su vietos
institucijų darbuotojais, dalyvaujama
kultūrinėse veiklose bei konsultuojama
iškilusiais klausimais
Nepriteklius, vienatvė, mažas
informacinis pasiekiamumas – visa
tai labai gerai apibūdina daugelio
senjorų gyvenimus. Ne paslaptis, kad
senjorai yra viena didžiausių „Maisto
banko“ paramą gaunančių asmenų
grupių. Dalindami paramą drauge su
savanoriais pastebėjome, jog vyresnio
amžiaus žmonės labiau linkę pakalbėti,
išsipasakoti savo džiaugsmus ir bėdas.
Jiems dažnai kyla įvairių klausimų,
susijusių su kitų institucijų veikimu,
socialine pagalba ar užimtumo
paieškomis, o mūsų savanoriai šiems
senjorams pamažu tampa ne tik
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pirmaisiais pagalbininkais, bet ir
gerais bičiuliais. Todėl Labai natūraliai
nutarėme, jog rinksime senjorų grupes,
kurias ne tik remsime maistu, bet ir
padėsime pasiekti ir kitas aktualias
paslaugas, konsultuosime ir efektyviai
įtrauksime į įvairias visuomenines
veiklas. Labai apsidžiaugėme, kad
šių veiklų finansavimui pavyko
pritraukti Vidaus reikalų ministerijos
administruojamos priemonės „Vietos
plėtros strategijų įgyvendinimas“ skirtų
lėšų – širdingai dėkojame.

2019 m. Panevėžyje pavyko suformuoti
tris senjorų grupes, kurios keitėsi
kas aštuonias savaites. Kiekvienos
grupės dalyviai du kartus per savaitę
gaudavo paramą maisto produktais.
Taip pat jiems buvo organizuojamos
papildomos veiklos: savanoriai su
senoliais lankėsi kino teatre, susipažino
su biblioteka - jos darbuotojais, knygų
pasiėmimo tvarka ir net archyvais.
„Maisto banke“ senjorus aplankė
policijos atstovai - padovanojo

atšvaitus, pasakojo apie saugų eismą
ir kokiais atvejais gali padėti policija.
O artėjant žiemai senjorai klausėsi
paskaitų apie vaistažolių naudą,
sveikos gyvensenos, ilgaamžiškumo
paslaptis. Projektas „Savanorių pagalba
Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems
senjorams“ tęsiasi ir 2020 m.
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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.

2019 m. „Maisto banke“ dirbo 62
darbuotojai, iš kurių pilno etato
ekvivalentą sudarė 28 žmonės. Dar
29 darbuotojai dirbo pagal laikinojo
įdarbinimo programas - įgyvendinant
savivaldybių užimtumo didinimo
programas, darbo ieškantys asmenys
Užimtumo tarnybų siuntimu buvo
laikinai įdarbinami „Maisto banko“
sandėliuose, darbo užmokestį jiems
sumokant iš valstybės skiriamų lėšų.
Vienu metu „Maisto banko“ sandėliuose
paskutinę dieną galiojančius maisto
produktus rūšiuoja ir socialinėms
organizacijoms juos skirsto 35
savanorių pamaina. Jų skaičius išauga
maisto paketų dalinimo metu, tuomet
talkina iki 50 žmonių.

Dėkojame
savanoriams už Jūsų
dovanojamą laiką!
2019 m. veiklos ataskaita
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DĖKOJAME PARTNERIAMS IR
RĖMĖJAMS PASLAUGOMIS

Europos maisto
bankų federacija
(FEBA)

Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Biržų rajono
savivaldybė

Druskininkų rajono
savivaldybė

Jonavos rajono
savivaldybė

Kalvarijos
savivaldybė

Kauno miesto
savivaldybė

Kauno rajono
savivaldybė

Klaipėdos
miesto
savivaldybė

Klaipėdos
rajono
savivaldybė

Kupiškio rajono
savivaldybė

Neringos miesto
savivaldybė

Palangos
miesto
savivaldybė

Panevėžio
miesto
savivaldybė

Šakių rajono
savivaldybė

Šiaulių miesto
savivaldybė

Širvintų rajono
savivaldybė

Tauragės rajono
savivaldybė

Trakų rajono
savivaldybė

Utenos rajono
savivaldybė

Vilkaviškio
rajono
savivaldybė

Vilniaus miesto
savivaldybė

Vilniaus rajono
savivaldybė

Gėlių ir dovanų
namai „Plukė“

Kauno paveikslų
galerija

UAB
„Archyvita“

UAB „Baldžiai“

UAB „Gintaro
grafika“

UAB „Saurida“

UAB „Transjuosta“

UAB „Sintas“

UAB
„Unimeda“

2019 m. veiklos ataskaita
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2019 m. rezultatai – džiuginantys. Iš
nepasiturinčiųjų maitinimui paskirstytų
ir išdalintų ~ 8 000 t maisto daugiau nei
5 000 t yra nuo sunaikinimo išgelbėtas
maistas. Tai rekordinis „Maisto banko“
skaičius, rodantis organizacijos
efektyvumą ir visapusiškumą – pagalbą
ne tik žmogui, bet ir gamtai.
Simonas Gurevičius,
„Maisto banko“direktorius

Džiugu, kad praėjusiais metais
savanorystės pagrindais nudirbti
darbus mums padėjo vis daugiau
verslo kolektyvų, pavyko sustyguoti
perdirbimo virtuvės darbus, patobulinti
procesus sandėliuose. Nors ir sumažėjo
savivaldybių ir kitų valstybinių įstaigų
finansavimas, į pagalbą stojo geradariai
fiziniai ir juridiniai rėmėjai.
Su kiekvienais metais „Maisto bankas“
tampa vis didesne organizacija,
kurioje petys į petį darbuojasi kaimų
ir miestų savanoriai, mažiausių ir
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didžiausių verslo įmonių profesionalai,
bendruomenių aktyvistai, socialiniai
darbuotojai, savivaldybių atstovai,
ūkininkai, filantropai, visuomenėje puikiai
atpažįstami žmonės. Dirbdami kartu
nešame didelę atsakomybę –
parama maistu gelbsti ne tik
šimtus skurstančių žmonių, padeda
remiamoms socialinėms organizacijoms
sutaupyti lėšų, kurias jos gali panaudoti
kitoms svarbioms reikmėms, bet ir
tausoja svarbiausius žemės resursus.
Tai svarbi, atsakinga ir efektyvi
socialinė, aplinkosauginė, ekonominė
veikla. Nuoširdžiai dėkojame nuolat
padedantiems savanoriams, rėmėjams,
partneriams. Tikime, kad jūsų pagalbos
dėka ir ateinančiais metais toliau
sėkmingai judėsime pirmyn mažindami
skurdą ir maisto švaistymą.
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PAREMTI „MAISTO BANKĄ”
GALITE LĖŠOMIS PAVEDIMU
Į BANKO SĄSKAITĄ, MAISTU
ARBA PASLAUGOMIS

Labdaros ir paramos
fondas „Maisto bankas“
Vytenio g. 54,
03229 Vilnius
Tel. (8 5) 2627675
El. p. info@maistobankas.lt
www.maistobankas.lt
www.facebook.com/maistobankas

Įm. kodas: 192015172

Širdingai
Jums
dėkojame!

Sąskaitos numeris: LT17 7300 0101 1976 5165
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre

„Maisto banko”
dalininkai:
Rasa Bagdonienė
Jolanta Blažaitė

Patogiausiai paaukoti
galite internetu

Jūratė Zabielaitė
Loreta Zakarevičienė
Deimantė Žebrauskaitė

www.maistobankas.lt/paremk
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