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2017-ieji buvo ir rezultatyvūs, ir sudėtingi
metai.

„Maisto banko“ vadovė
Deimantė Žebrauskaitė

2017-ieji buvo ir rezultatyvūs,
ir sudėtingi metai. Pastaruosius
metus „Maisto banko“
surenkamo maisto kiekis
kasmet šokteldavo 25-30%,
bet resursų tą maistą priimti,
sutvarkyti, sandėliuoti ir
išdalinti nedaugėjo.

Pastaruosius metus „Maisto banko“ surenkamo
maisto kiekis kasmet šokteldavo 25-30%,
bet resursų tą maistą priimti, sutvarkyti,
sandėliuoti ir išdalinti nedaugėjo. Dėl
labai ribotų išteklių buvome nusprendę
aktyviai paramos maistu nebeieškoti, tačiau
surenkamo maisto srautas nuolat augo. Pernai
nepasiturinčiųjų maitinimui išdalinome 7 466
tonas maisto, mažas pajamas gaunantiems
žmonėms patiekėme 15 mln. santykinių
porcijų maisto. Siekdama šių aukštų rezultatų
mūsų organizacija svyravo ir lingavo kaip
smilga, ant kurios suverta per daug žemuogių...
Dirbome ties savo galimybių riba.
Tad 2017 m. išsikėlėme tikslą pagerinti savo
infrastruktūrą – gauti daugiau, naujesnių
automobilių, užtikrinti šaltąją maisto
transportavimo ir sandėliavimo grandinę, gauti
technikos ir įrangos, leidžiančios sandėliuose
sutalpinti daugiau maisto, lengviau ir greičiau
jį rūšiuoti, dalinti. Tam gavome paramą iš
tarptautinės bendrovės „Western Union“
fondo, o tarpininkaujant Europos maisto bankų
federacijai ir iš maisto pramonės milžino
„Unilever“.
Tačiau svarbiausias įvykis – vasaros pabaigoje
į mūsų rūpesčius atsiliepė prekybos tinklas
„Iki“, pasiūlęs kartu įgyvendinti inovatyvią
socialinės rinkodaros kampaniją „Gera
kaina – geras darbas“. Šis projektas atnešė
neįtikėtinus rezultatus – per 10 savaičių
geraširdžiai žmonės paaukojo net 300 tūkst.
eurų. Tai leis ženkliai pagerinti „Maisto banko“
infrastruktūrą ir ateityje nepasiturintiems
užtikrinti pilnavertišką, subalansuotą paramą
maistu.
Lietuvoje paramos maistu prašo 180 tūkst.
žmonių. Žemiau santykinio skurdo ribos – kas
penktas, o Europos Statistikos agentūros
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EUROSTAT vertinimu – kone kas trečias
Lietuvos gyventojas. Daugiau skurstančiųjų –
tik Bulgarijoje, Rumunijoje ir Graikijoje.
Tad 7-8 tūkst. tonų paramos maistu
nepasiturintiems yra tik lašas, palyginti su
šimtu tūkstančių tonų maisto, kasmet Lietuvoje
utilizuojamo ar patenkančio į sąvartynus.
Įvairiais skaičiavimais, bent trečdalis šio kiekio
gali būti valgomas, todėl potencialas jį gelbėti
ir padėti žmonėms tebėra didžiulis.
Europoje esame pirmieji pagal vienam šalies
gyventojui tenkančio išdalinamo maisto kiekį.
„Maisto banko“ labdaringai išdalinamo maisto
dydis vienam statistiniam gyventojui yra 1,8 kg,
kai tuo tarpu Europos vidurkis – 0,8 kg.
Tačiau Lietuvoje tebėra aktuali kokybiškos
mitybos problema. Žmonių, negalinčių sau
leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies
ar analogiško vegetariško maisto, 2017 m.
buvo net daugiau nei anksčiau. Todėl užduotis
gelbėti vertingiausią, baltymų gausų maistą ir jį
tiekti nepasiturintiems tapo dar aktualesnė.
Džiugu konstatuoti, kad tapome stipriais
Europos maisto bankų federacijos FEBA
nariais. Dešimtmetį augę dėl FEBA mokymų,
konsultacijų ir palaikymo, dabar jau patys
vedėme mokymus kitų šalių maisto bankų
aktyvistams.
Pernai Vilniuje surengtuose mokymuose
mūsų žinių sėmėsi Švedijos, Lenkijos, Latvijos,
Estijos, Vengrijos, Čekijos, Airijos, Makedonijos
maisto bankų žmonės. Patys mokytis taip pat
nenustojame – kasmet siunčiame „Maisto
banko“ kolegą semtis patirties Pasaulinio
maisto bankų tinklo Lyderystės institute JAV,
dalyvaujame Briuselyje rengiamuose EPLSAF
platformos susitikimuose, turime savo atstovą
FEBA direktorių valdyboje.

su 666 socialinėmis organizacijomis,
besirūpinančiomis skurdžiai gyvenančiais
žmonėmis – vienišomis mamomis, gausiomis
šeimomis, neįgaliaisiais ir jų šeimomis,
vienišais senoliais, vaikais iš socialinės rizikos
šeimų ir t.t.
Kasdieniai „Maisto banko“ darbai neįmanomi
be šimtų atsidavusių puikių savanorių, kuriems
esame nepaprastai dėkingi. Jų skiriamas laikas
vairuojant, dirbant sandėliuose ir dalinimo
punktuose, talkinant akcijose ar biuruose yra
tiesiog neįkainojamas – žemai jiems lenkiamės.
Net jei esame didžiausia ir žinomiausia
labdaros organizacija Lietuvoje, net jei
garsėjame savo efektyvumu, kai vienas
„Maisto bankui“ paaukotas euras leidžia
mums patiekti 15 porcijų maisto, o maisto
paramos administravimui panaudojame tik
8% gautos paramos, net jei didžiuojamės savo
profesionalumu ir dirbame su stipriausiomis
maisto pramonės ir prekybos bendrovėmis – ne
laikas atsipalaiduoti ant laurų. Turime vėl ir vėl
iš naujo raitotis rankoves ir kibti į darbą – mūsų
pagalbos kasdien laukia sunkiai gyvenantys
žmonės.
Žinome, kad galime ir kaip galime jiems padėti.

Širdingai dėkojame
mūsų rėmėjams, maisto
donorams, savanoriams ir
bendradarbiaujančioms
organizacijoms - visiems,
kurių dėka mes kasmet
galime nuveikti vis daugiau.

2017 m. paramą maistu dalinome
78 miestuose, bendradarbiaudami
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2017 m. „Maisto bankas” surinko ir
nepasiturinčių maitinimui išdalino
7 466 tonas maisto produktų, kurių
vertė 11,2 mln. eurų

4191

3063

2923

4657

6166

7710

7466

SURINKTAS IR PASKIRSTYTAS MAISTAS TONOMIS

2017 m. didžiausią paramos
maistu dalį, net 65%, sudarė
maisto produktai, kuriuos nuo
sunaikinimo išgelbėja ir kasdien
iš prekybos centrų, maisto
gamintojų, logistikos kompanijų
ir ūkininkų surenka „Maisto
banko“ savanoriai ir darbuotojai.
Likusi parama maistu valstybinės programos EPLSAF
maisto paketai ir visuomenės
paaukotas maistas.

2011
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Paramos
maistu
šaltiniai
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2013

2014

2015

2016
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Paramos maistu
šaltiniai 2017 m.

2%

29%

Embargo
daržovės

58%

Prekybininkai

5%

Gamintojai,
ūkininkai ir kt.

Parama maistu
pagal produktų
rūšis 2017 m.

EPLSAF

2%
5%

Mėsos ir žuvies
produktai

6%

5%

Gėrimai,
padažai,
kūdikių
maistas

Paruoštas
vartoti
maistas

2014

2016

2015

2017

4 500
4 000

Saldumynai

Vaisiai ir
daržovės

4%

Aliejus,
riebalai

Lyginant su praėjusiais metais, didėjo ir EPLSAF
tiekiamo maisto apimtys.

3 500
MAISTO PRODUKTAI TONOMIS

5%

32%

Šiemet ir vėl ženkliai augo prekybos tinklų
paaukojamas paskutinės galiojimo dienos maisto
produktų kiekis.

5 000

Visuomenės paaukotas maisto produktų kiekis
kaip ir kasmet, išliko stabilus.

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
Embargo
daržovės
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35%

Duona, kruopos,
sausainiai ir
kiti krakmolingi
produktai

Pieno
produktai

Visuomenės
paaukoti
produktai

1%

Pokyčiai maisto šaltiniuose
2014 – 2017 m.

11%

Kiti
produktai

EPLSAF

Gamintojai,
ūkininkai ir kt.

Prekybininkai

Vismuomenės
paaukoti produktai

Dėl 2014 m. Rusijos paskelbto ekonominio
embargo, šiai rinkai Lietuvoje užaugintų daržovių
kiekis, kurio ūkininkai nebegalėjo realizuoti,
kelerius praėjusius metus buvo gerokai išauginęs
ir „Maisto banko“ gaunamos paramos dalį. Tačiau
šiemet šios daržovės jau sudarė vos 2% (2016
m. – 12%) mūsų gaunamos paramos maistu,
kadangi ūkininkai prisitaikė prie rinkos poreikių

arba rado kitų būdų realizuoti savo auginamą
produkciją. Neskaitant šios paramos, beveik
visuose šaltiniuose stebime augimą.
Didžiąją paaukotų maisto produktų dalį sudaro
duona, kruopos sausainiai ir kiti krakmolingi
produktai bei vaisiai ir daržovės. Nemažai
paaukojama taip reikalingų pieno produktų,
mėsos, žuvies. Paprastai šių maisto produktų
sunkiai besiverčiantys žmonės negali sau leisti, o
pilnaverčiam maisto racionui jų labai trūksta.
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Rėmėjai maistu
Didžiausių 2017 m.
rėmėjų maistu dešimtukas
pagal kiekį tonomis

„Maisto bankas” širdingai dėkoja
rėmėjams už dovanojamą maistą

Didžiausių 2017 m.
rėmėjų maistu dešimtukas
pagal vertę eurais
tonos

vertė eurais

Prekybos tinklas „Iki“

3 346

Prekybos tinklas „Iki“

5 935 389

Prekybos tinklas „Maxima“

568

Prekybos tinklas „Maxima“

833 723

Prekybos tinklas „Rimi“

286

Prekybos tinklas „Rimi“

475 346

Prekybos tinklas „Express Market“

126

214 945

UAB „Sodžiaus rytas”

101

Prekybos tinklas „Express
Market“

UAB „TLSC”

74

UAB „Entafarma“

63 819

LPF „Mantinga”

35

LPF „Mantinga“

44 503

Ūkininkas Jan Mučin

26

UAB „Eugesta“

30 589

UAB „Rokiškio pienas”

18

UAB „TLSC”

26 899

Ūkininkas Algimantas Vaupšas

17

UAB „Osama“

21 535

AB „Pieno Žvaigždės“

20 835

„Mondelez Baltic“ parama
saldainiais-guminukais
Metų pabaigoje mūsų paramą gaunančias
organizacijas džiuginome saldainiaisguminukais, kuriuos „Maisto banko“
savanoriai turėjo perpakuoti į lengvai
dalinamų kiekių pakuotes.
Apimtis: 39 paletės (apie 12 tonų) saldainiųguminukų. Priežastis: perprodukcija.
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Ūkininkas Saulius Dambrauskas

L. Grabutės IĮ

MB „Moncera”

Ūkininkas Jan Mučin

UAB „Gusana”

KP „Grybai LT”

Ūkininkė Modesta Kudžmaitė

UAB „Litbana“

VŠĮ „Gabrielius”

Ūkininkas Algimantas Vaupšas

UAB „Namora”

IĮ „Buinovskij”

UAB „Lithuanian snacks”

ADAS, A.Bukšnaičio komercijos
įmonė
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Kasdienis „Maisto
banko“ darbas
Dažnai apie „Maisto banką“ žinoma iš „Maisto
banko“ akcijų, kuomet dukart per metus
savanoriai parduotuvėse kviečia aukoti maisto
nepasiturintiems. Arba „Maisto bankas“ tapatinamas
su Europos pagalbos labiausiai nepasiturintiems
asmenims fondo maisto paketais – kruopomis,
miltais, konservais ir pan., kuriuos daliname
tiesiogiai nepasiturintiems.

Net 58% viso maisto, kurį „Maisto bankas“ surenka
ir išdalina nepasiturintiems maitinti, yra gaunamas
iš parduotuvių ir prekybos tinklų logistikos sandėlių.
Kasdien „Maisto banko” darbuotojai ir savanoriai
važiuoja į

Abiem atvejais galvojantys, kad tai yra pagrindinė
„Maisto banko“ veikla, nėra teisūs. Didžioji dalis
kasdienės veiklos – tai bendradarbiavimas su
prekybininkais surenkant, sutvarkant ir perduodant
nepasiturinčių maitinimui parduoti nespėjamus ar
netinkamus parduoti, bet dar tinkamus žmonėms
vartoti maisto produktus.

78 Lietuvos miestuose,

384 parduotuves

kad surinktų besibaigiančio galiojimo ar dėl
kosmetinės išvaizdos neparduodamą maistą.

Tai yra pakankamai geros kokybės, neretai brangus
maistas, kurio dažnas nepasiturintis žmogus negali
sau leisti. Tai duona, kuri nors ir ne tokia minkšta,
kaip ką tik iš krosnies, bet valgyti, pasak mitybos
specialistų, yra dar vertingesnė. Tai įvairūs pieno
produktai, kurio prekybininkai nespėjo parduoti,
tačiau jie sudaro svarbią kasdienę raciono dalį ir
yra lengviausiai įsisavinamas baltymų šaltinis. Tai
ir mėsa, žuvis, kiaušiniai, kulinarijos ir konditerijos
gaminiai, reikalingi visavertei mitybai, tačiau dažnai
neįperkami turint mažas pajamas. Galiausiai, tai
gausybė vaisių ir daržovių, neretai egzotiškų, kurie į
„Maisto banką” atkeliauja dėl kosmetinių pažeidimų
ir nebetinkamos prekinės išvaizdos, puikiausiai
tinkamų suvartoti.
Kasdien nuo pat ankstyvo ryto „Maisto banko”
automobiliai išrieda į parduotuves ir maisto
sandėlius. Didžiuosiuose miestuose mūsų
savanoriai vairuoja didelius, pilnai šaldymo įranga
aprūpintus, modernius mikroautobus, mažesniuose
miesteliuose – neretai ir nuosavus automobilius,
aprūpintus šaltį išlaikančiomis dėžėmis. Grįžę iš
parduotuvių savanoriai sandėliuose ar maisto
tvarkymo vietose sutikrina gauto maisto tinkamumo
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vartoti datas, išrūšiuoja vaisius ir daržoves, viską
pasveria ir paruošia išdalinti skurdžiai gyvenantiems
žmonėms. Šiuos darbus didžiuosiuose miestuose
kasdien atlieka 12 sandėlio komandos žmonių
ir 3-5 vairuotojai. Mažesniuose miesteliuose
kartais susitvarko 1-2 savanoriai. „Maisto banko“
darbuotojai ir savanoriai turi sparčiai suktis –
maistas, kurio tinkamumo vartoti terminas baigiasi
šiandien, iš mūsų sandėlių turi išvažiuoti vėliausiai
iki 14 val.
Tokiu būdu kasdien surenkame ir sutvarkę
išdaliname vidutiniškai apie 12 tonų įvairaus
maisto, kuris, jei ne „Maisto banko” ir
bendradarbiaujančių socialinių organizacijų
pastangos, būtų sunaikintas.

Dėkojame prekybininkams už jų
atsakingą požiūrį į atliekamus
neparduotus maisto produktus ir
sprendimus, ne tik mažinančius
ekonominius nuostolius, bet ir
neigiamą įtaką aplinkai.
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Bendradarbiavimas
su prekybos tinklais
Ši veikla yra didžiausias ir
svarbiausias kasdieninis
mūsų organizacijos darbas,
artimiausias „Maisto banko”
misijai – kovoti su skurdu per
kovą su maisto švaistymu.
Kadangi Lietuvoje visas
parduotuvėse neparduotas
maistas lieka pačiose
parduotuvėse ir nebūna
grąžinamas gamintojams,
prekybos tinklai yra didžiausias
atliekamo ir neretai sunaikinamo
maisto šaltinis.

„Prekybos tinklas „Iki“ jau
dešimtmetį „Maisto bankui“
atiduoda paskutinę dieną
galiojančius maisto produktus ir
yra didžiausias fondo rėmėjas,
suteikiantis 45% maisto, kuris
per „Maisto banką“ pasiekia
skurdžiausiai gyvenančius
žmones. Nepasiturintiems
maitinti „Iki“ atiduoda pieno,
šviežios mėsos ir žuvų bei jų
gaminių, vaisių, daržovių, duonos,
bakalėjos, konditerijos ir kt.
maisto produktus. Per metus „Iki“
prekybos tinklo parduotuvės
atiduoda 3 400 tonų maisto
produktų už 6 mln. eurų.“
Prekybos tinklo „Iki” viešųjų ryšių
vadovė Berta Čaikauskaitė

Bendradarbiavimo apimtis
– maistą
atiduodančių
parduotuvių
skaičius

Paaukojamas
asortimentas

Intensyvumas

Svarbūs įvykiai

„Mūsų bendradarbiavimas su „Maisto banku” unikalus tuo, jog
efektyviai taupo resursus. Kadangi mūsų tinklo parduotuvėse
neparduoti atlieka nedideli maisto kiekiai, organizacijai juos važiuoti
susirinkti būtų neekonomiška. Tačiau tai puikiai tinka „Maisto banko”
globojamoms šeimoms, gyvenančioms netoli mūsų parduotuvių – jos
atliekamą maistą į mūsų parduotuves pasiimti pagal suderintą grafiką
atvyksta pačios. Taip sutaupome visi“
Prekybos tinklo „Express Market” pardavimų vadovas
Dalius Mockevičius

234/234
(100%)

33/33
(100%)

34/55
(62%)

84/247
(34%)

Visų kategorijų
paskutinės galiojimo
dienos maisto produktai
iš parduotuvių ir dviejų
logistikos centrų

Visų kategorijų
paskutinės galiojimo
dienos produktai

Visų kategorijų
paskutinės galiojimo
dienos produktai, iškyrus
vaisius ir daržoves

Duonos ir bakalėjos
produktai, kurių terminas
„Geriausias iki..”
pasibaigęs ir vaisiai bei
daržovės iš logistikos
centro

6-7

7

6-7

3

Kartus per savaitę

Kartus per savaitę

Kartus per savaitę

Kartus per savaitę

Pirmoji socialinė
rinkodaros akcija „Gera
kaina – geras darbas”

Reguliari
finansinė parama
bendradarbiavimo
administraciniams
kaštams padengti

Maisto talpyklos
parduotuvėse, kuriose
pirkėjai bet kada gali
palikti ilgo galiojimo
produktus

Įvyko didžiausias plėtros
etapas, tinklo parama
išaugo daugiau nei 2
kartus

„Maxima“ pernai „Maisto
bankui“ atidavė per 568 tonas
maisto produktų. Jau kelinti
metai skurstančiųjų maitinimui
atiduodame prekybinės išvaizdos
nebeatitinkančius vaisius ir daržoves,
pernai pradėjome labdarai tiekti
ir atliekamą bakalėją ir duonos
gaminius. Ieškome galimybių tiekti
ir besibaigiančio galiojimo šviežius
produktus.“
Prekybos tinklo „Maxima” komunikacijos
ir korporacinių reikalų departamento
direktorė Ernesta Dapkienė

„Kasmet auganti RIMI parama „Maisto bankui“ – mums visiems reikšmingas indėlis
į visuomenę, kuris įpareigoja kiekvienais metais siekti daugiau. Džiaugiamės
galėdami su savo pirkėjais padėti nepasiturintiems.“
Prekybos tinklo „Rimi Lietuva” viešųjų ryšių vadovė Giedrė Bielskytė
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„Maisto banko“ akcija

Kasmet, pavasarį ir rudenį, labdaros ir
paramos fondas „Maisto bankas“ geros
valios žmones prekybos centruose kviečia
paaukoti ilgo galiojimo maisto produktų
nepasiturintiesiems.
2017 m. per pavasario ir rudens akcijas
74 Lietuvos miestuose, 434 parduotuvėse
žmonės paaukojo:

699 tūkst. vnt.
maisto produktų

883 tūkst. Eur
maisto produktų bendra vertė

50 600 žmonių
buvo paremta kiekvienos akcijos
metu surinktais maisto produktais
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„Tokių labdaros akcijų neturėtų
būti“, - išlydėdamas „Maisto banko“
akcijos savanorius taip pernai sakė
Ministras Pirmininkas Saulius
Skvernelis. Taip premjeras išreiškė
daugelio troškimą, kad skurdo
ir nepritekliaus neliktų. „Tačiau
žmonių, kuriems būtina padėti –
mažas pensijas gaunančių senolių ar
neįgaliųjų, vienišų mamų ar bedarbių
– yra visur, net turtingiausiose
šalyse“, - primena „Maisto banko“
plėtros ir komunikacijos vadovas
Vaidotas Ilgius.

Daugiausia žmonės aukoja makaronus,
kruopas, aliejų, cukrų. Pavasarį tendencingai
aukojama daugiau daržovių konservų (30
proc. daugiau nei rudenį), rudenį daugiau
mėsos konservų ir arbatos, tačiau kasmet
paaukojamų produktų kiekis labai stabilus,
konkrečiose kategorijose svyruoja vos apie
10 proc.
Pavasarį „Maisto banko“ akcijos pradžią
V. Kudirkos aikštėje skelbė Lietuvos
Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius
Skvernelis. Šiemet prie akcijos prisidėjo ir
naujas prekybos centras – „Lidl“, kurio 13-oje
parduotuvių taip pat budėjo „Maisto banko“
savanoriai.
Rudenį akcijoje dalyvavo ir socialinės
apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis,
sveikinęs savanorius Visagino mieste.
Rudenį pirmą kartą „Maisto banko“ akcijoje
dalyvavo ir internetinė parduotuvė „Barbora“,
kurioje paaukoti 1 677 kg maisto produktų
už 9 280 Eur.
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Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems
asmenims fondas
2017 m. išdalinti EPLSAF
maisto produktai:
EPLSAF maisto paketų sudėtis

Kiekis
tonomis

Avižiniai sausainiai

46

Baltasis cukrus

272

Greito paruošimo avižų košės

94

Grikių kruopos

150

Kiaulienos konservai

28

Konservuota daržovių sriuba

188

Konservuoti žirneliai

74

Konservuotos pupelės

45

Kvietiniai miltai

268

Makaronai

94

Plikyti ryžiai

164

Rapsų aliejus

255

Saldintas sutirštintas pienas

110

Sausi pusryčiai

102

Skumbrės aliejuje konservai

51

Trijų grūdų kruopos

164

Daugiau informacijos apie fondo veiklą:

Vištienos konservai

49

www.priimk.lt

Iš viso

2 154

Vienas didžiausių ir sudėtingiausių „Maisto
banko“ vykdomų projektų – Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo
(EPLSAF) maisto paketų dalinimas. Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (SADM)
vadovaujamas EPLSAF projektas teikia
nefinansinę pagalbą labiausiai skurstantiems
gyventojams visose 60 Lietuvos savivaldybių,
o „Maisto bankas“ vykdė maisto paketų
dalinimą dvidešimtyje iš jų, 6 kartus per
metus. Kaskart šios paramos sulaukė apie
50-70 tūkst. žmonių.
SADM 2017 m. didino asmens pajamų ribą,
išimties atvejais suteikiančią teisę gauti
EPLSAF maisto paketus.
Nuo 2017 m. teisę gauti EPLSAF maisto
paketus įgijo asmenys, kurių šeimose vienam
asmeniui per mėnesį gaunamos pajamos bus
didesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų
(VRP) dydžio, bet ne didesnės nei 2,2 VRP.
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Šiaulių
miestas

Klaipėdos raj.

Panevėžio raj.

Biržų raj.
Širvintų raj.

Panevėžio
miestas

Palangos raj.

Neringos raj.

Klaipėdos
miestas

Tauragės raj.

Vilkaviškio raj.
Šakių raj.
Trakų raj.
Kauno raj.
Kauno
miestas

Vilniaus
miestas

Jonavos
raj.

Druskininkų
raj.

Vilniaus raj.

Varėnos
raj.

„Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
sistemingai dirba plėsdama maisto
produktų asortimentą labiausiai
nepasiturintiems žmonėms. 2017 metais
paramos krepšelį sudarė mažiau kruopų,
bet daugiau konservuoto maisto: mėsos,
žuvies, įvairių daržovių”

111 619 Eur

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos
struktūrinės paramos departamento struktūrinės paramos valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė Auksė Duksienė

Išdalintas maisto paketų
skaičius 2017 m.

EPLSAF maisto paketų
dalinimo kaštams iš dalies
padengti gautas finansavimas

391 935
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Rusijos embargo
pasekmės
Dėl 2014 m. Rusijos paskelbto ekonominio
embargo šios šalies rinkai Lietuvoje užaugintos
daržovės, regis, buvo pasmerktos supūti. Lietuva
buvo viena pagrindinių morkų tiekėjų Rusijai –
kasmet mūsų šalies ūkiuose užauginama 60–70
tūkst. tonų morkų, tad Rusijai atsisakius lietuviškų
daržovių, mūsų šalies ūkininkams grėsė dideli
nuostoliai, tuščiai prapulti galėjo kalnai puikiausių
morkų, kopūstų, pomidorų.
Reaguodama į nepaprastą situaciją, Europos
Komisija ūkininkams pasiūlė kompensacijas tuo
atveju, jei jie neeksportuotas daržoves nemokamai
atiduos labdarai. Šios kompensacijos buvo taikomos
nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio iki pat 2017 m.
birželio pabaigos. Tokiu būdu į „Maisto banko“

„Maisto bankas“
Europos kontekste

sandėlius 2,5 metų keliavo ūkininkų dovanotos
daržo gėrybės (didžiąją dalį sudarė morkos), kurias
siūlėme ne tik socialinių organizacijų globojamiems
neturtėliams, tačiau ir mokykloms, darželiams,
senelių namams ar ligoninėms.

2017 m. Prancūzijoje priimtas ES įstatymas,
įpareigojantis didesnio nei 400 m² ploto
parduotuves sudaryti sutartis su labdaros
organizacijomis ir joms perduoti nespėjamą
parduoti atliekamą maistą.

Šiemet dėl embargo atlikusių daržovių kiekis sudarė
jau vos 2% „Maisto banko“ gaunamos paramos,
kadangi per keletą metų ūkininkai prisitaikė prie
rinkos poreikių, arba rado kitų būdų realizuoti savo
auginamą produkciją.

Politikai ir žurnalistai mūsų nesyk klausdavo – negi
panašus sprendimas nereikalingas Lietuvai? „Visai
nebūtinai“, atsakydavome.

21 000 Eur
2017 m. „Maisto banko“ priimtų ir išdalintų,
dėl embargo atlikusių daržovių vertė

Išdalintų embargo produktų kiekiai

Europoje pirmieji esame
ir pagal vienam šalies
gyventojui tenkančio
išdalinamo maisto
kiekį. „Maisto banko“
labdaringai išdalinamo
maisto dydis vienam
statistiniam gyventojui
yra 1,8 kg, kai tuo tarpu
Europos vidurkis – 0,8 kg.
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Įsigaliojus šiam įstatymui, Lietuvos „Maisto
bankas“ tapo pavyzdžiu Europos kolegoms, kaip
efektyviai susitarti su prekybos tinklais ir rasti
sprendimus atliekamą maistą iki baigiantis jo
galiojimui surinkti ir perduoti nepasiturinčiųjų
maitinimui. Net 58 proc. viso pernai surinkto ir
labdaringai išdalinto maisto sudarė maistas, gautas
iš prekybininkų parduotuvių ar sandėlių. Šiuo
rodikliu Lietuvos „Maisto bankas“ pirmauja tarp
Senojo žemyno maisto bankų.

2017 m. Europos maisto bankai
suteikė paramą 44 700 organizacijų,
KASDIEN išdalindami 4.1 mln.
maisto porcijų ir jomis pamaitindami
8.1 mln. žmonių.

„Maisto banko“ aruodus reikšmingai papildo
maisto produktai su pasibaigusiu ženklinimu
„Geriausias iki“. Gavę Valstybinės maisto ir
veterinarijos leidimą, 2017 m. maksimaliai
išvystėme šiuo ženklu pažymėtos duonos ir
bakalėjos gaminių surinkimą iš prekybos įmonių
– šį maistą sutiko paaukoti ne tik visą atliekamą
maistą atiduodantys tinklai „Iki“ ar „Express
Market“, bet ir „Maxima“ su „Rimi“. Tokiu būdu
„Maisto bankas“ padeda prekybininkams, kurie
pasibaigus duonos galiojimo datai ja prekiauti
nebegali ir sutaupo produktų utilizavimo kaštus.
Maisto švaistymo tema buvo tarp aktyviai
svarstomų tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje. Europos
Komisijos suburta ES platforma kovai su maisto
praradimu ir švaistymu parengė „ES maisto teikimo
labdarai gaires“, kurias EK patvirtino 2017 m.
spalio 16. Gi mūsų šalyje buvo pabaigtas Lietuvos
mokslo tarybos užsakymu Kauno technologijų
universiteto Maisto instituto bendradarbiaujant
su „Maisto banku“ atliktas reikšminis tyrimas
„Švaistomo maisto sulaikymas, patikrinimas,
paskirstymas ir prieinamumas vartotojams –
įveiklinimo modelis“, pateikęs šviežius duomenis
apie perteklinio maisto kiekius skirtinguose ūkio
sektoriuose.

2017
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Kova su skurdu ir
socialine atskirtimi

Paramos maistu gavėjai
2017 m. „Maisto bankas“ pateikė

15 mln. porcijų
maisto skurstantiems žmonėms visoje Lietuvoje.

Lietuvoje skurdas ir nepriteklius po truputį
mažėja. Gerėja šalies ekonomika, nemažai
žmonių geresnio gyvenimo ieškoti renkasi
emigruodami, tačiau tam tikroms socialinėms
grupėms – vaikus auginančioms mamoms,
daugiavaikėms šeimoms, pagyvenusiems
žmonėms jis net augo. Daug ką pasako ir
faktai, kad Lietuvoje paramos maistu prašo
180 tūkst. žmonių. Žemiau santykinio skurdo
ribos – kas penktas, o Europos Statistikos
agentūros EUROSTAT vertinimu – kone kas trečias
Lietuvos gyventojas. Daugiau skurstančiųjų – tik
Bulgarijoje, Rumunijoje ir Graikijoje.

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 gali
gauti ir tiesiogiai – vienkartiniais paketais, ar
dalyvaujant tęstinėse programose.

2017 m. materialinio nepritekliaus lygis
Lietuvoje siekė 24,4% (2016 m. – 26,1%),
didelio materialinio nepritekliaus – 12,4%
(2016 m. – 13,5%). Kadangi skurdą ir
nepriteklių kenčiančių žmonių šiek tiek
mažėja, atsiranda galimybė skurstantiems
padėti truputį daugiau. Labai aktuali lieka
kokybiškos mitybos problema, kadangi
žmonių, negalinčių sau leisti bent kas antrą
dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško
vegetariško maisto 2017 m. buvo net daugiau,
nei anksčiau – 16,5% (2016 –15,8%). Tai
galėjo lemti brangstantis maistas ir paskui
kylančias kainas nespėjamas didinti socialinių
išmokų dydis, todėl užduotis gelbėti
vertingiausią, baltymų gausų maistą ir jį tiekti
nepasiturintiems mums tapo dar aktualesnė.
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Šeimos sunki materialinė padėtis.
Šeimoje dirba vienas vyras, tačiau
savo atlyginimą išleido naujo
šildymo katilo pajungimui namuose,
kad nebūtų šalta. Mama nedirba,
namuose augina tris mažamečius
vaikučius. Pagalba reikalinga
skubiai. Iš anksto dėkoju.
Paramos skurstančiai šeimai prašo ja besirūpinanti
Vilniaus Verkių seniūnijos socialinio darbo oranizatorė
Živilė Obuchovaitė

Labdaros ir paramos fondo „Vilties
arka” įkurtame vaikų dienos
centre antrus metus šurmuliuoja
vaikai iš Panevėžio miesto. Šiems
vaikams siekiame sukurti jaukią
aplinką, įdomius užsiėmimus bei
juos pamaitinti. Kasdieniame
darbe „Maisto banko” parama
mums padeda pamaitinti vaikus,
kurie lanko mūsų dienos centrą.
Esame dėkingi „Maisto bankui”
už tai, kad esate ir kad jūsų idėja
bei kasdienis nenuilstamas darbas
ne tik įkvepia mus dirbti, bet ir
praktiškai atsako į mūsų poreikius.
Labdaros ir paramos fondo “Vilties arka” direktorius
Ramūnas Jukna
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Bendradarbiaujančios
socialinės organizacijos
„Maisto bankas“ surinktą paramą maistu perduoda
nepelno organizacijoms, besirūpinančioms
įvairiomis socialiai pažeidžiamomis gyventojų
grupėmis – mažas pajamas gaunančiomis šeimomis
ir asmenimis. Tai bedarbiai, socialinės rizikos šeimos
ir jų vaikai, neįgalieji ar pagyvenę žmonės, gausios
ar nepilnos šeimos, benamiai ir kt. Šiuo metu
bendradarbiaujame su

Šiame bendradarbių tinkle yra ir gerai žinomos
organizacijos „Caritas“, „Lietuvos raudonojo
kryžiaus draugija“, „Maltos ordino pagalbos
tarnyba“, organizacijos „Gelbėkit vaikus“, „SOS
vaikų kaimai“, „Lietuvos samariečių bendrija“.
Maistą rinkti ir dalinti padeda ir gausių šeimų
asociacijos, pagyvenusių žmonių draugijos, vietinės
bendruomenės. Šioms organizacijoms 2017 m.

ir įstaigomis visoje Lietuvoje, o paramos maistu
dalinimo sistema apima

Jei ne ši parama, tiek pinigų jos būtų turėjusius
išleisti maistui.

666 socialinėmis
organizacijomis

78 mūsų šalies miestus.

Keletas žinomiausių „Maisto banko”
remiamų organizacijų

sutaupėme virš
8,1 milijono eurų.

„Maisto bankas“

Organizacjos

Paramos gavėjai

Jei ne bendradarbiaujančių ne pelno organizacijų tinklo pagalba, rėmėjų
dovanojamas maistas nepasiektų nepasiturinčiųjų stalo. Organizacijos
partnerės – tarsi mūsų rankos. Širdingai Jums dėkojame už neįkainojamą
pagalbą maitinant tuos, kurie sunkiau verčiasi.
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„Gera kaina –
geras darbas”

„Dar prieš pradėdami socialinę
akciją žinojome, jog sulauksime
labai įvairių reakcijų, todėl pirminė
kritikos banga mūsų neišgąsdino.
Mes rizikavome, nes iki tol tokio
masto socialinės akcijos Lietuvoje
niekas nedarė. Tačiau mūsų rizika
pasiteisino ir mes pasiekėme du
mums labai svarbius pasiekimus – visų
pirma tai, kad „Maisto bankas“ dar
nepasibaigus socialinei akcijai galėjo
įsigyti trūkstamų priemonių. Antra,
kad įveikėme išankstines nuostatas ir
paskatinome žmones aukoti“

Rugsėjo 11 – lapkričio 19 dienomis prekybos tinklas
„Iki“ pakvietė pirkėjus dalyvauti socialinėje akcijoje
„Gera kaina – geras darbas“ ir padėti „Maisto
bankui“. Pirkėjai prie paramos galėjo prisidėti
pirkdami prekes 1 euru brangiau nei įprastai, šią
sumą skirdami organizacijai. Nors šis pasiūlymas
buvo sutiktas nevienareikšmiškai, mes jį vertiname
kaip stulbinančią sėkmę, nes geradariai žmonės
tokiu būdu paaukojo daugiau nei

300 tūkst. eurų.

Prekybos tinklas „Iki“ prie socialinės akcijos
prisidėjo ir savo lėšomis, skirdamas daugiau nei
52 tūkst. eurų.

Prekybos tinklo „Iki“ rinkodaros departamento vadovė
Lina Muižienė

„Surinkta parama mums yra
milžiniškos reikšmės. Įsigiję dalį
mums būtinos įrangos, galime
efektyviau organizuoti ir skirstyti
paramą maistu, pristatyti įvairesnių
maisto produktų jų stokojantiems.
Pavyzdžiui, skurstantys Šiaulių ir
Panevėžio rajonų gyventojai gaudavo
nedaug šviežių maisto produktų,
nes neturėjome tinkamų sąlygų
visam pasiūlomam kiekiui laikyti.
Įsigiję šaldytuvus tokias sąlygas dabar
turėsime ir galėsime dirbi maksimaliu
režimu. Labai dėkojame visiems
žmonėms, be kurių gerumo to niekaip
nebūtume pasiekę“
„Maisto banko“ vadovė
Deimantė Žebrauskaitė
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Lūžio taškas
„Maisto bankui“
Surinktos lėšos leis praplėsti organizacijos
veiklos geografiją – pasirūpinti didesniu skaičiumi
skurstančiųjų, ypač gyvenančių atokesnėse
vietovėse. Už surinktas lėšas „Maisto bankas“
jau įsigijo tris ir planuoja įsigyti dar du „Iveco”
automobilius su šaldymo įranga, du pramoninius
šaldytuvus Šiaulių ir Panevėžio sandėliams. Tai
leis šių regionų nepasiturintiems gyventojams
gauti gerokai didesnį kiekį šviežio maisto –
pieno produktų, mėsos ir žuvies, kurie yra būtini
visavertei mitybai užtikrinti, tačiau anksčiau jų
nepasiekdavo dėl tinkamos įrangos trūkumo.
Šviežiai mėsai ir žuviai transportuoti už surinktas
lėšas „Maisto bankas“ taip pat jau įsigijo 72 termo
dėžes, o šaldytiems produktams sandėliuoti – 10
šaldiklių. Be šių priemonių organizacija sulaukė 3
grindų plovimo mašinų, kurios reikalingos užtikrinti
švarą ir tvarką sandėliuose, 2 elektrokrautuvų, 13
sandėlio vežimėlių ir 25 porų antbačių, stelažų ir
rūšiavimo stalų.

Prekybos tinklas „Iki“ yra didžiausias „Maisto banko“
rėmėjas, generuojantis maždaug 45 proc. maisto,
kuris per „Maisto banką“ pasiekia skurdžiausiai
gyvenančius Lietuvos žmones. Vidutiniškai per
metus „Iki“ parduotuvės atiduoda

3 400 tonų

maisto produktų už beveik

6 mln. eurų.
„Iki“ projektas „Geras darbas – gera kaina” buvo
nominuotas didžiausiame metų komunikacijos renginyje „PR Impact Awards 2018” ir socialinės atsakomybės projektų kategorijoje užėmė II-ąją vietą.
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Telemaratonas
„PasiDalink“
Pagrindinis
projekto
„PasiDalink“
rėmėjas – draudimo
bendrovė
„Gjensidige“

2017 m. lapkričio 17 d. virš tūkstančio „Maisto
banko“ rėmėjų bei savanorių rinkosi į koncertų
salę „Compensa“, kur iškilmingai finišavo
grandiozinis „Maisto banko“ ir LNK kanalų
grupės organizuojamas labdaros telemaratonas
„PasiDalink“. Jo metu per keturias valandas
televizijos žiūrovai paaukojo daugiau nei 146
tūkst. eurų. Pridėjus socialiai atsakingo verslo
paramą, surinkta didžiausia kada nors labdaros
telemaratonui „PasiDalink” suaukota suma –

180 tūkst. eurų.

Šie metai itin sustiprino jau nuo
2009 m. besitęsiančią „Maisto
banko“ ir draudimo bendrovės
„Gjensidige“ draugystę. Šv. Kalėdų
dovanoms skirtas lėšas „Gjensidige“
padovanojo „Maisto bankui“. Dėl
tokio įmonės sprendimo sotesniu
šventiniu stalu šiais metais galės
pasidžiaugti net 13 427 žmonės.
„Šiandien įmonės sukuria vertę ne
tik akcininkams ir darbuotojams,
bet taip pat turi dalintis ta verte su
visuomene bei aplinka“

Koncerte geriausius muzikinius kūrinius
dovanojo žinomi šalies atlikėjai – Deivis Norvilas,
Rafailas Karpis, Jurgis Didžiulis, grupės „Lemon
Joy“, „Naktinės Personos“, „69 Danguje“ bei
„Pikaso“. Dar niekur nematytą pasirodymą
surengė grupės „Rebelheart“ ir gen. J. Žemaičio
karo akademijos choro „Kariūnas“ desantas,
išskirtinį numerį drauge su baleto šokėja atliko
dainininkė Mia. Vakarą vedė ir aukoti kvietė
ištikimieji telemaratono vedėjai – Nomeda
Marčėnaitė ir Rolandas Vilkončius, o jiems padėjo
charizmatiškoji Asta Stašaitytė. „Maisto banką“
ir susirinkusius svečius sveikino bei aukoti
kvietė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė.
Koncerto metu buvo rodomi jautrūs siužetai
apie sunkiai gyvenančias šeimas, kurias lankė
Ovidijus Vyšniauskas, Liveta Kazlauskienė, Livija
Gradauskienė, Birutė Petrikytė, atlikėja Mia.
Vakaro stebuklu tapo išpildytos nepasiturinčių
šeimų vaikų svajonės.

Įmonės „Gjensidige“ vadovas Marius Jundulas

28

29

„Daugelyje 2017 m.
projektų mes rinkome
lėšas, kad sustiprintume
savo infrastruktūrą – tai
buvo mūsų sąmoningas
sprendimas”.
„Maisto banko“ vadovė
Deimantė Žebrauskaitė

UAB „Unilever
Lietuva distribucija“
parama ledais
Kovo mėnesį 2 savaites
kiekvieną dieną iš gamyklos
Mažeikiuose į visus mūsų
sandėlius buvo vežamos
dėžės braškinių ESKIMO ledų.
Apimtis: 105 000 porcijų ledų,
kurių vertė buvo 12 600 Eur.
Priežastis: perprodukcija, artėjo
ledų galiojimo termino pabaiga.
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FEBA ir
„Unilever”
parama

Aktyvus
bendradarbiavimas
su „Western Union”

„Maisto banko“ naujame sandėlyje Kaune įrengtas 20
kv. m ploto šaltasis kambarys, reikalingas atitinkamoje
temperatūroje rūšiuoti ir laikyti greitai gendančius
mėsos, pieno, konditerijos ir kitus gaminius, kurie
paramai gaunami iš Kauno regiono maisto parduotuvių,
maisto pramonės ir logistikos bendrovių.

„Maisto bankas“ su bendrove „Western Union
Lietuva“ bendradarbiauja jau trejus metus. 2017
metais „Western Union” fondas Lietuvoje „Maisto
bankui” skyrė

Šį šaldymo kambarį padėjo įsigyti Europos maisto
bankų federacija (FEBA), gavusi tarptautinės bendrovės
„Unilever” paramą, skirtą padėti neseniai įsteigtiems
maisto bankams. Viena didžiausių pasaulyje maisto
gamintojų bendrovė „Unilever” savo gaminius paramai
atiduoda ir Lietuvoje bei labai gerai supranta būtinybę
užtikrinti temperatūrai jautrių maisto produktų saugų
tvarkymą. Su įrengimu kainavęs kone

paramą infrastruktūros gerinimui siekiant stiprinti
galimybes saugiai surinkti ir transportuoti šviežius
ir greitai gendančius maisto produktus. Už šias lėšas
įsigyta šaldymo įranga automobiliui, termometrai
ir kitos priemonės, reikalingos užtikrinti šaltąją
grandinę, šilti drabužiai savanoriams, kad jie galėtų
saugiai dirbti šaldymo kambariuose.

8 tūkst. eurų

Beje, „Western Union Lietuva“ darbuotojai yra
aktyvūs „Maisto banko“ savanoriai, nes „Western
Union“ savo darbuotojams leidžia savanoriškai
veiklai skirti 8 valandas per metus. Tad labai
džiaugiamės 2017 m. pamatę net 82 „Western
Union“ kolegas besirišančius „Maisto banko“
prijuostes. Jie 492 valandas padėjo sandėlyje ar
vairuodami mūsų autobusiukus. Tikimės sulaukti jų
dar dažniau!

10 tūkst. eurų,

šaldymo kambarys leis surinkti ir sutvarkyti daug
daugiau greitai gendančio, ypač baltyminio maisto.
Mėsa, žuvis, pieno produktai yra tos maisto produktų
kategorijos, kurių gauname santykinai mažiau ir kurių
paklausa yra bene didžiausia.
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„Danske bank“
kalorijų iššūkis
Jau antrus metus ruošdamiesi „Danske Bank
Vilniaus maratonui“, „Danske Bank” darbuotojai
skelbia „Kalorijų iššūkį”. Jo metu sportuojant
darbuotojų sudegintos kalorijos pavirsta finansine
parama „Maisto bankui“. Kalorijų deginimo
iššūkyje dalyvavo ir „Maisto banko“ komanda.
2017 m. sudegintas kalorijas paversdamas parama,
„Danske Bank“ skyrė „Maisto bankui“

3,5 tūkst. eurų,

už kuriuos nepasiturintiems patiekta

52 tūkst.
porcijų maisto.

„Pasaldink
gyvenimą“

„Geri pavyzdžiai užkrečia. Mums
labai patiko „Danske Bank“ iššūkis,
pradėjome aktyviau sportuoti,
deginti kalorijas ir tarpusavyje
draugiškai varžytis. Įtraukėme ir
savanorius - tokios veiklos skatina
bendruomeniškumą, stiprina
komandą. „Danske Bank“ iniciatyva
ne tik skatina sveiką gyvenseną,
bet ir padėjo „Maisto bankui”
pasirūpinti nepasiturinčiaisiais“

Pasaldink
gyvenimą
ne tik sau,
bet ir
kitam!

„Maisto banko“ vadovė Deimantė Žebrauskaitė
o pelnas už jį atiteks
1343
Vasarą drauge su šalies restoranais vykdėme
Paaukoti
2 Eur gali
paskambinęs

Kiekvienas paaukotas euras mums

Kauno restorano „DIA“ vadovė Vaiva Gumbienė

Daugiausia smaližių sulaukė restoranų tinklas
„Grill London“. Čia akcijos „Pasaldink gyvenimą“
metu buvo užsakyta virš 2 tūkst. desertų ir
“Maisto bankui” surinkta virš tūkstančio eurų.
Kauno restoranas „Dia“ pasiekė geriausią vieno
restorano rezultatą - pardavė 179 desertus ir
labdarai surinko 358 eurus.

Skanauk desertą,

nepasiturinčių maitinimui.

leidžia suorganizuoti
15 porcijų
socialinį
projektą
„Pasaldink Rinkis
gyvenimą“.
„Maisto
desertą,
maisto nepasiturintiems žmonėms
bankas“
kvietė
geraširdžius
smaližius
lankytis
www.maistobankas.lt/pasaldink
kuris padeda!
„Pasaldink gyvenimą“ ženklu pažymėtuose
restoranuose, skanauti specialius desertus ir taip
prisidėti prie nepasiturinčiųjų maitinimo. Socialinė
akcija apjungė daugiau nei keturiasdešimt
restoranų ir kavinių didžiuosiuose Lietuvos
miestuose. Projekto metu geradariai suvalgė
penkis tūkstančius desertų, už kuriuos „Maisto
bankui“ surinkta

3,6 tūkst. eurų.

Už šias lėšas „Maisto bankas“ maistu rėmė

27 vasaros stovyklas,
kuriose ilsėjosi socialinės rizikos šeimų vaikai.
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„Galimybė padėti tiems, kam yra
reikalinga pagalba, yra didžiausias
malonumas, todėl nedvejodami
nusprendėme prisijungti prie
iniciatyvos „Pasaldink gyvenimą“

Mes nuosekliai remiame skurdžiai
gyvenančius vaikus, kviečiame
vaikus iš globos namų vaišintis
mūsų restoranuose, padedame
šeimoms, todėl negalėjome
neatsiliepti į „Maisto banko“
kvietimą prisidėti prie paramos
platesniu mąstu ir sudaryti
galimybes mūsų svečiams
patogiai ir paprastai paaukoti
nepasiturinčių maitinimui.“
„Grill London“ komunikacijos vadovas
Andrius Bakanas
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Pagalba Vilniaus
bendruomenėms

Labdaros valgykla
Klaipėdoje

Bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto
bendruomenėmis, Vilniaus miesto savivaldybe
bei socialinėmis organizacijomis, „Maisto bankas“
vykdė projektus „Pagalba maistu socialiai
pažeidžiamiems Vilniaus bendruomenių nariams“.

„Maisto banko“ labdaros valgykla veikia sėkmingai
bendradarbiaujant Klaipėdos savivaldybei,
uostamiesčio visuomeninėms organizacijoms ir
verslo bendrovėms. 2017 m. rudenį pasibaigus
trejų metų sutarčiai su Klaipėdos savivaldybe, vėl
laimėjome viešųjų pirkimų konkursą ir Klaipėdos
nepasiturinčius asmenis (daugiausia vienišus
senolius ir neįgaliuosius) maitinsime dar trejus
metus. O Klaipėdos miesto savivaldybė, pradėjusi
nepasiturinčiųjų maitinimo paslaugas pirkti iš
nevyriausybinių organizacijų, dabar kasmet sutaupo
beveik pusę anksčiau šiai valgyklai skirtų išlaikyti

Projektai buvo vykdomi Antakalnio, Fabijoniškių,
Grigiškių, Karoliniškių, Lazdynų, Panerių, Pašilaičių,
Šeškinės, Vilkpėdės, Žirmūnų ir Naujininkų
seniūnijose. Paketus, kuriuos sudaro ilgiau
galiojantys maisto produktai, gavo socialinę atskirtį
ar nepriteklių kenčiantys žmonės, kuriems ypač
reikalinga pagalba maisto produktais.

lėšų. 2017 m. Klaipėdos labdaros valgykloje karštą
maistą kas mėnesį gavo vidutiniškai 139, o per
visus metus – net 1 670 gyvenamosios vietos
neturinčių, neįgaliųjų ar darbo pajamų netekusių
asmenų, kuriuos maitintis į šią valgyklą nukreipė
Klaipėdos miesto savivaldybė. Kiekvieną mėnesį čia
buvo pagaminama apie 2 480 porcijų karšto maisto,
o per visus metus – net

29 760 porcijų.

Maisto paketus – aliejaus, arbatos, cukraus, kruopų,
daržovių konservų, miltų, ryžių, saldumynų – gavo
bendruomenių nariai, priklausantys didžiausią
skurdo riziką patiriančioms grupėms – vienišos
mamos, bedarbiai, mažas pajamas gaunantys
neįgalieji ir pensininkai, gausios šeimos.
Šių „Maisto banko“ vydomų projektų metu buvo
paremta daugiau kaip

1,7 tūkst.

sunkiai besiverčiančių Vilniaus seniūnijų gyventojų.
Vidutinė vieno maisto paketo vertė siekė

17,4 eurų.

Maistą transportuoti, rūšiuoti bei dalinti padėjo
„Maisto banko“ savanoriai, bei viešuosius darbus
atliekantys arba probacijos tarnybos siųsti
talkininkai. Projektus finansavo Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė,
Vilniaus seniūnijų seniūnaičių sueigos.
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24%

Fizinių asmenų
parama

10%

Ūkinės veiklos
pajamos

2%

Viešųjų darbų
programos
finansavimas

13%

EPLSAF programos
vykdymui gautas
finansavimas

„Maisto banko“
pajamų šaltiniai
Veiklai finansuoti 2017 m.
gavome 1 031 100 eurų
„Maisto bankas“ jau dešimt metų
kovoja su skurdu ir maisto švaistymu
pasiekdamas vis aukštesnių rezultatų,
gelbėdams vis daugiau maisto ir
patiekdams jį tiems, kam labiausiai
reikia. Šiam darbui „Maisto bankui“
reikalingi nemaži finansiniai ištekliai
– tenka mokėti už patalpų nuomą ir
eksploataciją, transportą ir degalus,
darbuotojų atlyginimus, įrangą, darbo
priemones ir kt. Todėl nuoširdžiai
dėkojame „Maisto banko“ finansiniams
rėmėjams, kurių paramos dėka galime
organizuoti šį nenutrūkstantį procesą.

9%

Valstybės /savivaldybių
finansavimas
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40%

Verslo įmonių
parama

2%

Fondų
parama

2017 m. didžiausią finansinės paramos
dalį gavome iš verslo įmonių (39%)
ir fizinių asmenų (26%), privataus
rėmimo segmentas sudaro 65% visų
„Maisto banko” metinių įplaukų. Prie
„Maisto banko” veiklos užtikrinimo
ženkliai prisideda ir EPLSAF lėšos,
valstybės ir savivaldybių skiriamas
finansavimas, ūkinės veiklos pajamos.

Paremti „Maisto banką” galite
lėšomis pavedimu į banko
sąskaitą, maistu arba paslaugomis.
Paaukoti galite internetu
www.maistobankas.lt/paremk
arba skambindami trumpuoju
tel. nr. 1343 (auka 2 eurai)

Ačiū!
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Dėkojame „Maisto banko“ finansiniams rėmėjams!

„Maisto banko“ sąnaudos
Vykdydami „Maisto banko“ veiklas renkant ir dalinant maistą nepasiturinčiųjų maitinimui,
2017 m. patyrėme 736 478 eurų išlaidų.
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11%
Socialinis ir
sveikatos
draudimas

36%
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Bromsebro švedų fondo parama

UAB „Raimundukas”

UAB „Baltimark”

UAB „Holiganas“

UAB „AV Group”

UAB „Turn East”

UAB „Sauluvos maistas”

UAB „Juta Jazz Kava“

UAB „Lapės kava”

UAB „Vilkritis“

UAB „Sues Restaurants”

UAB „Šaukštelis“

UAB „Pas Stanley”

MB „Ievos vynas”

SBĮ „Kauno rajono socialinių
paslaugų centras”

21%

Personalo
išlaidos

Renginiai, projektai,
viešinimas

VŠĮ „Gordijo Mazgas”
Salininkų bendruomenės asociacija
Neringos socialinių paslaugų centras
Danielius Bunkus
Paulius Vazniokas

Patalpų ir automobilių išlaikymas

177 075

Transportavimas

26 923

Personalo išlaidos

262 296

Apskaita ir auditas

15 473

Renginiai, projektai, viešinimas

153 544

Ryšiai

9 656

Socialinis ir sveikatos draudimas

81 050

Kita

10 461
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„Maisto banko“
efektyvumas
Europos maisto bankų federacija FEBA pristatė studiją, kurios pagrindu galima tiksliau
pamatuoti konkrečias maisto bankų pastangas gelbstint maistą – visa tai išversti į
sutaupomo gėlo vandens litrus ir anglies dvideginio emisijos tonas. Remiantis šia FEBA
formule, 2017 m. „Maisto bankas“, išgelbėjęs 4 860 t maisto, aplinkai sutaupė 923 mln.
litrų vandens ir 14 tūkst. tonų CO₂ emisijos.

4 860 t

15

išgelbėto maisto

porcijų
maisto

9,7 mln.

14 tūkst. t

923 mln.

porcijų maisto

sutaupytos CO2
emisijos

litrų vandens

socialinis poveikis

40

poveikis aplinkai

Atsižvelgiant į dešimtmečio rezultatus, kiekvienas „Maisto
bankui“ paaukotas euras vidutiniškai tampa 15 porcijų maisto
nepasiturintiems. Tokius rezultatus gauname palyginę surinkto ir
išdalinto maisto kiekį ir tam patirtas finansines sąnaudas.
Sąlygine maisto porcija Europos maisto bankų federacija laiko
500 g angliavandenių, baltymų ir riebalų.
Pasaulinės verslo tarybos tvariai plėtrai atliktas 700 kompanijų
tyrimas 17-oje šalių parodė, kad kiekvienas maisto švaistymui
mažinti išleistas euras vėliau virsta 14 eurų mažesnėmis gamybos
sąnaudomis.
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Žmogiškieji
ištekliai
Darbuotojai
„Maisto banko“ regioniniai padaliniai veikia
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir
Panevėžyje. Nuolat čia dirbantys profesionalai
užtikrina kasdieninę „Maisto banko“ veiklą, dirba
su paramą duodančiais ir paramos prašančiais,
vadovauja savanorių komandoms, organizuoja
paramos akcijas ir renginius. 2017 metais „Maisto
banke“ dirbo 46 žmonės 24 etatų pajėgumu.
Be to, „Maisto banke” savivaldybių ir probacijos
tarnybų siuntimu visuomenei naudingą darbą
dirbo 246 asmenys, dar 17 darbuotojų dirbo pagal
darbo biržų viešųjų darbų programas (2 etatų
ekvivalentas).

Antras šansas
„Maisto banke“ taip pat dirba žmonės, dėl padarytų
nusižengimų arba gaunamos socialinės paramos
siunčiami atlikti visuomenei naudingo darbo
prievolę. Šie darbuotojai ne tik pagelbėja vykdant
„Maisto banko“ misiją, bet ir randa draugišką
aplinką, naujų pažinčių ar įkvėpimo. Kai kurie jų
„Maisto banke“ pasilieka savanoriškai dirbti net
ir pasibaigus nustatytam darbo laikui. Tikime, kad
sudarydami sąlygas visuomenės naudingus darbus
dirbti „Maisto banke“, žmonėms suteikiame didesnį
pasitenkinimą prisidėti padedant panašiems į save,
draugišką aplinką ir geresnes sąlygas socialinei
reintegracijai.
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Savanoriai
„Maisto banko“ savanoriai – geradariai, nusprendę
dalį savo laiko skirti gelbėti atliekamą maistą
ir jį perduoti nepasiturinčių maitinimui. Tarp
„Maisto banko” savanorių - pačių įvairiausių
profesijų ir amžiaus žmonės – vadovai, teisininkai,
fotografai, mokytojai, vertėjai, IT specialistai, namų
šeimininkės, pensininkai, studentai ir moksleiviai.
Savanoriai „Maisto banke” kasdien padeda krauti,
rūšiuoti ir pakuoti maistą sandėliuose, vairuoja
„Maisto banko“ autobusiukus, surenka paramą
iš parduotuvių ir logistikos centrų, sutvarko ir
išdalina maistą nepasiturinčius maitinančioms
socialinėms organizacijoms, padeda biure.

Norintys tapti „Maisto banko“
savanoriais kviečiami užpildyti
savanorio anketą internete:
www. maistobankas.lt/reg

Ačiū Jums labai!

403 savanoriai,

Vienu metu „Maisto banko“ sandėliuose
paskutinės galiojimo dienos maistą kasdien
rūšiuoja 35 savanorių pamaina, maisto paketų
dalinimų metu jų skaičius gali išaugti iki 50
savanorių. „Maisto banke“ grupėmis savanoriauja
įmonių darbuotojai, kariai, socialinių organizacijų ir
religinių bendruomenių aktyvistai. Tačiau didžiąją
savanorių dalį sudaro geros valios žmonės,
asmenine iniciatyva ateinantys į „Maisto banką“.

dirbę 1-5 kartus per savaitę, ir virš 8 tūkstančių
savanorių, talkinusių „Maisto banko“ akcijos ir kitų
renginių metu.

2017 metais „Maisto banko“ savanoriškai
darbavosi ne tik lietuviai, bet ir savanoriai iš
Nigerijos, Čečėnijos, Amerikos, Indijos, Prancūzijos.

Mieli savanoriai ir savanorės - esame be galo Jums
dėkingi už Jūsų dovanojamą brangų laiką.
2017 m. „Maisto banke” talkino

Dėkojame „Maisto banko“
rėmėjams paslaugomis!

UAB Nekilnojamo turto fondas

Deivydas Praspaliauskas

Verslininkė Lina Girdvainienė

Rolandas Vilkončius

IĮ Velsitra
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„Maisto banko“ dalininkų valdyba:
Rasa Bagdonienė
Jolanta Blažaitė (valdybos pirmininkė)
Jūratė Zabielaitė
Loreta Zakarevičienė
Deimantė Žebrauskaitė

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“
Vytenio g. 54, 03229 Vilnius
Tel.: (8 5) 2627675
info@maistobankas.lt
www.maistobankas.lt | www.facebook.com/maistobankas
Įm. kodas: 192015172
Sąskaitos numeris: LT17 7300 0101 1976 5165
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Paremti „Maisto banką” galite lėšomis pavedimu į banko
sąskaitą, maistu arba paslaugomis.
Paaukoti galite internetu www.maistobankas.lt/paremk
arba skambindami trumpuoju tel. nr. 1343 (auka 2 eurai)

Širdingai Jums dėkojame!
Dizainas: Smart Solutions
© LPF „Maisto bankas“ | Visos teisės saugomos
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