Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1254
2017 m. sausio 05 d.

PROJEKTO „KVIEČIU Į SVEČIUS 2016“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“
Įmonės kodas: 192015172

Telefonas: 8 5 262 76 75

El. pašto adresas: info@maistobankas.lt

Internetinė svetainė: www.maistobankas.lt

Iš www.aukok.lt prašyta suma projektui: 4784,97 eurai
Iš www.aukok.lt gauta suma projektui: 4784,97 eurai
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
„Maisto bankas“ – tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir dalinantis ją
nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančioms organizacijoms. Mūsų misija - bendradarbiaujant su
maisto gamintojais ir prekybininkais siekti, kad tinkamas vartoti maistas nebūtų išmetamas, bet
pasiektų nepritekliuje gyvenančiųjų stalą.
„Maisto bankas" yra nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, besiremianti geros valios
žmonių ir socialiai atsakingų įmonių pagalba. Bendradarbiaudami su socialinėmis ne pelno
organizacijomis bei įstaigomis siekiame užtikrinti, kad parama maistu pasiektų sunkiausiai
gyvenančius žmones. „Maisto bankas" propaguoja atsakingą maisto vartojimą, racionalią mitybą,
skatina efektyvų išteklių naudojimą bei visuomenės solidarumą mažinant skurdą ir tausojant
aplinką.
„Maisto bankas" Lietuvoje veiklą pradėjo 2001 metais, kuomet labdaros ir paramos fondas
„Lietuvos ir JAV iniciatyvos" padedant „Kraft Foods Lietuva" pradėjo vykdyti „maisto banko"
labdaros programą. Kasmet daugelyje Lietuvos miestų organizavome „Maisto banko" akcijas,
kurių metu šimtai ne pelno organizacijų ir tūkstančiai savanorių padėjo rinkti žmonių
skurstantiesiems aukojamą maistą. 2007 metais „Maisto bankas“ tapo savarankišku labdaros ir
paramos fondu. Pradėjęs rinkti ir dalinti paramą maistu Vilniuje ir Panevėžyje, 2009 metais
„Maisto bankas" pradėjo veikti Klaipėdoje, o vėliau ir Kaune bei Šiauliuose. Šiuo metu kasdienę
paramą maistu „Maisto bankas“ renka ir dalina 74 Lietuvos miestuose ir rajonuose.
Siekdamas mažinti skurdą ir maisto švaistymą Lietuvoje „Maisto bankas“ subūrė didžiulį
partnerių - socialinių organizacijų ir įstaigų tinklą, teikiantį paramą maistu nepasiturintiems, kurį
sudaro 994 organizacijos. Bendradarbiaujant jomis per 2015 metus buvo išdalinta 6161 tona
maisto produktų skurstantiems. Bent kartą „Maisto banko“ paramą gavo 270 tūkst. žmonių. Šiuo
metu „Maisto bankas“ yra didžiausia ir viena geriausiai žinomų labdaros organizacijų Lietuvoje.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
„Kviečiu į svečius“ – labdaros iniciatyva, kviečianti žmones organizuoti vaišes savo
draugams, artimiesiems, kolegoms bei kartu padėti tiems, kuriems labiausiai trūksta maisto.
Lietuvoje skursta ir prastai maitinasi kas penktas. „Maisto bankas“ gali jiems padėti, kasdien
surinkdamas ir nepasiturinčiųjų maitinimui perduodamas prekybininkų, ūkininkų ir gamintojų
labdarai atiduodamus maisto produktus. Tačiau šiam darbui atlikti reikia lėšų – degalams,
sandėliams ir kitoms infrastruktūros priemonėms. Todėl kasmet geros valios žmonės raginami
ruošti vakarėlius, piknikus, gaminti pusryčius ar pietus savo draugams, bendradarbiams ar
kaimynams.
Geradariai pagamina valgių, pasikviečia svečių, o šie pasivaišinę savo dėkingumą išreiškia
pinigais, kurie pauukojami „Maisto bankui“. Už gautą paramą „Maisto bankas“ galės paremti
daugiau nepasiturinčiųjų. Surinkta parama bus skirta organizuoti maitinimą mažas pajamas
gaunančių šeimų – ypač daugiavaikių, atokiai gyvenančių ar tokių, kuriose vaikus vienos augina
moterys.
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Projekto biudžetas:
Planuota
išleisti,
Eur
–

Išleista,
Eur

Išlaidas įrodantys dokumentai

–

–

–

–

–

–

–

–

Nuomos sąnaudos

2394,57

1150,00

Nuomos sąnaudos

1150,00

1150,00

55,34

55,34

16,30

16,30

22,93

22,93

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų
įsigijimas
III. Organizacinės
išlaidos

Patalpų
eksploatacijos
Patalpų
eksploatacijos
Patalpų
eksploatacijos

302415539 UAB "Auteks" ATKP16-0062 2016-07-07;
sw69 2016-07-27
302415539 UAB "Auteks" ATKP16-0069 2016-0802;sw95 2016-08-04
302474516 UAB "Tavo verslo centras" TVC0001446 201604-01; sw168 2016-04-14
302474516 UAB "Tavo verslo centras" TVC0001470 201605-02; sw5497 2016-05-24
302474516 UAB "Tavo verslo centras" TVC0001492 201606-01;sw69547 2016-06-13

Iš viso 2394,57
Transporto sąnaudos

1450,95

60,00

Transporto sąnaudos

17,52

17,52

Transporto sąnaudos

13,81

13,81

Transporto sąnaudos

12,59

12,59

Transporto sąnaudos

15,83

15,83

Transporto sąnaudos

16,84

16,84

Transporto sąnaudos

13,25

13,25

Transporto sąnaudos

48,64

48,64

Transporto sąnaudos

124,35

124,35

Transporto sąnaudos

400,87

400,87

152767338 UAB „Automalūnas“ SER1605004 2016-0504; 386 2016-05-06
176618114 UAB Jozita 127/928 2016-09-01;538 2016-1003
176618114 UAB Jozita 198/951 2016-09-24;538 2016-1003
176618114 UAB Jozita 100/942 2016-09-15;538 2016-1003
178715423 UAB „Luktarna“ 44/3445 2016-09-28;538
2016-10-03
178715423 UAB „Luktarna“ 246/3424 2016-09-07519
2016-09-01
178715423 UAB „Luktarna“ 206/3451 2016-10-03; 538
2016-10-03
211454910 Statoil Fuel &Retail Lietuva/Circle
1109586/114 2016-06-28 121635 2016-06-30
211472890 UAB Neste Lietuva 16049633 2016-10-31
sw000256 2016-11-03
302442422 UAB „Autobaltva“ AUT1501945 2016-08-12
sw000130 2016-08-12
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Planuota
išleisti,
Eur

Išleista,
Eur

Transporto sąnaudos

27,12

27,12

Transporto sąnaudos

138,12

138,12

Transporto sąnaudos

345,89

345,89

Išlaidas įrodantys dokumentai
302565318 UAB Prime Leasing PLP007112 2016-06-02
sw00091 2016-08-01
302565318 UAB Prime Leasing CTB045743 2016-06-30
sw00091 2016-08-01
302794046 UAB Autoservisas „Megamesta“ V00024667
2016-08-02

IŠ VISO 1234.83
Organizacinės
išlaidos
Organizacinės
išlaidos
Organizacinės
išlaidos
Organizacinės
išlaidos
Organizacinės
išlaidos

620,62

31,44

21,13

21,13

8,05

8,05

15,00

15,00

545,00

545,00

122624188 UAB Biuro pasaulis TR206163 2016-0127sw000105 2016-03-08
123836945 UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija
AA500016269 2016-12-05 KIO MB0053 2016-12-30
234376520 UAB „Senukų prekybos centras“
SS920000014788 2016-11-23 451203 2016-11-09
302423176 UAB „Spaudera“ VV008261 2016-11-18 558
2016-11-23
303097160 IĮ Asmeninių finansų mokykla AFM1608-001
2016-08-18 sw00161 2016-08-24

VISO 620,62
Buhalterinės
paslaugos
Paramos
administravimo
procentas
Iš viso:

200,00

200,00

7 proc.

334,95

302905265 UAB Apskaita ir buhalterija LT
AB2016000169 2016-08-08 sw107 2016-08-10

4784,97

Projekto veiklos, eiga:
Šių metų „Kviečiu į svečius“ projektas įgavo ir tautinį atspalvį - labdaringos vaišės buvo
organizuojamos laikotarpyje tarp Lietuvai itin reikšmingų datų – nuo vasario 16 iki kovo 11 dienos.
Nacionaliniu koloritu apipintos vaišės pasižymėjo lietuviškumu – bendraminčių susibūrimuose netrūko
tradicinių lietuviškų patiekalų, šalia projekto „Kviečiu į svečius“ tradicinių papuošimu plazdėjo Lietuvos
trispalvės.
Projektui startą davė „Maisto banko“ atstovai, pakvietę savo rėmėjus, savanorius, kaimynus ir kitus
bičiulius į vaišes organizacijos filialuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Svečiai turėjo galimybę
pasidairyti po „Maisto banko“ regioninių padalinių biurus bei sandėlius, pasiklausyti įdomių istorijų iš
„Maisto banko“ gyvenimo ir, be abejo, pasivaišinti gardžiais užkandžiais.
Neliko pamiršti ir patys nepritekliaus kamuoji asmenys. Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga
„Maisto bankas“, kartu su labdaros valgykla „Vilties centru“ pakvietė skurstančiuosius į vaišes labdaros
valgyklose Vilniuje ir Klaipėdoje. Šis kilnus gestas neliko nepastebėtas ir šalies aukščiausios valdžios –
vaišės nepasiturintiems pelnė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimą.
Abiejų organizacijų atstovams iškilmingai įteiktos patriotiškumo ženklas - trispalve vėliava.
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Nieko nelaukdami „Maisto banko“ pavyzdžių pasekė įvairūs skurdo problemai neabejingi
kolektyvai ir bendruomenės. Į svečius kvietėsi ir lėšas rinko politikai, savivaldybių tarnautojai, užsienio
lietuviai, studentija, socialiai atsakingo verslo bendrovės. Vaišės įgavo pagreitį bei tęsėsi net ir praėjus kovo
11-ajai. Iš viso buvo suorganizuota net 40 labdaringų susibūrimų.

Projekto rezultatai:
„Kviečiu į svečius“ projekto metu buvo surengtos 40 labdaringų vaišių, kurių metu buvo surinkta ir
„Maisto bankui“ perduota 4450,02 Eurų suma. Už kiekvieną paaukotą Eurą „Maisto bankas“ gali
suorganizuoti 15 porcijų (0,5 kg) maisto, tad šios lėšos leis nepasiturintiems patiekti daugiau nei 66,5
tūkstančio porcijų valgio! Nuoširdžiai dėkojames visiems „Kviečiu į svečius“ vaišių organizatoriams ir
dalyviams!

Vaizdinė medžiaga:
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PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai
skelbiama.

Organizacijos vadovas
l.e.p. direktorė Kristina Tylaitė
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