


TURINYS

Įžanginis MOPT prezidento R. Abunevičiaus žodis.

Kam mes padedame?
Kur mes padedame?
Kaip mes padedame?
Kas gali būti mūsų savanoriu?

Projektai:
“Maistas ant ratų” – maltiečių projektas patiems silpniausiems.
“Socialinės globos namuose” projektas – maltiečių ištiesta ranka sunkiai sergantiems ir vieni-
šiems senukams.
Jaunieji maltiečiai – neabejingi savo artimui jauni žmonės.
Jaunųjų maltiečių veiklos plėtimas pagal LR ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo pro-
gramą.
Maltiečių socialiniai vaikų dienos centrai.
“Idėjos padėjėjos” – jaunimo rengiamų labdaringų akcijų konkursas.
Savanorių projektas – naujas žingsnis Lietuvos savanorystėje.
“Maltiečių sriuba 2012” – akcija, kurios Lietuvoje reikia visada.
Lurdas – pagrindinė pasaulio maltiečių piligrimystės vieta.
“Lurdo žvakės” 
Šiluva – maltiečių piligrimystės vieta Lietuvoje.
Maltos ordino vasaros stovykla neįgaliesiems Vengrijoje – nuostabi galimybė pasijusti kaip sva-
jonėje.

2012 metų svarbiausi MOPT įvykiai.
MOPT 2012 metų sanaudų apžvalga.
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Maltos ordino pagalbos tarnybos veiklos ataskaita.
2012 metai

Mieli skaitytojai, rėmėjai ir draugai

Pristatome Jums mūsų veiklos 2012 metais ataskaitą. Ji apima pagrindinius 
maltiečių vykdomus projektus 26–iuose Lietuvos miestuose. Veiklos tikslai liko tie 
patys – padėti labiausiai pažeidžiamoms Lietuvos visuomenės grupėms – seniems, 
sergantiems, vienišiems senjorams ir socialiai remtiniems vaikams, skatinti jauni-
mo veiklą, vystyti savanorystę, savo labdaros akcijomis kviesti Lietuvos visuome-
nę atkreipti dėmesį į tuos, kuriems reikia pagalbos.

2012 metais ne tik vykdėme savo įprastus pagalbos projektus seniems žmonėms 
bei socialiai remtiniems vaikams, tačiau kūrėme ir naujus. Visų pirma tai maltiečių 
elektroninės savanorystės sistemos (VSAS) įkūrimas. Ši sistema – naujas žingsnis 
Lietuvos savanorystėje. Savanoriai ja tiesiogiai sujungiami su pagalbos reikalin-

gais žmonėmis, o tai įgalina suteikti pagalbą greičiau ir efektyviau.

Labai svarbus mūsų pasiekimas 2012 metais buvo laimėtas projektas Jaunųjų maltiečių veiklai plėsti, fi-
nansuojamas pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą. Jis leis 
sukurti ir įtvirtinti Jaunųjų maltiečių veiklos plėtros bei valdymo modelį, padidinti Jaunųjų maltiečių finansinį 
savarankiškumą, pakelti Jaunųjų maltiečių kvalifikaciją. 

Akcijos „Maltiečių sriuba 2012“ sėkmė parodė, kad daug žmonių supranta, jog mūsų visuomenės silpniesiems 
pagalba yra reikalinga ir remia mūsų veiklą. 
Akcijos sėkmė leido mums pratęsti projektą „Maistas ant ratų“ 15–oje Lietuvos miestų ir „Socialinė savanoriš-
ka globa namuose“ 4–iuose miestuose.

Kartu su projektais senjorams, taip pat skiriame nemažai dėmesio ir socialiai remtinų vaikų globai. Maltiečių 
vaikų dienos centruose 8–iuose Lietuvos miestuose yra sudarytos puikios sąlygas jų priežiūrai ir auklėjimui.

2013 metais numatome ne tik vykdyti esamus pagalbos projektus visoje Lietuvoje, tačiau ir juos plėsti. Numa-
tome aktyviai vystyti maltiečių jaunimo veiklą, burti visoje Lietuvoje savanorius, galinčius ir norinčius padėti 
savo artimui.

Gyd. Romas Abunevičius
MOPT Prezidentas
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KUR MES PADEDAME?
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Kas gali būti mūsų savanoriu?

Maltiečių savanoriu gali būti kie-
kvienas, norintis padėti savo ar-
timui, nepriklausomai nuo jo tau-
tybės, rasės ar tikėjimo.

Maltiečiai veikia 26 Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose.

Kam mes padedame?

Maltiečiai padeda visiems, kam 
reikia pagalbos, nepaisydami jų 
tautybės, rasės ir tikėjimo, va-
dovaujantis jau 900 metų vei-
kiančio Maltos ordino devizu 
„Tikėjimo saugojimas ir pagalba 
vargstantiems“. 

Kaip mes padedame?

Maltiečiai vykdo socialinę pagalbą 
labiausiai pažeidžiamoms visuo-
menės grupėms: seniems, sunkiai 
sergantiems ir skurstantiems se-
noliams bei vaikams iš socialiai 
remtinų šeimų. Jiems teikiamos 
nemokamos socialinės paslaugos, 
pagalba daiktais, veikia maltiečių 
socialinės pagalbos centrai, Vaikų 
dienos centrai, organizuojamos pi-
ligriminės kelionės neįgaliesiems 
ir ligoniams į Lurdą bei Šiluvą. 



„MAISTAS ANT RATŲ“ – MALTIEČIŲ 
PROJEKTAS PATIEMS SILPNIAUSIEMS

Ne kiekvienas senas ligotas vienišas žmogus gali pasigaminti valgyti, 
ypač jeigu yra ligų prikaustytas prie lovos. Kaip tik tokiems asmenims ir yra 
skirtas seniausias maltiečių projektas „Maistas ant ratų“, dabar vykdomas 
15–oje Lietuvos miestų.

91 metų vilnietė Jadvyga Ba-
čiulienė vos pajuda – stuburo ir 
sąnarių problemos, cukraligė ir 
daugybė kitų ligų. Sunku ne tik 
judėti, tačiau ir pasiruošti mais-
tą, todėl maltiečių atvežama 
sriuba pagal projektą „Maistas 
ant ratų“ – jai tikra šventė. Gy-
vena moteris labai skurdžiai, 
nors visą gyvenimą sunkiai dirbo 
ir dar pasiėmė auginti neįgalų 
vaiką, kurio gydymui ir priežiū-
rai išleido paskutines santaupas. 
Šiuo metu Jadvyga Bačiulienė 
neįsivaizduoja savo gyvenimo 
be maltiečių atvežamos karštos 
sriubos, kaip jo neįsivaizduoja 
ir dar trys šimtai senolių 15–oje 

Lietuvos miestų.
„Maistas ant ratų” – seniausias 
maltiečių projektas, vykdomas 
nuo 1993 metų. Jis skirtas pa-
tiems silpniausiems Lietuvos 
visuomenės nariams – seniems, 
sunkiai sergantiems, nevaikštan-
tiems ir vienišiems. Tai visada 
labai skurstantys žmonės, nere-
tai prikaustyti prie lovos ir visiš-

kai priklausomi nuo atsitiktinių 
žmonių pagalbos. Maltiečių atve-
žama sriuba jiems yra vienintelis 
karštas maistas. 
„Maistas ant ratų” neapsiriboja 
vien tik maisto išvežiojimu. Tai 
kompleksinis projektas. Kiekvie-
name mieste, kuriame jis vykdo-
mas, maltiečiai sudaro duomenų 
bazę apie vienišus senukus, ku-
riems reikia pagalbos. Apie juos 
maltiečius informuoja savivaldy-
bių socialiniai skyriai, seniūnijų 
darbuotojai, kaimynai, kolegos 
iš kitų nevyriausybinių organi-
zacijų. Kartu maltiečiai aktyviai 
telkia galinčius ir norinčius sava-
noriauti projekte, derina maisto 
pristatymo grafikus, pasirūpina 
transportavimu, užtikrina puikią 
tiekiamo maisto kokybę.
 Nepasikeliantiems iš lovos žmo-
nėms maltiečių savanoriai ne tik 
kasdien atveža karštą maistą, 
tačiau nemažai jų daliai taip pat 
yra suteikiama maltiečių sava-
noriška globa namuose, pasirū-
pinama kitomis būtiniausiomis 
problemomis.
 2012 metais projektas „Maistas 
ant ratų” vyko 15-oje Lietuvos 
miestų. Jo metu maltiečiai išve-
žiojo senoliams 55 341 porciją 
karšto maisto. 
 Finansavimas šiam projektui 
gaunamas iš „Maltiečių sriubos” 
labdaringos akcijos, rėmėjų.

Maltiečių atvežama karšta sriuba daugeliui senukų yra vienintelis karštas maistas.

IŠLAIDOS MALTIEČIŲ SENŲ ŽMONIŲ PARAMOS PROJEKTAMS 
2012 METAIS

PAAUKOTA 
SUMA

PANAUDOTA
MAITINAMA 
SENELIŲ

GLOBOJAMA 
SENELIŲ

VISO SENELIŲ
MAISTO 
PORCIJOS KAINA

IŠDALINTA 
MAISTO 
PORCIJŲ

258.210 LTL 258.210 LTL 298 926 1224 4.40 LTL 55 341
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„SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE“ PROJEKTAS – 
MALTIEČIŲ IŠTIESTA PAGALBOS RANKA 
SUNKIAI SERGANTIEMS IR VIENIŠIEMS ASMENIMS

Maltiečiai veža sunkiai sergantiems asmenims ne tik maistą, tačiau ir visapusiškai 
juos globoja ir prižiūri. Nuo 1997 metų 4–iuose Lietuvos miestuose vykdomas 
„Socialinės globos namuose“ projektas. Specialiai apmokyti projekto savanoriai 
ne tik prižiūri senolius, tačiau dažnai yra vieninteliai juos aplankantys žmonės.

Maltiečių savanoriai neretai globojamiems senukams tampa artimiausiais 
žmonėmis.

Alfonsina Stankutė džiaugiasi kiekvienu maltiečių apsilankymu.

  Alfonsina Stanikaitė sunkiai serga. 
Keletas insultų, daugybė kitų ligų. Visa 
tai – ypatingai sunkaus gyvenimo pa-
sėkmės. Vaikystėje jos akyse KGB ka-
reiviai nušovė tėvą, sudegino namus. 
Vėliau tremtis Sibire, badas, sunkios li-
gos, artimųjų mirtys pakirto Alfonsinos 
sveikatą. Į Lietuvą ji sugrįžo jau būdama 
neįgali. Šeimos nesukūrė, todėl maltie-
čiai dabar – vieni iš nedaugelio, kurie ją 
aplanko. Moteris džiaugiasi kiekviena 
atnešama smulkmena ir vis klausia „O 
gal kam nors labiau reikia, negu man..?“
   „Susitinku su Alfonsina gana dažnai, 
– sako savanoris Audrys, vežantis senu-
tei maltiečių pagalbą. – Ji viena iš tokių, 
kuriai tikrai norisi padėti, nors ji niekuo 
nesiskundžia ir nieko neprašo. Tai labai 
šviesus, geras žmogus. Tik aš ją lanky-
damas galiu suprasti, kaip jai sunku, ko-
kia ji vieniša irkaip šiai moteriai trūksta 
pagalbos...”
   „Socialinės globos namuose“ projek-
tą maltiečiai vykdo jau daugiau kaip 15 

metų. Šiuo metu jis vyksta Vilniuje, Kai-
šiadoryse, Marijampolėje ir Panevežyje. 
2012 metais 220 sunkiai sergančių, 
vienišų, senų žmonių sulaukė specialiai 
apmokytų šio projekto savanorių pagal-
bos.
  Maltiečių savanoriai ne tik aplanko ir 
padeda sergantiems senukams, tačiau 
neretai tampa jų geriausiais draugais, 
padedančiais bet kokioje gyvenimiš-
koje situacijoje. Globotiniai dažniausiai 
lankomi 2–3 kartus per savaitę, o jeigu 
reikia – tai ir kasdien. Tai priklauso nuo 
slaugomojo būklės.
 Maltiečiai savanoriai ne tik vykdo savo 
globotinių sanitarinę - higieninę priežiū-
rą ir padeda buityje, tačiau taip pat pa-
lydi juos pas medikus, lanko ligoninėje, 
teikia kitą būtiną socialinę pagalbą. Glo-
botiniai pagal galimybes yra aprūpinami 
slaugos ir higienos priemonėmis, nere-
ceptiniais medikamentais, vitaminais.
 Vien Vilniaus „Socialinės globos na-
muose” projekto savanoriai 2012 me-
tais aplankė savo globotinius daugiau 
nei 3900 kartų. Labdaros jiems išdalin-
ta daugiau kaip už 22 000 LT. Iš viso 
Socialinės globos projekto savanoriai 

2012 metais 4–iuose miestuose aplan-
kė globotinius daugiau kaip 8300 kartų. 
Viso maltiečiai 2012 metais seniems, 
sergantiems, vienišiems žmonėms Lie-
tuvoje išdalino labdaros už daugiau kaip 
250 000 Lt.
  Vidutinis „Socialinės globos namuo-
se” projekto prižiūrimų senjorų amžius 
–  79 metai. Labiausiai jiems reikalin-
ga pagalba judant ir palaikant asmens 
higieną , tačiau daugiau nei trečdalis 
savanorių pažymėjo, kad jų globoti-
niams trūksta bendravimo. 23,8 % jų 
reikalinga intensyvi globa ir pagalba 
kitose gyvenimo srityse ir net 11,9 % 
reikia visapusės pagalbos. Daugiau nei 
pusei projekto globotinių trūksta slau-
gos priemonių.
 Maltiečių globojami asmenys sirgo: 
17,9 % – širdies ir kraujagyslių ligomis,  
14,9 % –  senatvės ligomis, 11,9 % –  in-
sulto pasėkmėmis, 7,5 % –  cukriniu dia-
betu, 6 % –  sąnarių ligomis, vėžiu, 4,5 % 
– glaukoma, 31,1 % – kitomis ligomis.
  „Socialinės globos namuose” projektą 
numatoma plėsti ir į kitas vietoves, nes 
tokių paslaugų poreikis seniems žmo-
nėms yra didžiulis.6



JAUNIEJI MALTIEČIAI – NEABEJINGI 
SAVO ARTIMUI JAUNI ŽMONĖS

Kiekvienos šalies ateitis priklauso nuo jaunimo. 
Jaunieji maltiečiai rūpinasi ne tik savo bendraamžiais 
neįgaliaisiais, tačiau ir senukais, dalyvauja labdaros 
akcijose, padeda piligriminėse kelionėse.

Jaunieji maltiečiai (JM) įsikūrė 1993 
metais ir dabar išaugo į didelę grup-
pę, veikiančią 26 -iuose Lietuvos 
miestuose ir vienijančią beveik 500 
savanorių.
   JM tikslai –  pagalba vargstan-
tiems, tikėjimo saugojimas, sociali-
nės atskirties mažinimas, savanorių 
ugdymas. Pagrindiniai JM maltiečių 
projektai –  socialinis darbas su la-
biausiai pagalbos reikalingomis Lie-
tuvos visuomenės grupėmis –  vie-
nišais seneliais ir vaikais iš socialiai 
remtinų šeimų, taip pat darbas su 
neįgaliais vaikais.
   Siekiant geriau koordinuoti ir su-
stiprinti JM maltiečių veiklą 2012 
metais pradėjo veikti Jaunųjų mal-
tiečių Centrinis biuras. Jame dirba 7 
savanoriai, pasiskirstę į šias kuruoja-
mas sritis: socialinė veikla, dvasinio 
ugdymo organizavimas, žmogiškieji 
ištekliai, laisvalaikio organizavimas, 
viešieji ryšiai, marketingas, www.
jaunieji.maltieciai.lt puslapio admi-
nistravimas. 2012 metų pabaigoje 
prisidėjo dar viena kuruojama sritis 
– tarptautinis bendradarbiavimas.  

Jaunieji maltiečiai mokosi suteikti pirmąją pagalbą.

Jaunieji maltiečiai vienija socialiai aktyvius jaunus žmones 26 -iuose Lietuvos miestuose
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JAUNŲJŲ MALTIEČIŲ VEIKLOS PLĖTIMAS PAGAL LR IR 
ŠVEICARIJOS KONFERERACIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMĄ – 
NAUJAS ŽINGSNIS JAUNIMO ORGANIZACIJOS VYSTYMĘSI

Dideliu postūmiu Lietuvos JM veiklos plėtimui tapo laimėtas projektas, finansuo-
jamas pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbia-
vimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus 
išsiplėtusioje Europos sąjungoje projektui.

 Pagrindinis projekto tikslas – išplėsti 
Jaunųjų maltiečių veiklą ir pakelti ją į 
naują kokybinį lygmenį. Bus sukurtas 
ir įtvirtintas organizacijos valdymo 
modelis, užtikrinantis pakankamus 
žmogiškuosius bei materialius ište-
klius veiklos planavimui, organizavi-
mui bei kokybiškam ir motyvuotam 
atlikimui.

  Projekto uždaviniai:

  • Sukurti ir įtvirtinti Jaunųjų maltiečių 
veiklos plėtros ir valdymo modelį;
  • padidinti Jaunųjų maltiečių finan-
sinį savarankiškumą;
  • pakelti Jaunųjų maltiečių kvalifi-
kaciją.
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  Projeke planuojamas Jaunųjų mal-
tiečių socialinio tinklo materialinės 
bazės sukūrimas (bus įrengtos 4 
darbo vietos ir įsigyta įranga, skirta 
mokymų, seminarų rengimui, susiti-
kimams.)  Biuro darbuotojai parengs 
pagrindinių darbo priemonių bazę: 
Jaunųjų maltiečių plėtros planą/ stra-
tegiją, savanoriško darbo metodiką, 
viešinimo priemonių bazę (naujien-
laiškis, lankstinukas, interneto tinkla-
pis). Bus paruoštos priemonės, būti-
nos kokybiškam savanorių paslaugų 
teikimui bei savanoriškos veiklos 
sklaidai, atpažįstamumui, rėmėjų pri-
traukimui užtikrinti.
  Šiai veiklai sėkmingai įgyvendinti  
bus atliktas tyrimas, apimantis jauni-
mo tikslinę grupę (14−25 m.) Tyrimo 
rezultatais remsis JM centrinio biuro 
darbuotojai, rengdami darbo metodi-
kas ir strateginius veiklos planus. Taip 

Darius Einars - projekto mokymų veiklos 
koordinatorius.

Edvinas Regelskis - projekto vadovas.

Indrė Vasiliūnaitė - Finansavimo projektų 
koordinatorė.

pat bus užsakyta finansavimo šaltinių 
galimybių studija, siekiant nustatyti 
alternatyvas ir potencialias JM vei-
klos kryptis, įvertinant 2014−2020 
metų finansavimo etapo galimybes.
  Numatoma surengti 12−kos vidinių 
pirmosios pagalbos instruktorių mo-
kymus, įsigyti jiems reikalingą įrangą. 
Bus surengtas mokymų ciklas koor-
dinatorių bei organizacijos tinklo ly-
derių kvalifikacijai kelti, suorganizuoti 
2 seminarai savanorių grupių daly-
viams iš įvairių Lietuvos regionų. Taip 
pat bus surengtas 4 dienų patirties 
tarptautinių mainų renginys (užsienio 
partnerio atstovai atvyks į Lietuvą).
  Visa tai padės Jauniesiems maltie-
čiams tapti profesionalia jaunimo or-
ganizacija, efektyviai vykdančia socia-
linius projektus Lietuvoje.



MALTIEČIŲ SOCIALINIAI 
VAIKŲ DIENOS CENTRAI

Vaikai iš socialiai remtinų šeimų – ypatinga maltiečių pagalbos grupė.  
Nuo 2006 metų veikia maltiečių Socialiniai Vaikų Dienos centrai ir VJCM, 
kuriuose tokie vaikai gauna ne tik karštą maistą, 
tačiau ir socialinių pedagogų priežiūrą.

Socialinius vaikų dienos centrus 
lanko vaikai iš vargingai gyvenančių 
šeimų. Dažniausiai apie juos mal-
tiečiai sužino iš seniūnijų, socialinių 
skyrių darbuotojų, policijos nepilna-
mečių inspektorių, parapijų žmonių.
  Šių šeimų gyvenimo sąlygos la-
bai sunkios. Tėvai yra netekę darbo 
arba gaunantys labai mažas paja-
mas. Yra ir tokių, kurie savo vaikams 
negali  skirti laiko, nes dirba menkai 
apmokamus darbus nuo ankstaus 
ryto iki vėlaus vakaro. Pasitaiko ir 
emigrantų vaikų, paliktų močiutėms 
ir kitiems giminaičiams. Didelė da-
lis vaikų yra iš nedarnių šeimų.
  „Mūsų centro vaikai yra iš labai 
vargingų šeimų. Jų tėvai – bedar-
biai, invalidai, sunkūs ligoniai, − pa-
sakoja Marijampolės Vaikų dienos 

centro vadovė Marija Miliauskienė. 
– Žiūriu, kaip godžiai jie valgo, kaip 
prašo dar. Tai ką jie mato pas mus 
centre – jiems visai kitas pasaulis. 
Stengiamės, kad šių vaikų vaikystė 
būtų kuo gražesnė ir laimingesnė – 
vedame juos į įvairius renginius, ve-
žame į ekskursijas. Neseniai mūsų 
partneriai Vokietijos maltiečiai pa-
dovanojo jiems išvyką į Vokietiją.”
  Į maltiečių vaikų dienos centrus 
vaikai ateina po pamokų mokyklo-
je. Čia jie nemokamai maitinami, 
mokomi paprastų ir labai reika-
lingų dalykų gyvenime – bendra-
vimo, pamatinių bendražmogiškų, 
krikščioniškų vertybių, susipažįsta 
su kultūra – teatrais, muziejais. 
Rūpinamės globotinių sveikata, kai 
reikia padedame surasti gydytoją, 

vaistų. Mūsų partneriai – nepilna-
mečių reikalų inspekcijos, todėl 
galime padėti, kai iškyla teisiniai 
klausimai. Prižiūrime, kad nebūtų 
pažeidžiamos vaikų teisės. Kiekvie-
ną vasarą rengiame stovyklas Lie-
tuvoje ir užsienyje.
  Socialiniai pedagogai konsultuo-
ja ir padeda ne tik vaikams, bet ir 
visai jų šeimai. Joms teikiame taip 
pat ir socialinę pagalbą – aprūpina-
me drabužiais ir maistu.
  Šiuo metu maltiečių  8−ni vaikų 
dienos centrai veikia Vilniuje, Kau-
ne, Marijampolėje, Šiauliuose, Žas-
liuose, N. Akmenėje, Kartenoje bei 
Kriaunose). Iš viso 2012 metais 
maltiečių socialiniuose vaikų dienos 
centruose buvo globojama daugiau 
kaip 200 vaikų.
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Centruose vaikams sukurtos puikios sąlygos.

Vaikų šeimoms maltiečiai teikia ir socialinę 
pagalbą.



„IDĖJOS PADĖJĖJOS“ – JAUNIMO RENGIAMŲ 
LABDARINGŲ AKCIJŲ KONKURSAS

Jaunieji maltiečiai ne tik aktyviai prisideda prie svarbiausios kasmetinės MOPT 
akcijos − „Maltiečių sriubos“ organizavimo, tačiau ir savarankiškai organizuoja 
atskirą konkursą  −  „Idėjos padėjėjos“.

 Konkursas „Idėjos padėjėjos“ – tai 
MOPT akcijos „Maltiečių sriuba“ 
sudėtinė dalis. Konkursą organizuoja 
MOPT jaunieji maltiečiai kartu su 
partneriais − Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerija, Tele2 
ir LRT laida „Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai“.
   Konkurso „Idėjos padėjėjos“ tikslai 
– populiarinti savanorystę, jaunimo 

įsijungimą į socialinius projektus 
ir pagalbą savo artimui. Jaunimas 
kviečiamas sugalvoti, kaip galima 
surinkti pinigų maltiečių vykdomiems 
projektams organizuojant renginius, 
koncertus ir kitokias veiklas.
  Jaunųjų maltiečių konkursas „Idėjos 
padėjėjos“ 2012 metais dar kartą 
parodė, kad Lietuvos jaunimas – ku-
pinas kilnių idėjų ir noro padėti. Nuo 
2012 metų spalio 15 dienos iki 2013 
metų sausio 31 dienos visos šalies 
moksleiviai būrėsi ir kūrė originalias 
idėjas, kaip surinkti lėšų maltiečių 

vykdomiems pagalbos projektams.
  2012 metais konkursas įtraukė 
apie 20 000 mokinių, mokytojų, tėvų 
ir susidomėjusių žmonių iš įvairių 
šalies miestų bei mokyklų. Aktyviau-
si, kaip ir kiekvienas metais, buvo 
Žemaitijos ir Aukštaitijos moksleiviai. 
Buvo suorganizuoti  39 renginiai, 
kurių metu geriems darbams buvo 
surinkta beveik 17 000 litų. Konkurso 
idėjas vertino komisija: Ilona Balsy-
tė, Gabrielius Liaudanskas (Svaras) 
ir Dominykas Vaitiekūnas (Liūdni 
slibinai).10

Vis daugiau moksleivių įsitraukia į Jaunųjų maltiečių rengiamą "Idėjų padėjėjų" konkursą.



SAVANORIŲ PROJEKTAS – NAUJAS ŽINGSNIS 
LIETUVOS SAVANORYSTĖJE

Savanorystė – daugelio nevyriausybinių organizacijų veiklos pagrindas ir efektyvi 
pagalbos teikimo rūšis. Maltiečiai 2012 metais žengė labai svarbų žingsnį, 
sukurdami elektroninę savanorystės sistemą, kuri sujungia savanorius su jų 
pagalbos reikalingais žmonėmis.

2012 metais maltiečiai pabaigė vyk-
dyti EU projektą, skirtą savanorystės 
skatinimui Lietuvoje ir internetinės 
savanorystės registracijos portalo su-
kūrimui. 

Šio projekto tikslai:
• Apmokyti savanorius specialiuose 
kursuose ir mokymosi programose;
• paruošti savanoriams informacinius 
katalogus, brošiūras ir kitą mokomąją 
medžiagą;
• įkurti 3 Senjorų klubus (Vilniuje, Kau-
ne, Klaipėdoje);
• sukurti elektroninę savanorystės 
sistemą (VSAS), ją testuoti, padaryti 
vystymo instrukcijas tam, kad ši sis-
tema taptų pavyzdiniu modeliu ki-
toms šalims;
• užtikrinti elektroninės savanorystės 
sistemos savarankišką funkcionavi-
mą įtraukiant specialiai paruoštus 

savanorius;
• rengti viešųjų ryšių akcijas skirtas sa-
vanorystės skatinimui.
  Projekto metu buvo sukurta pirmo-
ji internetinė savanorystės sistema 
www.maltieciai.lt/savanoriupasaulis, 
kurioje gali registruotis tie, kurie nori 
padėti, ir tie, kuriems šios paramos 
reikia. Užregistruotas pagalbos šauks-
mas bus matomas interaktyviame 
raudonos spalvos Lietuvos žemėlapy-
je, o žalias žemėlapis rodys žmones ar 
organizacijas, galinčias padėti. Tai yra 
pirmoji tokia virtuali savanoriškos pa-
ramos registravimo sistema Lietuvoje. 
  Vienas didžiausių šios socialinės 
iniciatyvos rėmėjų – „Lietuvos paš-
tas“, turintis daugiau nei 700 skyrių ir 
3800 laiškininkų, palaikančių nuolatinį 
„gyvą“ kontaktą tiek su miesto, tiek su 
kaimo gyventojais. Pašto darbuotojai 
sistemoje padės registruoti paramos 

prašančius asmenis, kurie dažniausiai 
neturi galimybės naudotis internetu 
kaimo vietovėse.
  Šis savanorystės projektas apima ir 
kitas pagalbos veiklas, kurių metu buvo 
suorganizuoti du praktiniai seminarai 
administratoriams ir dvylika savanorių 
mokymų Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. 
Seminaruose buvo apmokyta apie 400 
naujų savanorių darbui su vyresnio 
amžiaus žmonėmis, suteiktos peda-
goginės-psichologinės žinios darbui su 
vaikais ir jaunimu. Taip pat buvo įsteig-
ti trys Senjorų klubai didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose, kuriuose buriasi 
akyvūs senoliai.
  Projektas „Savanorių pasaulis“ vykdo-
mas kartu su Maltos ordino pagalbos 
tarnybos partneriais: Socializacijos ir 
darbinio mokymo centru, Respublikine 
Kauno ligonine ir Klaipėdos Marijos 
Taikos Karalienės parapijos „Caritu“. 
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Kasmet Jaunieji maltiečiai pasipildo dešimtimis 
naujų savanorių. 

Savanorystė - puiki proga padėti savo 
artimui ir daug ko išmokti.



„MALTIEČIŲ SRIUBA“ – 
AKCIJA, KURIOS LIETUVOJE REIKIA VISADA

Lietuvoje yra daugybė  senų, ligotų ir vienišų žmonių, kuriems reikalinga pagalba. 
Todėl maltiečių kreipimasis į visuomenę, siekiant padėti senoliams, bus aktualus 
dar ilgai. Akcija „Maltiečių sriuba“ – efektyvus instrumentas, padedantis atkreipti 
visuomenės dėmesį į šiuos žmones ir surinkti jų pagalbai reikalingas lėšas.

Akcija „Maltiečių sriuba“ 2012 metais 
buvo surengta jau septintą kartą.  Šį 
kartą ji vyko su partneriu – Lietuvos 
Nacionaline Televizija ir Radiju (LRT). 
Akcijos tikslas - atkreipti Lietuvos vi-
suomenės dėmesį į vienišų, senų ir sun-
kiai sergančių žmonių padėtį ir visuo-
menės pagalbos jiems reikalingumą.

  Akciją sudarė: „Maltiečių sriubos 
2012“ renginiai 20–ies Lietuvos 
miestų centrinėse aikštėse, jaunimo 
labdaros idėjų konkursas „Geriau-
sia labdaros idėja“. Akciją vainikavo 
baigiamasis akcijos koncertas per 
Lietuvos Nacionalinę televiziją 2012 
metų gruodžio 25 d. 19.30 val, ku-
rio metu geriausi Lietuvos atlikėjai 
kvietė nelikti abejingiems tiems, 
kam dabar sunkiausia – vienišiems, 
sergantiems, negalintiems savimi 

pasirūpinti žmonėms.
  Nuo lapkričio 15 d. kiekvienas galė-
jo paremti maltiečių projektus skam-
bindamas arba siųsdamas žinutę 
trumpaisiais numeriais (1416 – 2 Lt, 
1418 – 5 Lt). Per akcijos renginius ir 
koncertą suaukoti pinigai skirti vienišų, 
sergančių, negalinčių savim pasirūpin-
ti žmonių globai ir maltiečių projektų 
jiems 15–oje Lietuvos miestų para-
mai. Už akcijos metu surinktas lėšas 
maltiečių globotiniams visus metus 12

Akcijos "Maltiečių sriuba" globėjas - prezidentas Valdas Adamkus jau keletą metų įpila pirmąjį simbolinį sriubos samtį. 



vežamas karštas maistas į namus 
pagal jau 20 metų veikiantį maltiečių 
socialinį projektą „Maistas ant ratų“. 
Akcijos lėšos taip pat skiriamos pro-
gramai „Socialinė priežiūra namuose“.
  „Maltiečių sriubos 2011” akcijos 
metu metu visoje Lietuvoje buvo su-
rinkta 258 210 Lt aukų. Už šiuos pi-
nigus 2012 metais buvo remiami 
vienišiems, sunkiai sergantiems, ne-
galintiems savim pasirūpinti žmonėms 
skirti Maltos ordino pagalbos tarnybos 
projektai „Maistas ant ratų“ 15–oje 
miestų ir „Socialinė priežiūra namuo-
se“ 4 miestuose. 2012 metais vieni-
šiems senukams į namus maltiečiai 
nuvežė 55 441 porciją karšto maisto, 
daugiau kaip 8300 kartų globotiniai 
yra aplankyti maltiečių slaugių.  
  Akcija „Maltiečių sriuba 2012“ star-
tavo Vilniuje 2012 gruodžio 4 dieną 
po atidarymui skirtos spaudos kon-
ferencijos. Pirmąjį sriubos samtį įpylė 
akcijos globėjas Prezidentas Valdas 
Adamkus, sveikinamąjį žodį tarė Ne-
paprastasis ir įgaliotasis Maltos Or-
dino ambasadorius Lietuvai baronas 
Christianas von Bechtolsheimas.
  Žymūs televizijos laidų vedėjai vai-
šino praeivius specialiai „Čiop čiop“ 
kulinarijos laboratorijoje išvirta sriuba. 
Ją, padedami kulinarijos laboratorijos 
„Čiop čiop“ kulinarų, gamino ambasa-
doriaus žmona baronienė Annabel von 
Bechtolsheim, televizijos laidų vedėjas 
Marijus Žiedas ir kiti pagalbininkai. 
  Prezidentūros kieme vykusiame ne-
vyriausybinių organizacijų ir bendruo-
menių labdaros projektų mugėje sriu-
bą dalinančius maltiečius pasveikino ir 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė  „Prieš 
Kalėdas stengiamės padėti šalia 
esančiam, stokojančiam pagalbos, – 
sakė šalies vadovė. – Nevyriausybinės 
organizacijos dirba, aukoja savo laiką, 
finansinius resursus ir dalinasi gerumu 
visus metus. Dėkoju joms. O mums vi-
siems linkiu nepamiršti, kad gerumo, 
atjautos niekada nėra per daug. Maty-
kime šalia esantį žmogų, išgirskime ir 
supraskime jį…”
  Akciją „Maltiečių sriuba 2012“ pirmą-
ją šv. Kalėdų dieną vainikavo labdarin-
gas koncertas LRT televizijos Didžio-
joje studijoje. Čia susirinko visi, kurie 
neabejingi vienišų, sunkiai sergančių 
senelių padėčiai ir nori jiems padėti. Į 
koncertą susirinko Lietuvos maltiečių 
atstovai, jų rėmėjai ir savanoriai, LRT 
televizijos laidų vedėjai, užsienio am-
basadų atstovai. Koncertą vedė LRT 
televizijos laidų vedėjai Aistė Stonytė 
ir Marijus Žiedas.
  Koncerto metu kalbėję LR Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė, kadenciją baigęs 
Prezidentas Valdas Adamkus, Maltos 

ordino ambasadorius Lietuvoje baro-
nas Christian von Bechtolsheim ir jo 
žmona baronienė Annabel von Bech-
tolsheim, LRT televizijos laidų vedėjai 
Palmira Galkontaitė, Eglė Bučelytė 
ir kiti ragino Lietuvos žmones nelikti 
abejingiems senų, sergančių ir pagal-
bos stokojančių žmonių likimui ir pa-
remti jiems skirtus maltiečių projektus.
  Spalvingo maltiečių koncerto metu 
savo dainas atliko garsūs Lietuvos 
atlikėjai: Evelina Sašenko, Vaidas Vyš-
niauskas, Ovidijus Vyšniauskas, Rytis 
Cicinas, Stano, Vaida Genytė, Neda 
Malūnavičiūtė, Atlanta, Girmantė Vait-
kutė, Juozapaičių ir Seilių šeimos, gru-
pės „Thundertale“, „ŠarkA“, „Čilinam“. 
Tiesioginio sujungimo metu su Kauno 
„Žalgirio arena“ nuo liepsnojančio ledo 
linkėjimus maltiečių renginiui siuntė 
čiuožėjai Margarita Drobiazko ir Povi-
las Vanagas. Jie paskyrė  koncerto žiū-
rovams savo specialų šokį ant ledo.
  Nepaisant to, kad koncertas vyko 
pirmosios šv.Kalėdų dienos vakarą, kai 
kitos komercinės televizijos rodo savo 
geriausias pramogines programas, 

žiūrovų maltiečių koncertui netrūko ir 
jie aktyviai aukojo akcijos tikslams.
  Audito kompanija „Grant Thornton 
Rimess Baltic“ pateikė ataskaitą apie 
labdaros akcijos „Maltiečių sriuba 
2012“ metu paaukotų lėšų surinkimą. 
Patikrinimas buvo atliktas, vadovau-
jantis Tarptautinės buhalterių federa-
cijos patvirtintais susijusių paslaugų 
standartais, taikomais sutartų proce-
dūrų užduotims atlikti, bei auditoriaus 
profesine patirtimi ir laikantis Tarp-
tautinės buhalterių federacijos patvir-
tinto Buhalterių profesionalų etikos 
kodekso nuostatų.
  Audito kompanija konstatavo, kad 
akcijos „Maltiečių sriuba 2012“ metu 
buvo paaukota 324 582 Lt. Iš jų už au-
kojimo lėšų surinkimo paslaugas buvo 
apmokėta 44 772 Lt. Taigi į Maltos 
ordino pagalbos tarnybos sąskaitą 
buvo pervesta 278 516 Lt. Iš aukoji-
mo lėšų surinkimo paslaugas teikian-
čių įmonių kol kas negauta 1294 Lt 
paaukotų lėšų.

Akciją apvainikuoja paramos koncertas, kuriame pasirodo didžiausios Lietuvos muzikos žvaigždės.

- "Maltiečių sriubos" renginiai miestuose - puiki proga ne tik paprašyti paramos, bet ir pristatyti 
maltiečių veiklą.

13



LURDAS – PAGRINDINĖ PASAULIO MALTIEČIŲ 
PILIGRIMYSTĖS VIETA

Lietuvos maltiečiai turi savo piligriminių kelionių tradicijas. Pagrindinė jų 
piligriminė kelionė  – balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje rengiama ke-
lionė į Lurdą (Prancūzija). Kartu vežami ir neįgalieji, aplankant daugelį kitų 
Europos miestų.

Šios piligriminės kelionės laikas pa-
renkamas neatsitiktinai. Pirmąjį ge-
gužės savaitgalį į Lurdą suvažiuoja 
Maltos ordino riterių lydimos piligrimų 
grupės iš viso pasaulio. Į Lurdą vyks-
tančiose piligrimų grupėse paprastai 
būna nemažai ligonių, žmonių su ne-
galia. Grupes visuomet lydi kunigai, 
kurių maldos dvasinę kelionę dar la-
biau įprasmina. Kunigai kartu su ke-

liautojais  meldžiasi, diskutuoja dvasi-
niais klausimais, aukoja šv. mišias. 
  Tarp keliaujančiųjų yra asmenų su 
negalia, todėl pasirūpinama, kad neį-
galiajam būtų sudarytos visos sąlygos 
keliauti. Kiekvieną keliautoją lydi mal-
tietis padėjėjas.
     2012 metais ši piligriminė kelionė 
prasidėjo balandžio 30 dieną ir baigėsi 
gegužės 11 dieną. Kelionės metu buvo 
aplankyta Čekija (Brno), Austrija (Vie-
na), Italija (Venecija, Padovą, Bergamo, 
Turinas), Prancūzija (Lurdas, Paryžius), 

Vokietija (Berlynas).  Į kelionę vyko 24 
piligrimai iš  Kauno, Aukštadvario, Vil-
niaus, Klaipėdos, Mažeikių, Ignalinos, 
Šiaulių, Kaišiadorių ir Marijampolės. 
Kita piligrimų grupė keliavo lėktuvu. Iš 
viso Lietuvos delegacijoje 2012 me-
tais Lurde buvo 37 piligrimai.
  Lurdas maltiečių dienomis tradiciškai 
yra ir nacionalinių maltiečių suvenyrų 
platinimo diena. Jaunieji maltiečiai 
platino Lurde nacionalinius lietuviškus 
suvenyrus, kurie sulaukė didelio popu-
liarumo.

Kiekvienais metais Lietuvos maltiečiai keliauja į Lurdą patys ir vežasi neįgaliuosius.
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Ne visi gali nuvykti į Lurdą, tačiau kiekvienas gali papra-
šyti, kad už jį būtų pasimelsta ir uždegta žvakė prie Lurdo 
grotos. Kaip tik tam ir sukurtas „Lurdo žvakių“ projektas.

  Kiekvienas, norintis, kad jo maldos 
ar prašymai būtų nuvežtos į Lurdą, 
turėjo galimybę įsigyti mažą žvakę. 
Kartu su ja gaudavo mažą atvirutę 
ant kurios galėjo parašyti savo in-
tenciją. Ją vėliau maltiečiai pritvir-
tindavo prie didelės žvakės. Šios 
žvakės vėliau buvo sudegintos Lur-
de, kuris garsėja stebuklingais išgi-
jimais.
 Projekte „Lurdo Žvakės“ 2012 me-
tais dalyvavo 15 maltiečių grupių, 
išplatinusių keletą tūkstančių žvakių 
visoje Lietuvoje.

„LURDO ŽVAKĖS“
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ŠILUVA – MALTIEČIŲ PILIGRIMYSTĖS 
VIETA LIETUVOJE

Maltiečiai – katalikiška organizacija, todėl Lietuvos katalikų šventovės 
užima jų veikloje ypatingą vietą. Kiekvienais metais Lietuvos maltiečiai su 
savo globojamais ligoniais ir neįgaliaisiais dalyvauja Šiluvos atlaiduose 
Ligonių dienoje, kurių metu meldžiasi už savo globotinių sveikatą.

 2012 metų rugsėjo 13, Ligonių dieną, 
daugiau kaip šimtas Lietuvos maltie-
čių atstovų ir jų globotinių susirinko į 
Šiluvos atlaidus. Oras nelepino, tačiau 
maltiečiams tai buvo puiki proga kartu 
pasimelsti, susitikti vieni su kitais, aptarti 
ateities planus. Į Šiluvos atlaidus atvyko 
ir jaunieji maltiečiai.
  Kartu su kitų Lietuvos katalikiškų or-
ganizacijų, draugijų, neįgaliųjų draugijų, 
ligoninių atstovais Ligonių dieną mal-
tiečiai meldėsi už ligonius, taip pat už 
žmones, padedančius šiems kenčiantie-
siems – gydytojus, slaugytojus, sociali-
nius darbuotojus.
  Šiluvoje Lietuvos maltiečiai susitinka 
kasmet per atlaidus jau ne vienerius 
metus. Kartu su jais čia atvažiuoja Mal-
tos ordino riteriai, ambasadoriai, aukšti 
Maltos ordino vadovai. 2011 metais 
atlaiduose Šiluvoje dalyvavo Maltos 
ordino Didysis Magistras Fra Matthew 
Festing ir Didysis Hospitaljerius baronas 
Albrecht fon Bioselager.
     Lietuvos maltiečiai į Šiluvą kasmet 
atsiveža ne tik aktyviausius savo narius, 
bet ir savo globojamus senukus, ligonius. 
Tokia kelionė pastariesiems –didžiulis 
įvykis. Daugelis iš jų jau daug metų nėra 
kojos iškėlęs iš savo buto, todėl kelionę 
su maltiečiais per visą Lietuvą į Šiluvą 
vertina kaip likimo dovaną.
  „Visus metus laukiau šios progos su 
maltiečiais kartu nuvažiuoti į Šiluvos at-
laidus ir pasimelsti už ligonius, – dalinasi 
įspūdžiais iš paskutinės kelionės maltie-
čių savanorė iš Vilniaus Valerija Rečelie-
nė. – Maltiečių bendruomenėje visada 
randu ypatingą nusiteikimą, pamaldu-
mą, pasirengimą padėti kenčiančiam 
žmogui. Labai patiko, kad autobuse kar-
tu važiavo kunigas, kuris nuteikė labai 
dvasingai, vadovavo maldai, dvasiniams 
pokalbiams.”

Kiekvienais metais maltiečiai susitinka Šiluvoje pasimelsti, atsiveža savo globojamus ligonius.
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MALTOS ORDINO VASAROS 
STOVYKLA NEĮGALIESIEMS 
VENGRIJOJE – NUOSTABI 
GALIMYBĖ PASIJUSTI KAIP SVAJONĖJE

Maltos ordinas savo vasaros stovyklose sudaro ypa-
tingas sąlygas neįgaliesiems. Šias stovyklas pasta-
rieji atsimena visą gyvenimą. Maltiečių svetingumas 
ir gerumas jiems – su niekuo nepalyginamas.

Kasmetinė, jau 29–toji tarptautinė 
Maltos ordino Jaunimo su negalia 
stovykla 2012 metais buvo surengta 
Vengrijoje, nuostabioje vietoje prie 
Balatono ežero – didžiausio Centri-
nėje Europoje. Joje dalyvavo apie 500 
dalyvių iš 20 Europos šalių, taip pat 
iš Libano ir JAV. Lietuvos delegacija 
šiose stovyklose dalyvauja nuo 1995 
metų. 2012 metais stovykloje dalyva-
vo 6 Lietuvos atstovai.
  Maltos ordino Tarptautinės jaunimo 

stovyklos neįgaliesiems per pasku-
tinius 3 dešimtmečius vyko 12–oje 
šalių. Ši tarptautinė stovykla (ne-
skaičiuojant kasmet dar vykstančių 
jaunimo nacionalinių Maltos ordino 
stovyklų įvairiose šalyse) – jau su-
teikė galimybę daugiau kaip 13 000 
dalyvių galimybę susitikti ir pasida-
linti patirtimi su savo bendraamžiais 
Europoje. Jiems tai – didelė pagalba, 
suteikianti jėgų įveikti kasdieninius 
iššūkius. Tai taip pat įvykis, duodantis 

giliai praturtinantį patyrimą visiems, 
dalyvaujantiems stovykloje, nepai-
sant to, ar jie stovi ant savo kojų, ar 
sėdi invalido vežimėliuose.
  Tarptautinės Maltos ordino stovy-
klos neįgaliesiems pradėtos organi-
zuoti 1984 metais, kai jauni Maltos 
ordino savanoriai prisijungė prie kelių 
neįgalių jaunuolių, stengdamiesi su-
kurti jiems nepakartojamus įspūdžius 
atostogų metu. Stovykloje Vengrijoje 
susirinko 163 žmonės su negalia – 
svečiai iš 21 šalies, 180 pagalbininkų 
ir 80 stovyklos darbuotojų. Stovyklo-
je paprastai dalyvauja jauni žmonės 
su negalia ir juos lydintys padėjėjai. 
Svečiai ir padėjėjai visą savaitę gy-
vena kartu, padeda vieni kitiems. Ši 
draugystė sukuria unikalią ir ypatingą 
atmosferą stovykloje. Taip siekiama 
aktyvinti neįgaliųjų socialinę integra-
ciją, skatinti skirtingų šalių jaunimo 
bei asmenis su negalia vienijančių 
organizacijų bendradarbiavimą. Sto-
vykla yra puiki galimybė gauti žinių 
apie skirtingų tautų kultūrą, pajusti 
artumą dvasinėje bendrystėje bei 
smagiai ir aktyviai praleisti laiką.
  Jauni žmonės stovykloje drauge 
dalyvavo daugelyje skirtingų veiklų, 
kurios kitu būdu būtų jiems ne tik 
nepasiekiamos, tačiau ir netgi neį-
sivaizduojamos, turint galvoje jų ne-
įgalumą: buriavimas, jodinėjimas ir 
net lenktynės sportiniu „Ferrari“ Hun-
garoring Formulės 1 trasoje. Stovy-
klos renginiai vyko prižiūrint Vengri-
jos maltiečių organizacijai (Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat), kuri visus 
metus su daugiau kaip 80 savanorių 
komanda ruošėsi šios stovyklos or-
ganizavimui ir dėjo visas pastangas, 
kad ji būtų sėkminga. Vengrija buvo 
stovyklos šeimininkė jau 3 kartą (čia 
stovyklos vyko taip pat 1993 ir 2002 
metais)
  Vienas iš įsimintiniausių ir laukia-
miausių buvo tradiciniu tapęs Mal-
tos ordino Didžiojo Magistro Metju 
Festingo vizitas į stovyklą. Didžiojo 
Magistro atvykimo laukė visi – ir pir-
mą kartą čia atvykusieji, ir jau kelintą 
kartą dalyvaujantys. Didžiojo Magis-
tro atvykimo proga buvo laikomos lo-
tyniškosios Šventosios mišios.  
  Visiems stovyklos dalyviams stovy-
kla paliko didžiulį įspūdį, suteikė daug 
jėgų ir energijos gyvenimo iššūkiams 
įveikti.

Lietuvos delegacija Vengrijoje buvo labai pastebima.
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• 2012 sausio 6 d. įvyko akcijos „Mal-
tiečių sriuba“ koncertas per TV3;

• MOPT veiklos Lietuvoje 20–mečio 
proga, MOPT prezidentui Romui 
Abunevičiui buvo įteiktas LR Minis-
tro pirmininko Andriaus Kubiliaus 
sveikinimas;

• pradėta teikti informacija apie 
prezidiumo posėdžius į http://mal-
tieciai.lt;

• Ignalinos ir Kelmės Jaunieji maltie-
čiai savo savivaldybėse buvo išrinkti 
metų savanoriais;

• surengta piligriminė kelionė į Lurdą;

• paskirtas naujas Maltos ordino am-
basadorius Lietuvai baronas Chris-
tian von Bechtolsheim, kuris pakeitė 
buvusį MO ambasadorių Lietuvoje 
grafą Douglas von Saurma–Jeltsch.;

• balandžio 21d. Kaišiadoryse įvyko 
MOPT įgaliotinių susitikimas;

• gegužį MOPT atstovai – l.e.p MOPT 
Generalinė sekretorė Rasa Stukienė 
ir MOPT revizijos komisijos pirminin-
kas Bronius Einars dalyvavo Vokieti-
jos maltiečių organizuotose MOPT 
– Malteser Hilfsdienst  (MHD) par-
tnerių „Apskritojo stalo“ diskusijose 
Vokietijoje, Bremeno mieste. Šiame 
kasmetiniame susitikime dalyvauja 
Lietuvą remiantys maltiečiai par-
tneriai iš keleto dešimčių Vokietijos 
miestų. Kai kurie jau beveik dvide-
šimt metų bendradarbiauja su įvairių 
Lietuvos miestų maltiečių grupėmis;

• oficialiai pradėjo veikti Alytaus Jau-
nųjų maltiečių grupė;

• Vilniuje pradėjo dirbti nauja Soci-
alinės globos projekto koordinatorė 
Gražina Semenienė;

• paminėtas Lietuvos ir Maltos 
ordino diplomatinių santykių 20–
metis;

• Lietuvos JM dalyvavo Vokietijos 
JM stovykloje, Europos JM organi-
zacijų stovykloje ir vasaros stovy-
kloje neįgaliesiems;

• http://maltieciai.lt sukurta an-
gliška puslapio versija;

• rugsėjo 13 d. maltiečiai dalyva-
vo ligonių dienose atlaiduose Ši-
luvoje;

• spalio 1 d. vyko Senjorų dienos 
minėjimo renginiai;

• spalio 1 d. Eitvydas Bingelis ski-
riamas laikinai einančiu MOPT ge-
neralinio sekretoriaus pareigas;

• pradeda dirbti naujas Vilniaus 
MOPT grupės koordinatorius Vy-
tas Kim;

• Maltiečiai dalyvauja „Maisto 
banko“ akcijoje;

• MOPT atstovai dalyvauja kon-
ferencijoje apie socialinius pro-
jektus vyresnio amžiaus žmo-
nėms Lenkijoje;

• Kauno MOPT biuro atidarymas;

• Kauno Vaikų dienos centro ati-
darymas;

• spalio 12 d. MOPT strategijos 
ruošimo susitikimas;

• spalio 27 d. MOPT grupių va-
dovų susirinkimas Kaune;

• „Malteser International“ at-
stovo (Michael Lulsdorf) vizitas 
Lietuvoje;

• gruodžio 25 d. akcijos „Maltie-
čių sriuba“ finalinis koncertas 
per LTV.

2012 metų svarbiausi MOPT įvykiai:
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ORGANIZACIJA MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBA

ĮKŪRIMO DATA 1991 SPALIO 10

ATASKAITĄ RUOŠĖ EITVYDAS BINGELIS

KONTAKTINIS ADRESAS EITVYDAS.BINGELIS@MALTIECIAI.LT

SAMDOMI 
DARBUOTOJAI
VISO:

ADMINISTRACIJA PROJEKTINIAI

5 21

26

SAVANORIŲ SKAIČIUS
VISO:

MALTIEČIAI JAUNIEJI MALTIEČIAI
370 (276 NARIAI) 350
720

Projekto 
pavadinimas

Paslaugos 
gavėjų 
skaičius

Įtraukti Projekto iš-
laidos (litais)

Savanoriai Darbuotojai
Maistas ant ratų 300 11 7 246.100
Socialinė globa 

namuose
220 61 5 57.600

Sriuba benamiams 200 2 1 0
Vaikų dienos 

centrai 
57 10 7 137.500

Maltietiški vaikų 

dienos centrai 

mokyklose
95 100 9 139.600

Senjorų klubai 35 10 2 0
Senjorų dienos 

minėjimas
500 260 6 0

Motinos dienos 

minėjimas
50 20 1 0

Dalyvavimas tarp-

tautinė stovykla 

neįgaliesiems
6 3 1 1.500

Nuolatinės soc. 

veiklos išlaidos
5000 50 2 38.700

Savanorių pasaulis 300 300 4 201,700
Šiluvos atlaidų 

lankymas
100 2 2 0

Piligriminė kelionė 

į Lurdą
37 8 1 60.800

Jaunųjų maltie-

čių socialiniai 

projektai
1000 350 1 34.000

Administracinės 

išlaidos
- 0 0 234.000

Parama daiktais, 

produktais, 

paslaugomis
- 0 0 250.000
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