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ietuva nuo seno turėjo gilias pagalbos 
vargstančiam ir ligoniui tradicijas. Esame 
katalikiškas kraštas, todėl padėti savo artimui 

buvo auklėjama šeimoje, mokoma mokykloje, tai 
buvo įprasta  bendruomenėje.

Labai džiugu, kad maltiečiai pratęsė ir išplėtojo 
šias tradicijas  visoje Lietuvoje –jie padeda 
skurstantiems, ligoniams, neįgaliesiems, vaikams iš 
nepriteklių kenčiančių šeimų. 

Labai reikalinga ir vertinga, kad į savanorystę 
taip gausiai įtraukiamas jaunimas. Tapdami 
maltiečių savanoriais, jaunuoliai tuo pačiu 
keičiasi patys. Išmokę padėti silpnesniam, senam, 
vargstančiam ir ligoniui, jie visada atsimins šią 
vertingą patirtį ir panaudos ją geriems tikslams.

Jau ne pirmi metai dalyvauju „Maltiečių sriu-
bos“ akcijoje ir matau, kaip ši akcija keičia Lietuvą. 
Jeigu anksčiau dar nebuvo įprasta kalbėti apie 
skurstančių ir sergančių problemas ir pagalbos jiems 
reikalingumą, tai dabar visa Lietuvos visuomenė 
mokoma suprasti kenčiančių nepriteklių padėtį ir 
noriai dalyvauja pagalboje jiems.

Džiaugiuosi, kad maltiečių darbai ir akcijos 
keičia Lietuvą – daro ją atsakingesnę, brandesnę, 
labiau užjaučiančią silpnuosius ir jiems padedančią.

Linkiu maltiečiams ir toliau tęsti savo gražius 
darbus, išplėsti savo veiklą į vis naujus Lietuvos 
kampelius.

Prezidentas Valdas Adamkus: 
maltiečių darbai keičia Lietuvą

L

Valdas Adamkus
Prezidentas
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Maltiečiai plečia ir stiprina savo 
vaikų dienos centrų tinklą

Maltiečių Vaikų dienos centrų tinklas veikia Lietuvoje jau nuo 
2004 metų. Praeitais metais padarytas naujas svarbus žingsnis 
plečiant šį tinklą

altiečiai 2014 metais pradėjo vyk-
dyti naują projektą, kuriuo siekia-
ma Lietuvoje išvystyti kompleksinį 

pagalbos mechanizmą rizikos grupės 
vaikams ir jų šeimoms regionuose. Projektą 

organizacijų (NVO) Programa, kurios 
tikslas – sustiprinti pilietinės visuomenės 
vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teis-
ingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, ska-
tinti dvišalius santykius tarp šalių donorių ir 
gavėjų visuomenių.

Projekto svarba ir aktualumas
Šis projektas yra ypač aktualus todėl, 

kad Lietuvoje yra nemažai vaikų iš socialiai 
remtinų ir rizikos šeimų (visų pirma kaimo 
vietovėse). Šiose šeimose tėvai dažniausiai 
yra bedarbiai, gauna mažas pajamas, neretai 
turi priklausomybę nuo alkoholio.

Visa tai turi įtakos sudėtingiems šeimy- 

niniams santykiams bei vaikų auklėjimui. 
Sudėtinga socialinė situacija didina 
piktnaudžiaujančiųjų alkoholiu skaičių 
(suaugusiųjų, tėvų ir paauglių), neigiamai 
veikia santykius šeimoje, skatina tėvų 
emigraciją, ieškančių darbo kitose ES 
šalyse. Vaikai paliekami vieni arba senelių, 
vyresnių brolių bei seserų globai.

Palyginus su gausiai siūloma popamoki- 
ne veikla miesto moksleiviams, šių paslau- 
gų pasiūla kaimo vietovėse yra labai ribo- 
ta. Atitinkamai kaimo vietovėse, paly- 
ginus su miestais, yra  didesnis pavojus  
piktnaudžiauti alkoholiu, tabaku ir 
narkotinėmis medžiagomis. Tam taip pat 
turi įtakos ir tėvų žalingi įpročiai.

Kaimo vietovėse Lietuvoje trūksta 

užimtumo projektų įgyvendinimui. Ka-
dangi trūksta viešųjų lėšų, nepakankamas 
socialinių darbuotojų skaičius, be to papil-
domai išlaidas didina sunkesnės susisiekimo 

M

MOPT Generalinis 
sekretorius E.Bingelis 

ir pirmojo MOPT 
Jaunimo centro vadovė 

G.Revenkienė.
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M

MOPT Generalinis 
sekretorius E.Bingelis 

ir pirmojo MOPT 
Jaunimo centro vadovė 

G.Revenkienė.
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galimybės viešuoju transportu. Atsižvelgiant 
į tai, rizikos šeimos nepakankamai 
prižiūrmos bei remiamos.

Ypatinga projekto svarba
kaimiškoms vietovėms

Daugelis nevyriausybinių organizacijų, 
dirbančių su socialinės atskirties grupėmis, 
visų pirma telkiasi miestuose. Regionu-
ose įsikūrusios bendruomenės savo 
pajėgumais suteikia pagalbą, tačiau tai 
nėra kompleksiškas pagalbos teikimas, o 

galimybėms.
Projekto tikslas – vystyti bazines paslau-

gas vaikams iš rizikos šeimų kaimiškuose 
regionuose, bei sustiprinti organizacijos 
gebėjimus darbe su rizikos šeimų vaikais 
bei tėvais. Projekto eigoje bus įsteigti 
nauji maltiečių Vaikų dienos centrai 
Kelmėje ir Viekšniuose, Jaunimo centras 
Aukštadvaryje, apmokyti  darbuotojai ir 
savanoriai, dirbantys su šia tiksline grupe.

Mokymai
Mokymai yra reikalingi todėl, kad 

MOPT, nors ir turi subūrusi nemažą 
kolektyvą socialinių darbuotojų ir savanorių, 
kurie aktyviai veikia tiesioginėse organi-
zacijos veiklose, tačiau didžioji dauguma 

Projekto metu bus surengti 8 dienų trukmės 
mokymai dirbantiems su vaikais ir jaunimu. 

Planuojama apmokyti 20 socialinių 
pedagogų ir savanorių iš visos Lietuvos, 
dirbančių su tiksline grupe. Į mokymus bus 
kviečiami jau veikiančių VDC darbuotojai, 
bei naujų (projekto metu) įkurtų centrų 
darbuotojai.

MOPT didelė patirtis darbe su vaikais
Lietuvos maltiečiai jau turi nemažą patirtį 

darbe su vaikais ir Vaikų dienos centrų 
kūrime. Lietuvoje MOPT iki 2014 metų buvo  
įkūrusi iš viso 8 dienos centrus skirtingu-
ose Lietuvos miestuose: veikia 5 maltietiški 
(Kartenoje, Kriaunose, Naujoje Akmenėje, 
Žasliuose, Šiauliuose) ir 3 Vaikų dienos 
centrai (Vilniuje, Marijampolėje, Kaune), 

apsaugos ministerijos lėšomis. Kiekvienam 

galimybių vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu.
Maltietiškuose Vaikų dienos centruose 

yra dirbama su vaikais iš socialiai remtinų 
ir rizikos šeimų. Čia jiems patyrę pedagogai 
ir savanoriai padeda ruošti namų darbus, 
lavinti socialinius įgūdžius, organizuojamos 
neformalaus ugdymo veiklos, vaikai yra 
maitinami šiltu maistu. �

VDC atidarymas Viekšniuose.

VDC atidarymas Kelmėje.
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Šiaulių ir Vilniaus maltiečių 
Vaikų dienos centrų 10-metis

Pirmieji maltiečių Vaikų dienos centrai gyvuoja jau ištisą dešimtmetį. Per 
tą laiką centruose mokėsi daugybė vaikų, kuriems ten praleistas laikas 
pakeitė gyvenimą, padėjo jų charakterio formavimuisi ir talentų ugdymui

Maltiečių vaikų dienos centro įkūrimo  
10-metis Šiauliuose

2014 metais MOPT šventė maltiečių 
Vaikų socialinių dienos centrų Lietuvoje 
įkūrimo 10-metį. Pirmasis šią sukaktį 
pažymėjo Šiaulių Katedros parapijos vaikų 
dienos centras, įkurtas su MOPT pagalba. 
Į šventę atvyko ir vienas iš centro įkūrėjų – 
ilgametis Vokietijos Maltos ordino pagalbos 
tarnybos (Malteser Hilfsdienst) pagalbos 
Lietuvai koordinatorius baronas Hans von 
Falkenhausen su žmona Monika.

Įkūrimo 10-mečio šventėje dalyvavęs 
Šiaulių vyskupas J. E. Eugenijus Bartulis 
savo kalboje pabrėžė centro veiklos svarbą 
visai parapijai, o taip pat jo ypatingą įtaką 
vaikams iš socialiai remtinų šeimų. Per 10 
metų centrą lankė apie 300 vaikų, kurie čia 
gaudavo ne tik maistą, tačiau ir patyrusių 
socialinių pedagogų globą. Centro dar-
buotojai taip pat globojo ir apie 220 centro 
vaikų šeimų, kurioms irgi buvo visokeriopai 
padedama.

Šventėje kalbėjęs centro įkūrėjas baro-
nas Hans von Falkenhausen pabrėžė, kad 
labai džiaugiasi puikia Šiaulių vyskupijos ir 

Lietuvos maltiečių draugyste ir bendradar-
biavimu ir stengsis ir ateityje padėti vystyti 
Šiaulių Katedros parapijos centro veiklą.

Maltos ordino pagalbos tarnybos prezi-
dentas Romas Abunevičius apdovanojo 
baroną Hans von Falkenhausen specialiu 
apdovanojimu su išgraviruotu jo vardu 
ir rėmėjo diplomu. Savo kalboje MOPT 
prezidentas pabrėžė, kad baronas Hans von 
Falkenhausen yra ne tik senas maltiečių 
draugas, tačiau ir puikus mūsų šalies amba-

  įledid evas eipa sęrūkus ,ejojiteikoV suirodas
geranoriškų Lietuvos bičiulių ir rėmėjų šioje 
šalyje ratą.

Specialiu Lietuvos maltiečių apdovano-
jimu MOPT prezidentas taip pat apdo-
vanojo ir buvusį MOPT prezidiumo narį, 
Šiaulių Katedros kleboną ir centro vadovą 
kun. Remigijų Čekavičių.

Vilniaus vaikų dienos centro 10-metis
Vilniaus maltiečių dienos centras 

atšventė savo 10-metį vaikų pastatytu 
spektakliu „Snieguolė ir septyni nykštukai“ 
ir koncertu, kuriame buvo atliekamos tiek 
lietuviškos, tiek vokiškos dainos. Į centro 

MOPT VDC tinklo įkūrėjas 
baronas Hans von 
Falkenhausen Šiaulių 
VDC 10 - mečio šventėje.
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10-metį specialiai atvažiavo Vokietijos 
maltiečių delegacija, vadovaujama Hambur-
go Maltos ordino pagalbos tarnynos (Mal-
teser Hilfsdienst) vadovo Alexander Becker.

Maltos ordino pagalbos tarnybos 
socialinių Vaikų dienos centrų tinklas buvo 
įkurtas 2004 metais Hamburgo maltiečių 
Pagalbos Lietuvai koordinatoriaus barono 
Hans von Falkenhausen iniciatyva. Jo 
pastangomis Vokietijoje buvo surinktos 
lėšos centrų Vilniuje, Kaune, Marijampolė 
ir Šiauliuose įkūrimui ir įrengimui. Vėliau 
Vaikų dienos centrų tinklas vis plėtėsi.

Taip pat buvo kuriami maltiečių Vaikų 
dienos centrai mokyklose. Mokyklos tok-
iesm centrams suteikia tik patalpas, tačiau 
visas kitas išlaidas, įrengimą ir maitinimą 

Vokiečių delegacijos sveikinimai
Hamburgo maltiečių Pagalbos Lietu-

vai vadovas Jorg Baumann savo kalboje 
pasidžiaugė nuveiktais darbais ir vis 
gražėjančiais maltiečių Vaikų dienos cen-
trais. „Kiekvieną kartą, kai atvykstame į 
Lietuvą ir lankome maltiečius įvairiuose 
miestuose, matome vis gražėjančias Vaikų 
dienos centrų patalpas, vis daugiau ugdymo 
ir mokymo priemonių juose, matome kiek 
daug pastangų Lietuvos maltiečiai deda 
norėdami išauklėti šiuose centruose puikius, 
atsakingus ir darbščius vaikus.“

Jorgas Baumanas pabrėžė, kad Ham-
burgo maltiečiams  Lietuvos maltiečių Vaikų 
dienos centrai yra labai svarbus projektas, 
su kuriuo jie jaučia didelį vidinį ryšį. Jis 
užtikrino, kad ir toliau Hamburgo maltiečiai 
stengsis padėti Vaikų dienos centrams kuo 
tik galės. 

Hamburgo maltiečiai 10-mečio proga 

atveže Vaikų dienos centro auklėtiniams 
milžinišką stalo futbolo žaidimą, o MOPT 
rėmėja ir savanorė Rūta Voverytė padovano-
jo vaikams dešimt stalo žaidimų komplektų.

Vaikai surengė savo rėmėjams puikią 
šventę

Vaikų dienos centro vaikai su 
auklėtojomis jubiliejaus proga parengė 
nuostabų šventinį stalą savo draugams ir 
rėmėjams iš Hamburgo. Stalo centre pui-
kavosi didžiulis maltiečių savanorių keptas 
tortas su už maltiečių ženklu ir užrašu „10“.

Pasak MOPT generalinio sekretoriaus 
Eitvydo Bingelio, MOPT vaikų centrai yra 
puikus tarptautinio maltiečių bendradarbi-
avimo pavyzdys. Jis parodo, kaip susivieni-
jus galima įvykdyti didžiulius, sudėtingus 
projektus, padėti daugybei žmonių. Pasak 
Eitvydo, Hamburgo maltiečiai jau seniai 
tapo artimais draugais, su kuriais dalinamasi 
tiek džiaugsmais, tiek ir rūpesčiais ir kuriuos 
visada malonu priimti Lietuvoje. �

Hamburgo maltiečiai 
remia Vilniaus VDC jau 
visą dešimtmetį.

Vilniaus VDC vaikai 
paruošė svečiams 

spektaklį ir koncertą.
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Kelmės ir Viekšnių Vaikų 
dienos centrų atidarymas

2015 metus maltiečiai pradėjo atidarydami Vaikų dienos centrus 
Kelmėje ir Viekšniuose ir taip išplėsdami maltiečių VDC tinklą 
Lietuvoje iki 10 –ies Vaikų Dienos centrų
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aikų dienos centrus Kelmėje ir 
Viekšniuose buvo galima atida-
ryti gavus paramą iš Europos 

-
nizmo Nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) Programos, kurios tikslas – sus-
tiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi 
ir prisidėti prie socialinio teisingumo, 
demokratijos ir tvarios plėtros, skatinti 
dvišalius santykius tarp šalių donorių ir 
gavėjų visuomenių.

Kelmės VDC atidarymas
Iškilmingame Kelmės maltiečių VDC 

atidaryme dalyvavo Kelmės rajono vicem-
eras Kęstutis Bilius, Kelmės Švietimo skyr-
iaus atstovai, Kelmės „Kražantės“ progim-
nazijos direktorius Stasys Jokubauskas ir 
mokytojų kolektyvas, Šiaulių maltiečių 
Vaikų dienos centro atstovai, Vilniaus ir 
Klaipėdos maltiečiai.

Kelmės maltiečių Vaikų dienos cen-
tro vadovė maltietė mokytoja Lina 
Šimkevičienė pažymėjo, kad Kelmėje 

įkuriamas maltiečių Vaikų dienos centras 
yra pirmasis toks centras Kelmės rajone ir jo 
paslaugos čia yra ypač reikalingos.

Centro būtinumas kelmėje
Kelmės rajonas yra priskirtas 

probleminių rajonų grupei. Gyventojų 
senėjimas, nedarbas, piktnaudžiavimas 
alkoholiu, ekonominė situacija jaunimo 
migracija – visa tai ir sąlygoja didėjantį 
socialinių paslaugų poreikį tiek ilgalaikės 
(trumpalaikės) socialinės globos, tiek ir 
pagalbos į namus paslaugų bei socialinių 
paslaugų socialinės rizikos šeimoms. Viso 
Kelmės rajone užregistruota 311 vaikų, 
priklausančių socialinės rizikos grupei.

Maltiečių centrą Kelmėje lankys 24 
vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų. 
Maltiečiai šiame mieste glaudžiai bendra-
darbiauja su Kražantės progimnazijos bei 
kitų Kelmės mokyklų administracija bei 
Kelmės savivaldybės socialiniais darbuoto-
jais; su jų pagalba ir buvo atrenkami vaikai 
į centrą.

V

Pirmojo Kelmės rajone 
VDC atidarymas - didelė 
šventė vaikams.
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dvišalius santykius tarp šalių donorių ir 
gavėjų visuomenių.

Kelmės VDC atidarymas
Iškilmingame Kelmės maltiečių VDC 

atidaryme dalyvavo Kelmės rajono vicem-
eras Kęstutis Bilius, Kelmės Švietimo skyr-
iaus atstovai, Kelmės „Kražantės“ progim-
nazijos direktorius Stasys Jokubauskas ir 
mokytojų kolektyvas, Šiaulių maltiečių 
Vaikų dienos centro atstovai, Vilniaus ir 
Klaipėdos maltiečiai.

Kelmės maltiečių Vaikų dienos cen-
tro vadovė maltietė mokytoja Lina 
Šimkevičienė pažymėjo, kad Kelmėje 

įkuriamas maltiečių Vaikų dienos centras 
yra pirmasis toks centras Kelmės rajone ir jo 
paslaugos čia yra ypač reikalingos.

Centro būtinumas kelmėje
Kelmės rajonas yra priskirtas 

probleminių rajonų grupei. Gyventojų 
senėjimas, nedarbas, piktnaudžiavimas 
alkoholiu, ekonominė situacija jaunimo 
migracija – visa tai ir sąlygoja didėjantį 
socialinių paslaugų poreikį tiek ilgalaikės 
(trumpalaikės) socialinės globos, tiek ir 
pagalbos į namus paslaugų bei socialinių 
paslaugų socialinės rizikos šeimoms. Viso 
Kelmės rajone užregistruota 311 vaikų, 
priklausančių socialinės rizikos grupei.

Maltiečių centrą Kelmėje lankys 24 
vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų. 
Maltiečiai šiame mieste glaudžiai bendra-
darbiauja su Kražantės progimnazijos bei 
kitų Kelmės mokyklų administracija bei 
Kelmės savivaldybės socialiniais darbuoto-
jais; su jų pagalba ir buvo atrenkami vaikai 
į centrą.

V

Pirmojo Kelmės rajone 
VDC atidarymas - didelė 
šventė vaikams.

Patalpas Vaikų dienos centrui neat-
lygintinai suteikė Kelmės „Kražantės“ 
progimnazija. Centre įdarbintas nuolatinis 

-
noriai, bus bendradarbiaujama su kitų 
NVO darbuotojais, specialistais (mokyklų 
psichologais, savivaldybių atstovais), vietos 
bendruomene.

Susirinkusiems į atidarymo iškilmes 
buvo parengtas puikus koncertas, po kurio 
specialiai paruoštomis pėdutėmis svečiai 
buvo nuvesti į progimnazijos patalpose 
įrengtas Vaikų dienos centro patalpas. 
Jose mažiesiems buvo suruoštos vaišės su 
didžiuliu šviečiančiu tortu. Vaikų akys 
spindėjo iš džiaugsmo.

Sveikindami susirinkusius į centro 
atidarymą, vieno iš pirmųjų maltiečių 
įkurtų ir praeitą vasarą  atšventusio savo 
dešimtmetį Vaikų dienos centrų Šiauliuose 
atstovai linkėjo mažiesiems Kelmės centro 
lankytojams praleisti jame gražiausias ir 
šviesiausias savo gyvenimo dienas.Pirmoji 
diena centre tikrai suteikė jiems tokią viltį.

Viekšnių dienos centro atidarymas
Kitas naujas maltiečių Vaikų dienos 

centras buvo atidarytas Mažeikių rajono 
Viekšnių progimnazijoje. Atidarymo cer-
emonijoje dalyvavo gimnazijos vadovybė, 
Viekšnių seniūnas Kornėlijus Kryžius, 
Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 
klebonas Kęstutis Kryžius, gausi delegacija 
iš MOPT centrinio biuro.

Atidarymo ceremonijoje Viekšnių 
gimnazijoje svečiai kalbėjo apie naujojo 
maltiečių vaikų dienos centro Viekšniuose 
įkūrimo ir plėtojimo reikalingumą. Cer-
emonijoje maltiečius taip pat sveikino kitos 
mieste įsikūrusios organizacijos – Atei-
tininkai, Skautai. Gimnazijos moksleiviai 
paruošė svečiams nuotaikingą koncertą.

Socialinė situacija viekšniuose
Pasirūpinti socialinės rizikos vaikais 

Viekšniuose tikrai yra būtina, tai pažymėjo 
visi dalyvavusieji susitikimuose. Viekšnių 
seniūnijoje šiuo gyvena 5 303 gyventojai, 
yra 232 socialinės rizikos šeimos, kuriose 
gyvena 336 vaikai.

Vaikai iš socialinės rizikos šeimų susi-
duria su daugeliu problemų: skurdu, alkiu, 
patyčiomis, smurtu šeimoje, gatvėje. Vaikai 
nėra saugūs ne tik šeimoje, bet ir už jos ribų. 
Viekšnių miestelio kasdienybė – bedarbiai, 
girtaujantys ir savo vaikų neprižiūrintys tėvai 
bei vaikai neturintys kuo užsiimti, kur praleisti 
laisvo laiko, dažnai nelankantys mokyklos, 
gatvėmis besišlaistantys, vagiliaujantys.

Naujai įkurtam maltiečių vaikų dienos 
centrui būtinas materialinės bazės gerini-
mas, plėtra ir galimybių gerinimas. Viekšnių 
maltiečių Vaikų dienos centre kokybiškas 
socialines paslaugas artimiausiu metu gaus 
30 vaikų iš socialinės rizikos šeimų.

Centro pedagogai ir numatomos  
programos

Kol kas Viekšnių maltiečių vaikų dienos 
centras veiks Viekšnių gimnazijoje, tačiau 
jam jau ruošiamos naujos patalpos netoliese 
esančiame pastate. Po centro atidarymo 
ceremonijos svečiai nuvyko į naujas 
Viekšnių  maltiečių Vaikų dienos centrui 
ruošiamas patalpas, aptarė jų rekonstrukciją 
su Viekšnių miesto vadovais, klebonu ir 
Viekšnių maltiečių dienos centro vadove 
Viekšnių gimnazijos karjeros mokytoja 
Emilija Plastinina.

Vaikų dienos centro veiklai užtikrinti 

pasitelkti savanoriai, bus bendradarbiau-
jama su kitų NVO darbuotojais, special-
istais (mokyklų psichologais, savivaldybių 
atstovais), Viekšnių bendruomene. Bendros 
maltiečių ir mokyklos pastangos ne tik 
padės vaikams, tačiau ir vietos bendruome-
nei auklėti jaunąją kartą, kuri bus verta savo 
tėvų ir senelių. �

 Viekšniuose 
atidarytas maltiečių 

VDC tapo didele 
švente jį priglaudusiai 

gimnazijai.

MOPT Generalinis 
sekretorius E.Bingelis 
džiaugiasi puikiu 
bendradarbiavimu su 
Viekšnių gimnazijos 
direktoriumi R.Griciumi.
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2015 metų pradžioje maltiečiai įkūrė pirmąjį Jaunimo centrą 
Aukštadvaryje, kuris papildė jau 10 veikiančių Lietuvoje 
maltiečiųsukurtų institucijų vaikams ir jaunimui tinklą

Pirmasis maltiečių 
Jaunimo centras

ukštadvaryje 2015 m. sausio 30 d.  
buvo iškilmingai atidarytas 
maltiečių Jaunimo centras. Apie 

pirmojo Lietuvoje maltiečių Jaunimo centro 
veiklos ypatumus kalbame su jo vadove 
socialine pedagoge Gerda Revenkiene.

Pasak Gerdos, maltiečių Jaunimo cen-
tras iš tiesų pradėjo veikti Aukštadvaryje 
dar nuo 2014 m. gruodžio 1 d., todėl ši 
atidarymo šventė yra daugiau simbolinė. 
Centrą įkūrė maltiečiai, padedami Europos 
ekonominės erdvė
NVO programos Lietuvoje fondo. Vadovė 
nuoširdžiai džiaugiasi, kad didelė dalis 
Aukštadvario jaunųjų maltiečių noriai 
prisijungė prie centro veiklos ir yra labai 
iniciatyvūs.

Jaunimo centro branduolys
Aukštadvario Jaunimo centre renkasi 

14 – 29 metų jaunimas, turintis daugybę 
idėjų. Jas centro vadovė sieks su jau-
nais žmonėmis įgyvendinti kartu. Pasak 
Gerdos, labai svarbu įprasminti jaunimo 
laisvalaikį, atrasti jaunuolių stipriąsias 
puses, siekti bendrų tikslų. Per neformalią 
veiklą visi tampa savimi, gali būti įdomūs 

Jaunimo centro 
atidarymo šventėje.

A

Jaunosios Aukštadvario 
maltietės centro veikloje 
dalyvauja nuo pirmų dienų.
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maltiečiųsukurtų institucijų vaikams ir jaunimui tinklą

Pirmasis maltiečių 
Jaunimo centras

ukštadvaryje 2015 m. sausio 30 d.  
buvo iškilmingai atidarytas 
maltiečių Jaunimo centras. Apie 

pirmojo Lietuvoje maltiečių Jaunimo centro 
veiklos ypatumus kalbame su jo vadove 
socialine pedagoge Gerda Revenkiene.

Pasak Gerdos, maltiečių Jaunimo cen-
tras iš tiesų pradėjo veikti Aukštadvaryje 
dar nuo 2014 m. gruodžio 1 d., todėl ši 
atidarymo šventė yra daugiau simbolinė. 
Centrą įkūrė maltiečiai, padedami Europos 
ekonominės erdvė
NVO programos Lietuvoje fondo. Vadovė 
nuoširdžiai džiaugiasi, kad didelė dalis 
Aukštadvario jaunųjų maltiečių noriai 
prisijungė prie centro veiklos ir yra labai 
iniciatyvūs.

Jaunimo centro branduolys
Aukštadvario Jaunimo centre renkasi 

14 – 29 metų jaunimas, turintis daugybę 
idėjų. Jas centro vadovė sieks su jau-
nais žmonėmis įgyvendinti kartu. Pasak 
Gerdos, labai svarbu įprasminti jaunimo 
laisvalaikį, atrasti jaunuolių stipriąsias 
puses, siekti bendrų tikslų. Per neformalią 
veiklą visi tampa savimi, gali būti įdomūs 

Jaunimo centro 
atidarymo šventėje.

A

Jaunosios Aukštadvario 
maltietės centro veikloje 
dalyvauja nuo pirmų dienų.

11

tiek sau, tiek  kitiems. Gerda pasakoja, kad 
turėdama galimybę palyginti jaunuolius 
skirtingose aplinkose, gali tvirtai teigti, 
kad jie Jaunimo centre jaučiasi tikrai esą 
savimi.

„Iš pradžių visi susirinkdavome pa-
bendrauti, atsigerti arbatos, – prisimena 
Aukštadvario Jaunimo centro vadovė. – Iš 
šio bendravimo gimė daug idėjų, kurias 
vėliau apjungėme ir dabar įgyvendiname 
kartu. Iš pradžių į maltiečių jaunimo 
centrą ateidavome tik mes trise: aš, Dovy-
das ir Živilė, tačiau vėliau prisitraukėme 
daugiau susidomėjusių, iš lūpų į lūpas 
pradėjo sklisti žinios apie mūsų veiklą. Pati 
dirbu socialine pedagoge Aukštadvario 
vidurinėje mokykloje, o tai iš tiesų labai 
padeda Jaunimo centro ir Aukštadvario 
vidurinės mokyklos bendradarbiavimui. 
Pati mokyklos koridoriuose ne kartą esu 
girdėjusi, kaip mokiniai dalijasi mintimis 
ir idėjomis apie Jaunimo centro veiklas. 
Džiaugiuosi, kad jie mane priėmė tokią, 
kokia esu ir nereikia kurtis kažkokio apsi-
mestinio įvaizdžio.“

Pasak Gerdos Revenkienės, 
Aukštadvario bendruomenėje labai svarbu, 
kad jaunimas turėtų ką veikti, todėl va-
dovei ypač svarbu, kad jos veikla pasitikėtų  
tiek jaunimas, tiek ir jų tėvai, kad galima 
būtų kartu kurti jaunimo užimtumo 
planus. Prie centro veiklų kviečiami 
prisijungti ir tėvai. Taip siekiama pagil-
inti bendravimą su  vaikais ir įprasminti 
bendrą laiką.

Centro veikloje siekiama sumažinti 
priešpriešą tarp jaunosios ir vyresniosios 

kartos, bandoma surengti skirtingų kartų 
bendras veiklas (pvz, jaunimas ir senjorai). 
Gerda įsitikinusi, kad būnant toleran- 
tiškais vieni kitiems bus galima įgyvendinti 
daug gražių ir naudingų dar  
„Maltiečių Jaunimo centras atidarytas tam, 
kad jaunimas, o ypač socialinės rizikos ir 
sunkiai gyvenančių šeimų vaikai turėtų ką 
veikti ir kaip kryptingai leisti laisvą laiką, –  
kalba centro vadovė. –  Mūsų pagrin-
dinis tikslas yra sudaryti tokią aplinką, 
kad Aukštadvaryje būtų kuo mažesnė 
socialinė atskirtis, kad sukurtume jaunimo 
užimtumą, įstengtumėme sudominti net 
mažai kuo besidominčius jaunuolius. 
Aš juokaudama sakau taip: „pirmiausiai 
jaunuolius prisijaukiname, o tada duodame 
darbo, kad priverstume save parodyti iš 
pačios geriausios pusės“.

Jaunimo centro veiklos:
� Laisvalaikio užimtumas 
 (laisva mintis ir saviraiška);
� Jaunimo įtraukimas, sudominimas;
� Jaunimo šeimų įtraukimas;
� Bendradarbiavimas su kitomis 
 institucijomis;
� Prevencija;
� Intervencija;
� Renginiai, projektai, akcijos.

Tikrai tikime, kad pirmasis maltiečių 
jaunimo centras bus sėkmingas, savo veikla 
nutiesdamas daugeliui jaunuolių kelią į 
naujas patirtis, savo talentų įgyvendinimą, 
gyvenimo tikslų pasiekimą. �

 Centro atidarymas 
didžiulis įvykis 

Aukštadvario jaunimui.
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Maltiečių Savanoriškos socialinės tarnybos programa plečiasi vis į naujus 
miestus, į ją įsijungia vis nauji savanoriai. Svarbiausia – skirti visą dėmesį 
globojamiems žmonėms, padėti jiems visais būdais, kuriais tik galima

Maltiečių Savanoriškos 
socialinės tarnybos  
programa: poreikis didžiulis

avanoriškos socialinės tarnybos 
programa 2014 metais buvo vyk-
doma 9-iuose miestuose (Vilniuje, 

Panevėžyje, Kaišiadoryse, Marijampolėje, 
Klaipėdoje, Alytuje, Kaune, Zarasuose, 
Aukštadvaryje).

Joje dalyvauja 130 aktyvių savanorių, 
reguliariai lankančių daugiau nei  
300 vienišų, sergančių, patiriančių 
nuolatinį nepriteklių vyresnio amžiaus 
žmonių. Paslaugos gavėjų amžiaus vid-
urkis –78 metai, kiekvienas jų per metus 
aplankomas daugiau nei 100 kartų.

„Kadangi maltiečių Savanoriškos 
socialinės tarnybos paslaugos Lietuvoje yra 
labai reikalingos ir jų poreikis yra didžiulis, 
todėl stengiamės plėstis į naujus mies-
tus, neapsiribodami vien veikla Vilniuje, 

Panevežyje, Kaišiadoryse ir Marijampolėje, 
– kalba MOPT Savanoriškos socialinės 
tarnybos Lietuvoje vadovė Gražina 
Semėnienė.  – Nuo metų pradžios 
sėkmingai dirba MOPT Savanoriška 
socialinė tarnyba Klaipėdoje, didelį 
susidomėjimą šia veikla rodo Zarasų 
ir kitų miestų maltiečiai. Šiuo metu 
savanoriškoje socialinėje tarnyboje turime 
103 aktyvius savanorius, kurie nuolat 
prižiūri namuose daugiau kaip 200 sunkiai 
sergančių senų žmonių. Ši savanorystė 
yra ypatinga ir, gal būt, tinka ne kiekv-
ienam, tačiau tarp savo savanorių turime 
ir aktyvaus jaunimo, ir jau daug metų 
savanoriaujančių pagyvenusių žmonių. 
Visi jie – draugiška, norinti padėti kitiems 
bendruomenė.“

S

Jaunosios maltiečių 
savanorės su savo 
globotine.



12

20
14

 m
et

ų 
ve

ik
lo

s 
ap

žv
al

ga
PR

O
JE

KT
A

I S
EN

JO
RA

M
S

Maltiečių Savanoriškos socialinės tarnybos programa plečiasi vis į naujus 
miestus, į ją įsijungia vis nauji savanoriai. Svarbiausia – skirti visą dėmesį 
globojamiems žmonėms, padėti jiems visais būdais, kuriais tik galima
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programa: poreikis didžiulis

avanoriškos socialinės tarnybos 
programa 2014 metais buvo vyk-
doma 9-iuose miestuose (Vilniuje, 

Panevėžyje, Kaišiadoryse, Marijampolėje, 
Klaipėdoje, Alytuje, Kaune, Zarasuose, 
Aukštadvaryje).

Joje dalyvauja 130 aktyvių savanorių, 
reguliariai lankančių daugiau nei  
300 vienišų, sergančių, patiriančių 
nuolatinį nepriteklių vyresnio amžiaus 
žmonių. Paslaugos gavėjų amžiaus vid-
urkis –78 metai, kiekvienas jų per metus 
aplankomas daugiau nei 100 kartų.

„Kadangi maltiečių Savanoriškos 
socialinės tarnybos paslaugos Lietuvoje yra 
labai reikalingos ir jų poreikis yra didžiulis, 
todėl stengiamės plėstis į naujus mies-
tus, neapsiribodami vien veikla Vilniuje, 

Panevežyje, Kaišiadoryse ir Marijampolėje, 
– kalba MOPT Savanoriškos socialinės 
tarnybos Lietuvoje vadovė Gražina 
Semėnienė.  – Nuo metų pradžios 
sėkmingai dirba MOPT Savanoriška 
socialinė tarnyba Klaipėdoje, didelį 
susidomėjimą šia veikla rodo Zarasų 
ir kitų miestų maltiečiai. Šiuo metu 
savanoriškoje socialinėje tarnyboje turime 
103 aktyvius savanorius, kurie nuolat 
prižiūri namuose daugiau kaip 200 sunkiai 
sergančių senų žmonių. Ši savanorystė 
yra ypatinga ir, gal būt, tinka ne kiekv-
ienam, tačiau tarp savo savanorių turime 
ir aktyvaus jaunimo, ir jau daug metų 
savanoriaujančių pagyvenusių žmonių. 
Visi jie – draugiška, norinti padėti kitiems 
bendruomenė.“

S

Jaunosios maltiečių 
savanorės su savo 
globotine.

13

Svarbiausia – tinkamai apmokyti  
savanoriai

Gražina pripažįsta, kad kiekviena 
Lietuvos savivaldybė, kurioje vykdomos 
maltiečių savanoriškos socialinės tarnybos 
paslaugos, yra skirtinga, todėl ir veikla 
kiekvienoje jų turi savų ypatumų, savano-
riai irgi kiek skiriasi savo tradicijomis ir 
atliekamo darbo kiekiu ir kokybe. Tačiau, 
nepaisant to, visuose miestuose dirbančių 
maltiečių socialinės pagalbos tarnybų 
tikslas bendras – kuo daugiau padėti 
žmonėms.

Kad tai būtų galima padaryti – MOPT 
Savanoriškos socialinės priežiūros tarnybos 
savanoriai turi būti gerai parengti. Gražina 
rugpiūčio 4–7 d. Kintuose surengė kvali-

esamų tarnybos savanorių.
„Noriu duoti mūsų savanoriams tikrai 

kokybiškas žinias, todėl visada ieškau 

sugebėtų suprantamai pateikti medžiagą, 
tačiau ir atsakytų į daugybę kylančių 
praktinių klausimų, su kuriais susidurs 
savanoriai, – sako MOPT savanoriškos 
socialinės tarnybos Lietuvoje vadovė. –   
Visko vadovėliuose nesurašysi, todėl 
stengiuosi, kad savanoriams dėstytų 
žmogus, turintis didelę praktinę socialinės 
priežiūros darbo patirtį. Tikrai labai sten-
giuosi, kad  mūsų savanoriai būtų tikrai 

nuo jų žinių ir sugebėjimo priklausys, kaip 
mus vertins ne tik mūsų globojami žmonės, 
bet ir visa Lietuvos visuomenė.“

Programos plėtimuisi  
yra tinkamos sąlygos

Gražina Semėnienė mato didelį 
Savanoriškos socialinės tarnybos 
potencialą daugelyje Lietuvos miestų, ku-
riuose dabar veikia maltiečiai.

„Daugelis maltiečių įvairiuose miestu-
ose ir dabar faktiškai teikia savanoriškos 
socialinės priežiūros namuose paslaugas, 

kalba ji. – Kiekviena Lietuvos maltiečių 
grupė jau daug metų globoja ir prižiūri 
pagalbos reikalingus senus ligotus žmones 
savo miestose, tačiau mūsų tarnybos tik-
slas – pamokyti juos, kaip tai daryti kaip 
galima kokybiškiau ir profesionaliau. Ar-
timiausiu metu rengsiu nemažai susitikimų 
su įvairių miestų maltiečiais. Kalbėsime, 
diskutuosime, žiūrėsime, į kuriuos nau-
jus Lietuvos miestus būtų galimybė plėsti 
Socialinės priežiūros tarnybą, o kuriu-
ose – surengti mokymus ar pasikviesti 

to miesto savanorius į kitur vykstančius 
mokymus. Įsijungti į MOPT Savanorišką 
socialinės priežiūros tarnybą taip pat 
labai naudinga ir regioninėms maltiečių 
grupėms – tai galimybė dalyvauti dideliu-
ose bendruose projektuose, gauti slaugos 
priemonių ir kompensacinės technikos 
savo prižiūrimiems žmonėms. Niekada 
neturime pamiršti, kad daugybei žmonių 
Lietuvoje reikia mūsų pagalbos, todėl 
turime panaudoti visas MOPT galimybes, 
o taip pat kiekvieno mūsų darbuotojo ir 
savanorio patirtį ir žinias, kad galėtume 
kuo geriau tai padaryti.“ � 

Vilniuje Savanoriškos 
socialinės tarnybos 
projektas vykdomas 
nuo 1998 metų.

Maltietė Gražina 
Senvaitienė – projekto 

„Maistas ant ratų“ 
vadovė Kaune.
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eniausias maltiečių projektas  – 
„Maisto ant ratų“, vykdomas dar 
nuo 1993 metų. 2014 metais projek-

tas jis vyko 16 – oje miestų. Kai kuriuose jų 
projektas ženkliai padidėjo, prisidėjo nauji 
miestai – Tauragė ir Aukštadvaris.

Viso 450 – čiai projekto gavėjų buvo 
išvežiota 80 572 porcijos karšto maisto. Nuo 
metų pradžios maisto gavėjų skaičius didėjo 
68 %, vidutinis per mėnesį išdalinamų 
porcijų skaičius – 64 %. 

2014 metais projekto vairuotojai  
nuvažiavo apie 50 000 kilometrų, apsi- 
lankymų senelių namuose – daugiau kaip 
37 000. Papildomai atsirado naujų projekto 
variacijų – maisto paketai skurdžiai gyve-
nantiems žmonėms ir maisto talonai (su jais 
galima įsigyti maisto parduotuvėse).

Projektas „Maisto ant ratų“ nuo 2014 
metų gegužės 14 dienos pradėtas vykdyti ir 
Tauragėje. Jo vykdymui maltiečiai su-
sivienijo su Tauragės miesto savaivaldybe. 
Maltiečiai projekto vykdymui šiame mieste 
skyrė apie 20 000 litų, svariai prisidėjo ir 

Tauragės miesto savaivaldybė. Šiltas maistas 
dabar Tauragėje tiekiamas 20 –čiai žmonių. 
Kitas miestas, dirbantis pagal „Maisto ant 
ratų“ programą –Aukštadvaris. Ten maisto 
produktai išvežiojami 9 – iems žmonėms į  
nuošalius kaimus.

Maltiečių globojami žmonės:  
poetė Stasė Dzeniuškaitė

Kartais šio projekto nežinantiems 
žmonėms susidaro įspūdis, kad „Maisto 
ant ratų“ gavėjai – asocialūs asmenys, 
dėl savo apsileidimo dabar skurstantys 
ir reikalaujantys pagalbos. Tikrovė yra 
visiškai kitokia. Daugelys jų liko vieniši 
dėl ligų, avarijų ir kitų gyvenimo nelaimių. 
Kai kurie jų – žinomi žmonės, tačiau dabar 
gyvenantys vieniši, skurstantys ir reikalingi 
pagalbos. 

Pasakojame apie vieną tokių žmonių – 
maltiečių globojamą Vilniaus poetę ir peda-
gogikos mokslų daktarę Stasę Dzeniuškaitę.

Poeteidaugiau kaip  90 – šimt metų. Ji 
nevaikšto, blogai mato ir girdi, beveik visą 
laiką praleidžia viena. Aplankantys ją su 
karšta sriuba maltiečiai – vieni iš nedaugelio 
žmonių, kuriuos ji sutinka.

Poetė Stasė Dzeniuškaitė visą gyvenimą 
stengėsi padėti kitiems kuo gali, tačiau 
dabar jai pačiai reikia pagalbos. Nepai-
sant senatvės ir kūno negalios, menininkė 
stengiasi atrasti savo gyvenime kuo daugiau 
šviesos, kurti.

„Aš jau nevaikštau, blogai matau ir 
girdžiu, tačiau tai nereiškia, kad nieko 
negaliu duoti žmonėms, – kalba poetė. – 
Atvirkščiai – paskutinieji dešimt metų –  
pats intensyviausias mano kūrybos laiko-
tarpis – Išleistos penkios poezijos kny-
gos, įrašyti kompaktiniai diskai su mano 
eilėraščiais. Turiu man labai brangų ratą 
skaitytojų, kuriems mano kūryba yra  
nepaprastai svarbi. Jie tiesiog ja gyvena.“

Projektas „Maistas ant ratų“: 
plėtimasis į naujus miestus

Projekte „Maistas ant ratų“ išvežiojamų karšto maisto porcijų kiekis 
didžiulis, tačiau poreikis – dar didesnis. Šis projektas buvo plečiamas į 
naujus miestus, suteikiama pagalba vis didesniam skaičiui žmonių

Poetė Stasė Dzeniuškaitė . S
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Poetė Stasė Dzeniuškaitė . S

Tikėjimas – poetės įkvėpimo šaltinis
Poetė S.Dzeniuškaitė prisipažįsta, kad 

tikejimas užima jos kūryboje pagrindinę 
vietą.

„Tikėjimas ir malda man yra esminiai 
dalykai – sako poetė. – Visa mano kūryba 
– tai noras skleisti šviesą ir meilę. Meilė – 
mūsų tikėjimo ir mano kūrybos esmė. „Visi 
pažins, kad jūs mano mokiniai iš to, kaip jūs 
mylite vienas kitą“ – sakoma evangelijoje 
pagal Joną. Dievas juk yra tam, kad keltų 
žmones į šviesą, skleistų meilę ir gėrį. Aš 
tikiu, kad Dievas tai skleidžia ir per mane.“

S. Dzeniuškaitę prižiūrinti maltiečių 
savanorė Vitalija Šimkūnienė prisipažįsta, 
kad jai daro didelį įspūdį jos slaugomosios 
tikėjimas ir dvasios stiprybė. „Daug ko iš 
jos mokausi, – sako Vitalija. – Stasė turi 
savyje nepaprastai daug vidinės šviesos ir 
stiprybės. Kūno negalia jos visai nevaržo, 
visos mintys skirtos tik kūrybai.“

Poetė taip pat prisipažįsta, kad kūryba 
jai – nuostabus, daug džiaugsmo teikiantis 
procesas, užimantis šiuo metu pagrindinę 
vietą jos gyvenime. Tik eilėraščių rašymas 
padeda poetei atlaikyti kūno negalias 
ir vienatvę, suteikia dvasios stiprybės ir 
džiaugsmo.

Gyvenimo išbandymai suformavo 
charakterį, tačiau nesulaužė

Nuostabi vaikystė ir daug gautos tėvų 
meilės labai padėjo Stasei Dzeniuškaitei 
gyvenime, kuriame jai teko patirti daug 
išbandymų.

Poetė prisipažįsta, kad senatvėje daug 
dalykų pradedama vertinti kitaip. Ypač 
didelėmis vertybėmis tampa užuojata ir 
pagalba savo artimui, savanorystė.

„Kalėjau lageryje Potmoje, Mordovi-
joje, – prisimena poetė. – Salygos ten buvo 
baisios – viskas skirta visiškam žmogaus 
sugniuždymui, nužmoginimui. Tačiau 
kaip tik ten gavau didžiulę Dievo dovaną – 
vidinės laisvės suvokimą. Nors tada buvau 
dar jauna mergaitė, tačiau staiga suvokiau, 
kad mano meilės Dievui ir žmonėms niekas 
negali nei atimti, nei supurvinti, nei apsp-
jaudyti. Kas gali atimti iš žmogaus tikėjimą? 
Niekas! Kai tai staiga supratau – tokia niek-
inga man pasidarė ta lagerio siena, apipinta 
spygliuotomis vielomis, ir tie ginkluoti 
sargybiniai bokšteliuose. Viešpatie, – pagal-
vojau aš. – Juk tavo dangus yra viršuje ir aš 
taip pat esu Tavo dvasios dalis. Aš juk galiu 
tam lageryje ir mylėti, ir rašyti, ir džiaugtis –  
niekas tam negali sutrukdyti. Tas vidinės 
laisvės suvokimas – nepaprasta dovana, 
kurią man dovanojo lageris. Nuo to laiko 

niekada nesijaučiau viena, nuskriausta, 
paniekinta. Visada jaučiau vidinę šviesą, 
kurią stengiausi perteikti ir kitiems.“

avanorystė ir pagalba kitiems – 
didžiausios vertybės

Poetė prisipažįsta, kad senatvėje daug 
dalykų pradedama vertinti kitaip. Ypač 
didelėmis vertybėmis tampa užuojata ir 
pagalba savo artimui, savanorystė.

„Viešpats ateina pas mus įvairiausiais 
keliais, kalba įvairiom kalbos, – dalinasi 
mintimis poetė. – Savanorystė – viena iš 
Dievo kalbų ir vienas jo atėjimo kelių. Jeigu 
į mūsų gyvenimą grįš santykiai, paremti 
meile ir pagarba – viskas pasikeis.

Mane aplankantys savanoriai – 
nuostabūs žmones. Tokie savanoriški 
judėjimai, kaip maltiečių, buriantys savano-
rius, padedančius kitam be jokio atlygio – 
Lietuvoje tikras stebuklas. Pastaruoju metu 
mūsų visuomenė darosi labai vartotojiška. 
Be atlygio niekas nieko nedaro, net piršto 
nenori pajudinti. Netgi tėvai vaikams 
moka už jų namų ruošos darbus. Maltiečiai 
padeda kurtis naujiems tarpusavio santyki-
ams, kurie yra alternatyva vartotojiškam, 
ciniškam požiūriui į vienas kitą.“

Maltiečiai ne tik lanko, prižiūri poetę, 
veža jai karštą maistą, tačiau su rėmėjų pa-
galba ir labai pakeitė jos buitį, įrengė naują 
santechnikos sistemą senoje jos virtuvėje.

Poetė Stasė Dzeniuškaitė prisipažįsta, 
kad jeigu turėtų daugiau jėgų – pati taptų 
maltiečių savanore. „Pagalba savo artimui 
keičia žmogų, išgrynina jo vertybes, suteikia 
gyvenimo prasmę, – sako ji. – Be to, man 
savanorių pagalba tikrai labai reikalinga. 
Mane aplankantys maltiečių savanoriai – 
nuostabūs žmonės. Dėkoju likimui, kad jis 
lėmė man juos sutikti.“ �

15

Vienišus senukus 
maltiečiai aplanko ne 

tik namuose, bet ir 
ligoninėse.
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isam pasauliui minint Tarptautinę 
pagyvenusių žmonių dieną, 2014 
metų spalio 1-ąją, maltiečiai 

surengė renginius senjorams 24-juose 
Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Buvo 
aukojamos specialios šventos mišios, vyko 
vakaronės bei liaudies muzikos kolektyvų 
koncertai. Jaunieji maltiečiai sergančius 
senjorus, negalinčius dalyvauti renginiuose, 
lankė namuose ir ligoninėse, kur jiems buvo 
įteikiamos simbolinės dovanos. 

Maltiečiai savo globojamus senelius 
džiugino daugybe renginių: Kauno senjorų 
sulaukė Kačianausko muzikos mokyklos 
mokinių programos, alytiškiai turėjo 

unikalią galimybę pamatyti ir išgirsti 
pasaulinio pripažinimo sulaukusį miuziklą 
„Don Bosko“, senelių grupė iš Akmenės 
buvo vežami į ekskursiją į Kryžių kalną, 
vilniečiai po specialių mišių Visų Šventųjų 
bažnyčioje šalia esančiuose parapijos namu-
ose turėjo galimybę pasidalinti savo kūrybos 
eilėmis bei dainomis, vyko daugelis kitų 
veiklų įvairiuose Lietuvos miestuose.

Senelių taip pat laukė ir jaunųjų 
maltiečių paruoštos dovanėlės, pavyzdžiui, 
Tauragės savanoriai parengė specialias 
dovanėles, kurios bus naudingos artėjant 
šaltąjam metų sezonui – žolelių arbatos, 
bičių duonelės ir natūralaus bičių medaus, 

Senjorų dieną maltiečiai 
pažymėjo renginiais 
24-iuose Lietuvos miestuose
Senjorai – viena pagrindinių maltiečių globojamų žmonių kategorijų. 
Jiems maltiečiai skiria ne tik savo socialines programas, tačiau ir 
šventinius renginius, vakarones, koncertus

V

Maltiečiai nepamiršta 
pasveikinti kiekvieno 
savo globotinio.
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mokinių programos, alytiškiai turėjo 

unikalią galimybę pamatyti ir išgirsti 
pasaulinio pripažinimo sulaukusį miuziklą 
„Don Bosko“, senelių grupė iš Akmenės 
buvo vežami į ekskursiją į Kryžių kalną, 
vilniečiai po specialių mišių Visų Šventųjų 
bažnyčioje šalia esančiuose parapijos namu-
ose turėjo galimybę pasidalinti savo kūrybos 
eilėmis bei dainomis, vyko daugelis kitų 
veiklų įvairiuose Lietuvos miestuose.

Senelių taip pat laukė ir jaunųjų 
maltiečių paruoštos dovanėlės, pavyzdžiui, 
Tauragės savanoriai parengė specialias 
dovanėles, kurios bus naudingos artėjant 
šaltąjam metų sezonui – žolelių arbatos, 
bičių duonelės ir natūralaus bičių medaus, 

Senjorų dieną maltiečiai 
pažymėjo renginiais 
24-iuose Lietuvos miestuose
Senjorai – viena pagrindinių maltiečių globojamų žmonių kategorijų. 
Jiems maltiečiai skiria ne tik savo socialines programas, tačiau ir 
šventinius renginius, vakarones, koncertus

V

Maltiečiai nepamiršta 
pasveikinti kiekvieno 
savo globotinio.

Žaslių Vaikų dienos centro vaikai nupiešė 
daug gražių piešinių, iš spalvoto popieriaus, 
siūlų, gamtinių  medžiagų padarė įvairių 
darbelių, padarę atvirutes su sveikinimais, 
kurias nešė  senjorams į namus ar ligoninę. 

Gražiu šios akcijos baigiamuoju akcentu 
tapo maltiečių rėmėjų „Fazer Lietuva“ ir 
„Maxima“ dovanos.

Maltiečių globojamiems seneliams buvo 
įteikti pagal senąsias lietuvių duonkepystės 
tradicijas iškeptos ruginės „Gero apetito“ 
duonos ir aviečių uogienės rinkinukai.  
Tokie rinkiniai pasiekė net 2000 senelių vi-
soje Lietuvoje. Juos į senelių namus išnešiojo 
savanoriai. Seneliai labai džiaugėsi tiek 
dovanomis, tiek savanorių apsilankymu.

„Šiems žmonėms labai svarbu, kad 
jie būtų atsiminti ir aplankyti, kad su jais 
pabendrautų. Jie gyvena vieni ir kiekv-
ienas apsilankantis – didžiulis svečias, – 
kalba Akmenės MOPT maltiečių vadovė 
Marytė Savickienė. – O jeigu dar ateini su 
dovanėlėmis – džiaugiasi kaip vaikai, pas-
itinka kaip artimiausią svečią.“

„Džiaugiamės galėdami prisidėti prie 
prasmingų Maltos ordino pagalbos tarny-
bos iniciatyvų, – mintimis apie pagalbą 
vienišiems seneliams dalijosi „Fazer Bakery 
Baltic“ generalinis direktorius Mindaugas 
Snarskis. – Mūsų bendradrabiavimas nėra 
atsitiktinis. Mes sąmoningai pasirinkome 
remti senelius, nes mes, duonos kepėjai, 
saugome tradicijas ir jaučiame pareigą 
rūpintis tais, kurie yra pagrindiniai tradicijų 
puoselėtojai. Kviečiame visus gerbti mūsų 
senelius ir padėti jiems gyventi oriai“.

Jam pritaria ir „Maxima LT“ generalinis 
direktorius Žydrūnas Valkeris teigdamas: 
„Tikime, jog vienišiems ir sergantiems 
Maltiečių globojamiems seneliams net 
nedidelė parama yra svarbi ir reikšminga. 

O visų svarbiausia jiems – mūsų dėmesys ir 
nuoširdus rūpestis ne tik šventinėmis pro-
gomis, bet kiekvieną mielą dieną“.

MOPT generalinis sekretorius Eitvy-
das Bingelis džiaugiasi, kad prie maltiečių 
savanorių, vis labiau prisideda ir socialiai 
atsakingos įmonės. Pasak jo, tai leidžia kas-
met padėti vis didesniam skaičiui senjorų 
bei plėsti jiems skirtas socialinės pagalbos 
programas. �

Dovanėlėmis per šventes 
maltiečiai nudžiugina apie 
2000 senelių.

 Vienišiems seneliams 
kiekviena parama yra svarbi.
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Maltiečių Senjorų klubai 
suburia norinčius bendrauti, 
patirti naujų įspūdžių
Ne visiems maltiečių globotiniams reikia tik sriubos ar slaugymo. 
Daugeliui nemažiau reikia bendravimo ir susitikimų. Kaip tik tam ir 
tarnauja Senjorų klubai

altiečiai rūpinasi ne tik tais senjo-
rais, kurie sunkiai serga ir neišeina 
iš namų, tačiau skiria savo dėmesį 

ir tiems, kurie nori susiburti, pabendrauti, 
pasidalinti savo patirtimi.2014 metais 
MOPT turėjo 4 senjorų klubus, kurių veik-
loje dalyvavo pora šimtų senolių.

Puikus Senjorų klubų veiklos pavyzdys – 
Vilniaus maltiečių Senjorų klubas.

„Vilniuje yra nemažai senjorų, kurie 
jaučiasi vieniši, socialiai izoliuoti, jiems 
trūksta veiklos, – pasakoja Dalia, viena iš 
Vilniaus maltiečių Senjorų klubo iniciatorių. 
– Vieni nori bendrauti, išsikalbėti, kiti – 
patirti kažkokių įspūdžių, pasidalinti savo 

patirtimi, prisiminimais, arba tiesiog pabūti 
tarp to paties amžiaus žmonių, o taip pat – 
ir  pabendrauti su jaunesniais savanoriais. 
Nors tarp kai kurių savanorių ir senjorų 
yra net 50 metų skirtumas, tačiau, manau, 
kad bendravimo patirtis, kylanti iš amžiaus 
skirtumo, yra abipusiai naudinga.“

Senjorų sumanymai
Pasak Dalios, Vilniaus maltiečių Senjorų 

klube organizuojami smagūs pasisėdėjimai 
su dainom ir pokalbiais prie  arbatos, 
išvykos į gamtą, ekskursijos. Praeitais me-
tais prieš Kalėdas Maltos ordino patalpose 
buvo surengtos kalėdinės dirbtuvės, kurios 

M

Vilniaus Senjorų klubo 
moterys.

sulaukė labai didelio maltiečių senjorų 
susidomėjimo. Jų susirinko tiek daug,  
kad keturios savanorės vos spėjo suktis.

„Ruošdamiesi kalėdinėms dirbtuvėms, 
prisirinkome įvairiausių kankorėžių, 
samanų, šakelių ir viso, ką gražaus radome 
gamtoje, – pasakoja Dalia. – Atsinešėme 
įvairiausių pirktinių papuošimų, karštų 
klijų. Kartu kūrėme kalėdinius vainikus, 
darėme įvairias šventines kompozicijas. 
Nesitikėjau, kad pavyks taip gražiai viską 
padaryti. Ir mums, ir senjorams tai buvo 
nauja patirtis. Labai džiaugiausi senjorų 
imlumu ir susidomėjimu.“

Per Atvelykį maltiečiai senjorai taip pat 
surengė puikią šventę – gražią saulėtą dieną 
lauke rideno kiaušinius ir dainavo. Panašūs 
pasidainavimai lėmė, kad susikūrė dain-
uoti itin mėgstančių (ir norinčių) Vilniaus 
maltiečių senjorų ansambliukas. Jis gyvuoja 
lygiagrečiai su bendra Vilniaus maltiečių 
Senjorų klubo veikla, repetuoja, buvo 
surengęs pasirodymą Senjorų dienos proga.

Siekiama išmokti ir sužinoti naujų dalykų
Vilniaus maltiečių Senjorų klube yra 

nemažai žingeidžių, norinčių kažką naujo 
sužinoti senjorų. Taigi, einama į parodas. 
Senjorai apsilankė Taikomosios dailės, 
Radvilų rūmų, Puškino muziejuose, Valdovų 
rūmuose, surengė ekskursiją po Vilniaus 
senamiestį, du kartus aplankė Kairėnų 
botanikos sodą.

Pasak Vilniaus maltiečių vadovo Vyto 
Kim, siekiama, kad Vilniaus maltiečių 
Senjorų klubo veikla ir susitikimai būtų 
dinamiški, tiktų ne tik aktyviems ir 
žingeidiems senjorams, tačiau taip pat ir 
silpnesniems, ramesniems, tiesiog norin-
tiems išeiti iš namų ir pabendrauti. Kaip tik 
į pastarąją grupę labiausiai ir stengiamasi 
orientuotis. Vieniems senjorams kiekvienas 
susitikimas – tarsi šventė, kurios jie labai 
laukia, kitiems – tiesiog smagi pramoga. 
Vilniaus maltiečių senjorai paprastai Maltos 
ordino patalpose susitinka 2–3 kartus per 
mėnesį. Senjorai, kuriems sunkiau judėti, 
atvežami maltiečių transportu.

Klubo veiklos vaisiai
Vilniaus maltiečių Senjorų klubo re-

zultatai tikrai džiugina – vieniši senjorai 
puikiai bendrauja tarpusavyje, neretai tam-
pa draugais, pradeda kartu leisti laisvalaikį, 
pramogauti. Visi klubo nariai entuziastingai 
priima įvairias maltiečių siūlomas veik-
las, nebijo kurti, dainuoti, pasirodyti per 
šventes, dalintis savo prisiminimais, pat-
irtimi. Klubo veikla naudinga ir mokantis 

tarpusavio bendravimo – visi jo dalyviai 
bando sutarti vieni su kitais, derintis, su-
prasti kitokią nuomonę nedidelėje senjorų 
ir savanorių bendruomenėje.

Įkvėpti Vilniaus maltiečių Senjorų klubo 
veiklos rezultatų, maltiečių savanoriai plan-
uoja naujas jo veiklas. Artimiausiuose klubo 
planuose – naujos Vasiljevo parodos Tai-
komosios dailės muziejuje, Lietuvos dailės, 
Vytauto Kasiulio dailės muziejų lankymas, 
šventinis susitikimas prieš Kalėdas.

Vilniaus maltiečių Senjorų klubo veikla 
dar kartą patvirtina, kad menas, gamta 
ir dainavimas suvienija įvairaus amžiaus 
žmones. Reikia tik nedidelės kibirkštėlės ir 
daugybė žmonių pasijunta reikalingi vieni 
kitiems ir neįsivaizduoja savo laisvalaikio be 
naujų patirčių. �

Kalėdinės dirbtuvės 
Vilniaus Senjorų klube.

 Senjorų klube randa bendrą 
kalbą įvairaus amžiaus 

žmonės 
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Maltiečių Senjorų klubai 
suburia norinčius bendrauti, 
patirti naujų įspūdžių
Ne visiems maltiečių globotiniams reikia tik sriubos ar slaugymo. 
Daugeliui nemažiau reikia bendravimo ir susitikimų. Kaip tik tam ir 
tarnauja Senjorų klubai

altiečiai rūpinasi ne tik tais senjo-
rais, kurie sunkiai serga ir neišeina 
iš namų, tačiau skiria savo dėmesį 

ir tiems, kurie nori susiburti, pabendrauti, 
pasidalinti savo patirtimi.2014 metais 
MOPT turėjo 4 senjorų klubus, kurių veik-
loje dalyvavo pora šimtų senolių.

Puikus Senjorų klubų veiklos pavyzdys – 
Vilniaus maltiečių Senjorų klubas.

„Vilniuje yra nemažai senjorų, kurie 
jaučiasi vieniši, socialiai izoliuoti, jiems 
trūksta veiklos, – pasakoja Dalia, viena iš 
Vilniaus maltiečių Senjorų klubo iniciatorių. 
– Vieni nori bendrauti, išsikalbėti, kiti – 
patirti kažkokių įspūdžių, pasidalinti savo 

patirtimi, prisiminimais, arba tiesiog pabūti 
tarp to paties amžiaus žmonių, o taip pat – 
ir  pabendrauti su jaunesniais savanoriais. 
Nors tarp kai kurių savanorių ir senjorų 
yra net 50 metų skirtumas, tačiau, manau, 
kad bendravimo patirtis, kylanti iš amžiaus 
skirtumo, yra abipusiai naudinga.“

Senjorų sumanymai
Pasak Dalios, Vilniaus maltiečių Senjorų 

klube organizuojami smagūs pasisėdėjimai 
su dainom ir pokalbiais prie  arbatos, 
išvykos į gamtą, ekskursijos. Praeitais me-
tais prieš Kalėdas Maltos ordino patalpose 
buvo surengtos kalėdinės dirbtuvės, kurios 
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Vilniaus Senjorų klubo 
moterys.

sulaukė labai didelio maltiečių senjorų 
susidomėjimo. Jų susirinko tiek daug,  
kad keturios savanorės vos spėjo suktis.

„Ruošdamiesi kalėdinėms dirbtuvėms, 
prisirinkome įvairiausių kankorėžių, 
samanų, šakelių ir viso, ką gražaus radome 
gamtoje, – pasakoja Dalia. – Atsinešėme 
įvairiausių pirktinių papuošimų, karštų 
klijų. Kartu kūrėme kalėdinius vainikus, 
darėme įvairias šventines kompozicijas. 
Nesitikėjau, kad pavyks taip gražiai viską 
padaryti. Ir mums, ir senjorams tai buvo 
nauja patirtis. Labai džiaugiausi senjorų 
imlumu ir susidomėjimu.“

Per Atvelykį maltiečiai senjorai taip pat 
surengė puikią šventę – gražią saulėtą dieną 
lauke rideno kiaušinius ir dainavo. Panašūs 
pasidainavimai lėmė, kad susikūrė dain-
uoti itin mėgstančių (ir norinčių) Vilniaus 
maltiečių senjorų ansambliukas. Jis gyvuoja 
lygiagrečiai su bendra Vilniaus maltiečių 
Senjorų klubo veikla, repetuoja, buvo 
surengęs pasirodymą Senjorų dienos proga.

Siekiama išmokti ir sužinoti naujų dalykų
Vilniaus maltiečių Senjorų klube yra 

nemažai žingeidžių, norinčių kažką naujo 
sužinoti senjorų. Taigi, einama į parodas. 
Senjorai apsilankė Taikomosios dailės, 
Radvilų rūmų, Puškino muziejuose, Valdovų 
rūmuose, surengė ekskursiją po Vilniaus 
senamiestį, du kartus aplankė Kairėnų 
botanikos sodą.

Pasak Vilniaus maltiečių vadovo Vyto 
Kim, siekiama, kad Vilniaus maltiečių 
Senjorų klubo veikla ir susitikimai būtų 
dinamiški, tiktų ne tik aktyviems ir 
žingeidiems senjorams, tačiau taip pat ir 
silpnesniems, ramesniems, tiesiog norin-
tiems išeiti iš namų ir pabendrauti. Kaip tik 
į pastarąją grupę labiausiai ir stengiamasi 
orientuotis. Vieniems senjorams kiekvienas 
susitikimas – tarsi šventė, kurios jie labai 
laukia, kitiems – tiesiog smagi pramoga. 
Vilniaus maltiečių senjorai paprastai Maltos 
ordino patalpose susitinka 2–3 kartus per 
mėnesį. Senjorai, kuriems sunkiau judėti, 
atvežami maltiečių transportu.

Klubo veiklos vaisiai
Vilniaus maltiečių Senjorų klubo re-

zultatai tikrai džiugina – vieniši senjorai 
puikiai bendrauja tarpusavyje, neretai tam-
pa draugais, pradeda kartu leisti laisvalaikį, 
pramogauti. Visi klubo nariai entuziastingai 
priima įvairias maltiečių siūlomas veik-
las, nebijo kurti, dainuoti, pasirodyti per 
šventes, dalintis savo prisiminimais, pat-
irtimi. Klubo veikla naudinga ir mokantis 

tarpusavio bendravimo – visi jo dalyviai 
bando sutarti vieni su kitais, derintis, su-
prasti kitokią nuomonę nedidelėje senjorų 
ir savanorių bendruomenėje.

Įkvėpti Vilniaus maltiečių Senjorų klubo 
veiklos rezultatų, maltiečių savanoriai plan-
uoja naujas jo veiklas. Artimiausiuose klubo 
planuose – naujos Vasiljevo parodos Tai-
komosios dailės muziejuje, Lietuvos dailės, 
Vytauto Kasiulio dailės muziejų lankymas, 
šventinis susitikimas prieš Kalėdas.

Vilniaus maltiečių Senjorų klubo veikla 
dar kartą patvirtina, kad menas, gamta 
ir dainavimas suvienija įvairaus amžiaus 
žmones. Reikia tik nedidelės kibirkštėlės ir 
daugybė žmonių pasijunta reikalingi vieni 
kitiems ir neįsivaizduoja savo laisvalaikio be 
naujų patirčių. �

Kalėdinės dirbtuvės 
Vilniaus Senjorų klube.

 Senjorų klube randa bendrą 
kalbą įvairaus amžiaus 

žmonės 
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Nauja maltiečių paslauga 
neįgaliesiems

2014 metų vasarą Vilniuje maltiečiai pradėjo vykdyti pavežėjimo 
paslaugą neįgaliesiems

aujoji paslauga, kurią pava-
dinome „Važiuojam!“ – yra 
ypač svarbi pagalbos reika-

lingiems žmonėms, – dalinosi mintimis 
projekto vadovas Edvinas Regelskis. 
– Pasidomėjus šių žmonių situacija Li-
etuvoje, pastebėta, kad jų mobilumo 
galimybės net ir didmiesčiuose yra labai 
ribotos, o pavežėjimo paslaugą teikiančių 
organizacijų – nedaug. Šia paslauga pi-

negalią pasiekti reikiamas vietas, paleng-
vinti jų kasdienybę, o taip pat atkreipti  

Lietuvos visuomenės bei atitinkamų 
institucijų dėmesį į neįgaliųjų mobilumo 
problemą. Visos mūsų gautos lėšos bus 
panaudotos pačiai paslaugai išlaikyti ir 
vystyti.“

Pasak Edvino, neįgalūs žmonės dažnai 
negali išvykti į sveikatos priežiūros vi-
etas, gyventi normalų socialinį gyvenimą. 
Maltiečiai siekia, kad neįgalieji turėtų kuo 
didesnes galimybes keliauti po miestą, nu-
vykti į medicinines įstaigas, dienos centrus, 
mėgautis laisvalaikio malonumais.

Paslauga vienu metu gali būti suteikia-
ma daugiau nei vienam žmogui. Pritaikyta 
neįgaliesiems transporto priemonė talpina 
iki 4–5 neįgaliųjų su vežimėliais.  Mik-
roautobuse yra 4 vietos neįgaliesiems su 
vežimėliais, bei 2 vietos galintiems judėti 
ir tiems, kuriems nereikalingas vežimėlis, 
arba lydintiems asmenims. Paslaugai 
atlikti naudojami du specialiai neįgaliųjų 
vežiojimui pritaikyti autobusai.

Pasirinkę maltiečių paslaugą klientai galės 
keliauti drauge (draugai, kolegos, šeimos 
nariai), tai sutaupys laiko ir išlaidų. Kelionės 
išlaidos mokamos bendrai, todėl važiuoti 
keliese yra pigiau, nei tai daryti vienam.

Kiekvieną neįgalųjį gali lydėti ne 
daugiau kaip vienas lydintis asmuo, jam 
kelionė nekainuos. Jeigu lydinčių asmenų 
bus daugiau, jie turėtų susimokėti pilną 
keliavimo kainą. Transporto priemonėje 
yra vairuotojas ir savanoris maltietis, kuris 
esant reikalui pagelbėja įlipti į transporto 
priemonę ir iš jos išlipti.

Paslauga teikiama iš anksto užsiregistravus 
telefonu +370 615 50232 arba  
elektroniniu paštu vaziuojam@maltieciai.lt. 

Paslaugos populiarumas sparčiai didėja. 
Paslauga iki 2015 metų sausio 1 dienos buvo 
suteikta 47 kartus, pervežta 90 neįgaliųjų, 
pravažiuota 2555 km. �

„N

Neįgaliajam kiekvienas 
slenkstis - iššūkis.

 Neįgalieji vežami 
specialiai pritaikytu 
transportu.
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,,Kaniterapija – priemonė 
sveikatinti šeimą, 
auginančią neįgalų vaiką“ 
Maltiečiai aktyviai stengiasi padėti ir netradiciniais metodais.  
Vienas jų – gydymas pasitelkiant šunis – kaniterapija

auragės maltiečių grupė 2014 
vykdė projektą ,,Kaniterapija –  
priemonė sveikatinti šeimą, 

auginančią neįgalų vaiką“. Tauragės 
maltiečių pakviesti, Kaniterapijos aso-
ciacijos nariai Tauragės vaikų reabilitacijos 
centre mokykloje ,,Pušelė“ skaitė paskaitą 
tėvams ir auklėtojams bei pravedė praktin-
ius užsiėmimus vaikams, turintiems įvairių 
negalių.

Kaniterapija – tai terapija, kuriai atlikti 
yra pasitelkiami šunys. Tai pagalbinis 
žmonių gydymo ir reabilitacijos būdas, ku-
rio metu, pasitelkiant tam tikras specialiai 
parengtų šunų savybes, bandoma pasiekti 

pagerinti pažintinius ir socializacijos 
įgūdžius.

Ši terapija pasaulyje taikoma 
neurologinių, emocinių, psichikos svei-
katos sutrikimų turintiems asmenims, 

sergantiems vaikų cerebriniu paralyžiumi, 
autizmu, Dauno sindromu, tinka 
depresinėms būklėms palengvinti,  
bei elgesio sutrikimams koreaguoti.

Bendraudami su šunimis, vaikai įveikia 
netikrumo barjerus, prisileidžia keturko-
jus „terapeutus„ labai arti ir priima į 
savo pasaulį. Tokiu būdu panaikinama 
vaikų agresija ir autoagresija, formuoja-
mos teigiamos jų emocijos, tobulinama 
empatija ir savęs vertinimas. Visa tai 
atspindi pagrindinį šunų terapijos tikslą – 
visapusišką kliento raidą.

Kaniterapijos užsiėmimų metu atli-
ekama daug įvairių pratimų ir žaidimų, 
padedančių taip pat plėtoti vaikų intelekto 
sritis – gerinti gebėjimą susitelkti, tobu-
linti kalbos įgūdžius ir pažinimo funkcijas, 
skatinti uoslės, regos, klausos bei lietimo 
pojūčius.

Asmenys, dalyvaujantys šiuose 
užsiėmimuose, mokosi nustatyti priežas-
ties – pasekmės santykius, atpažinti 
spalvas ir formas, pastebėti panašumus ir 
skirtumus. Kontakto su šunimi užmezgimo 
ir gilinimo dėka, neįgalusis pradeda labiau 
pasitikėti jį supančia aplinka, lengviau 
užmezga socialinius ryšius, drąsiau komu-
nikuoja ir įgyja naujų draugų. �

T

Nuostabi vaiko ir šuns 
draugystė.
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Nauja maltiečių paslauga 
neįgaliesiems

2014 metų vasarą Vilniuje maltiečiai pradėjo vykdyti pavežėjimo 
paslaugą neįgaliesiems

aujoji paslauga, kurią pava-
dinome „Važiuojam!“ – yra 
ypač svarbi pagalbos reika-

lingiems žmonėms, – dalinosi mintimis 
projekto vadovas Edvinas Regelskis. 
– Pasidomėjus šių žmonių situacija Li-
etuvoje, pastebėta, kad jų mobilumo 
galimybės net ir didmiesčiuose yra labai 
ribotos, o pavežėjimo paslaugą teikiančių 
organizacijų – nedaug. Šia paslauga pi-

negalią pasiekti reikiamas vietas, paleng-
vinti jų kasdienybę, o taip pat atkreipti  

Lietuvos visuomenės bei atitinkamų 
institucijų dėmesį į neįgaliųjų mobilumo 
problemą. Visos mūsų gautos lėšos bus 
panaudotos pačiai paslaugai išlaikyti ir 
vystyti.“

Pasak Edvino, neįgalūs žmonės dažnai 
negali išvykti į sveikatos priežiūros vi-
etas, gyventi normalų socialinį gyvenimą. 
Maltiečiai siekia, kad neįgalieji turėtų kuo 
didesnes galimybes keliauti po miestą, nu-
vykti į medicinines įstaigas, dienos centrus, 
mėgautis laisvalaikio malonumais.

Paslauga vienu metu gali būti suteikia-
ma daugiau nei vienam žmogui. Pritaikyta 
neįgaliesiems transporto priemonė talpina 
iki 4–5 neįgaliųjų su vežimėliais.  Mik-
roautobuse yra 4 vietos neįgaliesiems su 
vežimėliais, bei 2 vietos galintiems judėti 
ir tiems, kuriems nereikalingas vežimėlis, 
arba lydintiems asmenims. Paslaugai 
atlikti naudojami du specialiai neįgaliųjų 
vežiojimui pritaikyti autobusai.

Pasirinkę maltiečių paslaugą klientai galės 
keliauti drauge (draugai, kolegos, šeimos 
nariai), tai sutaupys laiko ir išlaidų. Kelionės 
išlaidos mokamos bendrai, todėl važiuoti 
keliese yra pigiau, nei tai daryti vienam.

Kiekvieną neįgalųjį gali lydėti ne 
daugiau kaip vienas lydintis asmuo, jam 
kelionė nekainuos. Jeigu lydinčių asmenų 
bus daugiau, jie turėtų susimokėti pilną 
keliavimo kainą. Transporto priemonėje 
yra vairuotojas ir savanoris maltietis, kuris 
esant reikalui pagelbėja įlipti į transporto 
priemonę ir iš jos išlipti.

Paslauga teikiama iš anksto užsiregistravus 
telefonu +370 615 50232 arba  
elektroniniu paštu vaziuojam@maltieciai.lt. 

Paslaugos populiarumas sparčiai didėja. 
Paslauga iki 2015 metų sausio 1 dienos buvo 
suteikta 47 kartus, pervežta 90 neįgaliųjų, 
pravažiuota 2555 km. �

„N

Neįgaliajam kiekvienas 
slenkstis - iššūkis.

 Neįgalieji vežami 
specialiai pritaikytu 
transportu.
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,,Kaniterapija – priemonė 
sveikatinti šeimą, 
auginančią neįgalų vaiką“ 
Maltiečiai aktyviai stengiasi padėti ir netradiciniais metodais.  
Vienas jų – gydymas pasitelkiant šunis – kaniterapija

auragės maltiečių grupė 2014 
vykdė projektą ,,Kaniterapija –  
priemonė sveikatinti šeimą, 

auginančią neįgalų vaiką“. Tauragės 
maltiečių pakviesti, Kaniterapijos aso-
ciacijos nariai Tauragės vaikų reabilitacijos 
centre mokykloje ,,Pušelė“ skaitė paskaitą 
tėvams ir auklėtojams bei pravedė praktin-
ius užsiėmimus vaikams, turintiems įvairių 
negalių.

Kaniterapija – tai terapija, kuriai atlikti 
yra pasitelkiami šunys. Tai pagalbinis 
žmonių gydymo ir reabilitacijos būdas, ku-
rio metu, pasitelkiant tam tikras specialiai 
parengtų šunų savybes, bandoma pasiekti 

pagerinti pažintinius ir socializacijos 
įgūdžius.

Ši terapija pasaulyje taikoma 
neurologinių, emocinių, psichikos svei-
katos sutrikimų turintiems asmenims, 

sergantiems vaikų cerebriniu paralyžiumi, 
autizmu, Dauno sindromu, tinka 
depresinėms būklėms palengvinti,  
bei elgesio sutrikimams koreaguoti.

Bendraudami su šunimis, vaikai įveikia 
netikrumo barjerus, prisileidžia keturko-
jus „terapeutus„ labai arti ir priima į 
savo pasaulį. Tokiu būdu panaikinama 
vaikų agresija ir autoagresija, formuoja-
mos teigiamos jų emocijos, tobulinama 
empatija ir savęs vertinimas. Visa tai 
atspindi pagrindinį šunų terapijos tikslą – 
visapusišką kliento raidą.

Kaniterapijos užsiėmimų metu atli-
ekama daug įvairių pratimų ir žaidimų, 
padedančių taip pat plėtoti vaikų intelekto 
sritis – gerinti gebėjimą susitelkti, tobu-
linti kalbos įgūdžius ir pažinimo funkcijas, 
skatinti uoslės, regos, klausos bei lietimo 
pojūčius.

Asmenys, dalyvaujantys šiuose 
užsiėmimuose, mokosi nustatyti priežas-
ties – pasekmės santykius, atpažinti 
spalvas ir formas, pastebėti panašumus ir 
skirtumus. Kontakto su šunimi užmezgimo 
ir gilinimo dėka, neįgalusis pradeda labiau 
pasitikėti jį supančia aplinka, lengviau 
užmezga socialinius ryšius, drąsiau komu-
nikuoja ir įgyja naujų draugų. �

T

Nuostabi vaiko ir šuns 
draugystė.
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arptautinės Maltos ordino stovy-
klos neįgaliesiems prasidėjo 1984 
metais, kai jauni Maltos ordino 

savanoriai prisijungė prie kelių neįgalių 
jaunuolių, stengdamiesi sukurti jiems nepa-
kartojamus įspūdžius atostogų metu. Nuo to 
laiko panašios stovyklos įvairiose Europos 
šalyse rengiamos jau 27 metus.

Maltos ordino Tarptautinių vasa-
ros stovyklų neįgaliam jaunimui tikslas 
yra suteikti nepamirštamo patyrimo, 
neskiriant kalbų, kultūrų, psichologinių ir 
architektūrinių barjerų. Tai draugų susitiki-
mas be jokių skirtingumų. Neįgalus jaunimas 
čia gali patirti tai, ko įprastinėmis sąlygomis 
patirti negalėtų. Tai sportiniai iššūkiai, 
kultūriniai vizitai, dvasinis atsinaujimas.

Stovyklų dalyviai ir padėjėjai praleidžia 
visą savaitę padėdami vieni kitiems ir 
kartu sudaro vieningą bendruomenę. 
Jauni žmonės  (18 - 35 metų) turi galimybę 
stovykloje dalyvauti įvairiose kultūrinėse 
ir integracinėse veiklose, praplečiančiose 
jų akiratį ir suteikiančiose nepakartojamų 
įspūdžių.

Šioje stovykloje dalyvauja neįgalieji, ku-
rie stovykos metu yra vadinami svečiais, ir 

juos lydintieji padejėjai. Svečiai ir padejėjai 
visą savaitę gyvena kartu, padedami vieni 
kitiems. Šita draugystė sukuria įpatingą ir 
unikalią atmosferą stovykloje. 

Taip siekiama aktyvinti neįgaliųjų 
socialinę integraciją, skatinti skirtingų šalių 
neįgaliųjų bei asmenis su negalia vienijančių 
organizacijų bendradarbiavimą. Tai puiki  
galimybė įgauti žinių apie skirtingų tautų  
kultūrą, pajusti artumą dvasinėje bendrys- 
tėje, bei smagiai ir aktyviai praleisti laiką.

2014 metais Olandija tapo trisdešimt pi-
rmosios Maltos ordino Tarptautinės vasaros 
stovyklos neįgaliam jaunimui šeimininke. 
Joje nuo 9 iki 16 rugpiūčio dienos dalyvavo 
apie 500 neįgaliųjų nuo 18 iki 35 metų 
amžiaus iš 20 – ies šalių.

Lietuvos stovykloje buvo atstovaujama 
12 žmonių delegacija. Lietuviai tarptautinėje 
Maltos ordino vasaros neįgaliųjų stovykloje 
dalyvauja nuo 2007 metų.

Olandijos Krašto apsaugos ministerijos 
dėka, stovykla vyko Olandijos Karališkosios 
armijos bazėje „Harskamp/General Win-
kelman“, kuri yra nuostabiame De Veluwe 
nacionaliniame parke, penkiasdešimt 
kilometrų į pietryčius nuo Amsterdamo.

Tai buvo  draugystės, komandinio 
darbo, pasilinksminimų ir neįgaliųjų 
integracijos savaitė. Kaip ir ankstesnėse 
stovyklose neįgaliesiems, šioje stovykloje 
dalyvavo Maltos ordino Didysis Magistras 
Fra’Matthew Festing. �
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Tarptautinė Maltos ordino 
stovykla neįgaliesiems  
„Malta Camp“
Darbas su neįgaliu jaunimu yra reikšminga Maltos ordino veiklos sritis. 
Ypač garsėja jau daug metų rengiamos Maltos ordino tarptautinės 
stovyklos neįgaliam jaunimui – Malta Camp

TNeįgaliųjų stovykloje buvo 
daugiau kaip 500 dalyvių.
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arptautinės Maltos ordino stovy-
klos neįgaliesiems prasidėjo 1984 
metais, kai jauni Maltos ordino 

savanoriai prisijungė prie kelių neįgalių 
jaunuolių, stengdamiesi sukurti jiems nepa-
kartojamus įspūdžius atostogų metu. Nuo to 
laiko panašios stovyklos įvairiose Europos 
šalyse rengiamos jau 27 metus.

Maltos ordino Tarptautinių vasa-
ros stovyklų neįgaliam jaunimui tikslas 
yra suteikti nepamirštamo patyrimo, 
neskiriant kalbų, kultūrų, psichologinių ir 
architektūrinių barjerų. Tai draugų susitiki-
mas be jokių skirtingumų. Neįgalus jaunimas 
čia gali patirti tai, ko įprastinėmis sąlygomis 
patirti negalėtų. Tai sportiniai iššūkiai, 
kultūriniai vizitai, dvasinis atsinaujimas.

Stovyklų dalyviai ir padėjėjai praleidžia 
visą savaitę padėdami vieni kitiems ir 
kartu sudaro vieningą bendruomenę. 
Jauni žmonės  (18 - 35 metų) turi galimybę 
stovykloje dalyvauti įvairiose kultūrinėse 
ir integracinėse veiklose, praplečiančiose 
jų akiratį ir suteikiančiose nepakartojamų 
įspūdžių.

Šioje stovykloje dalyvauja neįgalieji, ku-
rie stovykos metu yra vadinami svečiais, ir 

juos lydintieji padejėjai. Svečiai ir padejėjai 
visą savaitę gyvena kartu, padedami vieni 
kitiems. Šita draugystė sukuria įpatingą ir 
unikalią atmosferą stovykloje. 

Taip siekiama aktyvinti neįgaliųjų 
socialinę integraciją, skatinti skirtingų šalių 
neįgaliųjų bei asmenis su negalia vienijančių 
organizacijų bendradarbiavimą. Tai puiki  
galimybė įgauti žinių apie skirtingų tautų  
kultūrą, pajusti artumą dvasinėje bendrys- 
tėje, bei smagiai ir aktyviai praleisti laiką.

2014 metais Olandija tapo trisdešimt pi-
rmosios Maltos ordino Tarptautinės vasaros 
stovyklos neįgaliam jaunimui šeimininke. 
Joje nuo 9 iki 16 rugpiūčio dienos dalyvavo 
apie 500 neįgaliųjų nuo 18 iki 35 metų 
amžiaus iš 20 – ies šalių.

Lietuvos stovykloje buvo atstovaujama 
12 žmonių delegacija. Lietuviai tarptautinėje 
Maltos ordino vasaros neįgaliųjų stovykloje 
dalyvauja nuo 2007 metų.

Olandijos Krašto apsaugos ministerijos 
dėka, stovykla vyko Olandijos Karališkosios 
armijos bazėje „Harskamp/General Win-
kelman“, kuri yra nuostabiame De Veluwe 
nacionaliniame parke, penkiasdešimt 
kilometrų į pietryčius nuo Amsterdamo.

Tai buvo  draugystės, komandinio 
darbo, pasilinksminimų ir neįgaliųjų 
integracijos savaitė. Kaip ir ankstesnėse 
stovyklose neįgaliesiems, šioje stovykloje 
dalyvavo Maltos ordino Didysis Magistras 
Fra’Matthew Festing. �
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Tarptautinė Maltos ordino 
stovykla neįgaliesiems  
„Malta Camp“
Darbas su neįgaliu jaunimu yra reikšminga Maltos ordino veiklos sritis. 
Ypač garsėja jau daug metų rengiamos Maltos ordino tarptautinės 
stovyklos neįgaliam jaunimui – Malta Camp

TNeįgaliųjų stovykloje buvo 
daugiau kaip 500 dalyvių.
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raeitais metais Lietuvos jaunųjų 
maltiečių Pirmosios pagalbos pro-
jektas pakilo į naują lygį –  

Valstybinė akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnyba prie LR Sveika-
tos apsaugos ministerijos išdavė MOPT’ui 
licenciją, leidžiančią rengti Pirmosios pagal-
bos mokymus. 

Įvairių miestų Lietuvos mokyklose 2014 
metais buvo surengta 10 pirmosios pagalbos 
mokymų,  kuriuose dalyvavo daugiau kaip 
100 dalyvių. Taip pat dalyvauta pirmosios 
pagalbos varžybose Jonavoje, pirmoji pa-
galba teikta renginių metu.

„Licencijos gavimas – tai reikšmingas 
etapas, organizuojant maltiečių pirmosios 
pagalbos mokymus Lietuvoje, – kalba Li-
etuvos maltiečių vadovas Vaidas Tumėnas. 
– Pradėjome veiklą šioje srityje prieš keletą 
mėnesių, paruošdami dvylika pirmosios  
pagalbos instruktorių. Jie išklausė 72 valan- 
dų mokymo kursą ir yra pasiruošę patys vesti 
mokymus. Pažymėtina, kad visi instruk- 
toriai jau turi medicininį arba jam tolygų 
bakalauro išsilavinimą. Mums reikėjo tik  

Artimiausi jaunųjų maltiečių planai – 
jaunųjų maltiečių mokymas suteikti pirmąją 
pagalbą. Tai bus padaryta vasaros stovy-
kloje. Visi mokymo dalyviai gaus specialius 
diplomus.

„Išmokti pirmosios pagalbos yra naudin-
ga kiekvienam, – kalba Vaidas. – Nepaisant 
to, ar jis dirbtų socialinį darbą, ar su jaun-
imu, ar dėl paties savęs. Visi galime turėti 
gyvenime situacijų, kai mokėjimas suteikti 
pirmąją pagalbą gali išgelbėti žmogui 
gyvybę.“ �

Maltiečių 
Pirmosios pagalbos 
projektas
Prieš metus buvo paruošta pirma grupė maltiečių Pirmosios pagalbos 
instruktorių, o dabar šie jau gavo teisę patys mokyti kitus pirmosios 
pagalbos

 Pirmosios pagalbos 
instruktorių varžybos.

Pirmąją pagalbą geriausiai 
mokytis teikti su draugais.

P



24

20
14

 m
et

ų 
ve

ik
lo

s 
ap

žv
al

ga
a

kc
ijo

s 
ir 

re
ng

in
ia

i

„Maltiečių sriuba 2014“

2014 metais jau 9–ą kartą vyko akcija „Maltiečių sriuba“,  
kurios tikslas – atkreipti Lietuvos visuomenės dėmesį į senus,  
ligotus ir vienišus žmones bei pagalbos jiems reikalingumą

kcijos renginiai vyko 30–yje miestų 
ir 7–iose ministerijose. Juose da-
lyvavo akcijos globėjas kadenciją 

baigęs Prezidentas J. E.Valdas Adamkus, 
LR Ministras Pirmininkas  J. E. Algirdas 
Butkevičius, ministrai, miestų merai. LR 
Prezidentė J. E. Dalia Grybauskaitė ne tik 
įrašė specialų sveikinimą maltiečių akcijai, 

tačiau taip pat ir anglišką pasveikinimą viso 
pasaulio maltiečiams. 

Prezidentas V.Adamkus dalyvavo 
akcijoje Vilniuje

Kadenciją baigęs Prezidentas J. E. Val-
das Adamkus dalyvavo „Maltiečių sriu-
bos 2014“ renginyje V. Kudirkos aikštėje 
Vilniuje – dalino sriubą, bendravo su 
vilniečiais. Ekscelencija jau ne vienerius 
metus yra akcijos „Maltiečių sriuba 2014“ 
globėjas, remia maltiečių veiklą ir vykdo-
mus socialinius projektus.

„Labai svarbu, kad Lietuvoje neliktų 
pamirštas nei vienas žmogus, – dalinosi 
mintimis J. E. Prezidentas Valdas Ad-
amkus. – Visiškai nesvarbu, jaunas ar 
senas, sveikas ar ligotas, turintis pinigų 
ar skurstantis – mes visi esame svarbūs ir 
nusipelnę oraus, šviesaus gyvenimo. Jeigu 
kažkam gyvenime pasisekė mažiau - tu-
rime būti supratingi ir padėti vieni kitiems. 
Pasidalintas gerumas visada grįžta gerumu. 
Galiu tikrai pasidžiaugti maltiečiais, kurių 
dėka yra pasirūpinta nemažu skaičiumi 

A

Maltiečių renginių tikslas - 
atkreipti dėmesį į pagalbos 
vienišiems, seniems ir 
ligoniams reikalingumą.

J.E. Prezidentas Valdas 
Adamkus - ilgametis 
„Maltiečių sriubos“ globėjas.
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„Maltiečių sriuba 2014“

2014 metais jau 9–ą kartą vyko akcija „Maltiečių sriuba“,  
kurios tikslas – atkreipti Lietuvos visuomenės dėmesį į senus,  
ligotus ir vienišus žmones bei pagalbos jiems reikalingumą

kcijos renginiai vyko 30–yje miestų 
ir 7–iose ministerijose. Juose da-
lyvavo akcijos globėjas kadenciją 

baigęs Prezidentas J. E.Valdas Adamkus, 
LR Ministras Pirmininkas  J. E. Algirdas 
Butkevičius, ministrai, miestų merai. LR 
Prezidentė J. E. Dalia Grybauskaitė ne tik 
įrašė specialų sveikinimą maltiečių akcijai, 

tačiau taip pat ir anglišką pasveikinimą viso 
pasaulio maltiečiams. 

Prezidentas V.Adamkus dalyvavo 
akcijoje Vilniuje

Kadenciją baigęs Prezidentas J. E. Val-
das Adamkus dalyvavo „Maltiečių sriu-
bos 2014“ renginyje V. Kudirkos aikštėje 
Vilniuje – dalino sriubą, bendravo su 
vilniečiais. Ekscelencija jau ne vienerius 
metus yra akcijos „Maltiečių sriuba 2014“ 
globėjas, remia maltiečių veiklą ir vykdo-
mus socialinius projektus.

„Labai svarbu, kad Lietuvoje neliktų 
pamirštas nei vienas žmogus, – dalinosi 
mintimis J. E. Prezidentas Valdas Ad-
amkus. – Visiškai nesvarbu, jaunas ar 
senas, sveikas ar ligotas, turintis pinigų 
ar skurstantis – mes visi esame svarbūs ir 
nusipelnę oraus, šviesaus gyvenimo. Jeigu 
kažkam gyvenime pasisekė mažiau - tu-
rime būti supratingi ir padėti vieni kitiems. 
Pasidalintas gerumas visada grįžta gerumu. 
Galiu tikrai pasidžiaugti maltiečiais, kurių 
dėka yra pasirūpinta nemažu skaičiumi 

A

Maltiečių renginių tikslas - 
atkreipti dėmesį į pagalbos 
vienišiems, seniems ir 
ligoniams reikalingumą.

J.E. Prezidentas Valdas 
Adamkus - ilgametis 
„Maltiečių sriubos“ globėjas.

skurstančių senelių – be savanorių jiems 
atnešamos sriubos ir rodomo dėmesio, 
kažin ar šie žmonės galėtų savo senatvę 
vadinti laiminga. Labai svarbu pastebėti, 
kad maltiečiai rūpintis vargstančiais 
seneliais gali tik padedami visų mūsų, 
aukojančių šiam kilniam tikslui. „

„Esame labai dėkingi J. E. Valdui Ad-
amkui už ilgametį mūsų akcijos „Maltiečių 
sriuba„ globojimą ir visokeriopą maltiečių 
veiklos palaikymą, – kalbėjo MOPT 
Generalinis sekretorius Eitvydas Binge-
lis. – Jo Ekscelencijos didžiulis autoritetas 
visuomenėje labai padeda mums Lietuvoje 
skleisti žinią apie būtinumą kiekvienam 
prisidėti prie pagalbos silpnesniems, 
seniems, ligoniams. Akcija „Maltiečių sri-
uba„ yra geriausias pavyzdys, kaip kilni ir 
graži idėja gali sutelkti vienam tikslui labai 
daug žmonių, išsiplėsti į dešimtis miestų, 
sujungti įvairiausių įsitikinimų, tautybių ir 
tikėjimų žmones, paskatinti savanorystę. „

Prie renginio Vilniuje prisijungė 
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto stu-
dentai. Studentai patys susisiekė ir pasiūlė 
savo pagalbą. Jų įgyvendinta idėja – šalia 
maltiečių palapinės pastatyta fotosiena, 
prie kurios renginį aplankę žmonės galėjo 
nusifotografuoti, taip parodydami, kad jie 
nėra abejingi iniciatyvoms, susijusioms 
su vienišų ir sunkiai gyvenančių žmonių 
problemų sprendimu.

Renginiai LR vyriausybėje ir ministerijose
Lietuvos vyriausybės vadovai ir min-

istrai taip pat neliko abejingi maltiečių 
iniciatyvai. LR Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius, LR Krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas, LR Švietimo ir 
mokslo ministras Dainius Pavalkis, kiti 
ministrai ir LR vyriausybės darbuotojai da-
lyvavo „Maltiečių sriubos 2014“ renginyje, 
vykusiame LR Vyriausybės rūmuose. Su-
sirinkusieji ragavo maltiečių sriubą, aukojo 
ir gražiais žodžiais atsiliepė apie maltiečių 
veiklą, socialines akcijas bei iniciatyvas.

„Mums labai svarbu, kad Lietuvos 
valstybės vadovai vertina mūsų veiklą ir 
įsileidžia maltiečius į Vyriausybės rūmus 
ir ministerijas, – sakė MOPT Prezidentas 
Romas Abunevičius. – Maltiečių tikslas yra 
ne tik surinkti lėšų  socialiniams projek-
tams, tačiau visų pirma – paskleisti visai 
Lietuvos visuomenei žinią apie pagalbos 
seniems, ligotiems ir vienišiems žmonėms 
reikalingumą. Malonu, kad Lietuvos vado-
vai leidžia rengti akcijos renginius savo va-
dovaujamose įstaigose ir rodo gerą pavyzdį, 
aktyviai dalyvaudami akcijoje patys“.

„Siekdami įtraukti daugiau Lietuvos 
organizacijų į mūsų akciją, šiais metais 
papildomai nutarėme surengti „Maltiečių 
sriubos 2014“ renginukus Vilniuje dauge-
lyje ministerijų (LR Sveikatos apsau-
gos, Vidaus reikalų, Kultūros, Užsienio 
reikalų, Teisingumo ir kitose minis-
terijose), – pasakojo akcijos „Maltiečių 
sriuba 2014“ organizatorė MOPT 
programų vadovė Rasa Stukienė. – Mus 
tikrai nudžiugino ministerijų vadovų 
geranoriškumas ir noras prisidėti, todėl 
norime pasinaudoti šia naujai atsiradusia 
galimybe plėsti akciją.“
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LR Ministras pirmininkas 
Algirdas Butkevičius leido 

maltiečiams surengti akciją 
LR Vyriausybės rūmuose.

LR Prezidentė 
D.Grybauskaitė prie 

maltiečių stendo 
NVO mugėje.
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„Maltiečių sriuba 2014“ Klaipėdoje
Klaipėdoje akcija „Maltiečių sriuba 

2014“ buvo išplėsta, vykdant ją su Klaipėdos 
miesto savivaldybe, kuri pasirinko 
maltiečius savo kalėdinių renginių socialiniu 
partneriu. 

Maltiečių renginiai Klaipėdoje jau antrus 
metus pažymimi ten įžiebiama Maltos 
kryžiaus „Gerumo žvaigžde“. 2014 metais 
ji buvo ypač įspūdinga – net 6 x 6 metrų. Į 
„Gerumo žvaigždės„ įžiebimą Klaipėdoje 
taip pat įsijungė gausybė klaipėdiečių ir 
miesto svečių.

Pasak Klaipėdos MOPT grupės vadovo 
Broniaus Einars, Klaipėdoje „Maltiečių 
sriubos 2014“ renginyje  sriubą dalino ir 
kalėdines atvirutes senoliams rašė miesto 
meras Vytautas Grubliauskas ir Klaipėdos 
Kultūros Magistrai (žymūs Klaipėdos mies-
tui nusipelnę žmonės). 

Atsirado nemažai klaipėdiečių, norėjusių 
prie specialios iškabos nusifotografuoti 
su šiais žmonėmis. Klaipėdos miesto 

žurnalistai  irgi prisidėjo prie akcijos – 
iškepė keksiukus ir pyragus, o „Neptūno„ 
krepšininkai rodė vaikams krepšinio vary-
mosi triukus.

Jau antrus metus iš eilės Klaipėdoje vyko 
ir Kalėdinių senelių bėgimas, kurį surengė 
Lietuvos verslo kolegija. Bėgime dalyvavo 
apie 500 įvairiausio amžiaus bėgikų (jau-
niausiam keli mėnesiai, vyriausiam – virš 
80 m.). Buvo bėgama 2 ilgių trasose: 2014 
gerumo žingsnių (apie 1,5 km) ir 10 km. 
Suskaičiavus visas bėgikų registracijos metu 
surinktas aukas paaiškėjo, kad 2014 metais 
Kalėdų seneliai buvo dosnesni ir paaukojo 
maltiečiams daugiau nei 1947 Lt.

Jurga Šeduikytė neliko abejinga 
maltiečių globotinei

Visoje Lietuvoje vykstant labdaros 
akcijos „Maltiečių sriuba„ renginiams, prie 
vargstančius ir vienišus senelius lankančių 
savanorių prisijungė ir garsi atlikėja Jurga 
Šeduikytė. Vos 20-ies minučių apsilankymas 
pas 90-metę senelę dainininkę ne tik sug-
raudino iki ašarų, bet ir sujaukė visas mintis 
bei įsitikinimus, privertė kitaip pažvelgti į 
senatvę: ji nėra baisi, su ja tik reikia skaitytis 
ir mokėti žaisti.

Jurga Šeduikytė aplankytą maltiečių 
globojamą poetę Stasę Dzeniuškaitę vadina 
likimo siųstu vilties žmogumi: „Stasei 
paskaičius eilėraštį, visi susidėlioti pasaulio 
vaizdai ir taisyklės bei įsitikinimai buvo su-
griauti per kelias sekundes, ašarom išsipylė 
viskas, kas buvo skaudaus prisikaupę, visos 
neviltys ir baimės, nepasitikėjimai nu-
pleveno su žiemos vėjais tolyn, palikdami 
akistatą su širdy jaunu ir gražiu žmogumi, – 
prisiminimais dalinasi J. Šeduikytė. – Kelios 
minutės su žmogumi – ir prieš akis prabėgo 

Klaipėdos maltiečių 
įžiebiama „Gerumo 
žvaigždė“ sutraukia daug 
klaipėdiečių.

Kalėdinis „Senelių šalčių“ 
bėgimas jau antrus metus 
skiriamas maltiečiams.
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80 m.). Buvo bėgama 2 ilgių trasose: 2014 
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Suskaičiavus visas bėgikų registracijos metu 
surinktas aukas paaiškėjo, kad 2014 metais 
Kalėdų seneliai buvo dosnesni ir paaukojo 
maltiečiams daugiau nei 1947 Lt.
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Visoje Lietuvoje vykstant labdaros 
akcijos „Maltiečių sriuba„ renginiams, prie 
vargstančius ir vienišus senelius lankančių 
savanorių prisijungė ir garsi atlikėja Jurga 
Šeduikytė. Vos 20-ies minučių apsilankymas 
pas 90-metę senelę dainininkę ne tik sug-
raudino iki ašarų, bet ir sujaukė visas mintis 
bei įsitikinimus, privertė kitaip pažvelgti į 
senatvę: ji nėra baisi, su ja tik reikia skaitytis 
ir mokėti žaisti.

Jurga Šeduikytė aplankytą maltiečių 
globojamą poetę Stasę Dzeniuškaitę vadina 
likimo siųstu vilties žmogumi: „Stasei 
paskaičius eilėraštį, visi susidėlioti pasaulio 
vaizdai ir taisyklės bei įsitikinimai buvo su-
griauti per kelias sekundes, ašarom išsipylė 
viskas, kas buvo skaudaus prisikaupę, visos 
neviltys ir baimės, nepasitikėjimai nu-
pleveno su žiemos vėjais tolyn, palikdami 
akistatą su širdy jaunu ir gražiu žmogumi, – 
prisiminimais dalinasi J. Šeduikytė. – Kelios 
minutės su žmogumi – ir prieš akis prabėgo 

Klaipėdos maltiečių 
įžiebiama „Gerumo 
žvaigždė“ sutraukia daug 
klaipėdiečių.
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bėgimas jau antrus metus 
skiriamas maltiečiams.
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amžiną atilsį močiutės paveikslas, pamačiau 
tai, prie ko pats žmogus galbūt norėtų prisi-
jungti, bet dėl savo jaunystės ar per mažos 
patirties, visko sureikšminimo, egoizmo 
negali to padaryti be metų bagažo. Tačiau 
paveikslo eskizas, kurį galima pradėti tapyti 
kad ir šiandien – yra. Sąlyga tik viena: tai 
daryti reikia nuoširdžiai ir tikint savimi, 
kitais ir pasauliu“.

Stasė Dzenuškaitė – viena iš 2-jų 
tūkstančių maltiečių globojamų senelių. 
Stasė labai džiaugiasi, kad pateko į maltiečių 
globą: „Šioje organizacijoje yra tokie san-
tykiai, kokie turėtų būti visoje visuomenėje: 
iš širdies, noro padėti – tai labai brangūs 
dalykai. Aš tai jaučiu ir man labai gera“.

„Maltiečių sriuba 2014“ koncertas
Vienas iš svarbiausių akcijos „Maltiečių 

sriuba 2014“ dalių – koncertas. 2014 metais 
koncerte LRT televizijoje dalyvavo žymūs 
Lietuvos atlikėjai, taip pat specialiai į jį jau 
antrus metus atvykstantis pasaulinio garso 
tenoras Maltos ordino narys Bruno de Men-
ezes Ribeiro. 

2014 metų „Maltiečių sriubos“ koncerte 
ypatingas dėmesys buvo skirtas vienatvės 
jausmui – jis atsispindėjo legendinės aktorės 
Vaivos Mainelytės skaitytuose laiškuose, 
specialiai akcijai „Maltiečių sriuba„ suku-
rtose dainose bei visos transliacijos metu 
rodytuose vaizdo klipukuose, kuriuose 

senelių kasdienybė. Scenoje pasirodė 
Edgaras Lubys, Asta Pilypaitė, Gediminas 
Storpirštis, Alytaus bei Kėdainių chorai ir 
kiti atlikėjai.

Koncerto metu netrūko ir netikėtumų: 
renginį pradėjo ir pirmą kartą kartu 
uždainavo koncerto vedėjai – Eglė 
Daugėlaitė ir Dalius Mertinas, o iš Italijos 
atvykęs pasaulinio garso tenoras Bruno de 
Menezes Ribeiro kartu su kylančia Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro žvaigžde 
Viktorija Miškūnaite dainavo lietuviškai.

„Maltiečių sriubos“ akcijos metu 
maltiečiai stengėsi pasiekti kiek galima dau-
giau Lietuvos gyventojų, siekdami atkreipti 
jų dėmesį į šią skaudžią ir aktualią problemą 
ir būtinumą padėti vienišiems sergantiems 
seneliams. Akcijai viešinti specialiai buvo 
sukurta 10 vaizdo klipukų su aukojimo 
numeriais, kurie buvo rodomi per Lietuvos 
nacionalinę televiziją (LRT), ją viešino  
40 informacinių partnerių (spauda ir in-
ternetiniai portalai), kurie dalinosi akcijos 
informacija, buvo bendradarbiauta su  
10-čia regioninių televizijų, kurios translia-
vo vaizdo klipukus su aukojimo numeriais. 

Akcijos laikotarpiu taip pat buvo vykdo-
mas projektas „Diena su savanoriu“, kuriame 
dalyvavo žymūs Lietuvos žmonės. Akcija 
„Maltiečių sriuba 2014“ truko nuo rugsėjo 
pabaigos iki gruodžio pabaigos ir sukėlė 
didelį visuomenės susidomėjimą. Jos metu 
surinkta daugiau kaip 172 000 € aukų. �

„Maltiečių sriubos 2014“ 
koncertą vedė Eglė 
Daugėlaitė ir Dalius 
Mertinas.

Koncertui specialiai į Lietuvą 
atvyko pasaulinio garso 

tenoras Maltos ordino narys 
Bruno Ribeiro.

Aktorė Vaiva Mainelytė 
koncerte skaitė 
sukrečiančius motinos 
laiškus dukteriai.
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Per Lietuvą vėl keliavo 
„Maltiečių Velykos“

Akcijos „Maltiečių Velykos“ tikslas – surengti gražią šventę maltiečių 
globojamiems vienišiems sergantiems seneliams ir socialiai remtiniems 
vaikams

au antrus metus iš eilės, 2014 metais 
maltiečiai inicijavo akciją „Maltiečių 
Velykos“. Jau tradicija tampanti 

maltiečių akcija vėl pasiekė savanorių glo-
bojamus pagyvenusius, vienišus ir sunkiai 
sergančius Lietuvos žmones. Gausybė 
šventinių renginių ir apsilankymai senjorų 
namuose vyko per Šv. Velykas ir Atvelykio 
laikotarpiu, 25-iuose Lietuvos miestuose, 
kuriuose aktyviai veikia maltiečiai.

„Praėjusiais metais pirmą kartą 
surengėme akciją „Maltiečių Velykos“ ir 
įsitikinome, kad ji labai reikalinga mūsų 
globojamiems senoliams, kurie gyvena 
vieni ir dažnai jaučiasi užmiršti bei niekam 
nereikalingi, – dalijosi mintimis Maltos 

ordino pagalbos tarnybos prezidentas 
Romas Abunevičius. – Sulaukę savanorių, 
kurie pasveikina su Šv. Velykomis, se-
nukai patiria daug nuostabių emocijų 
ir džiaugsmo. Daugelis jų prasitarė, kad 
tokios ypatingos šventės ir nepamirštamų 
įspūdžių nesulaukia jau daugelį metų – tai 
buvo pagrindinė priežastis, paskatinusi mus 
akciją surengti ir šiemet.“

Maltiečiai aplankė sergančius senukus 
slaugos ligoninėse ir senelių globos na-
muose, surengė jiems velykines popietes 
ir koncertus, įteikė savo pačių padarytas 
dovanėles. Kauno maltiečiai aplankė senel-
ius Kauno Slaugos ligoninėje, Kartenos 
maltiečiai – Kartenos palaikomojo gydymo 

J
 „Maltiečių Velykas“ 
Aukštadvario maltiečiai 
surengė Čižiūnų senelių 
namuose.
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maltiečių akcija vėl pasiekė savanorių glo-
bojamus pagyvenusius, vienišus ir sunkiai 
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įsitikinome, kad ji labai reikalinga mūsų 
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vieni ir dažnai jaučiasi užmiršti bei niekam 
nereikalingi, – dalijosi mintimis Maltos 

ordino pagalbos tarnybos prezidentas 
Romas Abunevičius. – Sulaukę savanorių, 
kurie pasveikina su Šv. Velykomis, se-
nukai patiria daug nuostabių emocijų 
ir džiaugsmo. Daugelis jų prasitarė, kad 
tokios ypatingos šventės ir nepamirštamų 
įspūdžių nesulaukia jau daugelį metų – tai 
buvo pagrindinė priežastis, paskatinusi mus 
akciją surengti ir šiemet.“

Maltiečiai aplankė sergančius senukus 
slaugos ligoninėse ir senelių globos na-
muose, surengė jiems velykines popietes 
ir koncertus, įteikė savo pačių padarytas 
dovanėles. Kauno maltiečiai aplankė senel-
ius Kauno Slaugos ligoninėje, Kartenos 
maltiečiai – Kartenos palaikomojo gydymo 

J
 „Maltiečių Velykas“ 
Aukštadvario maltiečiai 
surengė Čižiūnų senelių 
namuose.

ir slaugos ligoninėje, Zarasų maltiečiai 
– Zarasų Slaugos ligoninėje ir Zarasų 
Socialinės globos namuose, Rokiškyje – 
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato 
parapijos senelių globos namuose, Kelmėje 
– Liolių senelių globos namuose ir t.t.

Klaipėdos maltiečiai Atvelykio laiko-
tarpiu balandžio 30 d. Klaipėdos miesto 
centre ant Jono kalnelio surengė didžiulį 
renginį „Šv. Velykų atgarsiai“, kuriame da-
lyvavo daugelis Klaipėdos mokymo įstaigų, 
neįgaliųjų draugijos ir klubai, maltiečių 
socialiniai partneriai.

„Nors nemažai senukų mūsų paslaugas 
– karštą maistą į namus bei savanorišką 
priežiūrą – gauna nuolat, jie gyvena vieni ir 
kiekvienas mūsų savanorių apsilankymas 
senoliams yra svarbus įvykis“, – kalbėjo 
MOPT generalinis sekretorius E. Bingelis. - 
2014 metais„Maltiečių Velykų„ akcijos metu 
savo globojamus senukus sveikino ir su 
šventinėmis dovanomis aplankė ne tik bev-
eik visos Lietuvos maltiečių grupės, tačiau ir 
visų 8–ių šalyje veikiančių maltiečių vaikų 
dienos centrų auklėtiniai bei mūsų Jaunieji 
maltiečiai. Senolius, kurie dėl silpnos svei-
katos negalėjo apsilankyti „Senjorų klubų„ 
organizuojamuose renginiuose, savanoriai 
su šventėmis sveikino namuose.

Maltiečių vaikų dienos centrai Vil-
niuje, Kaune, Marijampolėje ir kituose 
miestuose Atvelykio laikotarpiu surengė 
socialiai remtiniems vaikams spalvingus 
šventinius renginius „Vaikų Velykėles“, kurių 
metu buvo ridenami kiaušiniai, ruošiamos 
dovanėlės globojamiems seneliams. �

29

Maltiečių renginiai sutraukia 
daugybę senjorų.

„Maltiečių Velykos“ 
Klaipėdoje.

Seneliai dovanėles priima 
ypač jautriai.
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enginiai Vilniaus senamiestyje 
prasidėjo nuo iškilmingos maltiečių 
eisenos, į kurią susirinko Lietuvos 

maltiečių atstovai ir svečiai. Juos lydėjo Li-
etuvos kariuomenės orkestras ir raiteliai.

Į renginį LDK Valdovų rūmuose su-
sirinko daugiau kaip 500 svečių. Maltiečių 
pasveikinti atvyko prezidentas Valdas 
Adamkus su žmona, LR Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, LR 

Vyriausybės Kanclerio pirmasis pavaduoto-
jas Remigijus Motuzas, užsienio šalių amba-
sadoriai, žinomi Lietuvos žmonės ir rėmėjai, 
Lietuvos maltiečių atstovai.

Pradėdamas renginį Valdovų rūmuose, 
Maltos ordino ambasadorius Lietu-
voje baronas Christian von Bechtolsheim 
pažymėjo, kad jam yra didelė garbė Li-
etuvoje atstovauti Maltos arba Šv. Jono 
iš Jeruzalės ordiną vieną iš seniausių ir 
iškiliausių krikščioniškos Vakarų civilizaci-
jos organizacijų.

Įsikūręs XI amžiuje Palestinoje kaip 
kukli ligoninės bendrija, gydžiusi ir slaugiusi 
sužeistus ir sergančius piligrimus, šiandien 
Maltos ordinas yra didžiulė pasaulinė 
organizacija, vystanti savo humanitarinę ir 
medicininės pagalbos veiklą daugiau kaip 
120-yje pasaulio šalių, vienijanti dešimtis 
tūkstančių narių ir savanorių.

Ambasadorius pažymėjo, kad per 
daugiau kaip 900 savo veiklos metų Maltos 
ordinas liko ištikimas pagrindiniams 
principams, kurie išreikšti jo motto „Tuitio 
Fidei et Obsequium Pauperum“ (Tikėjimo 

Renginys 
LDK valdovų rūmuose

Eisena Vilniaus senamiestyje ir renginiu LDK Valdovų rūmuose 
Lietuvos maltiečiai pažymėjo svarbias Maltos ordino datas

RĮspūdinga maltiečių ir 
kariuomenės orkestro 
eisena Vilniaus 
senamiesčiu.
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Maltos ordinas yra didžiulė pasaulinė 
organizacija, vystanti savo humanitarinę ir 
medicininės pagalbos veiklą daugiau kaip 
120-yje pasaulio šalių, vienijanti dešimtis 
tūkstančių narių ir savanorių.

Ambasadorius pažymėjo, kad per 
daugiau kaip 900 savo veiklos metų Maltos 
ordinas liko ištikimas pagrindiniams 
principams, kurie išreikšti jo motto „Tuitio 
Fidei et Obsequium Pauperum“ (Tikėjimo 

Renginys 
LDK valdovų rūmuose

Eisena Vilniaus senamiestyje ir renginiu LDK Valdovų rūmuose 
Lietuvos maltiečiai pažymėjo svarbias Maltos ordino datas

RĮspūdinga maltiečių ir 
kariuomenės orkestro 
eisena Vilniaus 
senamiesčiu.
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saugojimas ir pagalba vargstantiems).
Maltos ordino ir Lietuvos svarbus 

santykių puslapis prasidėjo Lietuvai 
pradėjus žengti į nepriklausomybę. Jau nuo 
1989 metų maltiečių humanitarinės pa-
galbos transportai pradėjo vežti į Lietuvos 
ligonines, senelių namus ir kitas socialines 
įstaigas šimtus tonų medicinos įrangos, 
medicininių ir higienos priemonių.

Vėliau šis srautas peraugo į tiesioginius 
ryšius tarp Lietuvos ir Vokietijos ligoninių, 
socialinių institucijų ir maltiečių padalinių 
bei jų partnerystę, šimtus humanitarinės 
pagalbos transportų, dešimtis tarptautinių 
socialinės pagalbos projektų.

Nauju Maltos ordino veiklos Lietuvoje 
etapu tapo Maltos ordino pagalbos tarny-
bos įkūrimas 1991 metais. Dabar tai 30-yje 
Lietuvos miestų veikianti organizacija, 
vienijanti daugiau kaip 900 savanorių ir 
kasdien padedanti šimtams žmonių.

Sveikindama maltiečius, LR prezidentė 
Dalia Grybauskaitė pažymėjo, kad 
ypatingai svarbi yra pagalbos kitiems ir 
savanorystės sėkla, kurią maltiečiai sėja Li-
etuvoje. Daugiau kaip dešimtmetį aktyviai 
dalyvavęs maltiečių akcijose Prezidentas 
Valdas Adamkus savo kalboje pažymėjo, 
kad laimingas yra ne tas, kuris ima, bet 
tas – kuris duoda ir akcentavo ypatingą 
rūpinimosi mūsų šalies silpnaisiais svarbą.

Kaip specialūs svečiai, į renginį iš Len-
kijos atvyko kilmingiausių Lietuvos didikų 
giminių atstovai – princai Mykalojus Kon-
stantinas ir Maciejus Radvilos. Savo kalboje 
jie pažymėjo, kad net 33 jų giminės atstovai 
buvo Maltos ordino nariai. Tai rodo, kad 
Maltos ordinas turi gilias šaknis Lietuvoje, 
jo veikloje dalyvavo ne tik Radvilų, bet ir 

kitų kilmingų Lietuvos giminių atstovai.
Dėkodamas maltiečiams LR Vyriausybės 

Kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus 
Motuzas įteikė labiausiai nusipelniusiems 
Lietuvos rėmėjams Vokietijos maltiečiams 
LR Ministro pirmininko garbės raštus.

Valdovų rūmuose nuskambėjo šventinis 
maltiečių padėkos koncertas, kuriame daly-
vavo operos solistė Nomeda Kazlaus, dain-
ininkas Jeronimas Milius, Baroko operos te-
atras, džiazo vokalistė Ugnė Bakanauskaitė, 
Balio Dvariono dešimtmetės muzikos 
mokyklos džiazo grupė (vadovas Vytautas 
Labutis), Eglės Špokaitės baleto mokyklos 
auklėtiniai ir kiti atlikėjai.

Maltos ordino vadovybė Romoje LDK 
Valdovų rūmams perdavė saugoti brangią 
regaliją – Didįjį Maltos ordino Didžiojo 
Magistro Įgaliotojo Atstovo Garbės ir 

Grand Cross of Honour and Devotion 
in Obedience), kuris yra aukščiausias 
Maltos ordino apdovanojimas, suteikiamas 
kilmingam Maltos ordino riteriui už tai, 
kad šis pašventė didžiąją savo gyvenimo 
dalį, padėdamas Maltos ordinui siekti jo 
aukščiausių tikslų. �

 Į renginį iš Lenkijos atvyko 
kilmingiausių Lietuvos 

didikų giminių 
atstovai – princai 

Mykalojus Konstantinas ir 
Maciejus Radvilos.

 Renginyje LDK rūmuose 
dalyvavo daugiau kaip 
500 garbingų svečių.
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idysis Maltos ordino Didžiojo 
Magistro Įgaliotojo Atstovo 
Garbės ir Atsidavimo kryžius 

Honour and Devotion in Obedience) yra 
aukščiausias Maltos ordino apdovanoji-
mas, suteikiamas kilmingam Maltos ordino 
riteriui už tai, kad šis pašventė didžiąją 
savo gyvenimo dalį, padėdamas Maltos 
ordinui siekti jo aukščiausių tikslų.

Maltos ordino Didžiojo Magistro 
Įgaliotojo Atstovo titulas turi gilias isto-
rines šaknis. XII amžiuje Šv. Jono Ordinas 
(šiandien žinomas kaip Maltos ordinas) 

turėjo panašią struktūrą, kaip ir to meto 
Europos kunigaikštystės. Ji buvo sudaryta 
iš administracinių vienetų (baillages). 
Kiekvieno šio administracinio vieneto 

ordino Didžiojo Magistro atstovas, atsak-
ingas už jo teisę ir administracijos kontrolę.

Maltos ordino Statute nustatyta, kad 
Didysis Maltos ordino Didžiojo Magistro 

garbingas apdovanojimas gali būti suteik-
tas visų klasių Maltos ordino riteriams, o 
taip pat ir katalikų Bažnyčios kardinolams.

Didžiuoju Maltos ordino Didžiojo 
Magistro Įgaliotojo Atstovo Garbės ir 
Atsidavimo kryžiumi yra apdovanojami tik 
Maltos ordino riteriai vyrai.

Per praeitą šimtmetį juo buvo apdo-
vanoti 38 - ni Maltos ordino riteriai.

Daugiausiai šiuo ordinu apdovanotųjų 
yra iš Europos šalių (Italijos, Didžiosios 
Britanijos, Vokietijos, Austrijos, Airijos, 
Prancūzijos, Vengrijos, Lenkijos), tačiau 
taip pat ir iš kitų pasaulio šalių (Brazilijos, 
netgi Kubos) atstovų.

Didįjį Maltos ordino Didžiojo Mag-
istro Įgaliotojo Atstovo Garbės ir Atsida-
vimo kryžių Maltos ordino riteriai privalo 

�

Maltos ordino 
regalijos perdavimas 
LDK valdovų rūmams
LDK Valdovų rūmams perduota saugoti brangi regalija – 
Didysis Maltos ordino Didžiojo Magistro Įgaliotojo Atstovo Garbės 
ir Atsidavimo kryžius

D

Šis apdovanojimas gali 
būti suteiktas visų klasių 
Maltos ordino riteriams, 
o taip pat ir katalikų 
Bažnyčios kardinolams.

Didysis Maltos ordino 
Garbės ir Atsidavimo 
kryžius yra vienas 
aukščiausių Maltos 
ordino apdovanojimų.
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�

Maltos ordino 
regalijos perdavimas 
LDK valdovų rūmams
LDK Valdovų rūmams perduota saugoti brangi regalija – 
Didysis Maltos ordino Didžiojo Magistro Įgaliotojo Atstovo Garbės 
ir Atsidavimo kryžius

D

Šis apdovanojimas gali 
būti suteiktas visų klasių 
Maltos ordino riteriams, 
o taip pat ir katalikų 
Bažnyčios kardinolams.

Didysis Maltos ordino 
Garbės ir Atsidavimo 
kryžius yra vienas 
aukščiausių Maltos 
ordino apdovanojimų.
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iena  prasidėjo specialiomis 
mišiomis po atviru dangumi, buvo 
apdovanoti aktyviausi organizaci-

jos savanoriai, iškeptas didžiulis tortas, vyko 
folkloro grupės „Ratilai„ koncertas.

 Šventėje dalyvavo daugiau nei  
200 savanorių. Nuo šiol „Maltiečio diena“ 
bus minima kiekvienais metais.

„Maltiečiai jau senokai yra viena 
didžiausių socialinės pagalbos tarnybos 
organizacijų Lietuvoje, tačiau iki šiol 
neturėjome savo šventės. Tokia šventė  
mums, kaip organizacijai, labai reikalinga: 
tai buvo puiki galimybė ne tik susitikti po 
visą Lietuvą išsibarsčiusiems savanoriams, 
bet ir kartu aptarti tolimesnius veiklos tik-
slus, stiprinti tarpusavio ryšį, – sako MOPT 
prezidentas Romas Abunevičius. – Pasau-
lyje „Maltiečio diena“ paprastai minima jo 
globėjo – Šv. Jono dieną, tačiau Lietuvoje 
plačiai švenčiamos Joninės, todėl mūsų 
šventė paminėta keliomis dienomis vėliau“.

Renginio „Maltiečio diena 2014“ 
metu buvo apdovanota daugiau kaip 30 
aktyviausių maltiečių iš įvairiausių Lietu-
vos miestų: „Metų maltiečių grupės 2014“ 
apdovanojimą gavo Tauragės maltiečių 
grupė, kuri parodė ypač didelį aktyvumą ir 
savo mieste pradėjo daugelį naujų projektų 
vargstantiems seneliams ir neįgaliems 
vaikams.

Visi šventės dalyviai buvo pavaišinti 
specialia „Prezidento koše“, kurią dalino 
MOPT prezidentas Romas Abunevičius, 
skanavo milžiniško maltiečių torto, kurį 
iškepė MOPT Ligonių priežiūros namuose 
vadovė Gražina Semėnienė.

Pasak šventės organizatorės, Lietuvos 
MOPT savanorių koordinatorės Irenos 
Beržinskienės, šventė tikrai pasisekė: 
„Maltiečio dienos“ tikslas yra sujungti visus, 
kuriems nesvetimos pagalbos bei atjautos 
kitam idėjos, buvimas kartu su gerais ir 
nuoširdžiais žmonėmis. Džiaugiuosi, kad į 
pirmą kartą organizuojamą šventę susirinko 
tiek daug savanorių bei jaunų žmonių. Tai 
didelis džiaugsmas, kuriuo galime dalintis 
su kitais“. �

Pirmojoje „Maltiečio dienoje“ 
dalyvavo daugiau kaip 
200 savanorių
2014 metų birželio 27-28 dieną Bygailiuose, Panevėžio raj., 
maltiečiai pirmą kartą surengė „Maltiečio dieną“

D

„Maltiečio diena“ 
prasidėjo šv. Mišiomis 
lauke.
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arptautinė 56 – oji Maltos ordino 
piligrimystė į Lurdą buvo įspūdinga. 
Maltos ordino vadovybė Romoje 

paskelbė, kad joje iš viso dalyvavo daugiau 
negu 6 500 Maltos ordino narių ir savanorių, 
kurie kartu atsivežė daugiau kaip 1 300 
neįgaliųjų ir sunkių ligonių.

Lietuvos maltiečiai pasiuntė į Lurdą 
nemažą delegaciją: autobusu keliavo 34 
asmenys: 5 neįgalieji, 10 padėjėjų, 1 kunigas 
ir 18 piligrimų. Lėktuvu vyko 13 asmenų, iš 
kurių buvo 2 padėjėjos (helperės ligoninėje).

„Didelę pagalba suteikė savanorė iš 
Ispanijos, kuri kalbėjo anglų, ispanų, italų 
ir prancūzųkalbomis, - pasakoja vienas 
kelionės organizatorių Edvinas Regelskis. 
– Tai labai palengvino darbą bendraujant 
su norinčiais įsigyti lietuviškų maltietiškų 
suvenyrų, bei susikalbėjimą techniniais 
klausimais.“

Lietuvos delegacija autobusu kaip pa-
prastai vyko per 6-ias Europos šalis,  
aplankydama gražiausius miestus. 
Didžiuosiuose miestuose ją neretai pasitik-
davo vietiniai maltiečiai, kurie pabūdavo 

gidais, o kartais – ir surengdavo priėmimą.
Lurdas pasitiko lietuvius maltiečių 

piligrimų gausa. Jie atvyko į Lurdą net iš  
33-jų valstybių ir iš visų pasaulio 
žemynų17-ka specialių lėktuvų,  
5 traukiniais ir daugybe automobilių.

56-ajai tarptautinei Maltos ordino 
piligrimystei vadovavo Maltos ordino Didy-
sis Magistras princas Fra’Matthew Festing.

„Yra daug būdų, kaip galite tęsti šią 
piligriminę kelionę sugrįžę namo, – per 
specialių medalių pirmąkart piligriminėje 
kelionėje dalyvaujantiems savanoriams 
įteikimo ceremoniją sakė Didysis Magistras. 
– Yra tūkstančiai puikių savanoriškų veiklų, 
į kurias galime įsitraukti, arba jas tęsti, jei 
jau esame pradėję gerus darbus. Maltos 
Ordino savanoriai prižiūri vargšus, senelius, 
sergančiuosius, neįgaliuosius ir našlaičius, 
dirba ligoninėse, specialiose klinikose, 
senelių namuose, neįgalaus jaunimo vasaros 
stovyklose. Norėčiau, kad ir Jūs šiandien pat 
išsirinktumėte Jums priimtiniausią veiklą 
arba netgi patys susigalvotumėte kokį nors 
kitokį būdą padėti kitiems. Tai reikalinga 
tam, kad šios Lurdo piligriminės kelionės 
dvasia Jumyse gyva išliktų kasdien.Mes 
atvykome melsti sėkmės, kad padėtume 
Maltos Ordinui sekti savo motto: „Tutio 

liudijimas ir meilė vargstantiems. Lurde 
įvyko daug stebuklų, tačiau tikrasis kasdi-
eninis stebuklas – tai pažadinti tikėjimą 
ir gydyti sielą. Su taika širdyje tampame 
nuolankūs ir susitaikantys, atleidžiame 
įžeidimus, atgailaujame už nuodėmes ir 
siekiame ramybės, kuri spindėtų mūsų 
sieloje ir veiduose. Tai ir yra tikrasis Lurdo 
stebuklas…„

Lietuvos piligrimams tarptautinė Maltos 
ordino piligrimystė paliko didžiulį įspūdį, 
nemažai jų prisipažįsta jau pradėję laukti 
kitų metų, kai vėl galės važiuoti į Lurdą. �

Lietuvos maltiečiai 56-oje 
tarptautinėje Maltos ordino 
piligrimystėje Lurde
2014 metų gegužės mėnesį 54 Lietuvos maltiečiai dalyvavo 
56-oje tarptautinėje Maltos Ordino piligrimystėje į Lurdą

 Lietuvos delegacija atvyko į 
Lurdą autobusu ir lėktuvu.

T
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arptautinė 56 – oji Maltos ordino 
piligrimystė į Lurdą buvo įspūdinga. 
Maltos ordino vadovybė Romoje 

paskelbė, kad joje iš viso dalyvavo daugiau 
negu 6 500 Maltos ordino narių ir savanorių, 
kurie kartu atsivežė daugiau kaip 1 300 
neįgaliųjų ir sunkių ligonių.

Lietuvos maltiečiai pasiuntė į Lurdą 
nemažą delegaciją: autobusu keliavo 34 
asmenys: 5 neįgalieji, 10 padėjėjų, 1 kunigas 
ir 18 piligrimų. Lėktuvu vyko 13 asmenų, iš 
kurių buvo 2 padėjėjos (helperės ligoninėje).

„Didelę pagalba suteikė savanorė iš 
Ispanijos, kuri kalbėjo anglų, ispanų, italų 
ir prancūzųkalbomis, - pasakoja vienas 
kelionės organizatorių Edvinas Regelskis. 
– Tai labai palengvino darbą bendraujant 
su norinčiais įsigyti lietuviškų maltietiškų 
suvenyrų, bei susikalbėjimą techniniais 
klausimais.“

Lietuvos delegacija autobusu kaip pa-
prastai vyko per 6-ias Europos šalis,  
aplankydama gražiausius miestus. 
Didžiuosiuose miestuose ją neretai pasitik-
davo vietiniai maltiečiai, kurie pabūdavo 

gidais, o kartais – ir surengdavo priėmimą.
Lurdas pasitiko lietuvius maltiečių 

piligrimų gausa. Jie atvyko į Lurdą net iš  
33-jų valstybių ir iš visų pasaulio 
žemynų17-ka specialių lėktuvų,  
5 traukiniais ir daugybe automobilių.

56-ajai tarptautinei Maltos ordino 
piligrimystei vadovavo Maltos ordino Didy-
sis Magistras princas Fra’Matthew Festing.

„Yra daug būdų, kaip galite tęsti šią 
piligriminę kelionę sugrįžę namo, – per 
specialių medalių pirmąkart piligriminėje 
kelionėje dalyvaujantiems savanoriams 
įteikimo ceremoniją sakė Didysis Magistras. 
– Yra tūkstančiai puikių savanoriškų veiklų, 
į kurias galime įsitraukti, arba jas tęsti, jei 
jau esame pradėję gerus darbus. Maltos 
Ordino savanoriai prižiūri vargšus, senelius, 
sergančiuosius, neįgaliuosius ir našlaičius, 
dirba ligoninėse, specialiose klinikose, 
senelių namuose, neįgalaus jaunimo vasaros 
stovyklose. Norėčiau, kad ir Jūs šiandien pat 
išsirinktumėte Jums priimtiniausią veiklą 
arba netgi patys susigalvotumėte kokį nors 
kitokį būdą padėti kitiems. Tai reikalinga 
tam, kad šios Lurdo piligriminės kelionės 
dvasia Jumyse gyva išliktų kasdien.Mes 
atvykome melsti sėkmės, kad padėtume 
Maltos Ordinui sekti savo motto: „Tutio 

liudijimas ir meilė vargstantiems. Lurde 
įvyko daug stebuklų, tačiau tikrasis kasdi-
eninis stebuklas – tai pažadinti tikėjimą 
ir gydyti sielą. Su taika širdyje tampame 
nuolankūs ir susitaikantys, atleidžiame 
įžeidimus, atgailaujame už nuodėmes ir 
siekiame ramybės, kuri spindėtų mūsų 
sieloje ir veiduose. Tai ir yra tikrasis Lurdo 
stebuklas…„

Lietuvos piligrimams tarptautinė Maltos 
ordino piligrimystė paliko didžiulį įspūdį, 
nemažai jų prisipažįsta jau pradėję laukti 
kitų metų, kai vėl galės važiuoti į Lurdą. �

Lietuvos maltiečiai 56-oje 
tarptautinėje Maltos ordino 
piligrimystėje Lurde
2014 metų gegužės mėnesį 54 Lietuvos maltiečiai dalyvavo 
56-oje tarptautinėje Maltos Ordino piligrimystėje į Lurdą

 Lietuvos delegacija atvyko į 
Lurdą autobusu ir lėktuvu.
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škilminga Eucharistija Šiluvoje 
vidudienį prie altoriaus aikštėje buvo 
švenčiama meldžiant tikėjimo, vilties 

ir meilės ligoniams, gydytojams, slaugyto-
jams, visiems medicinos darbuotojams ir jų 
šeimoms.

Melstis už visus, kurie kenčia, serga, 
nepajėgia dėl įvairių priežasčių džiaugtis 
gyvenimu, kad jie mokėtų įprasminti savo 
kančias, sykiu dėkoti Dievui ir melstis už 
tuos geruosius žmones, kurie padeda, gydo 
tarnauja ligoniams, seneliams, neįgaliesiems, 
Eucharistijos pradžioje kvietė jai vadovavęs 
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 
SJ. Sykiu pasveikino koncelebruosiančius 
vyskupus – Telšių vyskupą Joną Borutą SJ, 
Kauno arkivyskupijos augziliarą vyskupą 
Kęstutį Kėvalą, Vilniaus arkivyskupijos 
vyskupą augziliarą Arūną Poniškaitį. Jėzaus 
Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolą 
t. Gintarą Vitkų SJ, kitus kunigus, tarp 
jų ir tarnaujančius ligoninių kapelionais, 
giedantį Kauno Kristaus Prisikėlimo para-
pijos chorą (vad. R. Baranauskas), pamal-
dose dalyvaujančius LR sveikatos priežiūros 
vadovaujančius asmenis, gydymo, slaugos 
įstaigų vadovus, bendruomenių narius, visus 
Šiluvos piligrimus.

„Atlaidai Šiluvoje – tai tradicinė proga 
maltiečiams susitikti ir kartu pasimelsti už 
mūsų globojamus žmones, – kalbėjo MOPT 
prezidentas Romas Abunevičius. – Džiugu 
matyti šiais metais čia atvyko tiek daug mūsų 
savanorių, kurie yra mūsų organizacijos 
pagrindinė jėga ir ramstis. Kasmet maltiečių 
bendruomenė vis gausėja, plečiasi mūsų 

daug jaunų žmonių. Visa tai reiškia, kad 
galima nudirbti daug daugiau ir didesnių 
naudingų darbų mūsų gimtinei.“

„Džiugu keliauti kartu su maltiečiais į 
šią vieną didžiausių Lietuvos šventovių ir  
kartu patirti nuostabų dvasinį pakylėjimą 

ir apsivalymą, – dalijosi mintimis maltiečių 
savanoris iš Kriaunų Antanas Balčiūnas. – Tai 
tikrai nuostabi bendruomenė, kuri ne tik 
daro gerus darbus, tačiau ir padeda tokiems 
kaip aš įsijungti į pagalbą.“

Homiliją sakęs vyskupas Arūnas 
Poniškaitis atkreipė dėmesį, jog kančia, liga, 
skausmas yra kiekvienam žmogui pažįstami 
iš savo gyvenimo, tad ši patirtis yra ir visus 
vienijanti. Šią ypatingą Šilinių dieną, kaip 
sakė ganytojas, svarbu žvelgti į Dievą ir į vieni 
kitus, mokantis atpažinti kitus kaip Dievo 
vaikus, jų mylinčias širdis, meldžiant meilės 
vieni kitiems, mąstant apie gimimo, gyveni-
mo dovaną ir slėpinį.

„Jėzus Kristus yra arti. Jis trokšta, 
kad mumyse būtų džiaugsmo ir kad šiam 
džiaugsmui nieko netrūktų,„ – sakė, vysku-
pas, pabrėždamas, kaip svarbu ir varge, ir 
kančioje atpažinti ir priimti Dievo artumą, 
kuris yra džiaugsmo šaltinis.

Po šv. mišių maltiečiai skanavo Kriaunų 
maltiečių išvirtos košės, dalijosi mintimis apie 
nuveiktus darbus. �

Į Šiluvos atlaidų Ligonių dieną atvyko daugiau kaip 170 maltiečių 
iš kelių dešimčių Lietuvos miestų. Su savimi jie atsivežė ligonius ir 
neįgaliuosius

Maltiečiai gausiai dalyvavo 
Ligonių dienoje Šiluvoje

I
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ukštu Maltos ordino apdovano-
jimu kariuomenės vadas yra 
pagerbtas už Lietuvos kariuomenės 

ilgametę logistinę pagalbą maltiečių akcijai 
„Maltiečių sriuba“, kurios tikslas – atkreip-
ti Lietuvos visuomenės dėmesį į senus, 
skurstančius ir sergančius vienišus žmones.

 „Šis garbingas apdovanojimas skir-
tas man, tačiau iš tiesų tai visos Lietuvos 
kariuomenės karių nuopelnas. Mes, Lietu-
vos kariai, esame neatskiriama visuomenės 
dalis, tad mūsų pareiga ne tik ginti, bet ir 
padėti savo socialiai pažeidžiamiausiems 
tautiečiams“, – teigia apdovanojimą gavęs 
A. Pocius.

„Lietuvos kariuomenė savo darbais 
įrodė, kad yra neabejinga visuomenės 
silpniesiems – skurstantiems, vargstantiems 
ir seniems, – sako Maltos ordino amba-
sadorius Lietuvoje baronas Christian von 
Bechtolsheim. – Tiek Lietuvos kariuomenės 
vadovybė, tiek ir eiliniai kareiviai, 
padedantys „Maltiečių sriubos“ akcijai 
daugelyje miestų, daro tai tikrai aktyviai ir 

geranoriškai. Šie vyrai ir moterys yra ne tik 
stiprūs ir drąsūs, tačiau taip pat turi geras ir 
jautrias širdis.“

Lietuvos kariuomenė, su kuria bendra-
darbiaujama nuo pat akcijos pradžios 2006 
m., kasmet atveža didžiules karines palap-
ines į „Maltiečių sriubos“ akcijos vietas, jas 
sumontuoja, budi akcijos vietose, padeda 
atvežti sriubą. Jau tradicija tapusio renginio 
„Maltiečių sriuba„ metu Vilniuje ir kituose 
Lietuvos miestuose praeiviams dalinama 
karšta sriuba, kviečiama paaukoti vargstan-
tiems senyvo amžiaus žmonėms, vyksta 
įvairūs muzikantų pasirodymai.

 Surinktos lėšos keliauja į bendrą 
maltiečių fondą, kuris panaudojamas 
senolių priežiūrai bei maisto produktų 
pirkimui.

Naujos bendradarbiavimo 
su Lietuvos kariuomene iniciatyvos

Pasak Maltos ordino pagalbos tarnybos 
prezidento Romo Abunevičiaus, dar vienas 
bendradarbiavimo su Lietuvos kariuomene 
pavyzdys – Generolo Jono Žemaičio karo 
akademijos Vilniuje bendruomenės iniciaty-
va surinkti pinigai benamių maitinimo pro-
jektui. Karo akademijos bendruomenė taip 
pat nuolat aukoja savo asmeninius pinigus 
produktams, prisideda prie kitų maltiečių 
paramos iniciatyvų.

Paskutinis tokio mūsų bendradarbi-
avimo pavyzdys –iniciatyvos „Maltiečių 
Velykos“, kurių metu kariškiai surengė 
socialinę akciją. Jos metu akademijos 
valgykloje perkant kavą, gauti pinigai 
buvo skiriami skurstantiems senoliams. 
Už surinktas lėšas buvo nupirkta sausainių, 
sūrio, aliejaus, cukraus, arbatos ir kitų 
produktų. Būtiniausi maisto produktai buvo 
nupirkti ir už lėšas, gautas už Socialinių 
dienos centrų vaikų pagamintas atvirutes, 
kurias įsigijo kariškai. �

Lietuvos kariuomenės 
vadui įteiktas Maltos ordino 
Didysis Karininko kryžius
Maltos ordinas Lietuvos kariuomenės vadui generolui leitenantui 
Arvydui Pociui įteikė garbingą apdovanojimą – 
Didįjį Karininko Kryžių

A

Didysis Karininko 
kryžius - vienas 
garbingiausių Maltos 
ordino apdovanojimų.
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ukštu Maltos ordino apdovano-
jimu kariuomenės vadas yra 
pagerbtas už Lietuvos kariuomenės 

ilgametę logistinę pagalbą maltiečių akcijai 
„Maltiečių sriuba“, kurios tikslas – atkreip-
ti Lietuvos visuomenės dėmesį į senus, 
skurstančius ir sergančius vienišus žmones.

 „Šis garbingas apdovanojimas skir-
tas man, tačiau iš tiesų tai visos Lietuvos 
kariuomenės karių nuopelnas. Mes, Lietu-
vos kariai, esame neatskiriama visuomenės 
dalis, tad mūsų pareiga ne tik ginti, bet ir 
padėti savo socialiai pažeidžiamiausiems 
tautiečiams“, – teigia apdovanojimą gavęs 
A. Pocius.

„Lietuvos kariuomenė savo darbais 
įrodė, kad yra neabejinga visuomenės 
silpniesiems – skurstantiems, vargstantiems 
ir seniems, – sako Maltos ordino amba-
sadorius Lietuvoje baronas Christian von 
Bechtolsheim. – Tiek Lietuvos kariuomenės 
vadovybė, tiek ir eiliniai kareiviai, 
padedantys „Maltiečių sriubos“ akcijai 
daugelyje miestų, daro tai tikrai aktyviai ir 

geranoriškai. Šie vyrai ir moterys yra ne tik 
stiprūs ir drąsūs, tačiau taip pat turi geras ir 
jautrias širdis.“

Lietuvos kariuomenė, su kuria bendra-
darbiaujama nuo pat akcijos pradžios 2006 
m., kasmet atveža didžiules karines palap-
ines į „Maltiečių sriubos“ akcijos vietas, jas 
sumontuoja, budi akcijos vietose, padeda 
atvežti sriubą. Jau tradicija tapusio renginio 
„Maltiečių sriuba„ metu Vilniuje ir kituose 
Lietuvos miestuose praeiviams dalinama 
karšta sriuba, kviečiama paaukoti vargstan-
tiems senyvo amžiaus žmonėms, vyksta 
įvairūs muzikantų pasirodymai.

 Surinktos lėšos keliauja į bendrą 
maltiečių fondą, kuris panaudojamas 
senolių priežiūrai bei maisto produktų 
pirkimui.

Naujos bendradarbiavimo 
su Lietuvos kariuomene iniciatyvos

Pasak Maltos ordino pagalbos tarnybos 
prezidento Romo Abunevičiaus, dar vienas 
bendradarbiavimo su Lietuvos kariuomene 
pavyzdys – Generolo Jono Žemaičio karo 
akademijos Vilniuje bendruomenės iniciaty-
va surinkti pinigai benamių maitinimo pro-
jektui. Karo akademijos bendruomenė taip 
pat nuolat aukoja savo asmeninius pinigus 
produktams, prisideda prie kitų maltiečių 
paramos iniciatyvų.

Paskutinis tokio mūsų bendradarbi-
avimo pavyzdys –iniciatyvos „Maltiečių 
Velykos“, kurių metu kariškiai surengė 
socialinę akciją. Jos metu akademijos 
valgykloje perkant kavą, gauti pinigai 
buvo skiriami skurstantiems senoliams. 
Už surinktas lėšas buvo nupirkta sausainių, 
sūrio, aliejaus, cukraus, arbatos ir kitų 
produktų. Būtiniausi maisto produktai buvo 
nupirkti ir už lėšas, gautas už Socialinių 
dienos centrų vaikų pagamintas atvirutes, 
kurias įsigijo kariškai. �

Lietuvos kariuomenės 
vadui įteiktas Maltos ordino 
Didysis Karininko kryžius
Maltos ordinas Lietuvos kariuomenės vadui generolui leitenantui 
Arvydui Pociui įteikė garbingą apdovanojimą – 
Didįjį Karininko Kryžių

A

Didysis Karininko 
kryžius - vienas 
garbingiausių Maltos 
ordino apdovanojimų.
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pdovanojimą Vilniaus Rotušėje vy-
kusioje ceremonijoje gruodžio  
18 – os dienos vakare atsiėmė 

Vilniaus MOPT vadovas Vytas Kim.
„Esame labai sujaudinti tokiu aukštu 

Vilniaus maltiečių veiklos įvertinimu, –  
sakė Vytas Kim. – Šv.Kristoforo apdovano-
jimas – tai mūsų darbuotojų ir savanorių 
įvertinimas už jų nuoširdų norą ir pastan-
gas padėti sunkioje padėtyje esantiems 
žmonėms ir padaryti Vilniaus miestą ger-
esne vieta gyventi.“

Apdovanojimas Šv. Kristoforo statulėle 
įsteigtas 1998 metais. Iki 1998 m., ketverius 

metus, Šv. Kristoforo statulėlės (sukurtos 
skulpt. Stanislovo Kuzmos) buvo teikiamos 
nusipelniusiems Lietuvos kino bei teatro 
žmonėms. Dabar jie nominuojami „Auksini-
ais scenos kryžiais“.

Bronzinėmis Šv. Kristoforo statulėlėmis, 
sukurtomis skulptoriaus Eriko Daugulio 
(1951–2012), apdovanojama už nuopelnus 
Vilniaus miestui įvairiose veiklos srityse: 
švietimo, kultūros, teisėsaugos, medici-
nos, mokslo, sporto, verslo ir kt. Gali būti 

ir užsieniečiai), taip pat įstaigos bei organi-
zacijos. �

Vilniaus maltiečiai 
apdovanoti 
Šv. Kristoforo statulėle
Vilniaus maltiečiams už savanorystės skatinimą įteiktas 
garbingiausias Vilniaus miesto apdovanojimas – 
šv. Kristoforo statulėlė

A

Šv. Kristoforo apdovanojimą 
atsiėmė Vilniaus MOPT 

vadovas Vytas Kim.
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78-ojo Maltos ordino Didžiojo 
Magistro princo Fra’Andrew 
Bertie Beatifikacijos bylos pradžia
Pirmą kartą daugelio šimtmečių Maltos ordino istorijoje jo 
Didysis Magistras yra siūlomas tapti šventuoju, todėl tai labai 
reikšmingas įvykis visiems maltiečiams
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2015 metų vasario 20 dieną buvu-
siam ilgamečiui (1988–2008) Maltos 
ordino Didžiajam Magistrui princui 
Fra’Andrew Bertie už Maltos ordino 
socialinių ir medicininių tarnybų 
visame pasaulyje kūrimą ir plėtimą, 
jo darbus viso pasaulio ligoniams ir 
vargstantiesiems Romoje buvo pradėta 

Apie 1300 Maltos ordino narių iš 
viso pasaulio tą dieną Romoje dalyvavo 

-
kacijos ir Kanonizacijos bylos pradžios 
ceremonijoje ir šiam įvykiui skirtose Šv. 
Mišiose.

Pirmą kartą daugelio šimtmečių 
Maltos ordino istorijoje jo Didysis 
Magistras yra siūlomas tapti šventuoju, 
todėl tai labai reikšmingas įvykis 

ir Kanonizacijos bylos pradžios cer-
emonija prasidėjo Laterano Šv.Jono 
bazilikoje (Arcibasilica Papale di San 
Giovanni in Laterano). Tai viena iš 
keturių popiežiaus bazilikų Romoje, 
pati seniausia Vakarų pasaulyje.

Pažymėtina, kad šioje bazilikoje 

vyksta ypatingai retai. Paskutinė joje 

byla buvo popiežiaus Jono Pauliaus II.

Ceremonijoje dalyvavo buvusio 
Maltos ordino Didžiojo Magistro 
brolis, šeimos nariai, daug jo draugų ir 
pasekėjų, kuriems jis buvo ir draugas, ir 

pradžios ceremoniją taip pat atvyko 
visa Maltos ordino Didžioji Taryba, 
daugelio šalių Maltos ordino asociacijų 
prezidentai, Maltos ordino ambasado-
riai įvairiose šalyse.

atidarymo proga aukojo Maltos ordino 
Kardinolas Dvasios vadovas (Cardinalis 
Patronus of the Sovereign Order of 
Malta) Kardinolas Raymond Leo Burke.

„Labai dėkoju Jums visiems, atvykus-
iems į Romą iš 35 šalių ir prisijungus-
iems prie mūsų, tuo išreiškiant didelę 
pagarbąšiam ypatingam didžiulio 
dvasingumo žmogui, – kreipėsi į su-
sirinkusius Maltos ordino Didysis Mag-
istras Fra’Matthew Festing . – Tai yra 
ypatingos pagarbos ženklas Fra’Andrew 
Bertie, kurį taip mylėjo tiek visas Ordi-
nas, tiek ir kiekvienas jūsų. Šis susirinki-
mas – tai dar vienas galiojantis šios 
meilės paliudijimas.“

Didysis magistras Matther Fest-
ing atsiminė intensyvų Fra’Andrew 
Bertie dvasinį gyvenimą, o taip 
pat ir jo didžią meilę mokymuisi, 

Apie 1300 Maltos ordino 
narių iš viso pasaulio 
Romoje dalyvavo 
Dievo Tarno Fra’Andrew 
Bertie Beatifikacijos 
ir Kanonizacijos bylos 
pradžios ceremonijoje 
Romos Laterano Šv.Jono 
bazilikoje 
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78-ojo Maltos ordino Didžiojo 
Magistro princo Fra’Andrew 
Bertie Beatifikacijos bylos pradžia
Pirmą kartą daugelio šimtmečių Maltos ordino istorijoje jo 
Didysis Magistras yra siūlomas tapti šventuoju, todėl tai labai 
reikšmingas įvykis visiems maltiečiams
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tobulėjimui, dvasinėms paieškoms, 
visada motyvavusią šį puikų geriausių 
Didžiosios Britanijos mokyklų 
ir unversitetų studentą, o vėliau 
literatūros profesorių.Tačiau patys svar-
biausi dalykai Andrew Bertie gyvenime 
buvo pasišventimas tarnauti Dievui, 
skurstantiems ir ligoniams.

Maltos ordino Didysis magistras 
Matthew Festing apibūdino savo 
pirmtaką kaip reformatorių, atlikusį la-
bai svarbius pakeitimus ordino gyven-
ime. Savo buvimo Didžiuoju Magistru 
metu (1988 - 2008) Fra’Andrew Bertie 
inicijavo pagrindinio Maltos ordino 
dokumento – Konstitucinės chartijos 
reformą, įnešė daug svarbių dalykų į 
Maltos ordino narių dvasinį gyvenimą, 
aktyviai siekė įtraukti į ordino 
gyvenimą jaunus žmones.

Tai tapo svariomis priežastimis 
pasiūlyti inicijuoti Fra’Andrew Bertie 

praėjus minimaliam leistinam pagal 

Kanonų teisę terminui - tik po penkių 
metų po jo mirties.

bylos pradžios proga Didysis Mag-
istras Fra’ Matthew Festing taip pat 
perskaitė specialų kreipimąsi į popiežių 
Pranciškų, išreikšdamas Maltos ordino 
didelį ir tikrą prisirišimą prie Šventojo 
tėvo mokymo. Magistras ypatingai 
pabrėžė Šventojo sosto “vis didėjantį 
pagalbos vargstantiems ir atstum-
tiesiems realizavimą.”

Lietuvos delegacijos nariai savo 
-

zacijos pradžios ceremonijos Romoje 
pažymėjo ne tik didžiulę dvasinę šio 
įvykio reikšmę, tačiau ir ypatingus 
Fra’Andrew Bertie nuopelnus Lietuvai 
ir Rytų Europos šalims.

Žmogus, kėlęs sau labai didelius 
reikalavimus

Princas Fra’Andrew Bertie buvo 
nepaprastas žmogus, kėlęs sau labai 

Didysis Magistras 
Andrew Bertie
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metų po jo mirties.

bylos pradžios proga Didysis Mag-
istras Fra’ Matthew Festing taip pat 
perskaitė specialų kreipimąsi į popiežių 
Pranciškų, išreikšdamas Maltos ordino 
didelį ir tikrą prisirišimą prie Šventojo 
tėvo mokymo. Magistras ypatingai 
pabrėžė Šventojo sosto “vis didėjantį 
pagalbos vargstantiems ir atstum-
tiesiems realizavimą.”

Lietuvos delegacijos nariai savo 
-

zacijos pradžios ceremonijos Romoje 
pažymėjo ne tik didžiulę dvasinę šio 
įvykio reikšmę, tačiau ir ypatingus 
Fra’Andrew Bertie nuopelnus Lietuvai 
ir Rytų Europos šalims.

Žmogus, kėlęs sau labai didelius 
reikalavimus

Princas Fra’Andrew Bertie buvo 
nepaprastas žmogus, kėlęs sau labai 

Didysis Magistras 
Andrew Bertie
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aukštus  reikalavimus.
„Gyvenime kiekvienas privalome 

siekti tik pačių aukščiausių tikslų ir 
vertingiausių idealų. Jeigu sieksime 
tik lengvų tikslų – mūsų standartai 
neišvengiamai kris ir jokios pažangos 
nebus, – sakydavo jis. – Pasiekti kažko 
didžio įmanoma, tik įdedant didžiules 
pastangas, o neretai ir per kančias.“

78-asis Maltos ordino Didysis mag-
istras Andrew (Willoughby Ninian) 
Bertie kilęs iš labai kilmingos šeimos. Jis 
buvo 7-ojo Abingdon’o grafo anūkas (iš 
tėvo pusės), o iš motinos, Bute markizės 
(Marquess of Bute) pusės – tiesioginis 
Didžiosios Britanijos Stiuartų karališkos 
linijos palikuonis ir Didžiosios Britani-
jos karalienės Elizabeth II giminaitis.

Princas Andrew Bertie buvo pir-
masis anglas, išrinktas į Maltos ordino 
Didžiojo Magistro postą per visą Maltos 
ordino daugiau kaip 900 metų istoriją. 
Išbuvo jis šiame poste tikrai ilgai – nuo 
1988 iki pat savo mirties 2008 metų 
vasarį.

Paprastas, tačiau labai išsilavinęs
Gimęs Londone 1929 metais, prin-

cas Andrew Bertie mokėsi Ampleforth 
koledže šiaurės Anglijoje, studijavo 
Oksfordo ir Londono universitetuose. 
1948–1950 metais būsimasis Didy-
sis Magistras tarnavo Škotų gvardi-
joje, kur 1949 metais gavo karininko 
laipsnį. Išėjęs iš armijos jis pradėjo 
dėstyti užsienio kalbas Worth miesto 
Benediktinų koledže, kur praleido 23 
metus.

„Andrew buvo labai šiltas ir mylintis 
žmones, – prisiminė kunigas Stephen 
Ortiger, jo kolega Worh Benediktinų 
koledže, –  vienas iš tokių dėstytojų, 
kuriuos studentai visada atsimena.“

Kunigas šypsodamasis kalbėjo, kad 
princas Fra’Andrew Bertie tikrai labai 
nustebtų, sužinojęs, kad pradedama jo 

Pasak kunigo, princas gyvenime tikrai 
neturėjo kažkokios pabrėžtinos didybės 
ar apsimestinio šventumo, tačiau ne 
todėl, kad jis toks nebuvo, o todėl, kad 
jam tikrai nesinorėjo to niekam rodyti. 
Andrew Bertie darė gerus dalykus tyliai, 

niekada nesistengdavo tuo išsiskirti ar 
pasirodyti.

Princas Andrew Bertie buvo labai 
apsiskaitęs ir didelis kalbų žinovas. 
Nors būsimasis Didysis Magistras dėstė 
Worth koledže prancūzų ir ispanų 
kalbas, tačiau jam yra tekę dėstyti ir 
kitas anglams netgi labai egzotiškas 
kalbas – rusų, tibetiečių, net sanskrito. 
Andrew Bertie labai domėjosi Rytų 

ir religijomis (ypač budizmu), tačiau 
visada jis liko tvirtas katalikas. Tarnavi-
mas armijoje irgi paliko savo pėdsaką – 
princas turėjo juodą dziudo diržą, buvo 
puikus fechtuotojas.

„Būtent iš Andrew aš išmokau, 
kad išminties kaupimas ir mokymasis 
trunka visą gyvenimą,  tai yra tam tikras 
įsipareigojimas savo paties tobulėjimui 
ir dvasiniam augimui, – prisiminė 
bendravimus su būsimuoju Didžiuoju 
Magistru kunigas Ortiger, kuris, be 
savo tiesioginės – Worth koledžo abato, 
pareigybės, taip pat turi profesional-

-
drew įkvėpdavo ne tik mane, tačiau 
ir tūkstančius kitų Worth koledžo 
studentų, kurie jį pažino, skatindamas 
siekti vertybinių aukštumų, didžių 
tikslų. Andrew žinios daugelyje sričių 
mus visus tiesiog stulbino, jis buvo kaip 
tikra vaikščiojanti enciklopedija…“

Draugų liudijimu, princas  buvo labai 
kuklus, netgi asketiškas. Jis turėdavo 
porą nepaprastai tvarkingų kostiumų, o 
savo atostogų Maltoje metu važinėdavo 
kukliu „Fiat“ automobiliu.

Dosnus likimo nuskriaustiesiems 
ir ligoniams

Draugai princą Andrew Bertie prisi-
mena kaip  itin dvasingą ir rūpestingą 
žmogų Bičiulių teigimu, princas buvo 
vienas iš dosniausių žmonių, kuriuos jie 
sutiko savo gyvenime. Ypač dosnus jis 
būdavo gyvenimo nuskriaustiesiems, 
jam netgi patikdavo būtent šiems 
žmonėms parodyti savo ypatingą 
dosnumą ir nusižeminimą.

Ypač rimtai Andrew Bertie žiūrėdavo 
į neįgaliųjų globą. Pradėjęs dėstyti 
Worth koledže 1960 metais, jis tuoj pat 
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S ėmė propaguoti piligrimystę į Lurdą,  
rinkdavo piligrimų studentų grupes iš 
Worth ir Downside miestų, įjungdamas 
jas į Maltos ordino piligrimų deleg-
acijas iš Didžiosios Britanijos. Kaip 
Andrew Bertie pats sakydavo, jo tikslas 
buvo paskatinti šių jaunų žmonių 
tarnavimą sergantiems ir neįgaliesiems. 
Draugai pasakoja, kad princas An-
drew būdavo pats laimingiausias, 
kai galėdavo pasitarnauti jauniems 
neįgaliesiems, daugelis būtent dėl 
to prisimena jį iš Lurdo piligriminių 
kelionių.

„Daryti kažką naudingo ir svarbaus 
kenčiantiems jam būdavo pats vertin-
giausias dalykas, – prisimena kunigas 
Ortiger. – Jis skatindavo studentus 
mąstyti  Lurdo  vertybėmis – apie tai, 
kaip padėti ligoniams ir neįgaliesiems.“

Būtent noras pasirūpinti ligoniais 
ir neįgaliaisiais ir paskatino princą 
Fra’Andrew Bertie 1956 metais prisi-
jungti prie Maltos ordino, o vėliau – 
1981 metais – tapti jo tikruoju riteriu 
(Professed Knight), duoti amžinuosius 
įžadus.

Tapęs Maltos ordino nariu, princas 
Fra’Andrew pradėjo dar aktyvesnį ir 
platesnį darbą, rūpinantis ligoniais 
ir neįgaliaisiais. Būdamas Maltos 

ordino Didžiuoju Magistru, jis 
dažnai aplankydavo San Giovanni 
Battista Hospital at La Magliana 
ligoninę Romos priemiestyje, taip 
pat anonimiškai kaip paprastas 
patarnautojas (!) padėdavo vienoje 
iš Romos ligoninių. Būtent šis fak-
tas geriausiai atspindi Andrew 
Bertie tikrąją prigimtį ir moralines 
vertybes – tarnavimą sergantiems 
ir kenčiantiems, nesiekiant jokios 
garbės.

Kreipdamasis į popiežių Benediktą 
XVI savo audiencijos 2007 metais 
metu, Didysis Magistras Fra’Andrew 
dar kartą priminė, kaip pirmieji 
Maltos ordino riteriai pašvęsdavo savo 
gyvenimą sergantiems ir sužeistiems 
piligrimams, keliavusiems į Šventąją 
žemę. Riteriai netgi vadindavo ligo-
nius „mūsų sergančiais viešpačiais“. 
Didysis Magistras taip pat visą 
gyvenimą išliko ištikimas šiai ypatin-
gai pagalbai sergantiems, vadindamas 
ligonius pačiu svarbiausiu savo misijos 
Maltos ordine aspektu.

Priėmęs Maltos ordino tikrojo 
nario amžinuosius įžadus 1981 metais, 
princas Andrew Bertie 1983 metais 
buvo išrinktas į aukščiausią Maltos 
ordino valdymo organą – Suverenią 

Didysis Magistras 
su Jaunaisiais 
maltiečiais Trakuose
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piligrimams, keliavusiems į Šventąją 
žemę. Riteriai netgi vadindavo ligo-
nius „mūsų sergančiais viešpačiais“. 
Didysis Magistras taip pat visą 
gyvenimą išliko ištikimas šiai ypatin-
gai pagalbai sergantiems, vadindamas 
ligonius pačiu svarbiausiu savo misijos 
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Didysis Magistras 
su Jaunaisiais 
maltiečiais Trakuose
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Tarybą. Dėl šio paskirimo princas  
persikelė iš gimtojo Worth miesto 
Didžiojoje Britanijoje į Romą, kur 
jis po penkerių metų buvo išrinktas 
Didžiuoju Magistru. Princas Andrew 
Bertie priėmė šį išrinkimą ne tik 
kaip jam suteiktą garbę, tačiau visų 
pirma – kaip savo ypatingą pareigą 
tarnauti ligoniams ir gyvenimo 
nuskriaustiesiems įvairiose pasaulio 
šalyse.

Princui Andrew Bertie tapus 
Didžiuoju magistru, Maltos ordino 
veikla pasaulyje labai išaugo. Dabar 
Maltos ordinas vykdo medicininę ir 
socialinę pagalbą 120–yje šalių, ne tik 
tiekdamas ten humanitarinę pagalbą, 
tačiau ir kurdamas ligonines,, grei-
tosios pagalbos ir socialinės pagal-
bos tarnybas, sanitarines ir vandens 
gėlinimo stotis.

„Kaip Didysis Maltos Ordino mag-
istras, vadovaudamas Ordinui sunkiu 
permainų metu Europos istorijoje ir 
jos didėjančios sekuliarizacijos lai-
kotarpiu, jis atliko šią misiją puikiai, 
išplėsdamas Ordino autoritetą visame 
pasaulyje,“ – sakė Britų Maltos ordino 
asociacijos prezidentas Princas Rupert 
Zu Loewenstein Didžiojo Magistro 
Fra’Andrew Bertie laidotuvėse Romoje.

Vizitas Lietuvoje
Lietuvos maltiečiams įsiminė 

Didžiojo Magistro princo Andrew  
Bertie valstybinis vizitas Lietuvoje  
1999 metų gegužės mėnesį. 

Tuomet  jis susitiko su tuometiniu 
prezidentu J. E. Valdu Adamkumi, 
pasakė kalbą Lietuvos seime, aplankė 
maltiečių bendruomenes Vilniuje ir 
Trakuose.

Didysis Magistras visiems tada 
išliko atmintyje kaip išsilavinęs, 
apsiskaitęs, tačiau labai kuklus ir tylus 
žmogus, jautęsis kiek nejaukiai, kad 
yra priverstas būti dėmesio centre.

Visiems pažinojusiems Didįjį 
Magistrą ir jo darbus, jo stengimąsi 
visada siekti pačių aukščiausių 
moralinių ir vertybinių idealų, princo 

-
izacijos bylos pradėjimas nenustebino. 
Pasaulio maltiečiai mato tai, kaip 
princo Andrew Bertie didžių darbų 
įvertinimo loginę seką.

Pagerbdami buvusį Didyjį Magistrą 
princą Andrew Bertie ir iškilmingą jo 

pradžios ceremoniją Romoje,  
Lietuvos maltiečiai meldėsi specialiai  
aukojamose Šv. Mišiose 24–iuose Li-
etuvos miestuose. �

Didysis Magistras 
Andrew Bertie ir 
Prezidentas Adamkus 
valstybinio vizito į 
Lietuvą metu
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2014 metų 
finansinė ataskaita

2014 metais maltiečiai savo veiklai vykdyti per projektus ir socialines 
akcijas surinko 2 487 300 Lt.  Šie pinigai buvo panaudoti MOPT 

 
28 - iuose miestuose išlaikymui ir stiprinimui. Tai pagalbos programos 
seneliams „Maistas ant ratų“, „Socialinė priežiūra“, Vaikų dienos centrai, 
Jaunųjų maltiečių programos ir projektai. Viso socialinių projektų 
vykdymui 2014 metais buvo išleista 2 485 668 Lt

Įplaukos

Išlaidos
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