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Maltos ordino pagalbos tarnybos 

2017 metų veiklos apžvalga 

 

Pagalba seneliams 

Savanoriška pagalba. Iš viso lankome ir pagalbą suteikiame 2600 garbingo amžiaus 

vienišų žmonių 42 Lietuvos miestuose ir miesteliuose.  Mūsų veiklos geografija vis 

plečiasi – per 2017 m. prie jau esamų grupių prisijungė Kupiškis ir Ežerėlis. Globotiniais 

rūpinasi 1071 suaugęs savanoris ir 515 jaunųjų maltiečių. Teikiame nuolatinę pagalbą – 

maistu, priežiūros priemonėmis, lankome sergančius ir atliekame buities darbus. Taip 

pat periodinę pagalbą – lydime į slaugos ir gydymo įstaigas, ieškome specialistų 

konsultuoti juridiniais, medicinos ar buities klausimais, organizuojame talkas 

paremontuoti namus, pasiruošti malkų, spręsti pačias įvairiausias bėdas. Tai ypač 

aktualu kaimiškose vietovėse ir vienkiemiuose gyvenantiems globotiniams. Daug 

pagalbos prašymų sulaukiame šaltuoju periodu, kai užšąla šuliniai, nešildo krosnys, 

pučia per kiauras namų sienas, o užpustytais keliais nei mediko, nei parduotuvės 

nepasieksi.  

„Maistas ant ratų“. Šis projektas vienas seniausių, specialiai sukurtas vežioti paruoštą 

maistą neišgalintiems prasimaitinti silpniems seneliams.1993 m. jis startavo 10-yje 

miestų, o 2017 m. sriuba termosuose jau pasiekė senelius 22 šalies vietovėse. Jo tikslas – 

pristatyti šiltą maistą tiesiai į namus 2–3 kartus per savaitę ir tai seneliams nieko 

nekainuoja. Atvežame apie 1 litrą ką tik išvirtos sriubos, kad silpnos sveikatos seni 

žmonės turėtų bent kelias porcijas paruošto valgio.  

Senjorų klubai. Jie veikė 5 miestuose (Vilniuje, Kaišiadoryse, Žiežmariuose, 

Švenčionėliuose, Zarasuose). Klubų edukacinėse ir kultūrinėse programose dalyvavo 

102 senoliai. Labai skatiname senjorų savanorystę, matome šios veiklos dvipusę naudą 

– stipresni senjorai jaučiasi užimti, o silpnesni sulaukia pagalbos ir bendraamžių 

draugystės. 

 „Maltiečių sriuba“. Tai kasmetinė senelių paramos akcija, vykusi jau 12-ąjį kartą. 2017 

m. tikslas – surinkti 260 000 eurų, kad visus metus galėtume vykdyti nuolatinę pagalbą 

senoliams. Iš akcijos lėšų perkama vežiojama į namus sriuba, mokama už degalus, 

maisto lauknešėlius seneliams, kurie dar gali išsivirti patys, bet neturi už ką. Lėšos 

panaudojamos ir kitai senelių pagalbai – slaugai, higienai, buities reikmėms, net 

anapilin iškeliavusio globotinio kapo priežiūrai. 
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Paramos koncerto ir du mėnesius (lapkričio ir gruodžio) trukusios akcijos metu 

surinkta 220 000 eurų, tad nuspręsta ją pratęsti vasario mėn. Lūkesčiai pasiteisino – 

surinkome trūkstamus 40 000 eurų, pagalbos maistu ir kitomis priemonėmis sulauks 

visi mūsų globojami 2600 senelių. 

Pagalba vaikams 

Vaikų dienos centrai. 2017 m. turėjome 12 vaikų dienos centrų (Kartenoje, Kaune, 

Kriaunose, Kelmėje, Užventyje, N. Akmenėje, Viekšniuose, Šiauliuose, Tauragėje, 

Telšiuose, Marijampolėje, Vilniuje). Juos lankė 335 vaikai iš 220 socialiai remtinų šeimų. 

Centrai veikia 5 dienas per savaitę po 4–8 valandas per dieną. Jie dirba ir vasaros 

atostogų metu. Kartu su Prezidentės kampanija „Už saugią Lietuvą“ buvo 

suorganizuotos 3 vasaros stovyklos pamainos – prie jūros ir Dzūkijoje ilsėjosi 55 vaikai 

iš 7 dienos centrų. Daugeliui vaikų tai buvo pirma gyvenime vasaros stovykla. 

Jaunimo centrai. 2017 m. turėjome 2 jaunimo centrus (Aukštadvaryje ir Kaune), juos 

lankė daugiau kaip 120 šių miestų jaunuolių. Tokios erdvės jaunimą ištraukia iš gatvės, 

nuo kompiuterių ir iš po vidines problemas slepiančių gobtuvų. 

„Mažoj širdelėj – didelės idėjos". Tai kasmetinė vaikų paramos akcija prieš naujus 

mokslo metus. Tikslas – padėti išruošti skurdžiai gyvenančių šeimų vaikus į mokyklas 

ir surinkti lėšų vaikų maitinimui maltiečių vaikų dienos centruose. 2017 m. surinkta 

6000 eurų aukų ir mokyklinių priemonių už daugiau kaip 13 000 eurų, kurios buvo 

išdalintos 33 Lietuvos miestų ir miestelių vaikams. 

Pagalba neįgaliesiems 

Aktyvios reabilitacijos stovykla „Move It“. Vasarą 10 dienų stovykla vyko jau trečią 

kartą. Ji skirta jauniems, neseniai patyrusiems traumą neįgaliesiems. Stovyklos 

ypatingumas – neįgaliuosius moko neįgalūs instruktoriai, patys judantys su vežimėlio 

pagalba ir geriausiai suprantantys tokio pat likimo draugus. Stovykloje dalyvavo 12 

neįgaliųjų, 6 neįgalūs instruktoriai ir 12 maltiečių padėjėjų. 

Tarptautinė Maltos ordino vasaros stovykla neįgaliam jaunimui „Malta Camp“. Tai 

kasmet vis kitoje šalyje vykstanti stovykla, į kurią susirenka iki 500 dalyvių – neįgalaus 

jaunimo iš viso pasaulio. 2017 m. ji vyko Zalcburge, Austrijoje. Lietuvos delegacijos 

sudėtyje buvo 4 neįgalieji, lydimi 5 maltiečių padėjėjų. 

Piligriminės kelionės. Kasmetinėje kelionėje į Lurdą, vykstančioje gegužės pirmąjį 

savaitgalį, dalyvavo 47 Lietuvos maltiečiai – tarp delegacijos narių buvo 9 neįgalieji ir 2 

kunigai. Daugiau kaip 150 maltiečių ir jų atvežtų neįgaliųjų dalyvavo Šiluvos 

atlaiduose Ligonių dienoje rugsėjo 13 d. 

 Pirmoji pagalba  
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Jaunieji mokyklos paramedikai. Šioje programoje 2016–2017 mokslo metais dalyvavo 

230 moksleivių iš 22 Lietuvos mokyklų. Egzaminą išlaikė 107 moksleiviai. Jaunųjų 

paramedikų varžybos vyko Vilniuje (4 mokyklos, 16 moksleivių), Telšiuose (7 

mokyklos, 32 moksleiviai), Jonavoje (5 mokyklos, 28 moksleiviai). Respublikinės 

baigiamosios jaunųjų paramedikų varžybos-stovykla vyko Burokaraistelėje, Varėnos r., 

nugalėjo Klaipėdos moksleiviai. 

 Jaunieji maltiečiai  

2017 m. maltiečių jaunuomenė vienijo 515 savanorių 30 Lietuvos vietovių. Kasmetinis 

jaunųjų maltiečių festivalis vyko Vilniuje (135 dalyviai), buvo parengti 27 pristatymai 

apie MOPT veiklą (5400 dalyvių), Gerųjų darbų savaitgalis vyko spalio13–15 d. 

(daugiau nei 200 dalyvių iš 8 miestų). Įstota į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą 

(LiJOT); dalyvauta Malteser Youth International Network (MYIN) veikloje. Visų 

renginių ir bendros veiklos tikslas – per savanorystę ugdyti jauną žmogų. 

2017 m. jaunimas buvo atsakingas už Lurdo žvakių akciją, kurios metu surinktos lėšos 

(10 824 eurai) paskirtos finansuoti neįgaliųjų kelionę į Lurdą. 

 Socialinis verslas 

 Jis skirtas spręsti opias socialines problemas ir teikti aktualias mokamas paslaugas.  

Pavėžėjimo paslauga „Važiuojam". Ji skirta pervežti ar pavėžėti įvairias negalias 

turinčius asmenis specialiai tam pritaikytu transportu. Vežame gulinčius ir neįgaliojo 

vežimėlyje sėdinčius neįgaliuosius. 2017 m. paslauga buvo suteikta 480 kartų 996 

neįgaliesiems, iš viso nuvažiuota 21 879 km. Už paslaugą neįgalieji moka iš jiems 

valstybės specialiai transportui skirtų lėšų, ji teikiama Vilniuje, Panevėžyje, Klaipėdoje. 

Socialinė priežiūra namuose. Ji skirta sudaryti sąlygas neįgaliam, ligotam ar senam 

žmogui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose. Paslaugų minimali teikimo trukmė 2 

val., maksimali 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę darbo dienomis. Mokesčio už 

paslaugas dydis nustatomas individualiai, atsižvelgus į asmens (šeimos) finansines 

galimybes. 2017 m. tokia priežiūra buvo teikiama Vilniuje, Kaune, Alytuje. Paslauga 

turi poreikį plėstis.  

Pirmosios pagalbos mokymai. Jie buvo surengti Druskininkų sveikatos biure, VGTU 

licėjuje, Kauno Prisikėlimo parapijos Pagalbos namuose tarnyboje, „Žėručio“ pradinėje 

mokykloje, Trakų jaunimo centre. Už mokymus surinktos lėšos skiriamos jaunųjų 

mokyklos paramedikų programai plėsti.  

Pirmoji pagalba viešųjų renginių metu. Pirmosios pagalbos komanda teikė pagalbą 

įvairiuose miestų renginiuose – Jūros šventėje Klaipėdoje, muzikos festivalyje „Meska 

music“, diskusijų festivalyje „Būtent“, Šiluvos atlaiduose. 
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 Sukaktys 

2017 m. Lietuva ir Maltos ordinas paminėjo diplomatinių santykių 25-ąsias metines. Į 

iškilmes atvyko aukščiausio rango Maltos ordino delegacija iš Romos ir svečiai iš 

Vokietijos. Rugsėjo 4 d. LR Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir Maltos Ordino 

Didysis Kancleris J. E. Albrechtas Freiherras von Boeselageris pažymėjo diplomatinių 

santykių užmezgimo metines ir pasirašė dvišalį bendradarbiavimo susitarimą.  

Ta proga Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė aplankė maltiečių 

centrinį biurą, susitiko su Maltos ordino Didžiuoju Kancleriu baronu Albrechtu 

Freiherru von Boeselageriu ir Didžiuoju Hospitaljeru princu Dominique de La 

Rochefoucauld-Montbeliu, su kuriais aptarė Lietuvos ir Maltos ordino dvišalį 

bendradarbiavimą socialinės apsaugos bei humanitarinės pagalbos teikimo srityse.  

 

 

 

 

 

 


