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Mūsų bendras moto –  

Tikėjimo saugojimas ir pagalba 
vargstantiems.

Maltiečių vizija – mo-
derni, atvira, gerbiama, 
tobulėjanti, geros valios 
žmones vienijanti, sava-
noriškais principais bei 
katalikiškomis vertybė-
mis besiremianti organi-
zacija, teikianti kokybiš-
kas socialines paslaugas 
ir siekianti mažinti socia-
linę atskirtį Lietuvoje.

Maltiečių misija – bendra-
darbiaujant su socialiniais 
partneriais bei rėmėjais 
Lietuvoje ir užsienyje, teik-
ti pagalbą vargstantiems, 
neįgaliesiems, vienišiems 
ir kitiems socialinės rizi-
kos asmenims, skatinti vi-
suomenės socialinę brandą 
bei  savanorystę.

Mes maltiečiai esame 
tie, kurie dalindamiesi 
suteikiame tikėjimo 
bei vilties net ir 
vargingiausiems 
mūsų bendruomenės 
nariams.

Maltos ordino pagalbos tarnybos 
prezidentas Bronius Einars:



MŪSŲ VEIKLOS GEOGRAFIJA

42
maltiečių grupės 

miestuose  
ir miesteliuose 

2018 m.

2019 m. prisidėjo Skuodas 
ir Šalčininkai 



PER VISĄ LIETUVĄ

atvira jaunimo erdvė, 
kurią nuolat lanko  

15 jaunuolių

1
senjorų dienos centrai, 

kuriuos lanko 30 senjorų

2
senjorų klubai,  

vienijantys  
105 senjorus

516
vaikų dienos centrų, juos 
lanko 380 vaikų. Didžioji 

dalis iš stokojančių ir 
pažeidžiamų šeimų 

500 
jaunųjų maltiečių  

20 šalies  
miestų ir miestelių

985
suaugę  

savanoriai

2600
globojamų  

senolių



Alytaus senjorų  
dienos centras finansuojamas iš 
„The Global Fund for Forgotten 

People” lėšų.

Utenos senjorų dienos centras 
finansuojamas Nacionalinių 

nevyriausybinių organizacijų 
institucinio stiprinimo  

projekto lėšomis.

Atidaryti 
2 senjorų dienos 

centrai 
Alytuje ir Utenoje.

Alytaus ir Utenos senjorų 
dienos centruos susiburia 

apie 30 senolių, 
kuriuos čia atveda vienišumas –  

didžiausia pagyvenusių  
žmonių problema. 

NAUJA VEIKLA 2019

Nesu praleidusi 
nė vieno centre 
organizuoto renginio. 
Čia tarp bendraminčių 
dienos prabėga greičiau, 
jos spalvingos ir 
įdomios. Dienos centro 
lankymas atitolina 
liūdną senatvę.

Močiutė Aldona iš Alytaus 
senjorų dienos centro:



Suteikėme paslaugų

paslaugų gavėjų

darbuotojai

 4998 19

5

val.

NAUJA VEIKLA 2019
IŠPLĖSTA VEIKLA MARIJAMPOLĖJE  – pradėtos teikti pagalbos 
į namus ir dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose.



NAUJA VEIKLA 2019

1-oji!

Vienu metu virtuvėje  
galima paruošti iki

sriubos

50
litrų

MALTIEČIŲ 

MOBILI VIRTUVĖ TAURAGĖJE – nereikės mokėti už virimo 
paslaugas ir bus galima keliauti per Lietuvą.



Dabar bus lengviau 
palaikyti ryšį su vietos 
institucijomis ir verslu, 
jausti regiono gyvenimo 
pulsą vietoje.

Vakarų regiono vadovė  
Iveta Bieliauskienė: 

Visos grupės 
suskirstytos į

 3 regionus – 
Vakarų, Rytų  

ir Pietų –
 ir kiekvienam jų  

priskirtas vadovas.

Regionalizaciją plėtoti padeda

LR socialinės 
apsaugos ir darbo 

ministerijos 
vykdoma NVO institucinio 

stiprinimo programa.

Pirmasis toks 
bendros veiklos 
regionas darbą  
2019 m. pradėjo

Lietuvos 
vakaruose. 

1-asis!

NAUJA VEIKLA 2019
NAUJAS ETAPAS – REGIONALIZACIJA



Užsisakantys 
maistą internetinėje 

parduotuvėje 

„Barbora”
jo gali nupirkti 

ir maltiečių 
globojamiems 

žmonėms. 

Žmonės paaukojo 
produktų už  

10 853,32 Eur

NAUJA VEIKLA 2019
MAISTO PRODUKTŲ AUKOJIMAS



Maltiečių suburti 

15 
civilinės saugos 

savanorių 

buvo ruošiami padėti 
iškilus nepaprastoms  

situacijoms, evakuacijoms, 
nelaimingiems atsitikimams, 

stichinėms nelaimėms ar 
kitam pavojui. 

NAUJA VEIKLA 2019
CIVILINĖ SAUGA

Dalyvauta 

5 

skirtingo tipo  
(funkcinės, hibridinės, stalo) 

pratybose nacionaliniu ir 
regioniniu lygmeniu.

Civilinės saugos veikla gimė 
iš kasdieniškų maltietiškų 
veiklų – pagalbos žmogui. 
Pasimetusiam, nukentėju-
siam, atsidūrusiam ekstre-
maliose situacijose. Mūsų 
tikslas esant tokiai padėčiai 
informuoti visuomenę, pa-
sirūpinti, lydėti ir būti šalia 
pažeidžiamiausiųjų.

Maltos ordino pagalbos tarnybos 
generalinė sekretorė  
Dalia Kedavičienė:



SENELIŲ PRIEŽIŪRA IR PARAMA 
Rūpestis vienišais ir ligotais senyvo amžiaus žmonėmis – pagrindinė mūsų veiklos sritis.

senyvo amžiaus 
žmonių 

42 
šalies vietovėse.

Rūpinamės

Vežiojame karštą maistą 
termosuose 

24 

šalies vietovėse.

2019 m. vežioti senoliams  
karštą maistą prisijungė

3 
gyvenvietės – 
Kupiškis, Rietavas, Telšiai.

Maisto lauknešėlius savanoriai neša 
pagal poreikį 1–4 kartus per savaitę, 

vieno krepšelio svoris yra

7–9 kg.

Teikiame pagalbą namuose ir 
lankome su maisto lauknešėliais

30
šalies vietovių.

2600



2019 m.  
lapkričio–gruodžio mėn. jau 

14-ąjį 

kartą vykdėme senelių 
paramos akciją  

„Maltiečių sriuba“.

Lietuvos visuomenė  
suaukojo

260 000  
 eurų

Po 

100
eurų 

kiekvienam  
senoliui metams. 

SENELIŲ PRIEŽIŪRA IR PARAMA 
„MALTIEČIŲ SRIUBA“ – kartą per metus vykstanti senelių paramos akcija.



Akcijos metu surinktas lėšas – 
260 000 eurų – skirsime: 

186 000 Eur – 71,5 %

bus panaudota senelių 
paramai maistu

10 000 Eur – 3,8 %

Telšių rajone maltiečių 
steigiamų senelių namų 
įrangai įsigyti 

53 500 Eur – 20,5 %

senelių priežiūrai namuose 
skirtoms paslaugoms ir 
priemonėms apmokėti

10 500 Eur – 4,2 %

maltiečių savanorių mokymams

„MALTIEČIŲ SRIUBA“ 

Prieš kelerius metus 
senolis Antanas buvo 
kaimo vienišius, su 
aplinkiniais nebendravo. 
Nuo vienatvės net 
buvo nustojęs kalbėti. 
Maltiečiai jam tapo 
draugais, pagalbininkais. 
Šiandien Antanas 
sutikdamas maltiečius 
net armoniką išsitraukia.

Simno klebonas  
Raimundas Žukauskas: 

SENELIŲ PRIEŽIŪRA IR PARAMA 



2019 m. tokie klubai vienijo 

105 
senjorus 

penkiose maltiečių grupėse: 
Vilniuje, Kaišiadoryse, Žiežmariuose, 

Švenčionėliuose, Zarasuose.

SENJORŲ KLUBAI

SENELIŲ PRIEŽIŪRA IR PARAMA 



2019 m. turėjome 

16 
maltietiškų 

vaikų dienos 
centrų 

Centrus reguliariai 
lankė

 380 
vaikų 

Dabar mano mergaitė 
lengviau bendrauja 
su bendraamžiais. 
Dėkinga esu už 
pastebėtas problemas ir 
rekomendacijas kreiptis 
į Vaiko raidos centrą.

Marijampolės vaikų dienos centrą 
lankančios mergaitės mama: 

VAIKŲ DIENOS CENTRAI

PAGALBA VAIKAMS IR JAUNIMUI



Pagalba buvo  
suteikta 

260 

vaikus auginančių 
šeimų. 

Veikloje dalyvavo 
daugiau nei 

100 
maltiečių savanorių. 

Be vaikų dienos centrų, 

Vyžuonų
 kaime veikia 

atvira erdvė 
jaunimui, 

kur po pamokų  
susiburia 

15 

jaunuolių. 

PAGALBA VAIKAMS 
IR JAUNIMUI



2019 m. prekybos tinklas „Lidl” 
tęsė bendradarbiavimą su  

3 NVO 

„Lidl” parduotuvėse grąžinant depozitinę 
tarą lėšas už ją galima skirti vaikams, o 
pats prekybos tinklas šias lėšas ketvirčio 
pabaigoje padvigubina ir paskirsto 
organizacijoms. 

Maltiečiai per 2019 metus gavo
 

23 858,84 Eur 
Lėšos skirtos saugesnei vaikų aplinkai įrengti, maitinimui, taip pat visų 

centruose dirbančių darbuotojų ir savanorių kompetencijų kėlimui.

globojančiomis dienos  
centruose vaikus. 

LIDL PARAMA

PAGALBA VAIKAMS IR JAUNIMUI



Paramos akcijos 
tikslas padėti 

skurstančioms 
šeimoms 

suruošti vaikus į 
mokyklą. 

Akcijoje dalyvavo  
ir vaikus parėmė

 45 

verslo 
įmonės ir 

valstybinės 
institucijos. 

Paaukota 

2395 eurai, 
o daiktų  

padovanota už 

27 653 
eurus.

„MAŽOJ ŠIRDELĖJ – DIDELĖS IDĖJOS”– priešmokyklinė vaikų ir jaunimo paramos akcija.

PAGALBA VAIKAMS IR JAUNIMUI



„MAXIMOS“ PARAMA

PAGALBA VAIKAMS IR JAUNIMUI

2019 m. parama prekėmis 
ir pinigais akcijoms 
„Maltiečių sriuba“, 

„Mažoj širdelėj – didelės 
idėjos“, Vaikų velykėlės 

siekė beveik 

30 000 
eurų. 

Lietuviškas prekybos 
tinklas „Maxima” jau 

daugiau kaip 

10 
metų 

remia maltiečių 
globojamus asmenis.

„Maxima”, kaip 
generalinė rėmėja, 

reguliariai dalyvauja 
vaikų paramos akcijose 

ir renginiuose. 



Neįgaliųjų reabilitacijos 
stovykla 

„Move It” 
(„Judėk laisvai“)  
2019 m. rugpjūtį 

Giruliuose vyko jau 

5-tus 
metus.

PAGALBA NEĮGALIESIEMS  

9 

instruktoriai 

(kai kurie iš jų irgi  
neįgaliojo vežimėliuose) 

10 
savanorių 
padėjėjų 
komanda 

užtikrino medicininę bei emocinę priežiūrą ir paramą visą parą

  14
 jaunų žmonių neįgaliųjų vežimėliuose.

NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS STOVYKLA



PAGALBA NEĮGALIESIEMS

Šunų savanorių yra 

3

KANITERAPIJA – reabilitacijos būdas, kai specialiai apmokytas šuo 
neįgaliesiems padeda iš naujo užmegzti bei atkurti socialinius ryšius. 

su jais dirbo 

3 
Klaipėdos savanorės. 

Esu labai dėkinga  
Lotai (keturkojė 
asistentė), kad padėjo 
įveikti baimę gulėti ant 
nugaros, dabar galiu 
mankštintis ir nebijau 
masažo.

31 m. cerebriniu paralyžiumi serganti 
mergina:



PROJEKTAI

Buvo suteikta 

317 
paslaugų,

tai palydėjimas į/iš darbo vietas, 
medicinos įstaigas, laisvalaikio vietas, 

pagalba organizuojant mitybos procesą, 
asmens higienos, dokumentų tvarkymo, 

pasivaikščiojimo, socialinių santykių 
palaikymo paslaugos. 

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 
Vilniaus maltiečiai, kaip 

projekto partneriai,  
pradėjo teikti 

asmeninio 
asistento 
paslaugas 
fizinę ir/ ar kompleksinę 

negalią turintiems Vilniaus 
miesto gyventojams. 

Paslaugas teikė 4  
asmeniniai asistentai.

Projekte dalyvaujančių 
paslaugų gavėjų – 

13

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI 
TEIKIMAS VILNIAUS MIESTE

NVO STIPRINIMAS KOKYBIŠKŲ 
PASLAUGŲ TEIKIMUI

2019 m. veiklose dalyvavo 

117 
dalyvių iš maltiečių ir 
partnerių organizacijų. 

Projektus finansuoja 
Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų 

agentūra.



Savanorystė tapo 
neatsiejama gyvenimo 
dalimi, kuri atnešė 
ne tik patirties, bet ir 
nuostabių pažinčių. Jei 
tai darai atsakingai – tai 
lyg nuoširdi malda, kuri 
atgaivina ir pripildo 
gyvybės.

Kauno savanorė Ramunė:

Maltiečiai yra subūrę 
apie 1000 

suaugusių savanorių 
komandą.

25 grupių vadovai ir savanorių koordinatoriai kompetencijas kėlė 
vasaros stovykloje, kurioje buvo paliestos temos „Priklausomybių turintys pagalbos 

gavėjai“, „Asmeninis efektyvumas“, „Savanorių perdegimas“.

Todėl buvo  
sukurta  

Maltiečių 
akademija – 

kompetencijų  
kėlimo programa.

Įgyvendinti  
2 mokymai 

„Kokybiškas darbas  
su savanoriais“.

Esant laisvam 
pasirinkimui 

savanoriauti šią veiklą 
vykdyti reikalingos 

žinios.

Juose dalyvavo 

30 grupių vadovų ir savanorių 
koordinatorių.

SAVANORYSTĖ
SUAUGUSIŲJŲ SAVANORYSTĖ



 Tai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 
finansuojamas projektas, kurio tikslas – stiprinti 

vyresnio darbingo amžiaus žmonių gebėjimus per 
mokymus kūrybiškumo ugdymo, konfliktų sprendimo, 

bendradarbiavimo, verslumo,  
IT raštingumo temomis. 

Jau 

antrus
 metus 

vykdome vyresnio 
amžiaus savanoriams 

skirtą programą 

„54+“
Projekte per šį laikotarpį dalyvavo daugiau kaip 

100 žmonių

SAVANORYSTĖ
SUAUGUSIŲJŲ SAVANORYSTĖ



Jaunieji 
maltiečiai – 

organizacijos jaunuomenė, vienijanti 
daugiau nei 

500 
savanorių 

ir veikianti 

20 

Lietuvos miestų

2019 m. buvo suformuota ir apmokyta 
vidinė mokymų vadovų komanda, 
kurios tikslas stiprinti jaunųjų maltiečių 
grupes. 

Iš viso 2019 m. tam skirta  

20 mokymų dienų
Vyko socialinės jaunimo iniciatyvos „Idėjos 
padėjėjos” ir „Gerų darbų savaitgalis”, kurios įtraukė 
apie  

2200 jaunuolių 
„Maltiečių sriubos“ akcijoje dalyvavo 

17 jaunųjų maltiečių 
grupių 
Jaunųjų maltiečių sąskrydyje ir jaunųjų maltiečių 
stovykloje dalyvavo 

130 jaunųjų savanorių

SAVANORYSTĖ
JAUNIMO SAVANORYSTĖ – 
JAUNIEJI  MALTIEČIAI



Paramedikų apmokymo programa vyksta šalies mokyklose 
ir yra populiari tarp moksleivių. 

Baigiamosios metų varžybos vyko Jonavoje, jose dalyvavo 

10 mokyklų 
iš 5 skirtingų Lietuvos miestų. 

Varžybų metu 3 dienas rungėsi 

40 jaunųjų paramedikų. 

Nugalėjo komanda iš Ignalinos. 

SAVANORYSTĖ
JAUNIEJI  MOKYKLŲ PARAMEDIKAI



Maltiečių stovykloje 
supratau, koks mylintis 
žmones yra pasaulis, 
aš pati išlaisvėjau, o 
malltiečiai man tapo 
antra šeima. Labai 
branginu tai. 

Kristina Latakaitė,  
„Malta Camp” stovyklos dalyvė:

NEĮGALAUS JAUNIMO STOVYKLA „MALTA CAMP“

2019 m. ji vyko Vokietijoje, 
Bavarijoje, Etalio mieste.  

TARPTAUTINIAI MALTOS 
ORDINO PROJEKTAI

Iš Lietuvos vyko 

10 žmonių – 
5 helperiai ir  5 neįgalieji.  

Stovykla vyko 1 savaitę rugpjūčio mėnesį. 



Autobusu vyko 

39 
piligrimai: 

iš jų 11 pagalbininkų,  
5 jaunieji maltiečiai,  

10 neįgaliųjų:  
6 ratukuose, 2 turintys 

regėjimo negalią,  
2 silpnai vaikščiojantys, taip 

pat  5 senjoros maltietės. 
Grupę  lydėjo kunigas.

Lėktuvu skrido  

22 
piligrimai,
iš jų 4 neįgalieji ratukuose. 

Grupę lydėjo kunigas. 

Iš viso delegacijose dalyvavo 

67 
piligrimai.

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į LURDĄ

TARPTAUTINIAI MALTOS 
ORDINO PROJEKTAI

Maltiečių draugijoje 
vyksta tikras, gyvas, 
gilus tikėjimo 
išgyvenimas.

Maltiečių dvasinis vadovas kunigas 
Vytautas Rapalis:



Įvažiuoti neįgaliojo vežimėliu ir praustis 
pritaikytas neįgalios po insulto  
vilnietės Benjaminos vonios kambarys. 
Tam skirta 3 759,60 Eur. 

EDITOS MAŽEIKIENĖS PALIKIMO FONDAS
Tai buvusios senjorų klubo narės pomirtinio palikimo dalis, skirta vienišiems ir negalią 
turintiems seneliams remti. 

Fondo biudžetas  
14 673 Eur. 

2019 m. fondo lėšų 
panaudota  
4 717,97 Eur. 

958,37 Eur išleista Simno 
miestelyje gyvenančio Antano 
namelio remontui.



PAVĖŽĖJIMO PASLAUGA

SOCIALINIS VERSLAS

 „Važiuojam“ 
skirta pervežti ar 
pavėžėti įvairias 

negalias turinčius 
asmenis specialiai tam 
pritaikytu transportu. 

Ja pasinaudojo 

1361 
neįgalus asmuo 

(įskaitant ir šeimos 
narius). 

Paslauga buvo suteikta

2018 m. 843 kartus

1174 kartus2019 m.

Paslaugoje dirba 

8 
darbuotojai, 

pavėžėjimai vykdomi 
Vilniuje ir Kaune. 



Per 2019 m. tokių paslaugų suteikta 

49 asmenims 

Tai užėmė daugiau 

nei 10 000 darbo valandų 

Dirbo 

12 specialistų – 
socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. 

Paslaugos teikiamos Vilniuje, Kaune, 
Marijampolėje ir Alytuje.

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE

SOCIALINIS VERSLAS



Maltiečių kokybiškos 
paslaugos ir lanksti 
partnerystė leidžia 
būti užtikrintiems, kad 
mūsų renginio dalyvių 
saugumu bus tinkamai 
pasirūpinta.

Diskusijų festivalio „Būtent!“ 
organizatoriai:

2019 m. budėjimai buvo 

2 - 
Jūros šventėje 

ir diskusijų 
festivalyje 
BŪTENT! 

Iš viso dalyvavo
 15 

paramedikų bei 
savanorių 

Viena 

Vokietijos  
maltiečių

  4 

paramedikų  
brigada  
iš Kylio. 

Mūsų savanoriai taip pat vyko į Kylio festivalį budėti ir semtis patirties.

PIRMOJI PAGALBA

SOCIALINIS VERSLAS



PAJAMOS

Biudžetinės lėšos, 30 %* Programos senjorams, 24 %

Fizinių asmenų parama, 33 % Programos vaikams ir jaunimui,  
19 %

Juridinių asmenų parama, 7 %

*Biudžetinės lėšos tai Valstybės, savivaldybių bei Europos struktūrinių ir kitų fondų lėšos.

Programos neįgaliesiems, 5 %

Parama iš užsienio, 6 % Organizacijos valdymas ir lėšų 
paieška, 17 %

Jaunųjų maltiečių veikla, 3 %

Kitas finansavimas, 3 % Suteiktos labdaros, paramos 
sąnaudos, 25 %

Gauta parama turtu, 
paslaugomis, 21 % Kitų veiklų išlaidos, 7 %

FINANSINĖ APŽVALGA

IŠLAIDOS



RĖMĖJAI

PARTNERIAI 

INFORMACINIAI RĖMĖJAI

blue: C100 M90 Y10 K0
orange: C0 M60 Y100 K0

 

Mėlyna

Oranžinė

Juoda

C - M - Y - K      Pantone       R - G - B

100-072-000-006 Reflex blue-100% 036-073-147

000-051-087-000 Orange 021-100% 216-139-050

000-000-000-100 Black-100% 000-000-000

Pilka

000-000-000-030 Black-030% 170-170-170

Spalvinis sprendimas atitinkamose spalvų paletėse


