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Maltiečių veiklos 
geografija ir statistika

PER VISĄ LIETUVĄ TURIME:

40 maltiečių grupių 
miestuose ir miesteliuose

986 suaugusius 
savanorius

450 jaunųjų maltiečių 

Maltos ordino pagalbos tarnybos veikla. 2018 m
.

73 darbuotojus, iš jų 12 
etatinių, kiti dirbantys su 
projektais ir programomis 

2600 globojamų senolių

14 vaikų dienos centrų  
+ 2 atvirus jaunimo centrus, 
kuriuos iš viso lankė 444 vaikai

1280 iš viso globojamų vaikų 
iš stokojančių šeimų

5 senjorų klubus, vienijančius  
102 senjorus



Dėkojame visiems, kurie su mumis. 
2018 m. maltiečiams buvo sėkmingi vyk-
dant numatytas veiklas ir turtingi nau-
jų projektų. Pavyko surinkti reikiamą 
sumą – 260 tūkstančių eurų – didžiausiam 
mūsų uždaviniui, t. y. vienišų skurstančių 
senelių maitinimui ir priežiūrai. Sparčiai 
plečiame ir kitą veiklą – pagalbą vaikams. 
Per 2018 m. papildomai atidarėme (turi-
me iš viso 14) 2 vaikų dienos centrus, vie-
nas jų – Klaipėdoje. Tai ypatingas centras 
ypatingiems vaikams, turintiems specia-
liųjų poreikių. Pirmas toks maltiečių.  

2018 m. tokių pirmų kartų buvo ir dau-
giau – pradėjome fizinių asmenų perio
dinio aukojimo programą „Gerumo 
prenumerata“; paskelbėme savanorystės 
projektą „Šiandien aš maltietis“, kuris pa-
dės norintiems „pasimatuoti“ savanorystę 

ir leis bent dieną pabūti maltiečiu; įsibėgė-
ja Vidurio ir Rytų Europos Maltos ordino 
pagalbos tarnybų programos „Maltiečių 
akademija“ renginiai, skirti kelti regioni-
nių grupių vadovų kompetencijas ir vyk-
dyti savanorių tarptautinius mainus.

Taigi imamės naujovių, esame veržlūs, jei 
reikia, aštrūs – visuomenė turi žinoti skau-
džiausias savo problemas. Jei būsime ma-
žiau aštrūs, ir rezultatai bus vos drungti. O 
šito būti negali – juk mūsų rankose žmo-
nių likimai, mums patikėtos didžiausios jų 
viltys, išgyvenimo iššūkiai. 

Džiaugiamės, kad prie mūsų darbų prisi-
deda verslas, valstybės institucijos, geros 
valios žmonės. Vadinasi, pasitiki mumis, 
jiems ne vis vien, kokia bus Lietuva. Taigi 
mums pakeliui. Kartu.



Projektai ir programos

PAGALBA SENELIAMS

„Maistas ant ratų“ – silpniausių senelių maitinimas karšta sriuba. Programa 
vyksta 22 miestuose ir miesteliuose, maisto termosai vežiojami 2–7 kartus 
per savaitę, priklausomai nuo poreikio. Finansuojama iš akcijos „Maltiečių 
sriuba“ lėšų.

Senelių parama maistu – į atokesnes vietas ir stipresniems seneliams savano-
riai neša maisto lauknešėlius ir padeda pasigaminti. Finansuojama iš akcijos 
„Maltiečių sriuba“ lėšų, vyksta 40 Lietuvos vietovių. 

Senelių priežiūra – tai stokojančių ar vienišų lankymas ir pagalba buityje. 
Rūpinamės higiena, vežame pas specialistus, vykdome ūkio darbus. Finan-
suojama iš akcijos „Maltiečių sriuba“ lėšų, vyksta 40 Lietuvos vietovių.

Senjorų klubai – skatiname vyresnių žmonių bendravimą, užimtumą ir sava-
norystę. Klubai veikia 5 miestuose ir vienija 102 senjorus.  

PAGALBA VAIKAMS IR DARBAS SU JAUNIMU 

Vaikų dienos centrai – turime 14. Juos lanko 369 vaikai iš 257 sunkumus pa-
tiriančių šeimų. 2018 m. atidaryti 2 nauji centrai – Vyžuonose ir Klaipėdoje. 
Finansuojama iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei verslo įmonių 
lėšų, taip pat privačiomis ir akcijos „Mažoj širdelėj – didelės idėjos“ lėšomis.

Atviri jaunimo centrai Aukštadvaryje ir Vyžuonose – specialios erdvės, 
kurias lanko 75 jauni žmonės. Tikslas ištraukti juos iš gatvės ir nuo kompiu-
terių. Finansuojama iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei verslo 
įmonių lėšų.

Jaunųjų mokyklų paramedikų ruošimas – moksleivių grupių pirmosios pa-
galbos mokymai, kad nelaimės atveju jie kaip brigada ar atskirai galėtų teikti 
pirmąją pagalbą mokykloje ir bendruomenėje. Mokymai vyko 10 mokyklų, 
paruošta 150 vaikų.

Jaunieji maltiečiai – tai organizacijos jaunuomenė, 2018 m. minėjusi savo 
veiklos 25metį. Lietuvoje yra 30 jaunųjų maltiečių grupių, vienijančių 450 
narių. Tai per savanorystę tobulėjantys jauni žmonės.



PAGALBA NEĮGALIESIEMS IR KITA VEIKLA

Neįgaliųjų stovykla „Move It“ – neseniai traumas patyrusio jaunimo reabi-
litacija ir adaptacija, kuria užsiima likimo broliai – instruktoriai neįgaliojo 
vežimėliuose. 2018 m. stovykloje Giruliuose dalyvavo 20 neįgaliųjų.

Kaniterapija – reabilitacijos būdas, kai specialiai apmokytas šuo neįgalie-
siems padeda užmegzti ar atkurti socialinius ryšius. Su 4 tam paruoštais 
šunimis dirba 4 savanorės. Projektas vyksta Klaipėdoje. 

Maltos ordino kasmetiniai renginiai neįgaliesiems – piligriminė kelionė į 
Lurdą. 2018 m. vyko 66 piligrimai, iš jų 10 neįgaliųjų vežimėliuose. Taip 
pat neįgalaus jaunimo stovykla „Malta Camp“, kasmet vykstanti vis kitoje 
šalyje. 2018 m. į Didžiąją Britaniją skrido 5 neįgalūs Lietuvos atstovai. 

Vargšų maitinimas – viešbutis „Novotel Vilnius Centre“ 3 kartus per mė-
nesį verda 35 litrus sriubos, kurią mūsų savanoriai veža Vilniuje į nakvy-
nės namus ir krizių centrą A. Kojelavičiaus g. Projektas vyksta 8 metai.

SOCIALINIS VERSLAS

Pavėžėjimo paslauga „Važiuojam“ – skirta pervežti įvairias negalias 
turinčius asmenis specialiai tam pritaikytu transportu. Tai mokama 
paslauga, kurios poreikis vis auga. 2017 m. pavėžėjimų – 480, o 2018 m.  
jų buvo 843. Paslauga Vilniuje ir Kaune pasinaudojo 1409 asmenys 
(neįgalieji ir jų šeimos nariai). 

Dienos socialinė globa asmens namuose – licencijuota mokama paslauga, 
kurios tikslas padėti neįgaliam ar ligotam žmogui gyventi visavertį gyve-
nimą. 2018 m. tokių paslaugų suteikta 36 asmenims, 6 specialistai dirbo 
6360 val. 

Pirmoji pagalba – tai mobili specialistų brigada, vykdanti mokamus 
pirmosios pagalbos mokymus ir budinti renginiuose. 2018 m. vyko 11 
budėjimų didžiausių renginių metu – Popiežiaus vizitas, Dainų šventė, 
Jūros šventė ir kt.



PAJAMOS

Fizinių asmenų parama, 
35 %

Valstybės ir savivaldybių 
biudžeto lėšos, 26 %

Parama daiktais, 24 %

Juridinių asmenų 
parama, 13 %

Pajamos už paslaugas, 
2 %

IŠLAIDOS

Pagalba senjorams, 
25 %

Pagalba vaikams ir darbas 
su jaunimu, 23 %

Pagalba neįgaliesiems,  
7 %

Parama daiktais, 24 %

Organizacijos valdymas 
ir lėšų paieška, 12 %

Kiti projektai ir 
veiklos (savanorystės 
skatinimas, Pasaulio 
Tautų Teisuolių parama 
ir kt.), 9 % 

Finansinė apžvalga



GENERALINIAI RĖMĖJAI

RĖMĖJAI

INFORMACINIAI RĖMĖJAI

 

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

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



Paremti organizaciją galite:
 internetu – http://maltieciai.lt/aukoti/ 
į sąskaitą – Maltos ordino pagalbos tarnyba,  
LUMINOR, LT92 4010 0424 0008 3985


