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2020 m. buvo ypatingi, pažymėti Covid-19
ženklu. Viruso sukelta pandemija ir karantinas
visame pasaulyje yra beprecedentis įvykis, iš
mūsų pareikalavęs daug ką daryti pirmą kartą ir
nedelsiant. Tai buvo iššūkių ir greitų sprendimų metai.

Organizacijos prezidentas
Bronius Einars

Pirmasis karantinas, užgriuvęs 2020 m. pavasarį,
natūraliai padiktavo naujų veiklų poreikį – jau
nuo pirmųjų dienų pradėjome pagalbos medikams projektą: buvo renkamos lėšos asmens
apsaugos priemonėms pirkti. Pandeminė
situacija pakvietė ir naujai savanorystei – teko
telkti žmones budėti oro uostuose, prisidėti
prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
veiklos skambučių centre ir vykdant budėjimus
globos namuose. Didžiausią ačiū norėtume pasakyti mūsų jaunimui, kuris labai aktyviai prie šių
veiklų prisidėjo.
Sunkumai mobilizavo, skubėjome persitvarkyti. Tad netrukome perorganizuoti ir nuolatines
savo veiklas – senjorų maitinimą, vaikų dienos
centrų veiklą, neįgaliųjų pavėžėjimo paslaugą

ir kt. Nė viena iš veiklų nebuvo nutraukta. Netgi priešingai – suaktyvėjo ir plėtėsi, pagalbos
prašančiųjų daugėjo, reikėjo išmonės bendravimą organizuoti per nuotolį, laikytis saugumo ir
atsiliepti į poreikius.
Antrą karantino bangą sutikome jau užsigrūdinę, daug ko išmokę, daug ką pažinę, o labiausiai – save. Pasirodo, užgriuvus naujai patirčiai esame pasiruošę net plėsti veiklą. 2020 m.
atidarėme senjorų dienos centrą Viduklėje, 2
vaikų dienos centrus Kaune ir pradėjome pirmų
maltietiškų senelių namų įrengimą Telšių rajone
Viekšnaliuose. Iššūkiai augina.
Siūlydamas susipažinti su mūsų veiklos skaičiais,
noriu pasidžiaugti – kiek nuostabiausių istorijų,
tikrų išgyvenimų, vilties ir dėkingumo juose slypi. Pandemija privertė iš naujo pamatuoti ir suvokti, kokie reikalingi mes esame vieni kitiems.
Kaip (pasak popiežiaus Pranciškaus) svarbu
svajoti kartu! (…) kiekvienas su savo tikėjimo ir
įsitikinimų turtingumu, kiekvienas su savo balsu,
tačiau visi kaip broliai ir seserys.“

VEIKLOS GEOGRAFIJA

43
maltiečių grupės
miestuose
ir miesteliuose

2020 m. naujos grupės
Raseiniai, Pušalotas
ir Skuodas
Vakarų regionas
Rytų regionas
Pietų regionas
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MALTIEČIŲ VEIKLOS STATISTIKA

Apie

1098

2600

jaunųjų maltiečių

globojamų
senolių

400

suaugusių
savanorių

21 šalies

mieste ir miestelyje

16

1

5

3

vaikų dienos centrų, juos
lanko 380 vaikų. Didžioji
dalis iš stokojančių ir
pažeidžiamų šeimų

atvira jaunimo erdvė,
kurią nuolat lanko
15 jaunuolių

senjorų klubai,
vienijantys
105 senjorus

senjorų dienos centrai,
kuriuos lanko 50 senjorų
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NAUJA VEIKLA 2020
Bendras projektas su aukok.lt:
PADĖKIME LIETUVOS MEDIKAMS KOVOTI SU KORONAVIRUSU
Nupirkta ir išdalinta:

SURINKTOS
LĖŠOS
FFP1
respiratorių
600 vnt.

FFP2
respiratorių
10 661 vnt.

Dezinfekcinio skysčio:
4 320 litrų (paviršiams),
875 litrų (rankoms)

FFP3
respiratorių
5 741 vnt.

Apsauginių
kaukių
18 600 vnt.

Surinkta

Purkštuvas
automobiliams
dezinfekuoti, 1 vnt.

Medicininių
chalatų
16 000 vnt.

241 596,96 Eur

PROJEKTO EIGA
Projektas vyko visoje Lietuvoje. Per aukok.lt platformą aukoti
galėjo visi šalies gyventojai. Už paramos lėšas įsigytos prekės
buvo skirstomos SPĮ (ligoninėms, poliklinikoms, sveikatos
centrams, slaugos ir globos namams, slaugos ligoninėms, hospisams ir kitoms įstaigoms, susijusioms su sveikatos priežiūra)
pagal poreikį. Poreikį surinko „Laisvės TV“ ir maltiečiai.

PARTNERIAI
Pirštinių
30 000 vnt.

Kombinezonų
10 600 vnt.

Antbačių
20 000
(ilgų) vnt.

Medicininių
apsauginių
akinių
400 vnt.

NAUJA VEIKLA 2020
CIVILINĖ SAUGA – su pandemija užgriuvusi nauja patirtis kėlė naujus iššūkius.

2020-ieji –

pandemijos metai.
Pandemijos
suvaldymui
pritraukti

98
nauji
savanoriai

Veikėme ir derinome darbus kartu su

Vilniaus m. savivaldybe,
Nacionaliniu visuomenės sveikatos
centru, Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentu, pilietine
iniciatyva „Stiprūs kartu“, kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis.
Sustiprėjo bendradarbiavimas ir su valdžios
institucijomis – dalyvavome Finansų ministerijos sukurto

COVID-19 pasekmių mažinimo
fondo veikloje.
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NAUJA VEIKLA 2020
BAIGTAS REGIONALIZACIJOS ETAPAS

Vakarų regiono
vadovas –
Darius Einars

Rytų regiono
vadovė –
Justina Pocej

Visos maltiečių grupės
šalyje suskirstytos į

3 regionus –
Vakarų, Rytų ir
Pietų –

Pietų regiono vadovė –
Irena Beržinskienė

ir kiekvienam jų
priskirtas vadovas.

Regionalizaciją plėtoti padeda

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
vykdoma NVO institucinio stiprinimo programa.

Pietų regiono vadovė
Irena Beržinskienė
Kuruoju 15 maltiečių grupių
šalyje ir labai džiaugiuosi
matydama gretas savanorių.
Kiekvienas atranda savo
vietą, o man smagu patarti,
nukreipti, nes organizacijoje
esu nuo 2002 m. Pradėjau kaip
Aukštadvario grupės vadovė ir
su maltiečiais nuėjau ilgą kelią.
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SENELIŲ PRIEŽIŪRA IR PARAMA
Rūpestis vienišais ir ligotais senyvo amžiaus žmonėmis – pagrindinė mūsų veiklos sritis.

Vežiojame karštą maistą
termosuose

Rūpinamės

2600
43
senyvo amžiaus
žmonių

šalies vietovėse

26

šalies vietovėse

2020 m. vežioti senoliams
karštą maistą prisijungė

3

gyvenvietės –
Kazlų Rūda, Simnas, Viduklė
2020 m. nuvežta

132 000
porcijų karšto maisto
(apie 11000 porcijų per mėn.)

Maisto lauknešėlius savanoriai neša
pagal poreikį 1–4 kartus per savaitę,
vieno krepšelio svoris yra

7–9 kg

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

2020 m.
lapkričio–gruodžio mėn. jau

15-ąjį

kartą vykdėme senelių
paramos akciją
„Maltiečių sriuba“.

Paaukota

491 637
eurai

01
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SENELIŲ PRIEŽIŪRA IR PARAMA
„MALTIEČIŲ SRIUBA“

Akcijos metu surinktas lėšas skirsime:
12 500 Eur
maltiečių savanorių mokymams

9137 Eur
ambulatorinei senolių
slaugai, senjorų klubų
plėtrai ir kt.

86 000 Eur
senelių priežiūrai namuose
skirtoms paslaugoms ir
priemonėms apmokėti

54 000 Eur
Telšių rajone maltiečių
steigiamų senelių namų
įrangai įsigyti
50 000 Eur

280 000 Eur
bus panaudota senelių
paramai maistu

senjorų dienos centro
steigimui

2020 m. pradėtas maltiečių
pirmųjų senelių globos namų
projektas.
Atidarysime juos
2021 m. rugsėjo 10 d.
Tai bus Šv. Jono Krikštytojo
maltiečių namai –
30 vietų globos namai
senyvo amžiaus žmonėms.
Projektą finansuoja
Maltos ordino fondas
„Global Fund for Forgotten
People“, dalis įrangos bus
nupirkta už akcijos
„Maltiečių sriuba“ lėšas.
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SENELIŲ PRIEŽIŪRA IR PARAMA
SENJORŲ DIENOS CENTRAI IR SENJORŲ KLUBAI

Senjorų dienos
centrai suburia

apie 50 senolių,
Turime

3 senjorų dienos
centrus.

Be Alytaus ir Utenos,
2020 m. naujas geografinis
taškas – Viduklė.

kuriuos čia atveda vienišumas –
didžiausia pagyvenusių
žmonių problema.
Senjorų dienos centrų
pagrindinis rėmėjas –

„The Global Fund
for Forgotten People”.

2020 m.

senjorų klubai
vienijo

105 senjorus
penkiose maltiečių grupėse:
Vilniuje, Kaišiadoryse, Žiežmariuose,
Švenčionėliuose, Zarasuose.

PAGALBA VAIKAMS IR JAUNIMUI
VAIKŲ DIENOS CENTRAI
Be vaikų dienos centrų,

Vyžuonų
2020 m.

16

maltietiškų
vaikų
dienos
centrų

Centrus
reguliariai lankė

380

vaikų

kaime veikia

atvira erdvė
jaunimui,
kur po pamokų
susiburia

15

jaunuolių

Bendru sprendimu uždaryti 2 vaikų dienos centrai – Vilniuje ir Klaipėdoje,
bet atidaryti nauji – Kaune Vilijampolėje ir Petrašiūnuose.
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PAGALBA VAIKAMS IR JAUNIMUI
LIDL PARAMA

2020 m. prekybos tinklas „Lidl“ tęsė
socialinį projektą „Už saugią aplinką mūsų
vaikams“, kurio metu „Lidl” parduotuvėse

grąžinant depozitinę tarą
lėšas už ją galima

skirti vaikams,
o pats prekybos tinklas šias lėšas
padvigubina. Karantino mėnesiais pirkėjų
taromatuose pasirinkta

paaukoti suma
prekybos tinklo buvo ne dvigubinama, o

didinama tris kartus.

Prekybos tinklas
2020 m. pervedė

24 927 Eur

Lėšos panaudotos remti per
pandemiją sunkumus patiriančias
šeimas, kurių vaikai lanko dienos
centrus. Buvo perkamas maistas,
mokymosi priemonės ir higienos
bei apsaugos reikmenys.

Organizacinės plėtros vadovas
Edvinas Regelskis
2020-ieji atnešė tikrai daug
išbandymų. Vaikams didžiausias
iššūkis buvo užsidaryti namuose,
be erdvės sau, be galimybės
susitikti su draugais. Tėvams –
vienu metu ir dirbti, ir padėti
vaikams. Darbuotojams – išlikti
ramiems, konsultuoti šeimas,
vienu metu būti IT specialistais,
konsultantais, psichologais ir
tiesiog pagalbininkais. Stengėmės
kuo kokybiškiau padėti visiems.“

PAGALBA VAIKAMS IR JAUNIMUI
„MAŽOJ ŠIRDELĖJ – DIDELĖS IDĖJOS”– priešmokyklinė vaikų ir jaunimo paramos akcija.

Paramos akcijos
tikslas padėti
skurstančioms
šeimoms
suruošti vaikus į
mokyklą.
Iš viso pagalbą
teikiame

804 vaikams
28 šalies
vietovėse.

Akciją globojo

Paaukota

pirmoji
šalies ponia
Diana
Nausėdienė,

1 743 Eur

kuri nuotoliniu
būdu susitiko su

visų dienos
centrų vaikais
ir palinkėjo jiems
sėkmingų mokslo
metų.

Daiktų
padovanota už

9 478 Eur
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PROJEKTAI
NVO STIPRINIMAS
KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ
TEIKIMUI

PROGRAMA „54+“

2020 m. veiklose dalyvavo

102
dalyviai.
Įgyvendinti

7

mokymai.

Projektą finansuoja Europos
Sąjungos struktūrinių fondų
agentūra.

Jau

trečius

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

stiprinti vyresnio darbingo
amžiaus žmonių gebėjimus

metus vykdome
šią vyresnio
amžiaus
savanoriams skirtą
programą

per mokymus kūrybiškumo ugdymo, konfliktų
sprendimo, bendradarbiavimo, verslumo,
IT raštingumo temomis.

„54+“

Projekte per šį laikotarpį dalyvavo
daugiau kaip 160
Įvyko

žmonių

14 mokymų

01
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JAUNIEJI MALTIEČIAI
Organizacijos jaunuomenė, kurios tikslas – burti
jaunus žmones ir padėti formuoti asmenybę per
savanorišką veiklą socialinėje srityje, per dvasinį
ugdymą ir mokymus.

Jaunųjų
maltiečių
veiklos
ataskaita
2020

Galite pažiūrėti Jaunųjų maltiečių
2020 m. veiklos ataskaitą

Jaunųjų maltiečių vadovė
Neringa Sukauskaitė
Aš pati dar mokykloje pradėjusi
savanoriauti tik vėliau supratau,
kad man rūpi tai, kas vyksta
aplinkui, o savanorystė padėjo tą
rūpestį išreikšti. Šiai dienai galiu
pasakyti, kad iš savanorystės
labai daug išmokau, tad ir jaunam
žmogui norėtųsi perduoti šią
patirtį ir žinias, bent pasiūlyti
tai išbandyti. Savanorystė – plati
galimybė mokytis ir puikus įrankis
padėti sau suprasti, koks aš, kokiu
galbūt norėčiau būti ir kaip galiu
prisidėti prie kitų gerovės.”
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SAVANORYSTĖ
SUAUGUSIŲJŲ SAVANORYSTĖ
Sukurta

Maltiečiai yra subūrę

apie 1100

suaugusių savanorių
komandą.

Esant
laisvam
pasirinkimui
savanoriauti,
šią veiklą
vykdyti
reikalingos
žinios.

Maltiečių akademija –
kompetencijų
kėlimo programa.

Įgyvendinti

3 mokymai
po 3 dienas.

Per karantiną
prisijungė

98 nauji žmonės,
panorę savo laiką
skirti kovai su

COVID-19
padariniais

30 dalyvių (iš jų 25 grupių vadovai
ir savanorių koordinatoriai)

01
19

1,2 PROC. GPM PARAMA

Geriems darbams
labai mus įkvepia žmonių pasitikėjimas.
Šiemet Lietuvos

gyventojai maltiečiams

skyrė savo 1,2 proc. GPM –

291 385,16 Eur
Tarp nevyriausybinių organizacijų
buvome antri pagal gautą sumą.
AČIŪ už mūsų veiklos
įvertinimą ir pasitikėjimą.

Generalinė sekretorė
Dalia Kedavičienė
2020 m. deklaruodami pajamas
žmonės mums skyrė 1,2 proc.
GPM – susidarė įspūdinga suma. Už
tokius pinigus galėsime kokybiškai
pasirūpinti savo globojamais
senoliais, vaikais, neįgaliaisiais –
sustiprinti savo gebėjimus, panaudoti
naujus veiklos būdus ar priemones.
Darysime tai atsakingai, galvodami
apie duotus pažadus ir pasitikėjimą.
Dėkojame, kad prisidedate, – tai
skatina mus veikti ir tobulėti!“
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PERIODINIS AUKOJIMAS
,,GERUMO PRENUMERATA” – tai periodinio aukojimo platforma, per kurią priimtiną
sumą, kad ir kelis eurus, galima aukoti kas mėnesį. Iš mažų aukų kartu sudėjus daromi
darbai virsta didele pagalba.

Tokios pagalbos iš „Gerumo prenumeratos“ lėšų sulaukė neįgali
nupirktas elektrinis

Sigita. Jai buvo

neįgaliojo vežimėlis. Moteris dar kažkiek valdo dešinę ranką,
tai kompiuteriu nupiešė paveikslą Dėkingumas. Taip išreiškė savo jausmus ir begalinę
padėką aukojantiems žmonėms.
2020 m. gerumo
prenumeratoriai
paaukojo

26 878 Eur

EDITOS MAŽEIKIENĖS PALIKIMO FONDAS
Tai buvusios senjorų klubo narės pomirtinio palikimo dalis,
skirta vienišiems ir negalią turintiems seneliams remti.
2019 m.
panaudotos lėšos

4717,97 Eur

2020 m. Vilniuje pradėtas

vienišos senjorės vonios
ir tualeto remontas.
Karantinas pristabdė darbus,
jie vėliau bus atnaujinti. Kol kas
išleista 155,45

Eur
Fondo biudžetas

14 673 Eur
2020 m. remontuotas

sugriuvęs kaminas

Viduklėje 96 m. Onutės name.
Išleista 580

Eur

21
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SOCIALINIS VERSLAS
PAVĖŽĖJIMO PASLAUGA

Nuvažiuota:

autobusiuku.

25 000 km

2020 m.

specialiai pritaikytus
automobilius
neįgaliesiems ir

22 582 km 23 088 km

2019 m.

4

2020 m.
atnaujinome paslaugos
autoparką nauju
visiškai pritaikytu

2018 m.

Naudojame

„Važiuojam“
skirta pervežti ar pavėžėti
įvairias negalias turinčius
asmenis specialiai tam
pritaikytu transportu.

1
greitosios pagalbos
automobilį negalintiems
sėdėti ligoniams.

Paslauga pasinaudojo

Dirba

1300

8 darbuotojai,

neįgalių asmenų

pavėžėjimai vykdomi
Vilniuje ir Kaune.

(įskaitant ir šeimos narius).
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SOCIALINIS VERSLAS
DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE

Per 2020 m. tokių paslaugų suteikta

54 asmenims
Tai užėmė daugiau

nei 15 000 darbo valandų
Dirbo

13 specialistų –
socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai.

Paslaugos teikiamos Vilniuje, Kaune,
Marijampolėje ir Alytuje.

Senjorų programų vadovė
Gražina Semėnienė
Jau penkerius metus maltiečiai
teikia licencijuotas dienos socialinės
globos paslaugas. Tai asmeniui
teikiama kompleksinė, specialistų
priežiūros reikalaujanti pagalba.
Darbuotojai padeda stiprinti asmens
gebėjimus ir savarankiškumą,
palaikyti socialinius ryšius su
šeima, bendruomene.“

SOCIALINIS VERSLAS
PIRMOJI PAGALBA

2020 m. dėl karantino
neįvyko nemažai
numatytų renginių, tad
ir budėjimų buvo tik

1

Jūros šventėje

Iš viso dalyvavo

19

paramedikų bei
savanorių

24
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FINANSINĖ APŽVALGA

PAJAMOS

IŠLAIDOS

Fizinių asmenų parama, 34 %

Parama iš užsienio, 8 %

Biudžetinės lėšos, 30 %*

Juridinių asmenų parama, 7 %

Gauta labdara, 15 %

Suteiktų paslaugų pajamos, 6 %

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

Suteiktos labdaros, paramos
sąnaudos, 28 %

Jaunųjų maltiečių veikla ir
projektai, 3 %

Programos senjorams, 24 %

Kitos sąnaudos, 3 %

Programos vaikams ir jaunimui, 15 %

Mobiliųjų tinklų operatorių mokestis
už surinktas aukas, 3%

Organizacijos valdymas ir
administravimas, 15 %
Suteiktų socialinių paslaugų
savikaina, 6 %

Savanorystė, 2 %
Programos neįgaliesiems, 1 %
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DIDIEJI RĖMĖJAI

Lietuviškas prekybos
tinklas jau daugiau kaip

10 metų remia

maltiečių globojamus
žmones.
2020 m. parama
prekėmis ir pinigais siekė

beveik
14 000 Eur.

Prieš Kalėdas „Maxima“
pasirūpino maltiečių
globojamų žmonių
šventiniu stalu – buvo
išdalinta

1,5 t mėsos

Užsisakantys maisto
internetinėje
parduotuvėje jo gali
nupirkti ir maltiečių
globojamiems žmonėms.
2020 m. žmonės
paaukojo

produktų
už 13 637,18 Eur

Nuolatiniai
bendražygiai nepamiršo
mūsų ir sunkiuoju
karantino laikotarpiu,
kai katastrofiškai trūko
asmens apsaugos
priemonių, –

skyrė 8 200 Eur,
už kuriuos nupirkta

respiratorių.

Kompanija taip pat
prisidėjo prie paramos
akcijų. Iš viso skyrė

13 200 Eur

Sieja ilgametė
partnerystė.

„Gardėsio“
duonos

kasdienis indėlis daryti
skurstančių senolių
gyvenimą sotesnį
sutampa su mūsų tikslais.
2020 m. maltiečių
globojami žmonės gavo

duonos
gaminių
už 13 078,38 Eur

Draugystė sieja nuo
2008 m., kompanija
kasmet remia akcijas

„Maltiečių
sriuba,
„Mažoj širdelėj –
didelės idėjos“,
neįgaliesiems
skirtus projektus.
2020 m. skyrė

10 000 Eur

R ĖM ĖJ A I

PA R T N E R I A I

Spalvinis sprendimas atitinkamose spalvų paletėse

C-M-Y-K

Pantone

R-G-B

Mėlyna
100-072-000-006

Reflex blue-100%

036-073-147

Oranžinė
000-051-087-000

Orange 021-100%

216-139-050

Juoda
000-000-000-100

I N F O R M A C I N I A I R ĖM ĖJ A I

Black-100%

000-000-000

Pilka
000-000-000-030

Black-030%

170-170-170

blue: C100 M90 Y10 K0
orange: C0 M60 Y100 K0
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PRISIDĖKITE
LAIKU – savanoriauti

KREIPKITĖS
info@maltieciai.lt
(8 5) 249 7305

LĖŠOMIS – paaukoti

Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT)
Gedimino pr. 56B, Vilnius

