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Organizacijos prezidentas
Bronius Einars

Maltiečiams 2021 m. buvo jubiliejiniai metai –
organizacija minėjo veiklos 30-metį. Maltos
ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje oficialiai
įregistruota 1991 m. spalio 29 d. Ji įkurta vyskupų Juozo Tunaičio, Jono Borutos, kunigo
Vaclovo Aliulio bei kt. siekiant šalyje turėti
katalikišką labdaros organizaciją, kuri savo
veikloje vadovautųsi Maltos ordino vertybėmis
ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų
žmonėms. Mūsų organizacijos istorija prasidėjo kartu su mūsų šalies nepriklausomybės
atkūrimu. Pirmuosius gyvavimo metus organizacijos veteranai prisimena kaip ypač sudėtingus – šalies ekonomiką kausto Maskvos
blokada, dėl įmonių bankroto didėja nedarbas,
trūksta paprasčiausių buities ir medicinos
priemonių. Bet jau per pirmuosius veiklos
metus maltiečiai nuveikia tikrai daug – įsteigtos 2 socialinės valgyklos, vaistinė, vyko aktyvi
pagalba ligoninėms, senelių ir vaikų namams,
mokykloms. Lietuvos miestuose ir miesteliuose savanoriškos veiklos pagrindu po maltiečių
vėliava buriasi savanoriai, kad galėtų pagelbėti
socialinius ir finansinius sunkumus patiriančiai beatsikuriančiai valstybei.
Per pirmuosius maltiečių Lietuvoje gyvavimo
metus skirtinguose miestuose buvo įsteigta 12
maltiečių grupių, vienijančių 116 narių. Dabar
jau galime pasigirti tikrai iškalbinga 30-mečio

statistika: turime 2000 savanorių 42 šalies vietovėse, maitiname ir globojame 2800 senolių,
2021 m. atidaryti pirmieji maltietiški globos
namai, esame įsteigę 16 vaikų dienos centrų,
pradėjome naują jaunuolių iš globos namų ir
socialinės rizikos šeimų palydėjimo paslaugą,
o pavėžėdami neįgaliuosius ir ligonius nukeliavome tiek kilometrų, kad net 98 kartus
apjuostume Lietuvą.
Per 30 organizacijos veiklos metų augo ne tik
skaičiai, ypatingos šalyje vykstančios situacijos diktavo ir naujų veiksmų būtinumą.
2021 m., be pandemijos iššūkių, dalyvavimo
vakcinacijos procesuose, maltiečiams buvo
patikėta vykdyti pagalbą valstybei šalinant
neteisėtos migracijos per Baltarusijos-Lietuvos sieną krizės padarinius, o metų pabaigoje
pradėta vykdyti pabėgėlių iš Irako, Sirijos,
Afganistano integracija.
Kviečiu susipažinti su maltiečių 2021 m. veik
los ataskaita išsamiau.
Ačiū maltiečiams ir rėmėjams už nuostabius
darbus, kuriuos atliekame kartu. Tikiu mūsų
bendruomene, tikiu mūsų misija ir išpažįstamomis vertybėmis. Tikiu, kad kartu mes
galime daug.
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Maltos ordino pagalbos tarnyba (toliau – maltiečiai) yra seniausios ir daugiau
kaip 950 metų visame pasaulyje labdaringą veiklą vykdančios organizacijos –
Maltos ordino – dalis.

Maltiečių vizija

Maltiečių misija

Maltiečių moto

Moderni, atvira, gerbiama,
tobulėjanti, geros valios žmones
vienijanti, savanoriškais
principais bei katalikiškomis
vertybėmis besiremianti
organizacija, teikianti
kokybiškas socialines paslaugas
ir siekianti mažinti socialinę
atskirtį Lietuvoje.

Bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais
bei rėmėjais Lietuvoje ir
užsienyje, teikti pagalbą
vargstantiems, neįgaliesiems,
vienišiems ir kitiems socialinės
rizikos asmenims, skatinti
visuomenės socialinę brandą
bei savanorystę.

Maltos ordino pagalbos
tarnyba vadovaujasi jau
daugiau kaip 950 metų
gyvuojančiu Maltos ordino
šūkiu: „Tikėjimo saugojimas
ir pagalba vargstantiems”
(lot. Tuitio Fidei et Obsequium
Pauperum).
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MALTIEČIŲ VEIKLOS STATISTIKA

1005

700

42

+ 263
naujai užregistruoti savanoriai,
prisidėję valdant ekstremalias
situacijas

jaunųjų
maltiečių

maltiečių grupės
miestuose ir
miesteliuose

16
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5

vaikų dienos centrų

senjorų klubai,
vienijantys
60 senjorų

senjorų dienos centrai,
kuriuos lanko 87 senjorai

suaugusių savanorių

+ jaunimo palydėjimo
paslauga
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PAGALBA SENELIAMS
S E N E L I Ų PA R A M A M A I S T U
Rūpestis vienišais ir ligotais senyvo amžiaus žmonėmis – pagrindinė maltiečių veiklos sritis.
Programos metu

2–3 kartus
,,Maisto ant ratų“
programa, kai
senoliams vežamas
į namus karštas
maistas arba maisto
lauknešėliai, buvo
vykdoma

30
vietovių.

per savaitę, o kai kuriose
vietovėse ir kasdien, pristatomas
jau pagamintas maistas
(dažniausiai sriuba ir duona).

Vienos paruošto
patiekalo porcijos
kaina vidutiniškai

~1,5 Eur

Programą vykdė MOPT
darbuotojai, savanoriai,
jaunieji maltiečiai –
iš viso apie

Būtiniausių ilgėliau
galiojančių produktų rinkinys
kartą per savaitę.

Lauknešėlio dydis apie

8 kg

Per metus išdalinta

120
asmenų.

170 000

maisto porcijų.

Karštas pagamintas maistas vežiojamas šiose vietovėse: Akmenė, Venta, Alytus,
Aukštadvaris, Druskininkai, Leipalingis, Ignalina, Didžiasalis, Kaišiadorys, Kaunas, Kazlų
Rūda, Kupiškis, Marijampolė, Palanga, Panevėžys, Pivašiūnai, Simnas, Prienai, Raseiniai,
Rietavas, Rokiškis, Šiauliai, Švenčionėliai, Tauragė, Utena, Užpaliai, Vyžuonos, Viduklė,
Vilkaviškis, Vilnius. Iš viso 30 vietovių.

Prie šios programos
vykdymo prisidėjo
ir rėmėjai, nuolat
skirdami paramą
duona, kitais maisto
produktais, pagamintu
karštu maistu.
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PAGALBA SENELIAMS
SENELIŲ LANKYMAS
JŲ NAMUOSE
Stipresnės sveikatos senjorams,
kuriems nebūtina tiekti karštą
maistą, teikiama visokeriopa
savanoriška pagalba jų namuose.
Susidraugavus savanoriui ir
globotiniui, užsimezga dviejų
žmonių draugystė, jie tampa kaip
šeimos nariai, ir savanoris perima
dalį buitinių užduočių, kurių
senyvas žmogus dėl ligos ar kt.
nebegali vykdyti. Atėjęs į senjoro
namus, savanoris bendrauja,
internetu sumoka mokesčius,
užsako maisto produktų, atneša
nupirkto maisto, vaistų, padeda
pasigaminti, susitvarkyti buitį,
aplinką (malkos, sodas), palydi
į medicinos įstaigas, kapines,
maldos namus, sveikina per
šventes, kartu švenčia, susirgus
lanko gydymo įstaigoje ir net
kartu keliauja, lanko renginius.

Tokia veikla vykdoma beveik
visose maltiečių grupėse,
pagalba teikiama

2800
senelių.

Senjorų lankymai vyksta
pagal poreikius, vidutiniškai

1

kartą per savaitę.
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PAGALBA SENELIAMS
SENJORŲ DIENOS CENTRAI
Bendravimas brandžiame amžiuje
užima svarbią vietą. Daug senjorų
jaučiasi vieniši ne tik todėl, kad jų
vaikai gyvena atskirai, bet ir todėl,
kad sulaukus pensinio amžiaus ir
baigus darbinę veiklą, nutrūksta
socialiniai ryšiai su aplinka.

2021 m. Maltos ordino fondo

„The Global Fund for
Forgotten People“
finansuoto projekto dėka
atidaryti

2

senjorų dienos centrai:
Vilniuje ir Marijampolėje.

Jie vienija

87

senjorus, juose dirba

5

darbuotojai.
Iš viso Lietuvoje veikia

5

maltietiški senjorų
dienos centrai –
Alytuje, Utenoje ir Viduklėje
plius 2 nauji.

Dėl šalyje paskelbto karantino
centrai dirbo nuotoliniu
būdu, mažomis grupelėmis ar
individualiai. Esant poreikiui
darbuotojai ir savanoriai
senjorus lankė namuose.
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PAGALBA SENELIAMS
SENJORŲ KLUBAI
Į juos buriami ieškantys užimtumo senjorai. Tokių klubų tikslas –
suburti senyvus žmones, norinčius bendrauti, pramogauti, patirti
naujų įspūdžių, siekiančius bendruomeniškumo.

Šiuo metu veikia

3

senjorų klubai:
Dėl pandemijos ir
šalyje paskelbto
karantino 2021 m.
sumažėjo tokių klubų
veikla, 2 miestuose
ji tiesiog nutrūko.

Vilniuje, Kaišiadoryse,
Žiežmariuose.
Jie vienija

60

senjorų.
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PAGALBA SENELIAMS
PIRMIEJI MALTIEČIŲ GLOBOS NAMAI

Jie atidaryti 2021 m.
rugsėjo 15 d. Telšių rajone,
Viekšnaliuose, ir pavadinti

Šv. Jono Krikštytojo
vardu.
Juose –

28

galimos užimti
vietos.

Telšių vyskupo Algirdo
Jurevičiaus leidimu Maltiečių
namuose įsteigta

oficiali koplyčia,
už čia vykstančių pamaldumo
praktikų, liturgijos šventimo ir
kitų religinių praktikų atlikimą
atsakingas

Visų Šventųjų Luokės
parapijos klebonas
Virginijus Palionis.

Koplyčios altorių fundavo
maltiečių dvasinis vadovas

Vytautas Rapalis,
medinį kryžių ir Filermo
Marijos paveikslą padovanojo
Maltos ordino ambasadorius
Lietuvoje

J. E. Manfred Ritter
Mautner von Markhof.

Maltiečių namų ataskaitą galite rasti čia
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PAGALBA SENELIAMS
„MALTIEČIŲ SRIUBOS“ LĖŠŲ
PRITRAUKIMO KAMPANIJA

Kasmet
lapkričio-gruodžio
mėn. vykdomos
lėšų pritraukimo
kampanijos
„Maltiečių sriuba“
metu renkamos lėšos
senjorų projektams.

2021 m. akcijos metu
buvo surinkta

478 351
euras
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PAGALBA SENELIAMS
„MALTIEČIŲ SRIUBOS“ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2022 M.
75 000 Eur

Savanoriška priežiūra
namuose
20 000 Eur

Maltiečių globos namai Telšių
rajone, Viekšnaliuose

Iš viso
478 351 Eur

50 000 Eur

Senjorų dienos centrai

12 500 Eur

Savanorių mokymai

39 851 Eur

280 000 Eur
Senelių parama maistu

Ambulatorinė slauga

1 000 Eur

Senjorų klubų plėtra
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PAGALBA VAIKAMS IR JAUNIMUI
VAIKŲ DIENOS CENTRAI

2021 m. kovo 30 d. Velykų proga
įvyko nuotolinis pirmosios ponios

Dianos Nausėdienės

2021 m.

16

maltietiškų
vaikų
dienos
centrų

Juose buvo
ugdoma

380

vaikų,
dirbo

39

darbuotojai.

Visi centrai teikia
akredituotą vaikų
socialinę dienos
priežiūros paslaugą,
kadangi valstybės
sprendimu vaikų
dienos centrai perėjo
nuo projektinės veiklos
prie akrediduotos
paslaugos.
Kiekviename centre
dirba bent po vieną
kvalifikuotą soc.
darbuotoją ar soc.
pedagogą.

susitikimas su maltiečių vaikų dienos
centrais. Jo metu maltiečių globojami
vaikai deklamavo eiles, dainavo,
papasakojo apie savo veiklas,
grojo bei pasidalino, kaip ruošiasi
šventėms, margina kiaušinius ir
laikosi tradicijų.
2021 m. rugsėjo 3 d.
oficialiai atidarytas

Raseinių maltiečių
vaikų dienos centras.
Atidaryme dalyvavo pirmoji šalies
ponia Diana

Nausėdienė.
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PAGALBA VAIKAMS IR JAUNIMUI
PALYDĖJIMO PASLAUGA

2021 m. naujai
pradėta vykdyti
jaunuolių iš globos
namų ir socialinės
rizikos šeimų

palydėjimo
paslauga

buvo dirbama su

17

jaunuolių iš

2 miestų

(Telšiai ir Marijampolė),
su jais darbavosi

2 darbuotojai.
Jų savarankiškam
gyvenimui išnuomoti

2 butai

Iki 2022 m.
pabaigos
planuojama
pagalbą teikti

30

jaunuolių

Programų vaikams ir jaunimui vadovas
Gražvydas Pavalkis
Palydėjimo paslauga skirta
jaunimui iš šeimų, kurios patiria
rizikos faktorius, arba jaunimui
iš globos namų nuo 16 iki 24 m.
amžiaus. Tikslas – padėti jaunam
žmogui pasiruošti savarankiškam
gyvenimui: baigti mokslus, įgyti
specialybę, sustiprinti gyvenimiškus įgūdžius, kad galėtų nepriklausyti nuo soc. paramos.
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PAGALBA VAIKAMS IR JAUNIMUI
MOKYKLINĖ VAIKŲ PARAMOS KAMPANIJA
„MAŽOJ ŠIRDELĖJ – DIDELĖS IDĖJOS“

Rugpjūčio 3 – rugsėjo 15
dienomis vyko paramos
akcija „Mažoj širdelėj – didelės idėjos“, kurios metu
buvo renkamos

Surinkta labdara perduota vaikų
dienos centrams, specialiosioms
ugdymo įstaigoms ar
daugiavaikėse šeimose augantiems
mažiesiems piliečiams.

mokyklinės
priemonės
ir lėšos.

Geografiniu požiūriu
parama iškeliavo į

2021 m. daugiau akcentuotas ugdymo priemonių
poreikis – tai padiktavo
pandemija. Taip pat reikėjo
naujų vaikiškų drabužių,
sportinės aprangos, nes po
karantino daugiavaikėms
šeimoms buvo sunku išleisti vaikus į mokyklas.

25 Lietuvos
vietoves,
pasiekė daugiau

kaip 400 vaikų.
Akcijos globėja pirmoji ponia

Diana
Nausėdienė

Iš viso buvo
paaukoti

585
eurai
Daiktų surinkta už

6392
eurus
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PAGALBA NEĮGALIESIEMS

TARPTAUTINIAI
MALTOS ORDINO
RENGINIAI

Rugpjūčio mėn. maltiečiai savo globojamus
neįgaliuosius vedė į piligriminį
žygį Tytuvėnai – Šiluva. Dalyvavo

19 neįgaliųjų,
17 helperių,
2021 m. Maltos ordino
neįgalaus jaunimo
stovykla „Malta Camp”
dėl pandemijos

Birželio mėn. tarp
paskelbtų karantinų
įvyko neįgaliųjų
stovykla Monciškėse

neįvyko.

„Paverskit
negalią galia“,

Kaip ir piligriminė
kelionė su neįgaliaisiais
į Prancūzijos Lurdą.

dalyvavo

25 neįgalieji,
24 helperiai.

žygis baigėsi šv. Mišiomis, kurias aukojo maltiečių
dvasinis vadovas kunigas Vytautas Rapalis.
Rugsėjo mėn. kasmetiniuose
Šiluvos atlaiduose dalyvavo

50

maltiečių globojamų neįgaliųjų
iš visos Lietuvos, atvyko

150 maltiečių,
prisijungė svečiai –

20 Vokietijos maltiečių.
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SAVANORYSTĖ
SUAUGUSIŲJŲ SAVANORYSTĖ

2021 m. įvyko:

21 konsultacija

70 konsultacijų

regionų vadovams
apie savanorystę

dirbantiems
su savanoriais

Maltiečiai yra subūrę
daugiau kaip
savanorių komandą,
kuri visoje Lietuvoje
neatlygintinai globoja
senelius, vaikus bei
šeimas, neįgaliuosius
ir prisideda valdant
ekstremalias
situacijas. Esant
laisvam pasirinkimui
savanoriauti, šią veiklą
vykdančiam žmogui
reikalingos žinios.

mokymai

4 grupės
susitikimai

1268 suaugusių

20 savanorių

koordinatorių gavo
mentorystę

4

psichoemocinės
higienos užsiėmimai
savanoriams ir grupių vadovams

1

su regionų
savanorių
koordinatoriais

apie
savanorystę
organizacijoje,
skirti centrinio
biuro
darbuotojams

1 gerosios
patirties apsikeitimo
renginys
tarp grupių savanorių
koordinatorių

1

grupių
vadovams skirta

stovykla

2021 m. atlikta:

savanorystės
migrantų tema
aprašas
VDC
savanorystės
aprašas
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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 2021m. veiklos ataskaita rengiama.

18

MALTOS ORDINO PAGALBOS
TARNYBOS 30-METIS
2021 m. organizacija šventė veiklos 30-metį. Ji įkurta 1991 m. spalio mėn. vyskupų Juozo Tunaičio, Jono Borutos, kunigo Vaclovo Aliulio bei kt. siekiant Lietuvoje turėti katalikišką labdaros organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos ordino vertybėmis ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonėms.

Maltiečius su

veiklos 30-mečiu
sveikino garbingi svečiai iš Maltos ordino,
kolegos iš kitų šalių, šalies vadovai ir Vyriausybės
atstovai: Rugsėjo mėn. į Lietuvą atvyko Maltos ordino

Didysis Hospitaljeras H. E. Dominique
Prince de La Rochefoucauld-Montbel.
Jis turėjo susitikimą su

LR Prezidentu Gitanu Nausėda.
Jo metu kalbėta apie veiklos 30-mečio jubiliejų
ir ilgametę paramą Lietuvos žmonėms.
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MALTOS ORDINO PAGALBOS
TARNYBOS 30-METIS

Taip pat įvyko susitikimai

Rugsėjo 16 d. Didysis Hospitaljeras dalyvavo pirmųjų

su LR sveikatos apsaugos ministru
Arūnu Dulkiu,

maltiečių globos namų Viekšnaliuose atidaryme.

socialinės apsaugos ir darbo
ministre Monika Navickiene

Taip pat atvyko

ir vidaus reikalų ministre
Agne Bilotaite.
Susitikimuose buvo aptarti Covid-19
pandemijos
bei migracijos klausimai, pagalbos poreikis
pažeidžiamiausiems žmonėms. Hospitaljeras
išreiškė ministrams padėkas už partnerystę,
aktyvų maltiečių įtraukimą į veiklas
ir kiekvienam jų įteikė atminimo dovaną –
bronzinį diptiką.

socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Monika Navickienė,
Maltos ordino paramos fondo
„The Global Fund for Forgotten People”

vadovė Lisa Sanchez-Corea Simpson
su kolegėmis,
Maltos ordino ambasadorius Lietuvai
Manfred Ritter Mautner von Markhof
bei jo pavaduotojas Krzysztof Edmund Wardawy.
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MALTOS ORDINO PAGALBOS
TARNYBOS 30-METIS

Tarp susitikimų Didysis
Hospitaljeras lankė maltiečių
grupes ir

Rugsėjo 9 d. įvyko lietuvių
susitikimas su kolegomis iš
Vokietijos „Novotel” viešbutyje.

gyvai bendravo
su savanoriais ir
globojamais žmonėmis –

Aptartos Lietuvoje ir Vokietijoje
kasdien vykdomos maltietiškos
veiklos, darbai susidūrus su
Covid-19 pandemija ir migrantų
srautu, taip pat bendradarbiavimo
galimybės.

vyko į Kauną ir Viduklę.
Be garbingojo svečio iš Maltos
ordino, Lietuvos maltiečius
pasveikinti atvyko

kolegos iš Vokietijos,
Airijos ir Latvijos.

Rugsėjo 11 d. „Vaidilos“ teatre įvyko maltiečių
30-mečio šventė. Maltiečius sveikino Lietuvos
Respublikos ministrės pirmininkės patarėja Aistė
Kairienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Monika Navickienė, švietimo, mokslo ir sporto
ministrės patarėja Agnė Andriuškevičienė,
sveikatos apsaugos ministerijos patarėjas
Marius Čiurlionis, kiti garbūs svečiai,
užsienio šalių maltiečiai.

Po renginio – pasibuvimas
maltiečių centrinio biuro kieme.

Lietuvos maltiečiai buvo apdovanoti padėkomis,
Gerumo angelais – metų apdovanojimais,

Rugsėjo 10 d. Vokietijos ir Airijos
maltiečiai kartu su lietuviais
dalyvavo Švč. Mergelės Marijos
gimimo atlaiduose Šiluvoje.

iš Romos atvežtais Maltos ordino
kryžiais PRO MERITO MELITENSI
ir specialiais medaliais.
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PAGALBA VALSTYBEI ESANT
EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
PANDEMIJOS SUKELTŲ PADARINIŲ ŠALINIMAS

Pagalbą
valstybei
šalinant

pandemijos
pasekmes
buvo vykdoma
visus 2021 m.

Buvo koordinuojamas
savanorių darbas
slaugos namuose ir
ligoninėse

(14 ligoninių
savanoriavo

99
savanoriai).

Maltiečiai savanoriai dalyvavo
vakcinacijos procesuose –
2021 m. vakcinacijos centre
„Litexpo” dirbo

154

savanoriai.
Vyko bendradarbiavimas
su Caritu ir Raudonuoju
Kryžiumi.

Civilinės saugos koordinatorė
Veronika Mačinskaitė
Be pandemijos, 2021 m. atnešė naują krizę – nelegaliai per Baltarusijos
sieną kirtusių migrantų.
Dar kartą galėjome įrodyti, kad nevyriausybinis sektorius pasiruošęs
ir geba kokybiškai padėti tvarkytis
su kylančiomis krizėmis valstybės
institucijoms. Džiugu matyti stiprėjantį dialogą bei tarpusavio supratimą apie mus visus apimančias
krizes ir kaip greitai mobilizuojamės ieškodami sprendimų.
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PAGALBA VALSTYBEI ESANT
EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
NETEISĖTOS MIGRACIJOS PER BALTARUSIJOS-LIETUVOS
SIENĄ KRIZĖS PADARINIŲ ŠALINIMAS

Nuo 2021 m. liepos 1
dienos maltiečiai įsitraukė
į neteisėtos migracijos iš
Baltarusijos krizės reikalus.

Perkėlus asmenis į skirtingas stovyklas,
maltiečiams teko rūpintis Naujininkų
pabėgėlių centro Vilniuje gyventojais.

Imta lankyti

Užkardose rūpintasi

2 pasienio užkardas

žmonių fizine ir
psichologine sveikata,
šiltais rūbais, laisvalaikio
užsiėmimais, stengiantis
palaikyti taikią atmosferą

(Druskininkuose ir
Kabeliuose), kur teikta
pagalba neteisėtiems
migrantams

(~300 žmonių).

tarp gyventojų bei pareigūnų.

Šiame centre koordinuojama humanitarinė
pagalba (labdaros paieška, rūšiavimas ir pan.)
ir užimtumo organizavimas (lietuvių kalbos
pamokos moterims, gimtadienių šventimas,
sportiniai užsiėmimai).
Naujininkų centre nuo lapkričio
vidurio savanoriauja apie

10 savanorių.
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PAGALBA VALSTYBEI ESANT
EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
PABĖGĖLIŲ INTEGRACIJA

Nauja maltiečių veikla
pradėta vykdyti 2021 m.
lapkričio mėnesį.
Pagalba teikiama

81
pabėgėliui
iš Irako, Sirijos,
Afganistano.

Veiklos tikslas –

padėti žmonėms,
kurie dėl vienokių
ar kitokių
priežasčių turi bėgti
iš savo namų, tapti
visaverte Lietuvos
visuomenės dalimi.

Viskas prasideda nuo mažiausių ir
visiškai techninių veiksmų, tokių kaip
užregistravimas poliklinikoje, pagalba
susirandant reikiamą transporto maršrutą,
kompensacijų išmokėjimas ir dokumentų
susitvarkymas iki socialinių ir kultūrinių
veiksmų, tokių kaip aiškinimas, kodėl
lietuviai elgiasi vienaip ar kitaip, kaip jiems
patiems kaip pabėgėliams būtų geriau
prisiderinti prie vietinės aplinkos.
2022 m. veiklą planuojama plėsti atsižvelgus
į dabartinę geopolitinę ir migracijos
Lietuvoje situaciją.
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MALTIEČIŲ DVASINGUMAS

Socialiniame tinkle
„Facebook“ grupėje

Dvasinis maltiečių ugdymas
nuolat skelbiama informacija
apie visos Lietuvos maltiečių dvasines
keliones, šv. Mišias, renginius.
Dėl pandemijos reikalavimų
dauguma šventinių šv. Mišių vyko

nuotoliniu būdu.

Gyvai vyko:

Dvasingumo diena
su šv. Mišiomis maltiečių grupių
vadovų stovykloje Palangoje.

Dvasingumo diena
su šv. Mišiomis
neįgaliųjų stovykloje
Monciškėse.

Lapkričio mėn.
Kauno maltiečių
iniciatyva vyko

rekolekcijos
Tiberiados vienuolyne,
dalyvavo

24

maltiečiai.
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PROJEKTAI
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTAI
NVO STIPRINIMAS KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI

2019 m. pradėtas vykdyti
projektas buvo tęsiamas ir
užbaigtas 2021 m.
Projektu buvo siekiama
stiprinti nevyriausybinių
organizacijų ir
bendruomenių narių
gebėjimus teikti priežiūros
ir pagalbos paslaugas
namuose neįgaliesiems ir
negalintiems apsitarnauti
asmenims.

Projektas baigėsi savanorių
stovykla Palangoje.

Mokymus išklausę
savanoriai tapo

Projekto veiklos
pasiekė beveik

Per dvejus projekto metus
buvo organizuoti

mentoriais

200

6 mokymai
maltiečių ir partnerių
savanoriams.
Mokymus vedė projekto
partneris LSMU.

naujai prie savanorystės
prisijungiantiems ir organizavo
savo gyvenamosios vietovėse

mokymus neturintiems
savanorystės patirties
žmonėms.

asmenų,
kurie tiesiogiai
dalyvavo
mokymuose
ir stovyklose.
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PROJEKTAI
KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS VILNIAUS MIESTE

Pradėta 2019 m.
Ir 2021 m. Vilniaus maltiečiai
vykdė projektą „Kompleksinių
paslaugų šeimai teikimas Vilniaus
mieste. Asmeninio asistento
paslaugos”, kurio metu buvo
teikiamos asmeninio asistento
paslaugos fizinę, kompleksinę
ir psichinę negalią turintiems
Vilniaus miesto gyventojams.
Atsižvelgus į individualius
poreikius, asmeniui suteikiama
individuali pagalba namuose
ir viešojoje aplinkoje, kuri
padėtų gyventi bendruomenėje
ir integruotis į ją, skatintų
savarankiškumą, būtiną
kasdieniame gyvenime.

Paslaugas teikė

16 asmeninių asistentų.
Projekte dalyvaujančių
paslaugų gavėjų skaičius –

34
Asmenys, turintys
fizinę negalią (judėjimo), – 22,
regėjimo negalią (aklieji) – 3,
kompleksinę negalią
(epilepsija) – 2,
psichinę ir protinę negalią – 7.

Buvo suteikta

15 006

valandos 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 2021 m. rugsėjo mėnesio
startavo naujas Asmeninės pagalbos
teikimo Vilniaus miesto gyventojams
projektas, veiklą perėmė ir tęsė
Vilniaus miesto savivaldybė.
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SOCIALINIS VERSLAS
Tai mokamos paslaugos, už kurias gautos
lėšos panaudotos pačioms paslaugoms
išlaikyti ir kitų, skirtų pagalbai vargstantiems,
profesionalumui stiprinti. Jas atlieka kvalifikuoti
savo sričių specialistai.

„Važiuojam“ Vilniuje:

pavėžėjimų skaičius – 1500,
darbuotojų skaičius – 4,
nuvažiuota km – 16 675,
automobilių skaičius – 3
(1 greitosios pagalbos, skirtas gulintiems),

pagalba suteikta 974 žmonėms.
„Važiuojam“ Kaune:

pavėžėjimų skaičius – 3184,
darbuotojų skaičius – 2,
Pavėžėjimo paslauga „Važiuojam“

nuvažiuota km – 35 986,

Paslauga skirta pervežti ar pavėžėti įvairias
negalias turinčius asmenis specialiai tam
pritaikytu transportu. Galima vežti gulinčius ir
neįgaliojo vežimėlyje sėdinčius neįgaliuosius.
Paslauga teikiama Vilniuje ir Kaune, šių miestų
rajonuose. Vežama ir į kitus miestus ar šalis.

automobilių skaičius – 2,
pagalba suteikta 206 žmonėms
(be vienkartinių pavėžėjimų, visus metus nuolatiniu
maršrutu vežiojami neįgalūs vaikai).

28

SOCIALINIS VERSLAS
PAGALBA Į NAMUS IR DIENOS SOCIALINĖ
GLOBA ASMENS NAMUOSE
Socialinė globa – tai socialinės paslaugos, kuriomis asmeniui teikiama
kompleksinė, specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba asmens namuose.
Darbuotojai padeda stiprinti asmens gebėjimus ir
savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima,
bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę
atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms.
Taip pat suteikia artimiesiems atokvėpio paslaugą.
Per 2021 m. profesionalios dienos socialinės
globos paslaugos buvo suteiktos

54 asmenims,
tai sudarė daugiau nei

15 000 darbo valandų,
dirbo 13 darbuotojų –
socialiniai darbuotojai ir socialinių
darbuotojų padėjėjai.

Paslaugos teikiamos Vilniuje, Kaune,
Marijampolėje ir Alytuje.
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SOCIALINIS VERSLAS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS STANDARTO „NOKAS“ ĮDIEGIMAS

2021 m. pradėtas diegti
socialinių paslaugų
kokybės standartas

„NOKAS“.
Maltiečiams svarbu teikti
soc. paslaugas, kurios būtinos
globotinių oriam gyvenimui.
Socialinių paslaugų kokybę
suprantame kaip nuolatinio
tobulėjimo kultūrą.

Šiame standarte
keliami kokybės
reikalavimai nėra
baigtiniai, tai yra tik
gairės organizacijoms
siekiant atliepti įvairių
pažeidžiamų grupių
poreikius, kurti naujus
inovatyvius pagalbos
metodus.
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1,2 PROC. GPM PARAMA

Geriems darbams
labai mus įkvepia žmonių
pasitikėjimas.
Šiemet Lietuvos

gyventojai
maltiečiams skyrė
savo 1,2 proc. GPM –

294 170,43 Eur
Tai didelė parama, kuri mums
leidžia siekti užsibrėžtų tikslų,
vykdyti įsipareigojimus ir rūpintis
vargstančiais žmonėmis. Pažadame,
kad stengsimės pateisinti kiekvieno
Jūsų lūkesčius, išlaikyti tikėjimą
gerumu, augti ir tobulėti.

Ačiū
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FINANSINĖ APŽVALGA

PAJAMOS

IŠLAIDOS

2 925 947 €

2 925 947 €

Fizinių asmenų parama, 38 %

Juridinių asmenų parama, 8 %

Biudžetinės lėšos, 29 %*

Suteiktų paslaugų pajamos, 8 %

Gauta labdara, 15 %

Parama iš užsienio, 2 %

Programos senjorams, 19 %

Mobiliųjų tinklų operatorių
mokestis už surinktas aukas, 4%

Programos vaikams ir jaunimui, 16 %

Kitos sąnaudos, 4 %

Suteiktos labdaros,
paramos sąnaudos, 16 %
Organizacijos valdymas
ir administravimas, 15 %

Jaunųjų maltiečių veikla
ir projektai, 3 %

Maltiečių namai, 10 %

Programos neįgaliesiems, 2 %

Suteiktų socialinių
paslaugų savikaina, 7 %

Savanorystė, 1 %

Pandemija, migrantai, 3 %

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

2021 m. maltiečių gautos
paramos suma –

29374,22 Eur

LIDL parduotuvėse
grąžinant depozitinę
tarą gautus pinigus
galima skirti
vaikams
ir pats prekybos tinklas

šias lėšas ketvirčio
pabaigoje
padvigubina
(per pandemiją net
patrigubino).

2021 m. žmonės
paaukojo
produktų už

18 484,25 Eur
Užsisakantys maisto
internetinėje
parduotuvėje jo gali
nupirkti ir maltiečių
globojamiems
žmonėms.

Parėmė
2 šeimas:

Aukštadvaryje vienišos
mamos Reginos
namuose įstatyta

11 plastikinių
langų, 3 durys,
sumontuota
vidinė siena,
kuri parėmė išlinkusias
lubas, pakaltos lubos,
atlikti kiti darbai.

Pušalote Šidagių
šeimai suteikta pagalba
sudegus gyvenamajam
namui.

2021 m. maltiečių
globojami žmonės
gavo duonos
gaminių už

14049,47 Eur
Mus sieja ilgametė
partnerystė.

„Gardėsio“
duonos

kasdienis indėlis
daryti skurstančių
senolių gyvenimą
sotesnį sutampa su
mūsų tikslais.

Ilgamečiai rėmėjai,
nuolatiniai mūsų
bendražygiai, skyrė

lėšų
vienišiems
seneliams
paremti
maistu,

taip pat pasirūpinti
pagalba senolių
namuose
Paramos akcijos
„Maltiečių sriuba“
metu paaukota

14 000 Eur

Iš viso 2021 m. skyrė

15 000 Eur
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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

Black-100%

000-000-000

Pilka
000-000-000-030

Black-030%

170-170-170

I N F O R M A C I N I A I R ĖM ĖJ A I

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

Foto Egidijaus Knispelio.

