Kaip Maltos ordino pagalbos tarnyba planuoja panaudoti
paramos akcijos „Maltiečių sriuba 2018” lėšas
Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT) organizuojama senelių paramos akcija
„Maltiečių sriuba” 2018 metais vyko jau tryliktą kartą. Jos tikslas – surinkti lėšų maltiečių
globojamiems seneliams paremti. Pagalba skurstantiems senoliams – tai vežama paruošta
šilta sriuba ligotiems ir vienišiems, maisto lauknešėliai dar galintiems apsitarnauti, bet
stokojantiems lėšų, taip pat parama buities, higienos ir kt. priemonėmis bei paslaugomis.
Akcijos, vykusios 2018 m. lapkričio-gruodžio mėn., metu planuota surinkti 260 000 eurų – tokia
suma reikalinga šiuo metu globojamiems 2600 senelių paremti. Šią sumą pavyko surinkti, tad
savo pažadus esamiems globotiniams vykdysime.
Šiuo metu surinktas lėšas planuojame panaudoti taip:
„Maltiečių sriubos 2018” lėšų panaudojimas
Senelių parama maistu

197 080 Eur / 75,8 proc.

Priežiūros namuose paslaugos bei priemonės

52 520 Eur / 20,2 proc.

Savanorių apmokymai

10 400 Eur / 4 proc.
Iš viso

260 000 Eur / 100 proc.

Maltos ordino pagalbos tarnyba senelių paramos veiklą vykdo 42 šalies miestuose ir
miesteliuose. Organizacija vienija per 1500 savanorių, globojame 2600 skurstančių, iš pensijų
neišgyvenančių, vienišų ir ligotų senyvo amžiaus žmonių.
Parama maistu – tai „Maisto ant ratų“ projektas, vykdomas nuo 1993 m. Jo tikslas – aprūpinti
paruoštu šiltu maistu, paprastai sriuba, negalinčius apsitarnauti, ligotus, turinčius judėjimo, regos
ar kitą negalią senolius. Tokiems globotiniams atvežamas 850–900 ml termosas šilto maisto,
kurio dalį senolis suvalgo iš karto, padedamas savanorio. Kita dalis sriubos paliekama taip, kad
senelis galėtų maistą pasiekti ar pasišildyti. Maistas vežamas nuo 2 iki 7 kartų per savaitę. Tai
daugiausia lėšų reikalaujantis projektas.
Be jau paruošto maisto, stipresniems skurdžiai gyvenantiems senoliams vežami maisto
lauknešėliai – kruopos, aliejus, daržovės ir kt. produktai. Dalį tokio maisto perkame už surinktas
lėšas, taip pat jų paaukoja įmonės, ūkininkai ar fiziniai asmenys. Produktus maltiečiai atveža
senoliams ir, jei reikia, padeda pasigaminti. Kiek ir kada gausime paaukotų produktų, numatyti
negalime, todėl visada privalome turėti lėšų, kad seniems žmonėms maistą galėtume tiekti
reguliariai.

Priežiūra namuose – tai sergančiųjų globa ir tam skirtos higienos priemonės, pagalba buityje
(malkos, remonto darbai, buities priemonės, medikų ir kt. specialistų paslaugos, transportas). Už
surinktas lėšas perkamos tos paslaugos, kurių negali atlikti savanoriai, ir tos priemonės, kurių
nepavyksta gauti kaip auką. Kartais tenka didesnę sumą skirti vienam žmogui – tekančio stogo
remontas, malkos ar kiti būtini darbai. Tokiems neatidėliotiniems reikalams kaupiame rezervinį
fondą ir kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiame, kiek lėšų galime skirti bėdai ištikus.
Savanorių ruošimas – lėšos skiriamos mokymams, stažuotėms, specialistų konsultacijoms,
informavimo priemonėms, kartą per metus vykstančiai savanorių stovyklai, kurios metu iš visų
šalies vietovių suvažiavę maltiečiai dalijasi patirtimi, bendromis problemomis ir džiaugsmais.
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