Informacija apie dalinamus maisto produktus
Penktadienis, 25 Lapkritis 2011 19:39

Vykdant ES Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems
asmenims Bendrijoje programą (toliau – MIATLNA) lapkričio mėn. į labdaros organizacijų
sandėlius įvežta penktoji šiais metais maisto produktų siunta.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas paramą maistu administruoja 10-ties savivaldybių teritorijoje.

Skirstant pirmąją šių metų paramą maistu balandžio mėnesį sąrašuose buvo įrašyta 56816
asmenų, o lapkričio mėnesį sąrašuose 7420 asmenimis daugiau, t. y. paramos maistu sulauks
64236 asmenys. Gruodžio mėnesį laukiama šeštosios maisto produktų siuntos, kuri skirta
64347 asmenims.

Lapkričio mėnesį pagal VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros
( www.litfood.lt ) nustatytą tvarką vienam labiausiai nepasiturinčiam asmeniui skiriama: kvietiniai
miltai (1 vnt.), makaronai (2 vnt.), manų kruopos (1 vnt.), miltinis mišinys pyragui (1 vnt.), sausi
pusryčiai (1 vnt.), perlinės kruopos (1 vnt.), ryžių kruopos (2 vnt.), saldintas sutirštintas pienas (1
vnt.), dribsniai su džiovintais vaisiais (1 vnt.), trijų grūdų dribsniai (1 vnt.).

Marijampolės savivaldybėje parama maistu didžiausiose seniūnijose dalinama tokiu
grafiku:
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Degučių ir Mokolų sen. – Kauno g. 113, pirmadieniais – penktadieniais nuo 9 iki 15 val. (parama
bus dalinama iki gruodžio 2 d.);

Marijampolės ir Narto sen. – Vytauto g. 33, Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos
Caritas skyriaus patalpose, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10 iki 17 val., penktadieniais
nuo 10 iki 16 val. (parama bus dalinama iki gruodžio 9 d.).

Prašome gyventojus, kurie įrašyti į paramos gavėjų sąrašus, laiku atsiimti jiems skirtą maisto
produktų davinį. Kitų savivaldybių (seniūnijų) gyventojus apie dalinimo vietą ir laiką prašome
pasitikslinti seniūnijose, kuriose pildėte prašymus paramai gauti.

Kitas maisto produktų įvežimas į labdaros organizacijų sandėlius numatomas gruodžio mėn., o
dalinimas bus vykdomas gruodžio – sausio mėnesiais. Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienoje
dalinimo vietoje maisto produktų dalinimo laikas gali skirtis, t. y. į vienus dalinimo punktus
maisto produktai bus įvežti gruodžio mėnesį, o kiti juos gaus tik sausio mėnesį.

Informuojame, kad 2012 metais tikėtina, kad keisis kriterijai paramai maisto produktams gauti.
Apie maisto produktų asortimentą, dalinimo kartus ir kt. informuosime, kai gausime galutinę
patvirtintą ir tikslią informaciją.

www.marijampolieciai.lt
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