Informacija apie maisto produktų dalinimą rugsėjo mėnesį

Ketvirtadienis, 19 Rugsėjis 2013 22:10

Vykdant ES Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems
asmenims Bendrijoje programą (toliau – MIATLNA programa), rugsėjo mėn. į labdaros
organizacijų sandėlius įvežama ketvirtoji šiais metais
maisto produktų siunta. Lietuvoje
paramą maistu gaus beveik 385 tūkst. labiausiai nepasiturinčių asmenų. Didžioji paramos dalis
bus paskirstyta per Caritas organizaciją (69,15 proc.), o likusi paramos dalis nepasiturinčius
asmenis pasieks per Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugiją (21,49 proc.) ir labdaros paramos
fondą „Maisto bankas“ (9,36 proc.).
Vilkaviškio vyskupijos Caritas paramą maistu, vykdant MIATLNA programą, administruoja
10-ties savivaldybių teritorijoje. Į sąrašus įrašytiems 51 801 paramos gavėjui (kovo mėn. buvo
44 878, gegužės mėn. – 49 926, liepos mėn. – 51 027 asmenys) bus išdalinta apie 181 t maisto
produktų už beveik 562 tūkst. litų (be PVM):
1.Alytaus r. sav. – 6 911 asm.,
2.Birštono sav. – 715 asm.,
3.Kalvarijos sav. – 2 793 asm.,
4.Kauno r. sav. (12-oje sen. iš 25) – 3 062 asm.,
5.Kazlų Rūdos sav. – 3 316 asm.,
6.Lazdijų r. sav. – 5 031 asm.,
7.Marijampolės sav. – 6 510 asm.,
8.Prienų r. sav. – 6 383 asm.,
9.Šakių r. sav. – 7 195 asm.,
10.Vilkaviškio r. sav. – 9 885 asm.
Rugsėjo mėnesio 3,485 kg maisto produktų davinį vienam asmeniui sudaro: kvietiniai miltai (1
vnt. x 1 kg), greito paruošimo makaronai (1 vnt. x 0,085 kg), sausi pusryčiai (1 vnt. x 0,2 kg),
trijų grūdų kruopos (1 vnt. x 0,8 kg), saldintas sutirštintas pienas (1 vnt. x 0,4 kg) ir cukrus (1
vnt. x 1 kg).
Maisto produktai didžiausiose Marijampolės savivaldybės seniūnijose dalinami darbo dienomis
tokiu grafiku:
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•Degučių ir Mokolų sen. gyventojams – iki rugsėjo 27 d. nuo 9 iki 14 val. (Kauno g. 113),
•Narto ir Marijampolės sen. gyventojams – iki spalio 4 d. nuo 10 iki 16 val. (Vytauto g. 33).
Raginame gyventojus nedelsti ir laiku atsiimti jiems skirtus maisto produktus.
Apie maisto produktų dalinimo laiką kitose savivaldybėse gyventojai turėtų pasiteirauti jų
dalinimo vietose ar seniūnijose.
Kitas maisto produktų tiekimas į labdaros organizacijų sandėlius numatytas lapkričio mėnesį.
Tai bus paskutinis maisto produktų pristatymas, vykdant MIATLNA programą.
Primename, kad po ypač šaltos 1986-1987 m. žiemos Bendrija patvirtino programą, pagal kurią
įvairūs maisto produktai, visų pirma Bendrijos intervencinėse atsargose esantys žemės ūkio
produktai, nemokamai perduodami labdaros organizacijoms, juos paskirstančioms
nepasiturintiems asmenims. Pirmieji maisto produktai Lietuvoje buvo pradėti dalinti nuo 2006 m.
vasario mėn., kuomet paramą gavo beveik 95 tūkst. šalies gyventojų. Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerija 2005 m. iniciavo Lietuvos dalyvavimą Bendrijos vykdomoje programoje,
kurios įgyvendinimui pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Žemės ūkio ministerija
programos administravimą pavedė VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo
agentūrai (toliau – Agentūra).
„Parama vargingai gyvenantiems žmonėms neturėtų nutrūkti, tačiau jos
organizavimu mūsų šalyje rūpinsis nebe Žemės ūkio, o Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija“, – teigia Agentūros Augalininkystės produktų skyriaus vedėja Dalia
Ruščiauskienė.
Europos Komisija ir Europos Parlamentas yra pateikę pasiūlymą nuo 2014 metų steigti naują
Europos pagalbos labiausiai nepasiturintiems asmenims fondą. To priežastis, kad beveik visose
ES valstybėse nebevyksta intervenciniai žemės ūkio produktų pirkimai, skirti stabilioms jos
kainoms išlaikyti, todėl nebėra ką keisti į maisto produktus. Naujai kuriamo fondo tikslas –
sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių, todėl žadama
rūpintis maisto trūkumo, benamystės ir vaikų materialinio nepritekliaus
problemomis. Kokia forma labdara pasieks gyventojus ir kaip tai daryti ketinama konkrečiai,
kol kas nežinoma.
Daugiau informacijos suteiks:
Giedrius Sinkevičius,
ES MIATLNA programos koordinatorius Vilkaviškio vyskupijoje
Tel./faks. (8 343) 56 338, mob. 8 671 88 754, el. p. caritas@vk.lcn.lt
Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija
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