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Viešoji įstaiga  
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC 

 HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC (toliau – HUMANA BALTIC) buvo įkurta 1998 

m. pradžioje. Įstaigos atsiradimo idėją paskatino siekis sukurti organizaciją, kuri rinktų 

lėšas ir remtų neturtingų pasaulio šalių gyventojų pastangas susikurti geresnį gyvenimą. 

Šiam tikslui įgyvendinti buvo plečiamas ir nuolat tobulinamas prekybos dėvėtais 

drabužiais tinklas, o prekyboje gautas pelnas skiriamas darnaus vystymosi projektams, 

kurie įgyvendinami bendradarbiaujant tarptautinėje HUMANA PEOPLE TO PEOPLE  

federacijoje (daugiau informacijos apie Federaciją – 6 psl.). 

 Pirmoji HUMANA parduotuvė Lietuvoje buvo atidaryta Vilniuje 1998 metų gegužę. 

Tų pačių metų rudenį pradėjo veikti ir dėvėtų drabužių bei tekstilės gaminių Rūšiavimo 

centras. Stabiliai augdama, HUMANA BALTIC organizacija tapo viena iš didžiausių dėvėtų 

drabužių pardavėjų bei mokesčių mokėtojų Lietuvoje ir 2019 m. rėmė 104 tvarios 

partnerystės projektus 17-oje pasaulio šalių. 

 Augant socialinės partnerystės veiklų apimtims, 2019 m. HUMANA BALTIC atskyrė 

jas nuo prekybos dėvėtais drabužiais verslo, įkurdama uždarąją akcinę 

bendrovę  HUMANA LT. Dėl to HUMANA BALTIC gali skirti dar didesnį dėmesį darnaus 

vystymosi projektams užsienyje ir socialinei partnerystei Lietuvoje. Įmonę HUMANA LT 

valdo HUMANA BALTIC. 

ISTORIJA 

• HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC siekia, kad visi pasaulio gyventojai turėtų daugiau 

galimybių gyventi be skurdo, ligų ir žmogaus laisvių suvaržymų.  

• HUMANA PEOPLE TO PEOPLE  BALTIC palaiko gyventojų siekius burtis ir remia 

bendruomenių kūrimąsi bei vystymąsi.  

• HUMANA PEOPLE TO PEOPLE  BALTIC remia su sveikata, švietimu, tvaria aplinka 

susijusius projektus ir tiki, kad nuoseklus darbas šiose srityse užtikrina geresnes sąlygas 

darniam vystymuisi.   

MISIJA 
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LĖŠŲ RINKIMAS PARAMAI  

RŪŠIAVIMAS   Dėvėti drabužiai ir avalynė išrūšiuojami į 
šimtus kategorijų ir parduodami mažmeninės prekybos 
tinkle bei eksportuojami į kitas šalis. 
 

ĮSIGYJIMAS Siekdama tausoti aplinką ir plėtoti žiedinę 
ekonomiką, HUMANA BALTIC prekiauja dėvėtais drabužiais, 
kurių įsigyja didmeninėje rinkoje.    

PARAMA Sumokėjus mokesčius, gautas pelnas skiria-
mas  vystomojo  bendradarbiavimo projektams remti. 

2019 m. HUMANA BALTIC skyrė 4 687 074 EUR paramą 
104 projektams 8 šalyse.  

PREKYBA Apie 50 proc. išrūšiuotos produkcijos 
eksportuojama, likusi dalis aukščiausios kokybės dėvėtų 
drabužių parduodama Lietuvoje, daugiau nei 4,5 milijono 
lankytojų kasmet aptarnaujančiame 63 mažmeninių 
parduotuvių tinkle. Šios parduotuvės yra tvarios mados 
lyderės Lietuvoje, suteikiančios klientams galimybę ne tik 
įsigyti geros kokybės drabužių už prieinamą kainą, bet ir 
mažinti vartojimą bei spręsti gamtos išteklių problemas. 
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HUMNANA BALTIC yra tarptautinės HUMANA PEOPLE TO PEOPLE federacijos (The Federation for 
Associations Connected to the International Humana People to People Movement) narė.  
Federacija buvo įsteigta 1996 metais, kai 16 nacionalinių Afrikos ir Europos HUMANA organizacijų  
nusprendė susijungti ir įsteigė federaciją, kuri dabar žinoma kaip tarptautinis pilietinės 
visuomenės judėjimas, pagrįstas įsipareigojimu spręsti svarbiausius pasaulio socialinius ir 
aplinkosaugos iššūkius.  

Šiandien HUMANA PEOPLE TO PEOPLE federacija jungia 30 Afrikos, Azijos, Europos, Šiaurės 
Amerikos ir Pietų Amerikos narių organizacijų, bendradarbiaujančių įgyvendinant vystomojo 
bendradarbiavimo projektus, 2019 m. pasiekusius 9,5 milijono žmonių. 

Federacijos narių visuomeninė veikla yra pagrįsta žiniomis apie konkrečių šalių bendruomenių 
poreikius ir galimybes. Federacijos būstinė yra įsikūrusi Šamvos regione Zimbabvėje, kaimo 
vietovėje, 85 kilometrų atstumu nuo sostinės Hararės. 

Federacijos narės Šiaurės Amerikoje ir Europoje superka dėvėtus drabužius, juos išrūšiuoja ir 

parduoda, taip rinkdamos pinigus paramos projektams ir kartu padėdamos tausoti aplinką.   

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių atskaitomybės, skaidrumo ir 

geros vadybos standartų. Federaciją valdo komitetas, kurį renka Generalinės asamblėjos nariai.  

Visos  federacijai priklausančios organizacijos turi tarptautinius standartus atitinkančią vidaus 

politiką, veiklos gaires, vidaus kontrolę ir išorės auditą. 

TARPTAUTINIS HUMANA PEOPLE TO PEOPLE JUDĖJIMAS 
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Federacijos narių įgyvendinami projektai apima keturias pagrindines socialinės plėtros sritis: 

Bendruomenių vystymas 

Projektai įgyvendinami kaimuose, miesteliuose ir lūšnynuose, kur gyventojų sudarytos veiklos 
grupės, bendradarbiaudamos su projektų vadovais, sveikatos ir švietimo įstaigomis, vyriausybės 
atstovais, vietinėmis ir religinėmis organizacijomis, renkasi spręsti aktualių klausimų.  

Bendruomenių vystymo veikla apima: rūpinimąsi vaikais; pagalbą senyvo amžiaus žmonėms ir 
ligoniams; sveiką mitybą; neraštingumo problemų sprendimą; pajamas generuojančių veiklų 
kūrimą;  aprūpinimą švariu geriamu vandeniu; pagalbą tvarkant nuotekas ir atliekas.  

Švietimas 
HUMANA Mokytojų rengimo programos padeda paruošti mokytojus dirbti kaimo 

bendruomenėse Afrikoje ir Azijoje. HUMANA profesinėse mokyklose jaunuoliai išmoksta amatų, 

o HUMANA ateities ikimokyklinio ugdymo koncepcija išaugo į profesionalų sąjūdį, kuris keičia 

tėvų ir mokytojų požiūrį į ankstyvojo vaikų ugdymo principus. 

Sveikata  
Sveikatos projektai sutelkti į didžiausius Afrikos ir kai kurių Azijos šalių sveikatos sistemos 
iššūkius. Projektais siekiama kontroliuoti ŽIV ir AIDS epidemijas, stabdyti tuberkuliozės ir 
maliarijos plitimą.  
Kadangi tokios ligos kaip diabetas, hipertenzija ir vėžys padidina priešlaikinių mirčių skaičių 
visame pasaulyje, HUMANA PEOPLE TO PEOPLE taip pat vykdo  diagnozavimo ir informavimo 
apie šias ligas kampanijas. Federacijos narių įgyvendinami projektai yra pagrįsti aktyviu pačių 
žmonių dalyvavimu prevencinėje veikloje ir glaudžiu bendradarbiavimu su visuomenės sveikatos 
sistema.  

Tvarus žemės ūkis ir aplinka 
Smulkiems ūkininkams svarbiausia yra išvengti klimato kaitos padarinių ir sugebėti spręsti 
kylančius socialinius iššūkius. Todėl HUMANA PEOPLE TO PEOPLE remia ūkininkų būrimąsi į 
klubus, finansuoja mokymus, padeda įsigyti įrangos. Nors didžioji smulkiųjų ūkininkų produkcijos 
dalis neatsispindi nacionalinėje statistikoje, ji pasiekia tuos, kuriems jos labiausiai reikia – 
nepasiturinčiuosius kaimų ir miestų gyventojus. 

TARPTAUTINIS HUMANA PEOPLE TO PEOPLE JUDĖJIMAS 
Pagrindinės projektų sritys 
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2019 m. parama vystomojo bendradarbiavimo projektams užsienyje 

Šalis Projektas  Suma  EUR   

Beli as Pagalba šeimoms, Toledo 81 752 

 Gamtos nelaimių rizikos mažinimas 17 788 

   

Kinija Bendruomenių plėtra, Butuo 7 054 

 Bendruomenių plėtra, Puge 8 225 

 Ikimokyklinio ugdymo prrojektas, Longling 36 732 

 Ikimokyklinio ugdymo projektas, Puge 46 578 

 Ikimokyklinio ugdymo projektas, Qiaojia 18 736 

 Ikimokyklinio ugdymo programa 159 437 

   

Bisau Gvinėja Bisoros profesinė mokykla 149 029 

 Kašeu mokytojų rengimo koledžas 248 123 

 Projektas „Youth in Action” 132 037 

 Institucinė parama 115 200 

 Epidemijų kontrolės projektas 2 659 

Indija Bendruomenių plėtros programa 177 305 

 ŽIV/AIDS ir tuberkuliozės prevencijos programa 97 185 

 Utar Pradešo mokytojų rengimo mokykla  67 855 

 Biharo mokytojų rengimo mokykla 83 235 

 Džaipuro mokytojų rengimo mokykla 14 855 

 Švietimo plėtros programa 98 731 

 Moterų teisių ir užimtumo programa 88 799 

 Tilto statyba 177 598 
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Šalis Projektas   Suma   EUR   

Malavis  Mikolongvės profesinė mokykla 302 594 

 Amalikos mokytojų rengimo koledžas 212 688 

 Dovos mokytojų rengimo mokykla 164 647 

 Intsitucinių gebėjimų ugdymo projektas 133 497 

 Jaunimo užimtumo projektas 6 230 

   

Mo am ikas  Inhambanės mokytojų rengimo koledžas 23 831 

 „One World“ universitetas 22 474 

 HOPE projektas Cabo Delgado provincijoje 125 811 

 Projektas „Food for Knowledge“  4 239 

 Maliarijos prevencija Nampuloje ir Niasoje 610 538 

 Gamintojų klubas, Tetė 83 044 

 Sveikos mitybos projektas Zambezėje 21 870 

   

Nami ija Mokykla 65 208 

 Paramos vaikams programa 43 904 

 Epidemijų kontrolės programa 85 329 

   

 im a vė  „Frontline“ institutas 263 480 

 Paramos vaikams/maliarijos prevencijos programa 21 737 

 Masvingo ūkininkų klubai 22 034 

 Produkcija 73 836 

 Parama vaikams, Chimanimani 64 185 

 Parama vaikams, Rushinga 30 389 

   

Federacija  HUMANA PEOPLE TO PEOPLE klinika 196 002 

   

2019 m. parama vystomojo bendradarbiavimo projektams užsienyje 
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Partnerės –  endrojo lavinimo ir pro esinės mokyklos   

Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras, Panevėžys  

Ugdymo plėtotės centras, Vilnius   

Radviliškio r. Sidabravo progimnazija   

Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija   

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija   

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija  

Panevėžio r. Velžio gimnazija  

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija  

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija   

Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla–daugiafunkcis centras   

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija   

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija   

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija   

Rokiškio Senamiesčio progimnazija   

Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija   

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija   

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija   

Alytaus Dainavos progimnazija   

Šiaulių Gytarių progimnazija   

Kurtuvėnų mokykla – Daugiafunkcis centras, Šiaulių r.   

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla   

Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija   

Iš viso skirta mokyklų projektams  EUR  :   74,875 

Partnerės – Nevyriausy inės vaikų ir jaunimo organi acijos  

Telšių maltiečių vaikų dienos centras  

Klaipėdos maltiečių vaikų dienos centras  

Viekšnių maltiečių vaikų dienos centras   

Kauno arkivyskupijos „Caritas“   

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Druskininkų vaikų dienos centras    

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija   

Lietuvos samariečių bendrijos Raudonės skyrius   

Vaikų dienos centras „Juventa“, Kauno r.  

Vaikų darželis „Nendrė“, Vilnius   

Vaikų ir jaunimo centras „Džiaugsmo slėnis“, Plungė   

Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų šv. Kryžiaus namai   

Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapija   

Actio Catholica Patria, Kaunas  

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Rokiškio vaikų dienos centras    

2019 m. parama socialinei partnerystei Lietuvoje  
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Partnerės – Nevyriausy inės vaikų ir jaunimo organi acijos   

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos „Caritas“ vaikų dienos centras  

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija   

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija   

Ariogalos vaikų dienos centras „Tėkmė“   

Sargelių bendruomenės centras, Raseinių r.    

Dvasinės pagalbos jaunimui centras, Klaipėda   

Labdaros ir paramos centras „Vilties šviesa“, Biržai  

Švenčionių mokinių bendrija „Viltis“  

Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija, Šiaulių r.   

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras   

Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“   

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“   

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šakių vaikų dienos centras    

Kauno Šv. Kryžiaus karmelitų vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“     

Labdaros ir paramos fondas „Alfa 1“, Kaunas  

Alytaus miesto Bendruomenės centras  

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos Vaikų dienos centras   

Labdaros ir paramos fondas „Tavo galimybė“, Kaunas   

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė   

Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“, Klaipėda  

VšĮ „Gerumo rankos“, Kaunas   

Kupiškio vaikų dienos centras   

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius   

Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedros parapijos vaikų dienos centras   

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“, Šiauliai   

Iš viso skirta NVO projektams  EUR  :  112,200 

La daros ir paramos  ondas „Maisto  ankas”:   

 Parama „Maisto  anko” projektui  EUR  :  100,000 

2019 m. Humana Baltic parama vystymuisi   EUR   

Paramos suteikta 2019 m. panaudoti 2019 m.  1,328,926 

Paramos suteikta 2019 m.  4,687,075 

Panaudota 2019 m. 4,970,749 

Parama, skirta panaudoti 2020 m. 

 

1,045,252  

 

2019 m. parama socialinei partnerystei Lietuvoje  
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Humana Baltic skirtos lėšos, kurias federacijos narės 2019 m. 
panaudojo vystomojo bendradarbiavimo projektams 

Humana Baltic parama vystomojo bendradarbiavimo projektams 
2016-2019 m.  
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Humana Baltic parama  pagal projektų sritis 

Humana Baltic parama vystymuisi pagal panaudojimą žemynuose 
2019 m.  
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Per du gerai subalansuotus augimo 
dešimtmečius nuo 1998 m. HUMANA BALTIC 
rūšiavimo centras tapo vienu didžiausių   
Baltijos šalyse, o organizacija sukaupė daug 
žinių bei įgūdžių, kaip rūšiuoti, tvarkyti ir į 
rinką paleisti dėvėtus drabužius bei tekstilę. 
Tokia veikla yra visuotinai pripažįstama kaip 
vienas geriausių žiedinės ekonomikos 
pavyzdžių ir padeda siekti tarptautinės 
bendruomenės užsibrėžtų darnaus vystymosi 
tikslų.   

Šiuolaikinės tekstilės perdirbimo 
technologijos nustato vis aukštesnius 
rūšiavimo standartus. Drabužiai ir avalynė 
skirstomi į daugiau nei 200 kategorijų pagal 
sezonus, specialius klientų pageidavimus ir 
kiekvienos prekės kokybę. 

Šiuo metu rūšiavimo centras kiekvieną 
savaitę rūšiuoja daugiau nei 800 tonų drabužių 
ir avalynės, dažniausiai perkamų iš tiekėjų 
Švedijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, 
Suomijoje, Norvegijoje, Austrijoje, Italijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje. 31 proc. išrūšiuotų 
drabužių ir avalynės tiekiama į HUMANA 
parduotuvių tinklą arba parduodama 
smulkiems mažmenininkams Lietuvoje.  

47 proc. produkcijos eksportuojama į 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE judėjimo 
partnerių organizacijas ar parduodama 
užsienio klientams. 17 proc. parduodama 
kitoms įmonėms perdirbti, pavyzdžiui, gaminti 
šluostėms ar kitiems tekstilės gaminiams.   
5 proc. visų išrūšiuotų prekių, kurių negalima 
pakartotinai naudoti ar perdirbti, mes 
atiduodame gaminti energijai. 

Norėdami padidinti naudotų drabužių ir 
avalynės pakartotinio naudojimo procentą, 
investavome ir sumontavome pramonines 
skalbimo ir džiovinimo mašinas, kurių 
našumas yra iki 1 tonos, t. y. apie 0,5 proc. 
visos produkcijos per dieną.  

2019 m. pradėjome įrenginėti 500 kilovatų 
galios saulės energijos kolektorius ant 
rūšiavimo centro stogo. Šiuo metu iš 
neiškastinių ir atsinaujinančių šaltinių 
pagamintos energijos kiekis yra pakankamas, 
kad būtų visiškai patenkinti įmonės energijos 
poreikiai vasaros mėnesiais. 

 
Rūšiavimo centras, Kibirkšies g. 6,  Vilniuje.   

RŪŠIAVIMO CENTRAS 
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HUMANA yra plačiai žinomas parduotuvių 
tinklas, kuriame siūloma nebrangiai įsigyti 
kokybiškų dėvėtų drabužių. 2019 m.  Lietuvoje 
veikė 63 HUMANA parduotuvės, įsikūrusios 28 
miestuose visoje šalyje. 16 parduotuvių veikė 
Vilniuje, 13 – Kaune, 3 – Klaipėdoje, 3 – 
Šiauliuose, po 2 – Panevėžyje, Alytuje ir 
Marijampolėje. Kitos 22 parduotuvės veikė 
Anykščiuose, Biržuose, Druskininkuose, 
Elektrėnuose, Jonavoje, Joniškyje, Jurbarke, 
Kaišiadoryse, Kėdainiuose, Kupiškyje, Mažei-
kiuose, Plungėje, Radviliškyje, Raseiniuose, Ro-
kiškyje, Tauragėje, Telšiuose, Trakuose, 
Ukmergėje, Utenoje, Varėnoje, Visagine.   

HUMANA parduotuvės pasižymi nuolat 
atnaujinamu prekių asortimentu ir kas savaitę 
didėjančiomis nuolaidomis. Didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose parduotuvės veikia penkių 
savaičių ciklu, o dviejų savaičių ciklo principu 
dirba mažesniuose Lietuvos miestuose bei 
Naujojoje Vilnioje, Vilniuje įsikūrusios 

parduotuvės. Vilniuje adresu Didžioji g. 18/2, 
Trakų g. 16 ir Kaune Daukšos g. 25 įsikūrusiose 
parduotuvėse parduodami stilingi vintažiniai 
drabužiai. 

2019 m. HUMANA investavo į ketvirtadalio  
parduotuvių atnaujinimą – išplėtė prekybos 
salių plotą, pastatė daugiau matavimosi 
kabinų, sukūrė poilsio zonas klientams. 

HUMANA palaiko glaudžius ryšius su savo 
klientais ir apie prekes bei akcijas nuolat 
informuoja interneto svetainėje humana.lt, 
Facebook paskyroje Humana Vintage Vilnius 
Kaunas, Instagram humanalithuania, taip pat  
siunčia SMS ir savaitinius informacinius 
naujienlaiškius el. paštu. 

 Tinklalapio  humana.lt skiltyje „Kontaktai“ 
galima rasti visą informaciją apie kiekvienos 
parduotuvės darbo laiką, kontaktinį telefono 
numerį bei tikslią vietą Google žemėlapyje.  

 

HUMANA PARDUOTUVĖS 

HUMANA vintažinių drabužių parduotuvė  
Trakų g. 16, Vilniuje. 
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SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ LIETUVOJE 

Partnerystė su mokyklomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis  
 

 Mūsų misija Lietuvoje – gerinti socialiai remtinų Lietuvos žmonių ir vaikų mitybą bei žinias 
apie sveiką gyvenseną. Šios vizijos įkvėpti, bendradarbiaudami su mokyklomis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, nuo 2007 m. nuosekliai vykdome socialinės partnerystės 
programą „Valgyk protingai“. 2019 m. pasirašėme programos dotacijų sutartis su 39 vaikų ir 
jaunimo organizacijomis bei 21 mokykla visoje šalyje. Pernai už partnerystę vaikų ir jaunimo 
nevyriausybinėms organizacijoms skyrėme 112,2 tūkst. eurų, mokykloms 75 tūkst. eurų.  

Į mus nuolat kreipiasi  Lietuvos nevyriausybinės socialinės organizacijos su prašymais paremti 
drabužiais. Atsiliepdami į gautus prašymus, 2019 m. joms paaukojome beveik 15 tonų drabužių. 

 Be šių svarių įsipareigojimų, kuriuos prisiimame kasmet, 2019 m. taip pat skyrėme 100 tūkst. 
eurų subsidiją labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“.  

Bendra HUMANA BALTIC parama, skirta Lietuvos organizacijų vykdomiems socialinės plėtros 
projektams, 2019 m. siekė 287,2 tūkst. eurų. Visas mūsų partnerių iš Lietuvos NVO ir mokyklų 
sąrašas pateiktas šio leidinio 10 ir 11 puslapiuose.  

PROGRAMOS „VALGYK PROTINGAI“ SKAIČIAI:  
Nevyriausy inės 
organi acijos 

Mokyklos 

Projektai 39 21 

Parama eurais € 112 200 € 75 000 

Programos dalyvių vaikų 1 380 3 570 

Pamaitinimai/kulinariniai užsiėmimai vienam vaikui  125  20  

Eurai, skirti vienam projekto vaikui maitinti € 63 € 16 

Parama, panaudota įsigyti maisto iš vietos ūkininkų  € 78 000 € 42 000 

Pamaitinimų/užsiėmimų iš viso 172 000 71 000 
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Švenčionių Visų Šventųjų parapijos Vaikų dienos centras programoje „Valgyk protingai” 
dalyvauja nuo 2017 m. ir įgyvendina projektą „Aš gaminu!“.  

Iki prasidedant projektui, kai kurie mūsų auklėtiniai nebuvo užsiėmę maisto gaminimu 
namuose, todėl galimybė pasigaminti maisto patiems, jiems buvo nauja ir įdomi patirtis. 
Užsiėmimų metu vaikai buvo skatinami rinktis sveikus produktus, keisti mitybos įpročius, mokėsi  
virti burokėlių, moliūgų ir kopūstų sriubas, gaminti grikių kotletus ir blynus, avižų kotletus, 
vištienos kepsnį, žuvį, sveikus sausainius ar plakti vaisių kokteilį.  

Per užsiėmimus vaikus mokėme ne tik gaminti, bet ir paruošti stalą, aptarnauti svečius. 
Projektas „Aš gaminu!“ vyko 2019 m. gegužės–lapkričio mėnesiais. Baigiantis metams, projekte 
dalyvavę vaikai išaugo į vertingus pagalbininkus virtuvėje, valgomajame ir savo pačių namuose.  

Projekto „Aš gaminu!” koordinatorė Vida Rastenienė  
 
Parama labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas”  
2019 m. HUMANA BALTIC suteikė 100 tūkstančių eurų paramą „Maisto banko“ projektui   

„Gelbėkime maistą nepasiturintiesiems“. Dotacija buvo skirta išlaidoms, susijusioms su (1) maisto 
rinkimu, 2) saugojimu „Maisto banko“ patalpose, 3) logistika ir paskirstymu tarp 
nepasiturinčiaisiais besirūpinančių socialinių organizacijų. Projektas prasidėjo 2019 m. spalio 
mėnesį. Iki praėjusių metų pabaigos fondas surinko 450 tonų maisto ir perdavė jį 480 socialinių 
nevyriausybinių organizacijų. Gautą maistą organizacijos paskirstė nepasiturintiesiems 180-yje 
miestų ir miestelių visoje šalyje. Vidutiniškai per mėnesį bendra fondo ir HUMANA BALTIC 
parama pasiekė 26 tūkstančius žmonių. Projektas „Gelbėkime maistą nepasiturintiesiems“ truko 
iki 2020 m. balandžio mėnesio. 

 
 Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma 

Platforma vienija vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančias Lietuvos nevyriausybines 
organizacijas ir dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira ir pilietiška 
visuomenė, o Lietuvos nevyriausybinės organizacijos turėtų galimybių dalyvauti tarptautinėse 
vystomojo bendradarbiavimo veiklose. HUMANA BALTIC yra šios platformos steigėja ir nuolatinė 
narė. 2019 m. HUMANA BALTIC atstovas platformoje ėjo išrinktojo  auditoriaus pareigas. 

SOIALINĖ PARTNERYSTĖ LIETUVOJE 

Socialinės partnerystės programa „Valgyk protingai” 
Programa „Valgyk protingai“ į projektinę veiklą įtraukia kelias dešimtis mokyklų ir jaunimo 

organizacijų, kurios įsipareigoja rūpintis sveika auklėtinių mityba.  
Bendri programos tikslai yra plėsti vaikų bei jaunimo žinias apie kokybišką mitybą ir ugdyti jų 

kulinarinius įgūdžius. Projektus įgyvendinančios organizacijos vaikams rengia sveiko maisto 
gaminimo užsiėmimus ir įsipareigoja bent tris ketvirtadalius projekto biudžeto skirti iš vietos 
ūkininkų perkamam maistui. Bendradarbiaudami su mokyklomis, kartu dirbame su Nacionaline 
švietimo agentūra, kuri mokykloms padeda rengti kulinarijos pamokų metodinę medžiagą. 
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Viešoji įstaiga 
 

Humana People to People Baltic  
 

Kibirkšties g. 6, Vilnius, 02242 Lietuva 

www.humana.lt  
www.humana altic.lt  

 
 
 

ADMINISTRACIJA 

Kibirkšties g. 6, 02242 Vilnius, Lietuva 
 
             Tel.: +370 5 264  

 

Biuro vadybininkė 
Jeli aveta Neviadomskienė 

            El. p.: info@humana.lt  

Personalo vadybininkė 
Jūratė Žukauskienė 

             El. p.:  personalas1@humana.lt  

 
RŪŠIAVIMO CENTRAS 

Kibirkšties g. 6, 02242 Vilnius, Lietuva 
 

             Tel. : +370 5 260 2250 
 

Rūšiavimo centro direktorius  
Egidijus Šivickas    

             El. p. : sc@humana.lt  

kontaktai 


