Informacija asmenims, bėgantiems nuo karo Ukrainoje
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF)

Kas yra EPLSAF parama?

Tai parama ilgo galiojimo maisto produktais ir higienos priemonėmis labiausiai nepasiturintiems
gyventojams.
Maisto produktų dalijimai vyksta 6 kartus per metus (vasario, balandžio, birželio, rugpjūčio, spalio ir
gruodžio mėn.).
Dalijami ilgo galiojimo produktai: makaronai, grikiai, ryžiai, miltai, aliejus, cukrus, mėsos konservai,
vištienos konservai, konservuota daržovių sriuba (burokėlių ir agurkinė), konservuotos keptos pupelės
pomidorų padaže, konservuoti žirneliai, avižiniai sausainiai, greito paruošimo avižų košė su uogomis, saldūs
sausi pusryčiai, saldintas sutirštintas pienas, razinų ir riešutų mišinys, ilgo galiojimo pienas ir kt.
Maisto produktai yra rotuojami, t. y. vieno dalijimo metu gaunama 8-9 vnt. vienokių produktų, kito
dalijimo metu – kitokių produktų.
Higienos priemonės dalijamos 2 kartus per metus (birželio ir gruodžio mėn.).
Dalijamos higienos priemonės: šampūnas, muilas, dantų pasta, dantų šepetėliai ir skalbimo priemonė.
Higienos prekės nėra rotuojamos.
Vienas žmogus = vienas maisto produktų ir vienas higienos priemonių (kai jos dalijamos) krepšelis.
Kiek asmenų šeimoje, tiek ir paramos krepšelių tenka šeimai vieno dalijimo metu.

Kur vyksta dalijimai?

Paramos dalijimus organizuoja savivaldybių administracijos ir dvi nevyriausybinės organizacijos:
labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.
Parama dalijama visoje Lietuvoje: https://www.priimk.lt/lt/gyventojams/paramos-dalinimo-punktukontaktai/159
Dėl tikslaus dalijimo laiko informuoja seniūnija arba šios informacijos ieškoti galima savo savivaldybės
administracijos bei „Maisto banko“ interneto puslapiuose.

Kas turi teisę gauti paramą?

Užsieniečiai, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos pradėtų karinių veiksmų.
Norint gauti šią paramą nereikia turėti laikino leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje.
Šiuo metu karo pabėgėlių pajamos nėra vertinamos.

Ką turiu daryti, kad gaučiau paramą?

Asmuo, norėdamas gauti EPLSAF paramą, turi užpildyti prašymą vietos savivaldybės socialinės
paramos skyriuje ar vietos seniūnijoje (prašymą užpildys darbuotojai, žmogui reikės jį pasirašyti). Tokiu būdu
asmuo yra įtraukiamas į EPLSAF paramos gavėjų sąrašus ir įgyja teisę gauti tokį patį paramos krepšelį, kaip ir
kiti Lietuvos Respublikos gyventojai.

Jeigu nesu paramos gavėjų sąraše?

Nesantiems paramos gavėjų sąraše asmenims siekiama, susitarus su maisto produktų ir higienos
priemonių tiekėjais, patiekti bent dalį EPLSAF paramos, kuri savivaldybių, seniūnijų, socialinių paramos centrų
ir nevyriausybinių organizacijų pagalba pasiekia nuo karo Ukrainoje bėgančius asmenis.
Kreipkitės į vietos seniūnijas dėl pagalbos suteikimo!

