„Vietos bendruomenės sveikos mitybos įpročių skatinimas“
Programinis laikotarpis: 2014-2020
Priemonė: LEADER
Projekto vykdytojas: Melkio mokykla
Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 - 2021
Finansavimas:
Bendra projekto vertė: 107 131,20 Eur
KPP 2014-2020 parama: 85 599,75 Eur
Privačios/nuosavos lėšos: 21 531,45 Eur
Kontaktai: tadasstasytis@gmail.com

Projekto aprašymas
Vilniaus rajono Melkio seniūnijoje
nuo 2014 metų veikianti privati Melkio
mokykla, kurioje vaikų ugdymas yra
paremtas žmogaus ir gamtos darnos
filosofija. Melkio mokykloje ir darželyje
mityba
vegetarinė-veganinė,
iš
ekologiškų produktų, perkamų iš vietinių
ūkių ir įmonių, naudojamos aplinkai
draugiškos
valymo
priemonės,
kompostuojama, rūšiuojamos atliekos.
Pamokose, ryto rate mokykloje ir darželyje
skirtingo amžiaus tarpsnio vaikams
suprantama kalba kalbama apie žmogaus
veiklos žalingus ir naudingus padarinius
gamtai, apie būtinybę saugoti gamtą mūsų visų namus. Mokykla yra įsteigta
Vilniaus rajono gyventojų iniciatyva ir
lėšomis. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos
mokykloje mokosi apie 80 mokinių. Iki
šiol mokykla buvo be virtuvės, skirtos
mokinių maisto gamybai.

Dėl šios priežasties nėra galimybės
užtikrinti tinkamo mokinių maitinimo
karštu maistu. Planuojama, jog 2021/2022
mokslo metais mokinių skaičius mokykloje
išaugs iki 150 mokinių, taigi galiojančių
teisės aktų ir sveikos mitybos reikalavimus
atitinkančio Melkio mokyklos mokinių
maitinimo problema yra aktuali ir ilgainiui
tik gilės. Projekto dėka buvo įsigytas ir
įrengtas mobilių vagonėlių kompleksas,
skirtas karšto maisto gamybai su maisto
ruošimo, produktų laikymo patalpomis,
sanitariniais
mazgais
ir
nedidele
valgyklėle.
Mokslo
metų
metu
vagonėliuose gaminamas karštas maistas ir
organizuojamas
maitinimas
Melkio
mokyklos mokiniams, taip pat vietos
bendruomenei organizuojami renginiai,
skirti sveikos mitybos principams skatinti.
Vasarą, vietos bendruomenės renginių
metu, kuomet mokiniai atostogauja,
vagonėlyje gaminamas sveikas maistas
bendruomenės nariams.

Projekto metu įsigyti vagonėliai – tai
sujungti mobilūs moduliniai mediniai
nameliai, su mediniu karkasu, kas atitinka
Melkio mokyklos filosofiją – darna su
gamta. Įrengtoje virtuvėje tiekiamas šiltas,
sveikas, maistas vaikams iš ekologiškų,
natūralių produktų. Vaikų maitinimas
mokykloje mokslo metų metu vyksta
kasdien, todėl labai svarbu, kad ten
teikiamas maistas būtų kokybiškas, skanus
ir sveikas. Gamtos pusiausvyra turi
tiesioginės įtakos žmogaus gyvavimui.
Žmogaus veikla turi visapusiškai palaikyti
gamtos pusiausvyrą.
Projektas pradėtas įgyvendinti pagal
tuo metu galiojančius LR sveikatos
ministro įsakymus, patvirtinančius naują
vaikų maitinimo tvarką ir reikalavimus.
Melkio mokyklą lankančių mokinių
maitinimo užtikrinimas, taip pat prisidėjo
prie vietos bendruomenės sveikos mitybos
skatinimo, žinių ir informacijos apie sveiką
mitybą sklaidos.

Projekto tikslai
•

•
•

Skatinti vietos bendruomenės sveikos
mitybos įpročius, įkuriant mobilių
vagonėlių kompleksą, skirtą karšto
maisto gamybai su maisto ruošimo,
produktų
laikymo
patalpomis,
sanitariniais mazgais ir nedidele
valgyklėle;
Mokslo metų metu vagonėliuose teikti
gaminamą karštą maistą Melkio
mokyklos mokiniams;
Vasarą, vagonėlyje gaminti sveiką
maistą vietos bendruomenės renginių
metu.

Projekto veiklos ir rezultatai
Įgyvendinus projektą buvo įsigyta ir
įrengta modulinė įranga: sujungti mobilūs
moduliniai mediniai nameliai, su mediniu
karkasu, elektros instaliacija, vėdinimo
sistema, santechnika ir šildymu. Taip pat,
buvo suformuota techninė bazė, reikalinga
maitinimo paslaugoms teikti.
Buvo įsigytas baldų komplektas ir
įdarbinti 2 darbuotojai, gebantys suteikti
maitinimo paslaugas.
Gautų pajamų dėka buvo užtikrintas
organizacijos veiklų tvarumas, vietos
bendruomenės sveikos mitybos įpročiai.

Šis projektas paskatino vietos
bendruomenės sveikos mitybos įpročius,
įkūrė mobilių vagonėlių kompleksą, skirtą
karšto maisto gamybai su maisto ruošimo,
produktų laikymo patalpomis, sanitariniais
mazgais ir nedidele valgyklėle. Mokslo
metų metu vagonėliuose gaminamas
karštas
maistas
ir
organizuojamas
maitinimas Melkio mokyklos mokiniams,
taip
pat
vietos
bendruomenei
organizuojami renginiai, skirti sveikos
mitybos principams skatinti. Vasarą,
mokinių atostogų metu, vagonėlyje bus
gaminamas
sveikas
maistas
vietos
bendruomenės renginių metu.

Projektas
paskatino
teigiamus
socialinius ir ekonominius pokyčius
Vilniaus rajone. Įgyvendinus projektą buvo
sukurtos 2 naujos darbo vietos Vilniaus
rajono gyventojams. Projekto dėka Melkio
mokykloje teikiamos maitinimo paslaugos
socialiai
pažeidžiamoms
grupėms
(vaikams). Daugiavaikių šeimų (šeimos
kuriose auga 3 ir daugiau vaikų) vaikams
maitinimo paslauga teikiama lengvatinėmis
sąlygomis (su nuolaida). 2019 m. rugsėjo 1
dieną duomenimis Melkio mokykloje
mokėsi 67 mokiniai, iš jų 33 daugiavaikių
šeimų vaikai. Tokiu būdu projektas
paskatino
teigiamus
socialinius
ir
ekonominius pokyčius Vilniaus rajone,
sumažinta skurdo rizika.

