


Kodėl verta naudoti Eurofondo e-piniginę?

• Patogu, saugu ir paprasta norimą pinigų sumą pervesti į mokinio e-piniginę;

• Naudinga mokyti vaikus Eurofondo e-piniginės valdymo bei atsakingo elgesio su 
el.pinigais;

• Realus dienos meniu formuojamas kiekvieną dieną ir atnaujinamas realiu laiku;

• Informacija, kada ir ką vaikas valgė mokyklos valgykloje bei kiek pinigų išleido;

• Nebereikia kasdien rūpintis smulkiais grynaisiais pinigais – galima pervesti pinigų 
sumą iki 50 €;

• Saugu, kai vaikai atsiskaito el.pinigais – jų nepames ar niekas neatims;

• Nebelieka socialinės atskirties – nemokamo maitinimo popieriniai talonėliai 
integruojami į el.mokinio pažymėjimą;

• Pinigai neišleidžiami žalingiems pirkiniams už mokyklos ribų;

• Mokiniai tobulėja kartu su modernėjančia mokyklos aplinka.



Nauda tėvams

Su elektroniniais mokinio pažymėjimais, 
kuriuose keliais paprastais žingsniais 
aktyvuojama „Eurofondo“ e-piniginė, mokiniai 
gali atsiskaityti mokyklos valgykloje be grynųjų 
pinigų ar popierinių nemokamo maitinimo 
talonėlių.
Tai puiki galimybė patogiai ir saugiai 
administruoti kišenpinigius! Vaikai, 
naudodamiesi savo elektroniniais pažymėjimais, 
kuriuose tėvai yra aktyvavę e-piniginę, už dienos 
pietus bei gėrimus atsiskaito be grynųjų pinigų 
vienu kortelės prilietimu prie skaitytuvo. Vaikui 
atsiskaičius su šia sistema, tėvai realiuoju laiku 
kompiuteryje ar telefone turi galimybę matyti ką 
vaikas pirko, kada valgė, kiek pinigų išleido. 
Taip pat tėvams pateikiamas dienos meniu. Ši 
funkcija padeda tėvams rūpintis vaikų mityba 
ir iš anksto kartu nuspręsti ką kitą dieną rinksis 
iš dienos meniu ir kokią pinigų sumą galės tam 
skirti.



Sistemos veikimas

Sistema yra sukurta debesies 
principu, veikia paprastai ir 
patogiai. Socialinis pedagogas, 
prisijungęs prie „Eurofondas“ 
aplinkos, gali koreguoti vaikų, 
gaunančių nemokamą maitinimą, 
sąrašą. Visa tai galima padaryti 
pažymint teisę gauti socialinį 
maitinimą (pusryčius, pietus) bei 
nustatant galiojimo terminą.



Mokinys atėjęs į valgyklą, 
priglaudžia kortelę prie 
„Eurofondas“ skaitytuvo ir 
valgyklos darbuotoja planšetinio 
kompiuterio ekrane mato ar 
vaikas turi teisę gauti socialinį 
maitinimą ar ne. Jei teisė į 
socialinį maitinimą suteikta, 
tuomet sistemoje užfiksuojama, 
jog vaikas valgė. Socialinis 
darbuotojas, prisijungęs prie 
jam sukurtos virtualios aplinkos, 
mato visą sąrašą mokinių ir jų 
valgymo statistiką.



Nauda
•Lėšų, skirtų nemokamam 
maitinimui, sumažinimas;

•Savivaldybė prisideda prie socialinės 
atskirties mažinimo mokykloje – tiek už 
mokamą, tiek ir už nemokamą maitinimą 
vaikai atsiskaito tuo pačiu mokinio 
pažymėjimu;

•Mokyklos socialinio darbuotojo krūvis 
mažėja – sistema leidžia greitai ir 
nesudėtingai administruoti socialinį 
maitinimą;

•Gaunamos 
tikslios ataskaitos apie valgančiųjų skaičių;

•Socialinis darbuotojas, savivaldybė ir 
valgyklos darbuotojai gauna 
automatizuotas ataskaitas įvairiais pjūviais 
pagal pasirinktus kriterijus bei periodus.



Kartu kurkime saugios ir modernios mokyklos 
aplinką!


