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ĮŽANGA 

2017 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

Nuo 1989 m. veikiantis Kauno arkivyskupijos Caritas įgyvendina 

pagalbos vargstantiems programas ir projektus, vienija parapi-

jų Caritas grupes, skatina bendradarbiavimą tarp įvairių arkivys-

kupijos teritorijoje veikiančių katalikiškų organizacijų, vienuolijų 

ir kitų institucijų. 

 

Caritas misija – padėti vargstantiems, skatinant Kauno arkivysku-

pijoje sielovadinę karitatyvinę tarnystę ir reikšmingai prisidedant 

prie socialiai jautrios visuomenės kūrimosi. 
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ĮŽANGA 
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METŲ TIKSLAI 

2017 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

2017 METAIS AKCENTUOTOS VEIKLOS: 

֍ Suformuluoti Caritas viziją arkivyskupijoje, pristatyti ją Kauno ark. bend-

ruomenei, galimiems partneriams ir rėmėjams, kas leistų išplėstų Caritas 

veikimo erdvę ir galimybes; 

֍ Stiprinti Caritas branduolius parapijose, jų veiklos koordinavimą deka-

natų lygmenyje;  

֍ Plėtoti Caritas bendradarbių tinklą, didinti karitiečių gebėjimus atpažinti 

vargstančiųjų poreikius, panaudoti bendruomenės išteklius, galimų savano-

rių ir rėmėjų potencialą; 

֍ Užtikrinti iš Lietuvos Caritas perimtų ir naujų Kauno ark. Caritas programų 

vykdymą; 

֍ Pasirengti Caritas struktūrą ir stiprinti bendradarbiavimą su rėmėjais, tel-

kiant papildomą finansavimą tikslinėms veikloms. 
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MŪSŲ POTENCIALAS 
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Viso —96 parapijos. 
 

Caritas grupes turi 63 parapijos. 
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VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS 

2017 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

 

BENDRUOMENINĖ TARNYSTĖ 

Dovanota Gauta 
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Valgyklos ir maitinimo punktai: 

INSTITUCINĖ VEIKLA 

Kauno I d.  Sriubos valgykloje — per    me-
tus pateikta        72 468 porcijos 

Petrašiūnų parap. maitinimo punkte — per 
metus pateikta 19 200 porcijų 
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VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS 
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VAIKŲ DIENOS CENTRAI 
SENELIŲ GLOBOS NAMAI 

Šančių, Rumšiškių, Krakių 
– globojami 43 seneliai 

10–oje parapijų veikiančių 
vaikų dienos centrų dienos 
priežiūros paslaugas gavo 

225 vaikai 
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VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS 
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BENDRUOMENINĖ TARNYSTĖ 

Bendruomeninės Caritas tarnystės 
(parapijose) finansavimas: 

Rėmėjų, fondų,  
kitų šaltinių parama —  

14 696 €;  
Bendruomenės aukos —  

  13 825 € 
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VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS 

2017 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

Akcija „Gerumas mus vienija“: 

Gauta plati-
nant žvakeles 
parapijose—

15 824 € 

Gauta platinant 
žvakeles preky-
bos centruose 

— 3801 €  
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VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS 
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Programa „Benamystę išgyve-
nančiųjų asmenų ir nuteistųjų 
integracija“: 

Dienos centre pagalbą ga-
vo apie 280 asmenų; 

Organizuoti 2 Alfa kursai, 
dalyvavo apie 120 asmenų 
(pilnai - apie 60). 

Pataisos namuose konsul-
tuota 70 asmenų, laisvėje - 
25; 

Sergančiųjų epilepsija konsultavimo centras: 

Dienos užimtumo, meno 
terapijos, kūrybinių užsiė-
mimų, kultūrinių renginių, 

konsultavimo paslaugas 
gavo 25 asmenys. 
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VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS 
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Programa „Vaiko gerovės institutas“: 

Įvairias įtėviams ir globėjams bei jų vaikams skirtas 
paslaugas (ugdymo, palydėjimo, vaikų užimtumo, ref-

leksijų –savipagalbos grupių, filmų terapijos, 
individualaus konsultavimo ir kt.) gavo 20 šei-

mų, 25 vaikai; 

Užsieniečių integracijos programa: 

Programos kontekste organizuotuose ren-
giniuose dalyvavo virš 250 asmenų. 

Konsultavimo, palydėjimo, tarpininkavimo, atstovavi-
mo ir kitas paslaugas gavo 32 pabėgėlio statusą turintys 
asmenys – 5 šeimos iš Sirijos ir 2 šeimos iš Ukrainos.  
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PALAIKYMAS IR STIPRINIMAS 

2017 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

֍ Mokymo seminarai Kauno I de-

kanato parapijų Caritas vedė-

joms, programų darbuotojams, 

katalikiškų (arkivyskupijos pa-

rapijose veikiančių) vaikų die-

nos centrų atstovams; 

 

֍ Dekanatų Caritas lankymas, bendrų 

veiksmų planavimas ir įgyvendinimas; 

֍ Maldinga kelionė - Caritas bendradar-

bių išvyka Pal. ark.Teofiliaus Matulionio 

pažinimui; 

֍ Konferencija „Skurdo mažinimo poli-

tikos kryptys ir veikėjai: kaip įveiksminti/ 

atgaivinti bendruomenės išteklius“; 

֍ Caritas tarnystė Šiluvos atlaiduose; 

֍ Caritas vedėjų susitikimai dekanatuose ir Caritas centre; 

֍ Renginiai parapijose ir dekanatuose (Advento, Šv. Kalėdų, Šv. Velykų proga, atlai-

dai, dekanatų Caritas šventės ir kt.); 
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2017 m. organizacijos veiklai vykdyti surinkome 106 678 EUR., kurių didžiąją dalį suda-
rė užsienio katalikiškų fondų lėšos, Kauno m. savivaldybės finansavimas projektams, 
Bažnyčios parama ir fizinių asmenų aukos.  

2017 m. organizacijos išlaidos sudarė 91 246 EUR. Ne visos gautos lėšos bu-
vo panaudotos šiais metais, nes dalis jų buvo skirta tęstinėms programos, ku-
rių veiklos bus vykdomos ir finansuojamos 2018 m.    
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ATSILIEPTI 2018 m. 
IŠŠŪKIAI, Į KURIUOS TURĖSIME 

2017 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

֍ Kaip pasiekti, kad 

gailestingumo darbai 

būtų visos parapijos 

bendruomenės rūpes-

tis, suprantamas kaip 

integrali tikėjimo iš-

raiška ir liudijimas? 

 

֍ Kaip pakviesti ir 

įtraukti į Caritas veiklą 

daugiau jaunosios ir 

vidurinės kartos žmo-

nių, padedant jiems per 

veiklą išreikšti savo 

tikėjimą, atrasti ir stiprinti krikščionišką bendruomeninę tapatybę?  

 

֍ Kaip išlaikyti pusiausvyrą 

tarp karitatyvinės veiklos 

parapijų bendruomenėse ir 

Caritas profesionalios 

veiklos sprendžiant sociali-

nes problemas?  

 

֍ Kaip užtikrinti tvarų Cari-

tas veiklų finansavimą, 

telkti ir administruoti 

bendruomenės išteklius, 

kitų rėmėjų paramą ir vie-

šuosius finansus?  
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PAGRINDINIAI AKCENTAI 

2017 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

֍ Supažindinti Kauno ark. 

Caritas bendradarbius su 

Lietuvos Caritas strateginė-

mis gairėmis, nusimatyti jų 

įgyvendinimo žingsnius; 

 

֍ Stiprinti Caritas veiklos ko-

ordinavimą dekanatų 

lygmenyje (Caritas bran-

duolius dekanatuose ir para-

pijose);  

֍ Didinti karitiečių gebėjimus at-

pažinti vargstančiųjų poreikius ir 

teikti atitinkamą pagalbą, panaudoti 

bendruomenės išteklius, savanorių ir 

rėmėjų potencialą; 

 

֍ Plėtoti Kauno ark. Caritas centro 

programų vykdymą (Benamių ir nu-

teistųjų integracijos programa, Vaiko 

gerovės institutas, Užsieniečių integ-

racijos programa, Epilepsijos psicho-

socialinio konsultavimo centras); 

 

֍ Atnaujinti Kauno ark. Caritas 

statutą. 
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RĖMĖJAI IR PARTNERIAI 

2017 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 

Kauno arkivyskupijos Caritas, 16 

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie Kauno ark. Caritas tarnystės 

vargstančiųjų labui palaikymo: 

 

− privatiems aukotojams (asmenims ir įmonėms), 

− Kauno miesto savivaldybei, 

− Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM), 

− Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie SADM, 

− Lietuvos katalikų religinei šalpai, 

− Lietuvos Caritas, 

− Vilniaus arkivyskupijos Caritas, 

− Katalikiškam žurnalui „Artuma“, 

− Kazickų šeimos fondui. 

 


