Kauno arkivyskupijos Caritas
2019 metų
veiklos ataskaita

Mūsų misija
Padėti vargstantiems,
skatinant Kauno arkivyskupijoje sielovadinę
karitatyvinę tarnystę
ir
prisidedant prie socialiai
jautrios visuomenės
kūrimosi

Iššūkiai, į kuriuos turėjome atsiliepti
• Kaip pasiekti, kad gailestingumo darbai būtų visos parapijos bendruomenės
rūpestis, suprantamas kaip integrali tikėjimo išraiška ir liudijimas?
• Kaip pakviesti ir įtraukti į Caritas veiklą daugiau jaunosios ir
vidurinės/aktyviosios kartos žmonių?

• Kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp karitatyvinės veiklos parapijų
bendruomenėse ir Caritas profesionalios veiklos sprendžiant socialines
problemas?
• Kaip užtikrinti tvarų Caritas veiklų finansavimą, telkti ir administruoti
bendruomenės išteklius, kitų rėmėjų paramą ir viešuosius finansus?

Mūsų potencialas
• Caritas narių – 375
• Caritas savanorių – 666
• Caritas grupės – 53 parapijose
Caritas Centre:
• Darbuotojų – 30
• Ilgalaikių savanorių – 40
• Trumpalaikių savanorių – 20

• Caritas veiklos koordinavimas
dekanatuose – 7 dekanatų Caritas
koordinatorės

Veiklų kryptys ir apimtys
Bendruomeninė tarnystė
❑Aplankyta vienišų, neįgaliųjų (asm.
skaičius) – 1050
❑Aplankyta šeimų (asm. skaičius) –
609
❑Aplankyta ligonių, padėta pasiruošti
ligonių sakramentui – 1902
❑Suteikta kita pagalba (vaistais,
buitinėmis priemonėmis, baldais ir
pan.) – 509

Veiklų kryptys ir apimtys
Bendruomeninė tarnystė
Parama rūbais:
❑gauta – 48 684 kg
❑paramą rūbais gavo – 7 024 asm.
Parama maistu:
❑gauta – 27 496 kg
❑pagalbą gavo - 2 367 asm.

Veiklų kryptys ir apimtys
Institucinė veikla
Valgyklos ir maitinimo punktai:
❑Kauno I d. Sriubos valgykla – per metus pateikta 88 215 porcijų

❑Petrašiūnų parap. maitinimo punktas - per metus pateikta 19 200
porcijų
❑Ruklos parapijos valgykla – 120 asm. per dieną

Veiklų kryptys ir apimtys
Vaikų dienos centrai:
❑9 – iuose vaikų dienos centruose
dienos priežiūros paslaugas gavo
232 vaikai
❑ iš jų 3 vaikų dienos centrai vienuolijų
Senelių globos namai:
❑Šančių, Rumšiškių, Krakių –
globojami 46 seneliai

Veiklų kryptys ir apimtys
Bendruomeninė tarnystė
Bendruomeninės Caritas
tarnystės finansavimas:
❑aukų dėžutės bažnyčiose 12 802 Eur
❑rėmėjų, fondų, kitų šaltinių
parama – 4085 Eur

Veiklų kryptys ir apimtys
Akcija „Gerumas mus vienija“:
❑gauta platinant žvakeles parapijose –
20 123 Eur
❑gauta platinant žvakeles prekybos
centruose – 4 797 Eur
Caritas centro programos
❑gauta platinant žvakeles prekybos
centruose – 3 215 Eur

Veiklų kryptys ir apimtys
Programa „Benamių ir nuteistųjų integracija“:
❑Dienos centre apsilankė ir pagalbą gavo nuo 20 iki 35 asm. per dieną (5 845
apsilankymai per metus);
❑Pataisos namuose steikta pagalba 26 nuteistiesiems, 42 individualios
konsultacijos, 22 grupės susitikimai, 15 asm. ruošėsi Sutvirtinimo sakramentui;
❑Organizuotas Alfa kursas, dalyvavo apie 60 asmenų, pilnai - apie 30 asm.
Sergančiųjų epilepsija konsultavimo centras:
❑Dienos užimtumo, meno terapijos, kūrybinių užsiėmimų, kultūrinių renginių,
konsultavimo paslaugas gavo 20 asmenys; 10 asmenų buvo padedama
integruotis į darbo rinką; 10 vaikų ir 10 jų šeimos narių teiktos individualios ir kt.
paslaugos centre ir namuose

Veiklų kryptys ir apimtys
Programa „Vaiko gerovės institutas“:

❑ Įtėviams ir globėjams bei jų vaikams skirtas paslaugas (ugdymo, palydėjimo,
vaikų užimtumo, refleksijų – savipagalbos grupių, filmų terapijos, individualaus
konsultavimo ir kt.) gavo 22 šeimos, 25 vaikai;
❑ Programos kontekste organizuotuose renginiuose (apie įvaikinimą, globą, apie
pozityvią tėvystę) dalyvavo virš 160 asmenų.
Užsieniečių integracijos programa:
❑ Konsultavimo, palydėjimo, tarpininkavimo, atstovavimo ir kitas paslaugas gavo
50 pabėgėlio statusą turinčių asmenų (buvo 41): 37 asmenys iš Sirijos, ir 6 - iš
Ukrainos, 5 – iš Kirgizijos, 4 – iš Tadžikistano, 2 – iš Čečėnijos, 1 – iš Turkijos.

„PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į
darbo rinką“
Tai - Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) finansuojamas projektas
❑Pareiškėjas – Lietuvos Caritas, vykdytojas – Kauno ark. Caritas;
❑Pagalbą gali gauti: neįgalieji, sergantys epilepsija; išgyvenantys benamystę;
paleisti iš laisvės atėmimo vietų; piktnaudžiaujantys alkoholiu; soc. pašalpos
gavėjai; riziką patiriančios šeimos;
❑Integracines paslaugas gavo 65 asm. (paslaugas gaus 200 asm.);
❑ Projekto veiklas vykdo Caritas centro programos (Kaune ir Kauno raj.) ir
Kėdainių, Raseinių, Jonavos dekanatai

Palaikymas ir stiprinimas
• 4 mokymo seminarai parapijų, dekanatų Caritas
savanoriams, vyskupijos centro programų ir vaikų dienos
centrų ir darbuotojams (dalyvavo 99 asmenys);
• Dekanatų Caritas lankymas, ypač dėl ES struktūrinio
projekto įgyvendinimo;
• Rekolekcijos Caritas centro ir dekanatų Caritas
bendradarbiams;
• Vargstančiųjų dienos minėjimas vyskupijos centre,
dekanatuose, parapijose

Palaikymas ir stiprinimas
• Lietuvos Caritas 30 – mečio šventė Kaune „Su
vargstančiais ir viltimi“;
• Caritas 30 – mečio minėjimo renginiai
dekanatuose ir parapijose;
• Kiti renginiai parapijose ir dekanatuose
(Advento, Šv. Kalėdų, Velykų proga, atlaidai,
dekanatų Caritas šventės, piligriminės kelionės
ir kt.);
• Caritas dalyvavimas Šiluvos atlaiduose
(piligrimų vaišinimas kava, temų pristatymai);
• Caritas vedėjų pasitarimai

Žvilgsnis į ateitį
Bendruomeninio Caritas stiprinimas:
• laikmetį ir vietos poreikį atitinkančių Caritas veikimo formų paieška,
• įvairių amžiaus grupių žmonių įtraukimas į Caritas veiklas,
• Caritas veiklos dekanatuose stiprinimas (centrinė parapija –
mažesnės parapijos);
Institucinio Caritas programų tapatybės ir kokybės stiprinimas:
• katalikiškų vaikų dienos centrų bendradarbiavimas,
• kitų programų palaikymas (benamystę išgyvenančiųjų, nuteistųjų
integracijos, Epilepsijos konsultavimo centro, Vaiko gerovės
instituto, Užsieniečių integracijos);
Kauno ark. Caritas - savanorius telkianti organizacija.

Pajamos ir išlaidos
2019 m. organizacijos veiklai vykdyti sutelkėme 237 081 EUR. Didžiąją dalį lėšų sudarė užsienio katalikiškų fondų lėšos, ES struktūrinių fondų,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos bei Kauno m. savivaldybės projektų finansavimui skirtos lėšos, Kauno
arkivyskupijos parama ir fizinių asmenų aukos.
2019 m. organizacijos išlaidos sudarė 211 191 EUR. Ne visos gautos lėšos buvo panaudotos šiais metais, nes dalis jų buvo skirta tęstinėms
programoms, kurių veiklos bus vykdomos ir finansuojamos 2020 m.

Gautų lėšų šaltiniai
Socialinės akcijos
Juridiniai asmenys 5%
3%
Fizinių asmenų
aukos
5%

Užsienio fondų
lėšos
27%

Organizacijos
Išlaidų struktūra
valdymas ir
Socialinės
akcijos
tinklaveikos
4%
stiprinimas
10%

Kauno
arkivyskupija
16%

Kauno m.
savivaldybė
18%

ES ir valstybės
institucijos
26%

Tiesioginė pagalba
vargstantiems ir
projektinės veiklos
86%

Nuoširdžiai dėkojame visiems
prisidėjusiems prie Kauno arkivyskupijos Caritas
tarnystės vargstančiųjų labui!
- privatiems aukotojams
- 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
- S. Videikos įmonei „Santera“
- VšĮ „Humana People To People Baltic“
- Kauno arkivyskupijos kurijai

