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MŪSŲ MISIJA

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

Kauno arkivyskupijos Caritas
2021 metų veiklos ataskaita



IŠŠŪKIAI, Į KURIUOS
TURĖJOME ATSILIEPTI

Caritas veiklos organizavimas
koordinuojant savanorius,
teikiančius pagalbą pandemijos
paliestiems asmenims ir
migrantams;

Caritas veikimo dekanatuose
(regionuose) atnaujinimas ir
sustiprinimas;

Caritas teikiamų socialinių
paslaugų akreditavimas
Kauno m. ir dekanatų
centruose.

Kauno arkivyskupijos Caritas
2021 metų veiklos ataskaita



MŪSŲ POTENCIALAS
Kauno arkivyskupijos Caritas vienija parapijų Caritas grupes, skatina
bendradarbiavimą tarp įvairių arkivyskupijos teritorijoje veikiančių katalikiškų
organizacijų, vienuolijų ir kitų institucijų.

Caritas grupės veikia daugiau nei pusėje Kauno arkivyskupijos parapijų, jų veikla
koordinuojama pasitelkiant dekanatų centrus: Kauno I (Kauno miesto parapijos),
Kauno II (Kauno rajono parapijos), Kėdainių, Ukmergės, Raseinių, Jurbarko ir
Jonavos dekanatai.

Dekanatų ir parapijų Caritas komandos teikia materialinę ir sielovadinę pagalbą
nepasiturintiems, krizinėje ir atskirties situacijoje esantiems asmenims, rūpinasi
vaikų, jaunimo, ligonių, vienišų senelių, nuteistųjų, migrantų padėties pagerinimu.

Caritas centre
39 darbuotojai
7 ilgalaikiai savanoriai
47 savanoriai

Caritas dekanatuose
7 dekanatų koordinatorės
55 grupės parapijose
426 Caritas narių
231 savanoris

Kauno arkivyskupijos Caritas
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Bendruomeninė tarnystė Skaičius

Aplankyta vienišų žmonių 852

VEIKLŲ KRYPTYS
IR APIMTYS

Aplankyta ligonių, neįgaliųjų

Aplankyta šeimų 297

Kauno arkivyskupijos Caritas
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744



Parama

VEIKLŲ KRYPTYS
IR APIMTYS

išdalinta (asmenims)

Bendruomeninė tarnystė

Kauno arkivyskupijos Caritas
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Maistu (produktais, paketais ir kt.)

Drabužiais

1045

1600

Suteikta kita pagalba (slaugos, buities,
kanceliarinėmis priemonėmis ir kt.)

907



VEIKLŲ KRYPTYS IR
APIMTYS

IŠDALINTA PER METUS

Kauno I dekanato Sriubos valgykla 

Ruklos parapijos valgykla 

VALGYKLOS 

82 207 porcijos

8840 porcijos

Kauno arkivyskupijos Caritas
2021 metų veiklos ataskaita

INSTITUCINĖ VEIKLA
 

MAISTO PAKETŲ DALINIMAS
PARAPIJOSE

Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija
Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapija

PARAMĄ GAVO

72 žmonės (2 k./sav.)
40 žmonių (4 k./sav.)



9 vaikų dienos centrai (iš jų 1 –

vienuolijos); 

Dienos priežiūros paslaugos -

214 vaikų

2 senelių globos namai

(Krakėse ir Rumšiškėse);

50 senelių

   

VEIKLŲ KRYPTYS
IR APIMTYS

Kauno arkivyskupijos Caritas
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Unikalių lankytojų - 105 asm. 
Dienos centre apsilankė, soc. paslaugas ir kitą
pagalbą gavo:

        - 15-25 asm. per dieną (šiltuoju metų laiku);
        - 25-50 asm. per dieną (šaltuoju metų laiku).

ProgramaProgramaPrograma
Benamystę patiriančiųjų dienos centrasBenamystę patiriančiųjų dienos centrasBenamystę patiriančiųjų dienos centras

VEIKLŲ KRYPTYS
IR APIMTYS

Kauno arkivyskupijos Caritas
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Soc. darbuotojai teikė konsultavimo,
tarpininkavimo, atstovavimo, informavimo
paslaugas:

užimtumo veiklos: edukacinės diskusijos / paskaitos, 

sielovados veikla: pokalbiai, pasidalinimai, savaitės
aptarimo ratai, dalyvavimas Šv. Mišiose.

nuolatinė pagalba maistu, higienos paslauga (dušas,
skalbykla), teisininkų konsultacijos (pagal poreikį) ir kt.

        - dėl apnakvyndinimo ir apgyvendinimo;
        - dėl reabilitacijos galimybių;
        - padėta susitvarkyti asmens dokumentus, socialines      
          garantijas; 
        - skatinta ir padėta legaliai įsidarbinti.

      savanorystė, soc. pokalbių ratai, rankdarbiai, žaidimai,       
      turnyrai, išvykos, fizinis aktyvumas, soc. įgūdžių       
      ugdymas, patirtinių užsiėmimų ciklas, aplinkos   
      tvarkymas ir kt.

Institucinis Caritas



Pagalba suteikta 169 nuteistiesiems  (97
asm. paslaugos teiktos pataisos namuose, 72
asm. - grįžusiems po įkalinimo bausmės
atlikimo).

Suteikta pagalba:
     - gyvenamosios vietos radimas, deklaravimas;
     - soc. paramos maistu, drabužiais teikimas; 
     - sveikatos priežiūros paslaugų gavimas;    
       priklausomybės ligų gydymas;
     - įsiskolinimų padengimas;
     - socialinių ryšių atkūrimas;
     - psichologinių problemų sprendimas;
     - registracija Užimtumo tarnyboje, dokumentų    
       parengimas, gaminimas, tvarkymas, 
       palydėjimas, įdarbinimas ir kt.

VEIKLŲ KRYPTYS IR
APIMTYS

Kauno arkivyskupijos Caritas
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Teikiamos soc. paslaugos:
      - Individualios konsultacijos pataisos namuose ir    
        grįžus į laisvę;
      - Informavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
      - Palydimoji paslauga;
      - Pagalba dėl piniginės socialinės paramos, kitų  
        socialinių paslaugų ir kitos tikslinės pagalbos  
        gavimo;
      - Kitos bendrosios socialinės paslaugos.



10 asm.

Vasaros stovykla epilepsija sergantiems
asmenims:

22 asm. + 10 šeimos narių 

Darbas su epilepsija sergančiųjų grupe:
dienos užimtumo paslaugos, meno terapija,
kūrybiniai užsiėmimai, išvykos, kultūriniai
renginiai, individualios konsultacijos,
savitarpio pagalba:

16 asm.

Socialinio darbuotojo ir užimtumo
specialisto individualios konsultacijos:

VEIKLŲ KRYPTYS IR
APIMTYS

Kauno arkivyskupijos Caritas
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ProgramaPrograma
„Vaiko gerovės institutas“„Vaiko gerovės institutas“

VEIKLŲ KRYPTYS IR
APIMTYS

Kauno arkivyskupijos Caritas
2021 metų veiklos ataskaita

Įtėvių ir globėjų šeimų palaikymas ir palydėjimas: refleksijų grupės,
konsultacijos, nukreipimas pas specialistus, judesio, dailės terapijos
užsiėmimai;

vaikams: individualizuotas mokymasis,    

bendradarbiavimas su kitomis soc. įstaigomis, advokatavimo, tarpininkavimo
paslaugos;

bendruomeninių ryšių tarp šeimų ir vaikų kūrimas palaikant įvairias
neformalias veiklas ir kt.

VEIKLOSE DALYVAVO 27 ŠEIMOS, 36 VAIKAI

      popamokinės veiklos, terapijos užsiėmimai,  
      socializacijos, kūrybiškumo, pasitikėjimo  
      savimi įgūdžių vystymas;



Projekto metu dirbama su socialinę atskirtį išgyvenančiomis grupėmis per
nuoseklią veiklų programą padedant joms integruotis į darbo rinką.

Projekto veiklas vykdo Caritas centro programos (Kaune ir Kauno r.) ir Kėdainių,
Raseinių, Jonavos dekanatai.

Projekto veiklose 2021 m. dalyvavo ir pagalbą gavo 70 asmenų.

Viso projekte nuo 2018 m. iki 2021 metų dalyvavo 166 asmenys.

VEIKLŲ KRYPTYS IR
APIMTYS

Kauno arkivyskupijos Caritas
2021 metų veiklos ataskaita

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų
Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0051



VEIKLŲ KRYPTYS IR
APIMTYS
AKCIJA „Gerumas mus vienija“

Žvakelės buvo platinamos Kauno

arkivyskupijos parapijose ir prekybos

centruose;

Iš viso paaukota už žvakeles - 20 798 eur:

      - parapijose - 19 400 eur

      - prekybos centruose - 1398 eur*

Kauno arkivyskupijos Caritas
2021 metų veiklos ataskaita

*iš jų 1096 eur surinko Kauno ark. Caritas centro programos ir vaikų dienos centrai



Caritas tarnystės finansavimas:

2021 m. organizacijos veiklai vykdyti buvo sutelkta 263 404,61 Eur.

Didžiąją dalį lėšų sudarė ES struktūrinių fondų (ESFA) ir valstybės

institucijų (SADM ir Užimtumo tarnyba prie SADM), Kauno m. ir raj.

savivaldybės (viešasis pirkimas, akredituotų socialinių paslaugų

teikimas ir projektų finansavimas), užsienio fondų (daugiausia

katalikiškų) bei Kauno arkivyskupijos suteiktos lėšos.

Kauno arkivyskupijos Caritas
2021 metų veiklos ataskaita

PAJAMOS IR IŠLAIDOS



Dėl išaugusios veiklų apimties 2021 m. organizacijos išlaidos sudarė 290

848,99 Eur. Išlaidų suma padidėjo dėl to, kad tęstinėms programoms 2021

m. vykdyti buvo naudojamos ankstesniais metais šių programų vykdymui

gautos lėšos.

Kauno arkivyskupijos Caritas
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PAJAMOS IR IŠLAIDOS

Caritas tarnystės išlaidos:



   

UGDYMAS IR
STIPRINIMAS

Kauno arkivyskupijos Caritas
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5 mokymo seminarai parapijų, dekanatų
Caritas savanoriams, vyskupijos centro
programų ir vaikų dienos centrų
darbuotojams (lytiškumo ugdymo, socialinės
atskirtį patiriančių žmonių integracijos,
vienišumo mažinimo temomis);

4 konsultacijos dekanatų Caritas
savanoriams ir administracijos darbuotojams
(savanoriškos veiklos organizavimo
gebėjimų stiprinimas; pagalbos sergantiems
ir vyresniems žmonėms teikimas);

4 apskritojo stalo susirinkimai Raseinių,
Jonavos, Kauno raj. ir Kėdainių
savivaldybėse su institucijų atstovais
(institucinio bendradarbiavimo stiprinimas);

Kauno ark. Caritas katalikiškų vaikų
dienos centrų susitikimas
(bendradarbiavimo stiprinimas, veiklų
planavimas);

Caritas metinė konferencija ir seminaras-
diskusija apie emocinio intelekto svarbą
savanorystėje (savanorystės motyvai, ribos,
psichologiniai ir dvasiniai aspektai
bendravime su pagalbos prašančiais
asmenimis);

Konferencija su Kauno I dekanato
kunigais: karitatyvinės veiklos atnaujinimo
galimybės miesto parapijose.

Dekanatų Caritas lankymas (gyvas ir
nuotolinis), ypač dėl ES struktūrinio projekto
įgyvendinimo.



UGDYMAS IR
STIPRINIMAS
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Malda su Kauno arkivyskupu
arkikatedroje už Caritas misijos
bendradarbius. Kartą per mėnesį
dalyvavo Kauno ark. Caritas darbuotojai,
savanoriai ir pagalbą gaunantys
asmenys;

Malda mažojoje Kristaus Prisikėlimo
bažnyčioje 40 val. Švenčiausiojo
Sakramento adoracijoje, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai paminėti.
Dalyvavo Kauno ark. Caritas darbuotojai
ir savanoriai iš Benamystės dienos
centro, Senamiesčio vaikų dienos centro
ir Kauno m. parapijų;

Susikaupimo diena Paberžėje su
Kauno ark. Caritas dekanatų savanoriais;

Advento rekolekcijos Kauno I dekanato
Caritas savanoriams Šilainių parapijoje;

Caritas dekanatų koordinatorių ir
dekanatų parapijų savanorių pasitarimai.



UGDYMAS IR
STIPRINIMAS
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Dekanatų Caritas komandų
dalyvavimas Šiluvos atlaiduose
(piligrimų vaišinimas kava ir arbata); 

Vargstančiųjų dienos „Vargšų jūs
visuomet turite su savimi“
organizavimas (kartu su Lietuvos
Caritas) ir dalyvavimas.

Vargstančiųjų dienos minėjimas
parapijose 

Iniciatyvos Advento, Šv. Kalėdų,
Velykų, Motinos, Tėvo dienos proga,
atlaidai, dekanatų Caritas šventės,
piligriminės kelionės, atvirų durų
diena, savanorių diena, pyragų
diena ir kt.

Arkivyskupijos Caritas vieši renginiai

Parapijų iniciatyvos:



   

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

Kauno arkivyskupijos Caritas
2021 metų veiklos ataskaita

Caritas komandų sustiprinimas (ypač Kauno miesto
parapijose ir atskiruose dekanatuose), skiriant didesnį
dėmesį jų motyvacijai, kompetencijai ir formacijai, ugdant
gebėjimą veikti šiuolaikinėje aplinkoje;

Dekanatų lygmenyje (savivaldybių centruose) auga
galimybės gauti finansavimą vykdomoms karitatyvinėms
veikloms, tačiau tam reikia ir toliau stiprinti dekanatų
(Caritas) koordinatorių gebėjimus, jų bendradarbiavimą
su dekanais;

Poreikis Caritas programose išlaikyti kompetentingus
darbuotojus (augant darbo užmokesčiui) ir programų
veiklos kokybę reikalauja skirti vis daugiau dėmesio lėšų
telkimui ir administravimui. 



KAUNO ARKIVYSKUPIJOS CARITAS

Papilio g. 5, LT-44275, Kaunas

Jurid. asm. kodas 192068157

+370 37 205 427

www.kaunas.caritas.lt

caritas@kaunoarkivyskupija.lt

FB: @kaunocaritas

Nuoširdžiai dėkojame visiems 2021
metais prisidėjusiems

prie Kauno arkivyskupijos Caritas
tarnystės vargstančiųjų labui!

 

PADĖKA
privatiems aukotojams;
Kauno miesto ir Kauno raj. savivaldybėms;
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.

Kauno arkivyskupijos Caritas
2021 metų veiklos ataskaita


