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2016 m. pradžioje Kauno arkivyskupijos Caritas organizacijoje pasikeitė vadovų ko-

manda – iš Caritas veiklai arkivyskupijoje vadovavusio kunigo V. Birjoto ir Caritas 

reikalų vedėjos s. V. Maknauskaitės vadovavimą perėmė pasaulietis A. Kučikas. Kau-

no arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, kuris yra ir Kauno arkivyskupi-

jos Caritas pirmininkas, paskyrė A.Kučiką 4 metų kadencijai. Nuoširdžiai dėkojant 

buvusiems vadovams už ilgametį ir rūpestingą vadovavimą Caritas organizacijai, ak-

centuotinos Caritas organizacijos stipriosios pusės: 

 sukurta ir palaikoma Caritas veiklos koordinavimo per dekanatus struktūra, lei-

džianti pasiekti toliau nuo vyskupijos centro esančias mažesnes parapijas, 

 tradicinės arkivyskupiją apimančios Caritas akcijos ir tradiciniai renginiai, pade-

dantys telkti ir aktyvinti Caritas narius ir savanorius (ypač vyresnio amžiaus) pa-

galbai vargstantiems, 

 iki tol vykdomų Caritas veiklų ir finansinių išteklių adekvatumas (nėra įsiskolini-

mų, neįvykdytų įsipareigojimų partneriams).  

 

ĮŽANGA 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 
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ĮŽANGA 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

2016 metais pagrindinis dėmesys buvo skiriamas  

 suderinti Caritas organizacijos veiklą ir palaikyti jos tęstinumą,  pasikeitus 

Caritas vadovui, 

 planuoti ir įdiegti naujas vargstančių poreikius, socialinį kontekstą atlie-

piančias bei Caritas misiją atitinkančias programas, 

 išsiaiškinti ir suformuluoti tolesnės ateities Caritas veiklos gaires (poreikis, 

veiklos kryptys ir būdas, struktūra). 

Kauno arkivyskupijos Caritas, 3 

 
MŪSŲ MISIJA 

 

Kauno arkivyskupijos Caritas organizacijos misija - padėti vargstantiems, 

skatinant Kauno arkivyskupijoje sielovadinę karitatyvinę tarnystę ir 

reikšmingai prisidedant prie socialiai jautrios visuomenės kūrimosi.  
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MŪSŲ POTENCIALAS 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Nuo 1989 m. veikiantis Kauno 

arkivyskupijos Caritas vienija 

parapijų Caritas grupes, skatina 

bendradarbiavimą tarp įvairių 

arkivyskupijos teritorijoje vei-

kiančių katalikiškų organizacijų, 

vienuolijų ir kitų institucijų. 

Caritas grupės veikia daugu-

moje Kauno arkivyskupijos 

parapijų, jų veikla koordinuo-

jama pasitelkiant dekanatų centrus: Kauno I (Kauno miesto parapijos), Kau-

no II (Kauno raj. parapijos), Kėdainių, Ukmergės, Raseinių, Jurbarko ir Jona-

vos dekanatai. Arkivyskupijos dekanatų ir parapijų Caritas organizacijos tei-

kia materialinę ir sielovadinę pagalbą nepasiturintiems, krizinėje situacijoje 

esantiems asmenims, didelį  dėmesį skiria vaikų, jaunimo, vienišų senelių, 

kalinių globai, vaikų vasaros stovykloms. 

Kauno arkivyskupijos Caritas, 4 



 

55  Kauno arkivyskupijos Caritas, 5 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VEIKĖJAI 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Kauno arkivyskupijos Caritas, 5 

 
Kauno arkivyskupijos Caritas centrinėje buveinėje dirbo 

4 darbuotojai (iš viso 1,5 etato), nuo 2016 m. gruodžio 

mėn. - dar 2 darbuotojai (naujai įdiegtų programų vado-

vai/koordinatoriai). 
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VEIKLOS: BENDRUOMENINĖ TARNYSTĖ 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Kauno arkivyskupijos Caritas, 6 

Parama rūbais ir daiktais. Parapijose,  kur yra poreikis ir leidžia galimybės, karitie-

čiai organizuoja stokojančių asmenų aprūpinimą reikalingais rūbais ir daiktais. Para-

pijiečiai ar kiti geros valios žmonės yra kviečiami pasidalinti nebenaudojamais rūbais, 

kuriuos priima, peržiūri ir pagal poreikį išdalina Caritas nariai ir savanoriai. Žinodami 

konkrečių reikalingų daiktų poreikį, karitiečiai pasirūpina, kad stokojantieji juos gau-

tų. Panašiu būdu vargstantieji yra aprūpinami ir paaukotais maisto produktais. 

Atskirose parapijose (pvz, Palemono, Vilijampolės) sa-

vaitgaliais maitinami nepasiturinčių šeimų vaikai. 
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VEIKLOS: BENDRUOMENINĖ TARNYSTĖ 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Kauno arkivyskupijos Caritas, 7 

Pagalbos reikalingų žmonių lankymas. Daugumoje para-

pijų, kuriose veikia Caritas grupės, karitiečiai namuose lan-

ko senyvo amžiaus, vienišus asmenis, daugiavaikes šeimas, 

bendrauja su jais, aiškinasi jų poreikius, teikia dvasinę ir 

materialinę pagalbą. Plėtojant šią veiklą yra skatinama, kad 

prie tokios iniciatyvos prisidėtų savanoriai.  

Parama šeimoms. Veikla yra or ientuota į skurdžiai gyve-

nančias ir daugiavaikes šeimas, vienišas mamas ir problemi-

nėse šeimose augančius vaikus. 
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VEIKLOS: BENDRUOMENINĖ TARNYSTĖ 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Kauno arkivyskupijos Caritas, 8 

Caritas vykdoma pagalbos teikimo vargstantiems veikla pa-

rapijose finansuojama iš tikinčiųjų bendruomenės aukų, pri-

vačių rėmėjų, savivaldybių skiriamų lėšų Caritas projektų į-

gyvendinimui.  

Parapijų Caritas grupelių nariai ir savanoriai aktyviai daly-

vauja Lietuvos Caritas organizuojamoje nacionalinėje adven-

tinėje akcijoje „Gerumas mus vienija“, kurios metu parapijų 

bendruomenėse ir prekybos centruose platinamos Caritas 

žvakelės, o gautos lėšos skiriamos vargstančiųjų poreikiams. 
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VEIKLOS: INSTITUCINĖ VEIKLA 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 
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Vargšų maitinimas. Veikiančiose sr iubos valgyklose ir  maitinimo punktuose dar-

bo dienomis yra maitinami nepasiturintys ir vargstantys Kauno arkivyskupijos gyven-

tojai. 

Kauno I dekanato sriubos valgykla – per metus pateikta 66 687 porcijos;  

Petrašiūnų parapijos maitinimo punktas - per metus pateikta 28 800 porcijų; 

Ruklos parapijos valgykla – maitinimą gavo apie 60 suaugusių ir 75 vaikai darbo die-

nomis visus metus. 
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VEIKLOS: INSTITUCINĖ VEIKLA 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 
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Vaikų dienos centrai. Kauno arkivyskupijos parapijose veikiančiuose Vaikų dienos 

centruose juos lankantiems vaikams sudaroma galimybė gauti maitinimą, yra vykdo-

ma dienos priežiūra ir ugdymas, padedama vaikams patiriantiems smurtą, teikiama 

pagalba vaikų dienos 

centrus lankančių vaikų 

šeimoms. Tokie vaikų 

dienos centrai veikia 11 

parapijų. 

Vaikų dienos centruose 

dienos priežiūros pas-

laugas gavo 289 vaikai. 

 

Senelių namai. Kauno 

arkivyskupijoje Šančių, Krakių ir Rumšiškių parapijose veikiantys senelių globos na-

mai priima gyventi sunkiai besiverčiančius, vienišus asmenis. Šiuose senelių namuose 

globojami 45 seneliai. 
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VEIKLOS: PROGRAMOS CENTRE 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 
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Pagalba neįgaliesiems. 2016 m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos 

Caritas, teikiant konsultacijas neįgaliesiems, sergantiems epilepsija, ir jų artimie-

siems socialiniais klausimais (šeima, darbas, neįgaliųjų organizacijos, profesinė rea-

bilitacija ir kt.); dirbant su neįgalių asmenų, sergančių epilepsija, grupe: savitarpio 

pagalba; edukacinis mokymas kaip geriau suprasti savo ligą, išmokti su ja gyventi. 

Organizuota grupės išvyka į Šiluvos atlaidus, teiktos sociokultūrinės paslaugos.  

Grupėje dalyvavo 12 asmenų.  

Plėtojant šią sritį artimiausioje ateityje planuojama iš Lietuvos 

Caritas perimti Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centrą ir 

vystyti jame teikiamą pagalbą epilepsija sergantiems asmenims bei 

jų artimiesiems 
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VEIKLOS: NAUJOS PROGRAMOS CENTRE 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Kauno arkivyskupijos Caritas, 12 

Nuo 2016 m. lapkričio mėn. Kauno ark. Caritas pradėjo įgyvendinti programą 

„Vaiko gerovės institutas“. Programos tikslas – ieškoti šeimų ir kviesti jas tapti įtė-

viais ir globėjais, teikti jiems įvairiapusę pagalbą, siekiant, kad vaikai gyventų ne ins-

titucijose, bet šeimose. Organizuojamas įtėvių ir globėjų ugdymas ir palydėjimas bei 

užimtumas vaikams, refleksijų – savipagalbos grupės, filmų terapijos užsiėmimai, 

vaikams ir tėvams teikiama psichoterapinė pagalba, individualios konsultacijos, susi-

tikimai su vaikų raidos specialistais, vykdoma savanorių paieška, parengtos Marijos 

radijo laidos „Meilė tiesoje“ įvaikinimo/globos tema, semtasi patirties Čikagos Cari-

tas įvaikinimo tarnyboje, kitose vaikais besirūpinančiose organizacijose.  

 

Pagalba teikta 30 šeimų su vaikais, su jais dirba 7 specialistai ir 6 savanoriai. 

Nuo 2016 m. gruodžio mėn. Kauno ark. Caritas įgy-

vendinama Užsieniečių integracijos programa. 

Bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos Cari-

tas organizacija, remiantis jų ekspertiniais ištekliais 

ir organizacine struktūra, pradėta teikti pagalba į 

Lietuvą pagal ES programą perkeltiems asmenims, 

norintiems įsitvirtinti Kauno regione: teikiamos kon-

sultacijos įvairiais integracijos klausimais, pagal po-

reikius suteikiamos švietimo, medicinos, socialinės 

ir kitos paslaugos, siekiant jiems padėti įsijungti į 

bendruomenę ir darbo rinką.  
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UGDYMAS IR STIPRINIMAS 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Kauno arkivyskupijos Caritas, 13 

2016 m. dėmesys buvo ski-

riamas Caritas bendruome-

nėje atsakomybę prisiėmu-

sių bendradarbių ugdymui 

ir palaikymui, t.y. geres-

niam Caritas tapatybės 

supratimui, bendradarbių 

motyvavimui, jų gebėjimų 

ir įgūdžių tobulinimui. 

Caritas bendradarbiai tobu-

linosi: 

 Gailestingumo metų 

renginiuose,  

 Formacijos seminare 

„Caritas tapatybė ir rai-

dos perspekty-

vos“ (vadovas – Popie-

žiškos tarybos „Cor U-

num“ atstovas); 

 3 seminaruose Kauno I 

dekanato parapijų Cari-

tas koordinatoriams ir 

katalikiškų 

(arkivyskupijos parapi-

jose veikiančių) vaikų 

dienos centrų atstovams 

„Savanorių telkimas ir 

savanoriškos veiklos or-

ganizavimas“; 
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PALAIKYMAS IR STIPRINIMAS 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Kauno arkivyskupijos Caritas, 14 

 
 Rekolekcijose Kauno I deka-

nato parapijų Caritas vedė-

joms ir kitų dekanatų Caritas 

vedėjoms; 

 Renginiuose motyvaciją ir 

gebėjimus ugdėsi apie 50 

Caritas bendradarbių 

(darbuotojų, parapijų Caritas 

narių ir savanorių). 

 Caritas bendruomenės šven-

tės metu organizuotoje temi-

nėje konferencijoje “Caritas 

tapatybė. Refleksija ir prak-

tika“, kurią vedė kolegos iš 

Vilniaus arkivyskupijos 

Caritas, tobulinosi beveik 

100 Caritas bendradarbių. 

Caritas veiklos Kauno arkivyskupi-

joje koordinavimą ir tarpusavio 

bendradarbiavimą stiprino regulia-

rūs dekanatų Caritas atstovų susiti-

kimai/pasitarimai. Savo ruožtu, pa-

rapijų Caritas atstovų susitikimai/

pasitarimai buvo vykdomi atski-

ruose dekanatuose. Dekanatuose ir 

parapijose buvo rengiami ir kiti renginiai, skirti 

motyvuoti parapijų Caritas narius ir savanorius, 

skatinti bendruomenės sutelktumą prisidedant prie 

pagalbos vargstantiems.  
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UGDYMAS IR STIPRINIMAS 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Kauno arkivyskupijos Caritas, 15 

 Savanorystės skatinimas. Caritas pagalbos organizavimas remiasi savanorių 

veikla. Savanoriai įtraukti tiek į tęstines veiklas (pvz, vaikų dienos centrai, vienišų 

asmenų, ligonių lankymas, vargstančiųjų aprūpinimas maistu ir rūbais, darbas su be-

namiais ir įkalintais asmenimis ir pan.), tiek ir į laike ribotas akcijas (pvz, „Gerumas 

mus vienija“, „Maisto banko“ akcija). 

Tradicinėse „Maisto banko“ pavasa-

rio ir rudens akcijose, 

kurių metu 

prekybos 

centruose 

renkami 

maisto pro-

duktai vargs-

tantiems, 2016 

m. daly- vavo apie 400 deka-

natų ir parapi- jų Caritas savanorių.  
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UGDYMAS IR STIPRINIMAS 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 
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 Siekiant plėtoti savanorystę pirmą kartą 

Caritas bendradarbiai dalyvavo Šilu-

vos atlaiduose visas 12 dienų, kurių 

metu tam tikslui parengtoje Cari-

tas palapinėje pristatė įvairias 

Caritas veiklas, o atlaidų dalyvius 

vaišino arbata ir kava. Šiai iniciaty-

vai buvo įsipareigoję 65 savanoriai iš 

visų 7 dekanatų ir Lietuvos Caritas progra-

mų komandos. 

    Nuo pat Caritas veiklos 

pradžios vienas iš nuolatinių 

organizacijos uždavinių buvo 

ir išlieka savanoriškos veiklos 

koordinavimas, dekanatų ir 

parapijų Caritas grupių va-

dovų įgalinimas pasitelkti pa-

rapijų bendruomenių narius, 

kitus geros valios savanorius organizuojant pagalbą 

stokojantiems, socialinėje atskirtyje esantiems as-

menims ir grupėms.   
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ARKIVYSKUPIJOS CARITAS LĖŠOS 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

Kauno arkivyskupijos Caritas, 17 

2016 m. organizacijos išlaidos sudarė 24.765 tūkst. 

Eur. Ne visos gautos lėšos šiais metais buvo panau-

dotos, nes dalis jų buvo skirta programoms (pvz, Vai-

ko gerovės instituto programa), kurių pagrindinės 

veiklos bus vykdomos ir finansuojamos 2017 metais. 

 

2016 m. organizacijos veiklai vykdyti surinkome 45.627 tūkst. Eur., kurių didžiąją dalį 

sudarė užsienio katalikiškų fondų lėšos, Bažnyčios parama, fizinių asmenų aukos. 
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RĖMĖJAI IR PARTNERIAI 

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 
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Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie Caritas tarnystės vargstančiųjų labui palaiky-
mo: 
 

-          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 

-          Kelno arkivyskupijos Caritas 


