
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS CARITAS

2020 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
o Caritas veiklų perorganizavimas 

ir pritaikymas veikti pandemijos 
sąlygomis (atskirų veiklų stabdymas ar 
ribojimas, tiesioginio kontakto ribojimas,
veiklos dalyvių skaičiaus ribojimas,  
erdvių/patalpų veiklai pritaikymas)

o Caritas veiklos organizavimas 
koordinuojant savanorius, 
teikiančius pagalbą pandemijos 
laikotarpiu;

o Caritas programų tęstinumas, 
užtikrinant reikiamas darbuotojų 
komandas (ligos, saviizoliacijos 
atvejais);

o Caritas veikimo/koordinavimo 
dekanatuose  atnaujinimas



MŪSŲ POTENCIALAS

Caritas 
narių 397

Caritas 
dekanatuose

501 
savanoris

59 grupės 
parapijose

7 dekanatų 
koordinatorės

32 
darbuotojai

Caritas 
centre

12 
ilgalaikių 
savanorių

56 
savanoriai 



VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS

Bendruomeninė tarnystė

o Aplankyta vienišų, neįgaliųjų 
(asm. skaičius) – 505

o Aplankyta šeimų (asm. skaičius) –
474

o Aplankyta ligonių, padėta 
pasiruošti ligonių sakramentui –
277

o Suteikta kita pagalba (vaistais, 
buitinėmis priemonėmis, baldais 
ir pan.) – 1748



VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS

Bendruomeninė tarnystė

o Parama rūbais: 

✓gauta – 26 733 kg

✓paramą rūbais gavo – 4115 
asm. 

Parama maistu: 

✓gauta – 30 841 kg 

✓pagalbą gavo – 3515 asm.



VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS

Institucinė veikla

Valgyklos ir maitinimo punktai: 

o Kauno I d. Sriubos valgykla –
per metus pateikta 95 383
porcijų (buvo 88 215)

o Petrašiūnų parapijos 
maitinimo punktas - per 
metus pateikta 1280 porcijų 
(buvo 19 200)

o Ruklos parapijos valgykla –
145 asmenys kiekvieną
savaitę



VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS

o 8 vaikų dienos centrai, iš jų 1 –
vienuolijos;

Dienos 
priežiūros 
paslaugos

203 vaikams

Šančių VDC

Palemono 
(Saleziečių) 

VDC

Senamiesčio 
VDC

Pal. J. 
Matulaičio 

VDC

Karmelitų 
VDC „Vaikų 

stotelė“

Rumšiškių 
VDC

Ruklos VDC

Kėdainių 
VDC „Laiptai 

į viltį“



VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS

o 3 senelių globos namai

37 
seneliai

Šančių 
(8)

Krakių 
(12)

Rumšiškių 
(17)



VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS

Bendruomeninė tarnystė

Bendruomeninės Caritas 
tarnystės finansavimas: 

o aukų dėžutės bažnyčiose -
7775 Eur 

o rėmėjų, fondų, kitų šaltinių 
parama – 12 811 Eur 



VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS

Akcija „Gerumas mus 
vienija“

o Daugiausiai žvakelės 
buvo platinamos Kauno 
arkivyskupijos parapijose

o Caritas centro programa 
- Benamystę 
išgyvenančiųjų dienos 
centras - platino žvakeles 
prekybos centre

Parapijose

13 042

Prekybos 

centre

297

Surinkta (Eur)



VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS

Programa „Benamystę išgyvenančiųjų dienos 
centras ir nuteistųjų integracijos programa“: 

o Dienos centre apsilankė ir pagalbą gavo nuo 
20 iki 35 asm. per dieną;

o Pataisos namuose suteikta pagalba 22 
nuteistiesiems, 78 individualios konsultacijos, 24 
grupės susitikimai, 11 asm. padėta pasirengti 
sakramentams;

• Organizuota soc. įgūdžių programa „Tiltai“; 
dalyvauta tarpžinybinėse komisijose



VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS

Epilepsijos psichosocialinio 
konsultavimo centras

o Dienos užimtumo, meno terapijos, 
kūrybinių užsiėmimų, kultūrinių 
renginių, konsultavimo paslaugas 
gavo 20 asmenų; 

o 14 asmenų buvo padedama 
integruotis į darbo rinką;

o 10 vaikų ir 10 jų šeimos narių teiktos 
individualios ir kt. paslaugos centre ir 
namuose.



VEIKLŲ KRYPTYS IR APIMTYS

Programa „Vaiko gerovės institutas“

o Įtėviams ir globėjams bei jų 
vaikams skirtos paslaugos:
ugdymo, palydėjimo, vaikų 
užimtumo, refleksijų –
savipagalbos grupių, filmų 
terapijos, individualaus 
konsultavimo ir kt.

o gavo 29 šeimos, 34 vaikai



UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS PROGRAMA

o Prieglobstį gavusių asmenų

konsultavimas, palydėjimas,

tarpininkavimas, atstovavimas;

o Būsto, darbo, reikalingiausių

daiktų paieška; 

o Tarpininkavimas

bendraujant su įstaigomis,

institucijomis; 

o Kultūrinės veiklos

organizavimas, lietuvių kalbos

mokymo užtikrinimas ir kt.

33

5

38 asmenys iš Sirijos

Pabėgėlio statusą turintys asmenys

Prieglobsčio prašytojai



„PRIIMK: INTEGRALI PAGALBA ASMENIMS 
INTEGRUOJANTIS Į DARBO RINKĄ“

Tai - Europos socialinio fondo 
agentūros finansuojamas projektas 

o Pareiškėjas – Lietuvos Caritas, 
vykdytojas – Kauno ark. Caritas; 

o Pagalbą gali gauti: 

- neįgalieji, sergantys epilepsija;

- išgyvenantys benamystę;

- paleisti iš laisvės atėmimo vietų;

- piktnaudžiaujantys alkoholiu;

- soc. pašalpos gavėjai;

- riziką patiriančios šeimos.

Kauno m.

11

Raseinių 

dekanate

6

Jonavos 

dekanate

8

Kėdainių 

dekanate

9

2020 m. integracines

paslaugas gavo 34 asmenys

Projekto veiklas vykdo

Caritas centro programos 

(Kaune ir Kauno r.) ir 

Kėdainių, Raseinių, 

Jonavos dekanatai.



PALAIKYMAS IR STIPRINIMAS

o 7 mokymo seminarai parapijų, dekanatų Caritas 
savanoriams, vyskupijos centro programų ir vaikų 
dienos centrų darbuotojams (dalyvavo apie 70
asm.);

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

o Rekolekcijos Caritas centro ir dekanatų Caritas 
bendradarbiams (20 asm.); 

o Organizuotas IV-ios Pasaulinės vargstančiųjų 
dienos minėjimas (bendradarbiaujant su Lietuvos 
Caritas) - virtualus renginys „Vargšui ištiesk ranką“;
Vargstančiųjų dienos minėjimas arkivyskupijos 
dekanatuose, parapijose



PALAIKYMAS IR STIPRINIMAS

o Caritas bendruomenės metinė 
konferencija (apie 100 asm.)

o Renginiai parapijose ir dekanatuose 
(Advento, Šv. Kalėdų, Velykų proga, 
atlaidai, dekanatų Caritas šventės, 
piligriminės kelionės ir kt.); 

o Caritas dalyvavimas Šiluvos 
atlaiduose (piligrimų vaišinimas kava 
ir arbata); 

o Caritas dekanatų koordinatorių 
pasitarimai



ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

o Vystyti savanorių paieškos, 
motyvavimo ir koordinavimo 
modelį;

o Stiprinti Caritas veiklos 
koordinavimą dekanatuose 
(regionuose);

o Atpažinti naujas skurdo formas ir 
paskatinti parapijų  
bendruomenes atitinkamai 
veikti. Labiau įtraukti parapijų 
klebonus.

• ...



PAJAMOS IR IŠLAIDOS

ES ir valstybės 

institucijos

27%

Kauno m. 

savivaldybė

15%

Užsienio fondai

30%

Kauno 

arkivyskupija

6%

Fizinių asmenų 

aukos

9%

Juridinių asmenys

9%

Socialinės akcijos

4%

Gautų lėšų šaltiniai

ES ir valstybės institucijos Kauno m. savivaldybė Užsienio fondai

Kauno arkivyskupija Fizinių asmenų aukos Juridinių asmenys

Socialinės akcijos

o 2020 m. organizacijos veiklai vykdyti buvo sutelkta 279 671 Eur. 
Didžiąją dalį lėšų sudarė Užsienio fondų (daugiausia katalikiškų), 
ES struktūrinių fondų (ESFA) ir valstybės institucijų (SAM, SADM, 
Užimtumo tarnyba prie SADM) bei Kauno m. savivaldybės lėšos 
(viešasis pirkimas ir projektų finansavimas). 

Tiesioginė 

pagalba ir 

projektinės veiklos

84%

Organizacijos 

valdymas ir 

tinklaveika

13%

Socialinės akcijos

3%

Išlaidų struktūra

Tiesioginė pagalba ir projektinės veiklos Organizacijos valdymas ir tinklaveika

Socialinės akcijos

o 2020 m. organizacijos išlaidos sudarė 206 438 Eur. Ne visos 

gautos lėšos buvo panaudotos šiais metais, nes dalis jų buvo 

skirta tęstinėms programoms, kurių veiklos bus vykdomos ir 

finansuojamos 2021 m.



NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS PRISIDĖJUSIEMS
PRIE KAUNO ARKIVYSKUPIJOS CARITAS
TARNYSTĖS VARGSTANČIŲJŲ LABUI!

o privatiems aukotojams;

o Kauno miesto 
savivaldybei;

o Socialinės apsaugos ir 
darbo
ministerijai (SADM);

o Socialinių paslaugų
priežiūros departamentui 
prie SADM;

o Lietuvos katalikų religinei 
šalpai;

o Lietuvos Caritas;

o Vilniaus arkivyskupijos 
Caritas;

o Katalikiškam žurnalui 
„Artuma“;

o Kazickų šeimos fondui;

o S. Videikos įmonei 
„Santera“;

o VšĮ „Humana People To 
People Baltic“;

o Kauno arkivyskupijos 
kurijai


