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Kviečiame į Tarptautinę laimės dieną

Pirmą kartą Laimės dieną Kaune ir Kauno rajone šventėme pernai ir ji 
sulaukė didelio gyventojų palaikymo ir įsitraukimo. 

Prie šventės prisijungė daugiau nei 60 skirtingų organizacijų, 2500 
dalyvių, o laimės decibelus Kauno „Žalgirio“ arenoje kėlė net 15 000 
krepšinio fanų. Suskaičiavome: toks laimės stiprumas prilygsta 150 
dramblių!

Šventė prieinama visiems visiems

Laimė – tai galimybė be jokių barjerų būti ir dalintis geromis emocijomis 
visiems kartu: nepaisant įvairovės, gebėjimų, poreikių, kultūros, 
socialinės padėties, amžiaus ar lyties. 

Laimės dienos metu – kovo 20-ąją – atverkime duris tiems, kuriems 
sunkiau pasiekti kultūrinį miesto ir rajono gyvenimą, meno šventoves, 
viešąsias erdves, transporto priemones, prekybos centrus ir kitas 
vietas. 

Norime, kad mūsų miesto ir rajono aplinka bent vieną dieną (ir ilgainiui 
– kasdien) taptų prieinama šeimoms, vaikams, senjorams, žmonėms su 
negalia ar skirtingais poreikiais, įvairių kultūrų atstovams, artimiems ir 
nepažįstamiems – visiems! Kaunas 2022
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Laimės simbolis – laimas
 

Laimo vaisius (lietuviškai – žalioji citrina) yra šių metų šventės simbolis: 
rūgštus, bet aromatingas ir labai sveikas. O svarbiausia – šmaikščiai 
panašus į žodį „laimė“.

Šį simbolį raginsime naudoti visus, norinčius prisijungti ar dalyvauti 
šventėje.

Tad pamatę ryškią laimo spalvą ar užuodę jo aromatą – tikrai žinosite, 
jog kažkur šalia yra laimę švenčiančių žmonių.
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Kaip dalyvauti? 

Štai keletas idėjų jums: 

- suorganizuokite įvykį, pasirodymą ar koncertą ir pasirūpinkite jo vertimu į gestų kalbą ar 
sukurkite jo garsinį aprašą (angl. audio description);
- pasirūpinkite informacinių tekstų vertimais į kitas kalbas, tinkamu šriftu, kad jie būtų 
suprantami ir įskaitomi visoms amžiaus grupėms ir užsieniečiams; 
- surenkite parodos ar knygos pristatymą, filmo peržiūrą ar ekskursiją, kuri būtų draugiška 
skirtingus poreikius turintiems žmonėms ir pasiekiama su vežimėliais;
- atverkite kavinės ar restorano duris lankytojams su augintiniais, o mažiems vaikams įrenkite 
žaidimų kampelį;
- surenkite sporto treniruotę ar šokių pamoką, kuri būtų tinkama įvairioms amžiaus grupėms; 
- skirkite dėmesio tiems, kuriems jo trūksta;
- pasirūpinkite, kad į jūsų renginį ir erdvę būtų galima pakliūti kuo lengviau – duokite laimei kelią!

Visų muziejų, bibliotekų, mokyklų, darželių, būrelių, klubų, senelių namų, kavinių ar turgų, kiemų, 
laiptinių ar namų bendruomenes kviečiame aktyviai dalyvauti Laimės dienoje. 

Apie savo sumanymus ir norą dalyvauti iki vasario 25 d. praneškite el. paštu 
irute@kaunas2022.eu ir užpildykite registracijos formą: http://bit.ly/LaimesDiena2019 

Laimingos dienos!

„Kaunas 2022“ komanda 


