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Kviečiame jungtis švęsti Tarptautinę laimės dieną

Kaune ir Kauno rajone Tarptautinę laimės dieną švęsime jau trečią kartą. 
PPernai ši diena sulaukė aktyvaus įmonių ir gyventojų įsitraukimo: prie šven-
tės prisijungė 150 skirtingų organizacijų, surengusių 250 renginių tiems, ku-
riems įsitraukti į kultūrinį miesto gyvenimą: lankytis muziejuose, biblioteko-
se, parodose, visuomeniniuose objektuose, yra sunkiau. O tądien susibūru-
sieji švęsti laimės dieną netilptų ir į dvi Žalgirio arenas – jų buvo 36 500.

Laimė sugyventi

Ką Jums tai reiškia?  Gebėti sugyventi su draugais, kaimynais, kolegomis, 
šeimos nariais?  O gamta? Žeme? Augalais? Gyvūnais?  Esame šios žemės 
šeimininkai ar svečiai kartu su kitomis gyvybės formomis? Ar mums rūpi, 
kokią ją paliksime po savęs ateities kartoms? Kaip saugome jos resursus, 
švarą ir kokybę? Ką reiškia „tvarumas“ mūsų gyvenime ir veikloje?
KKovo 20 d.  kviečiame visas bendruomenes – namų, laiptinių, muziejų, bibli-
otekų, mokyklų, verslo įmonių, darželių, būrelių, klubų, senelių namų ir kitas 
aktyviai jungtis bei dalyvauti Laimės dienoje vardan švaresnės, žalesnės ir 
tvaresnės ateities. 



Kaip galima dalyvauti Laimės dienoje?

Štai keletas idėjų Jums:

Savo biure suorganizuokite atvirą mainytuvių vakarėlį: nepatikėsite, kiek 
daug jūsų kasdienybės detalių galėtų dar ilgai tęsti savo gyvavimą ir rasti 
vietą kitur. Todėl mainykitės drabužiais, augalais, namų apyvokos daiktais.
SSurenkite atvirą paskaitą apie išteklių taupymą. Renginio metu nenaudokite 
vienkartinių daiktų – plastikinių butelių, indų, stalo įrankių.
Suorganizuokite į darbą atvykimą dviračiais arba pėsčiomis – tai nieko ne-
kainuoja, o duoda labai daug: šypsenos, energijos, bendruomeniškumo 
jausmo ir įkvėpimo darbui.
Į Kaunas 2022 biurą (Laisvės al. 36) arba Tempo erdvę (Daukšos g. 34) at-
neškite turimus sudužusius keramikos ir porceliano indus, suvenyrus ir pan. 
Pietaukite biure: susitarkite Laimės dienos proga savo  pietus atsinešti iš 
namų ir pavalgyti su kolegomis. Laimėsite du dalykus – mažiau vartosite ir 
sustiprinsite bendradarbių ryšį.
Vegetariška arba veganiška diena: pabandykite vieną dieną pagyventi kitaip. 
Laimės dieną suvalgykite visą savo maistą. Ar žinojote, kad išmesdami 
maistą, iš tiesų išmetame vandenį, kurio reikia jam užauginti? 
Pradėkite rūšiuoti ir palaikykite rūšiavimo kultūrą.

Apie sApie savo sumanymus ir norą dalyvauti iki vasario 28d. praneškite el. 
paštu irute@kaunas2022.eu ir užpildykite registracijos formą: 
tiny.cc/LaimesDiena

Laimingos dienos!
„Kaunas 2022“ komanda
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