
Mieli draugai,
Pirmiausia norisi Jus, mūsų draugai, pasveikinti su praėjusiomis šventėmis ir Nau-

jaisiais metais! Norisi su Jumis pasidalinti, kiek daug stebuklų Jūsų, draugų, dėka 
spėjome patirti per 2019 m. paskutinįjį ketvirtį!

Pirmasis stebuklas – Gyvenimo namų įsikūrimas Kauno centre: juos laikinai 
suradome Donelaičio gatvėje! Tai senovinis dviejų aukštų butas, kuriame savo 
savarankišką gyvenimą rudenį pradėjo ir Mantas. Ačiū šeimininkei Eglei, kuri su-
tiko mus priimti! 

Antrasis stebuklas – užbaigėme Socialinių Dirbtuvių statybas! Jose nuo 2020 m. 
vasario mėn. bus kuriamos naujo tipo paslaugos, skirtos savarankiškesniems bičiuliams 
orientuotis į darbo rinką. Ypatinga padėka įmonei Etapas Group, Donatui, Justui ir Dainiui, 
kurie koordinavo statybas, bei statybų firmai „Dalista“, kuri pastatė funkcionalų ir gražų 
pastatą. 

Trečiasis stebuklas – mūsų dirbiniai! Turėjome tiek užsakymų, kad bičiuliai vos spėjo juos 
gaminti. Ypatinga padėka Gemba įmonių grupei, kuri labai tikėjo mūsų gebėjimais ir užsakė 
medaus puodynes. Ačiū įmonei „Festo“, kuri užsakė didelį kiekį dirbinių ir labdaros vakaro metu 
rinko lėšas mūsų bendruomenei. Taip pat poniai Kristinai Giedraitienei, kuri 
užsakė didelį kiekį žvakių.

Ketvirtasis stebuklas – tai mūsų bendrakeleiviai: savanoriai, asisten-
tai ir kaimynai. Visų Jūsų dėka Dirbtuvėse bičiuliai mokosi naujų 
įgūdžių, gamina įvairius dirbinius, o Gyvenimo namuose  pat-
iria saugumą ir jaukumą, bet svarbiausia – išgyvena draugystę. 
Ypatinga padėka mūsų draugui vyskupui Algirdui, 
kuris aukojo Šv. Mišias ir su juo diskutavome 
apie maldos kambario kūrimą. Jaučiame, 
kad rūpime visiems žmonėms. Ačiū Jums!

Mums nežinomi Dievo keliai. Bet ką 
tikrai žinome ir jaučiame – kad Jūs mus 
palaikote. Labai Jums visiems dėkojame, 
už viską! 

 Jūsų nuolankus tarnas, Gedas 

2019 m. 
spalis,  

lapkritis,  
gruodis 

Naglis klausia:  
Einam šaškėm pažaisti?

Paulius: Protas 
išjungtas, negaliu.
Naglis: Nesimato.

Mantas K.: 
„Mes po 

mirties eisime 
į SKAITYKLĄ“.



Bičiulių balsas 2019 – kitas didžiulis įvykis, kurio metu griausmingai 
ir džiugiai bičiuliai pristatė savo talentus „Nautilus“ klube. Įspūdžiais 
apie šį vakarą dalinasi šio renginio organizatorės Ugnė ir Audronė:

Renatas: Ar patiko Bičiulių balso karaokė?
Ugnė: Patiko, nes visi, ko paprašyti, tą padarydavo.

Audronė: Renginys praėjo labai sklandžiai. Daug geros energijos, šypsenų. 
Žmonės buvo susižavėję, todėl patiko.

R: Kaip gimė idėja organonizuoti karaokę?
U: Gimė po keleto Talentų vakarų, kai pasirodė, kad visi mėgsta dai-

nuoti. Ir neatsimenu, kas pasakė, kad kitais metais bus karaokė, gal 
tu? Tad vis pasibandydavom padaryti mažytę karaokę, o vėliau 
idėją išgryninom su Audrone.

A: Kadangi daugumos bičiulių talentas yra dainavimas, daug 
kam patinka, ir norėjom, kad įsitrauktų publika, todėl darėm 
karaokės formatą. 

R: Kodėl renginys vyko „Nautilus“ klube?
U: Renginys buvo programos „Iniciatyva Kaunui“ dalis. Šiam pro-

jektui turėjome lėšų. Kadangi Mantas Pikelis, Mindaugas ir Naglis 
norėjo eit į klubą, tai ieškojome draugiško klubo, ir radom 

A: Dėl to, kad bendruomenės draugai pasiūlė šią vietą. Daug labai 
padėjo „Nautilus“ komanda. Mes labai džiaugiamės.

AR ŽINAI? 
Šiemet Kauno Arkos bendruomenė atšventė jau 9-ąjį savo gimtadienį.  

Renatas ėmė interviu šia tema iš bičiulių: 
Renatas: Kaip patiko švęsti 9 –ąjį Arkos gimtadienį?
Mantas K.: Normalus: nei per mažai, nei per daug triukšmo. Patiko, 

kai iš “Rimi” įteikė mums dovanas: šluotą ir didžiulį pyragą.
Erika: Patiko su Urte daryti skaičių 9. Patiko jos idėja. Buvo veik-

los, ir kitus įtraukė (kaip buvo su vėliavėlėm). Patiko, nes nebuvo 
triukšminga. Buvo įtraukti bičiuliai, įtraukti visi žmonės.

Patricija: Smagu buvo pasibūti, pašvęsti. Patiko užduotys, kurias Er-
nesta buvo sugalvojus.

R: Kodėl švenčiame gimtadienius?
M: Kad linksma būtų.
E: Todėl, kad įtrauktume žmones ir patys prisimintume tą dieną, kai buvo 

įkurta Arka. Ir kad turėtume džiaugsmo.
P: Švenčiame todėl, kad nepamirštume tų žmonių. Dovanas įteikti.
R: Kas galėtų būti kitaip per gimtadienį?
M: Kad būtų klounas arba patiems nueiti į cirką. 
E: Truputėlį galėjo būti vietos tam skaičiui ant laiptų, nes žmonės netilpo. Gal galėjo 

Gedas prisimint žmones su manim, o ne vienas, nes aš irgi prisimenu žmones gerai.
P: Net nežinau. Galėjo būti tortas didesnis, kad visiems užtektų (tas, kurį atnešiau).
R: Kur norėtum švęsti kitą kartą?
M: Naujame bute, kur ketinu gyvent (Gyvenimo namuose). O jei būtų geras oras, tai lauke.
E: Klube. Su šokiais, dainom, atminimo dainom apie visus išeinančius, sugrįžusius. Prisimint tarp-

tautinius savanorius. Ir kad Gyvenimo namai turėtų nuolatinę gyvenimo vietą, pvz., namą. Galima 
pakviesti atlikėjus, kad ir Liną Adomaitį. 

P: Galima išsinuomot salę ir atšvęst. Gerai būtų, kad šviestų saulė, bet čia neužsisakysi.
R: Kaip norėtum švęsti 10-ąjį Arkos gimtadienį?
M: Su šokiais ir muzika.
E: Galima švęsti lauke, jei geras oras. Truputėlį paankstinti.
P: Dar labai ilgai laukti. Bet būtų smagu švęsti kur nors kitur. Geriau viduj. Būtų smagu lemputes 

pakabint. Būtų smagu, jei Saulius Prūsaitis arba Kataržyna padainuotų.

Gytis: Vakar mačiau 
dramblį, gyvą!

Ugnė: Koks jis buvo?
Gytis: Užriečiamas.



Mantas K. klausia 
vyskupo A. Jurevičiaus:  

Ar tikite Kalėdų 
seneliu?

Jis patylėjo ir sako: 
Dabar mano tikėjimas 

susvyravo. 

R: Ar bičiuliai pateisino lūkesčius?
U: Pranoko. Mane labai nustebino, kad Erika visus žodžius išmoko. Tavo, Re-

natai, „džiazas“ nustebino. Nustebino Kęstutis: tyli tyli, o kai uždainavo... Pa-
tricija nustebino, nes buvo labai elegantiška, ir jos balsui labai tiko ta daina. 
Mažiausiai nustebino Rosita, Mantas ir Marijus, nes apie jų talentus žinojau. 
Andriaus šokėjos Daiva ir Marie labai nustebino. O kas nedainavo, tas prisi-
dėjo kitaip: didžėjavo, darė plakatus, fotosienelę.

A: Taip. Turėjom didelių lūkesčių ne bičiuliams, o žiūrovams: kad palai-
kytų, įsitrauktų. Bičiuliai dirbo, stengėsi...

R: Kas labiausiai išvargino?
U: Sunkumų kėlė šio renginio reklamavimas. Norėjosi, kad būtų daugiau 

žiūrovų, ypač nepažįstamų. Bet šiaip neišvargino.
A: Daugiausia dėmesio skyrėm ir norėjom, kad būtų gražūs pasirodymai. Sky-

rėm daug jėgų ir tai kartais vargindavo. Visa kita buvo gerai suorganizuota, todėl 
nesijautė didžiulio nuovargio. 

R: Ar norėtumei kitais metais labiau organizuoti, ar dalyvauti karaokėje?
U: Dalyvauti. Galvoju, kad tu, Renatai, suorganizuosi (šypsosi).
A: Man patinka organizuoti. Norėčiau tik kitu formatu. Dainuot nelabai turiu 

talento, tad geriau organizuoti. Be tavęs, Renatai, neičiau dainuoti. Arba su Rosi-
ta  – mūsų balsai dera.

R: Ko norėtumei palinkėti šių metų karaokės dalyviams ir žiūrovams?
U: Kad pradėtų ruoštis kietiems metams. Kitais metais bus ir gimtadienis. Driokstel-

sim! O kaip tau, Renatai?
R: Kitais metais norėčiau dalyvaut kaip žiūrovas, kad kiti „išsiskleistų“. 
A: Nesustoti „tūsintis“, linksmintis.

GYVENIMO NAMAI
Didžiausias šio ketvirčio įvykis Arkoje – Gyvenimo namų persikraustymas. Prie nuolatinių 

gyventojų prisijungė bičiulis Mantas Karpavičius. 
„Lapė aš, lapė Tu, lapė mes visi kartu!“ – ši bičiulio Manto K. frazė jau vis mėnesį skamba 

mūsų namuose. Jos reikšmė gili ir prasminga, paremta A. de Saint-Exupery, Mažojo Prin-
co istorija. «Tampi amžinai atsakingas už tą, kurį prisijaukinai». Namuose išgyvename 
atsakomybę vieni už kitus, jaučiame, kad kasdienybėje ne tik asistentai atsakingi už 
bičiulius, bet ir bičiuliai išreiškia brolišką/seserišką rūpinimąsi vienas kitu. Mes es-
ame įsikūrę savo namuose K. Donelaičio g.  74-3. Jaučiame nuolatinį dėkingumą, 
jog turime savus namus. Gera ir sveika gyventi suaugusiųjų ritmu: darbas-na-
mai, namai-darbas (Dirbtuvėse). Tai rutina, kuri teikia saugumą. :) Visgi, rutiną 
keičiame kelionėmis, renginiais, įvairiomis veiklomis, svečiais bei svečiavimusi 
pas ką nors. Ypatingai norime dalintis Taize piligriminės kelionės į Europos 
jaunimo susitikimą Wroclave įspūdžiais. Buvome išvykę 6-iese: trys bičiuliai, dvi 
asistentės ir savanorė.

Romas: Naujus metus šventėme Wroclaw›o Arkoje, buvo diskoteka. 
Ten pasirodo gaudo lietuvišką internetą. Galima paleisti Povilaičio 
dainas. Paprašiau «Sudegintų tiltų» dainos. Lenkijoje tikrai yra 
internetas! O telefone žemėlapiai neveikia, reikia interneto. 
Lenkiško. Aš neturėjau. Labiausiai patiko malda, giedojom.

Edita: Patiko vaikščioti mieste ir apsipirkti. Šampūno, dušo 
želės. Lenkijoje pigiau. Ir diskoteka patiko Arkoje.

Erika: Šeima, kuri mus priėmė, labai patiko, ten jaučiausi kaip 
namuose ir Basia su savo šeima tokia gera buvo. Ypatingai! Žinot, 
Wroclaw›o Arkoje yra namas, kuriame padaryti butai ir bičiuliai 
savarankiškai gyvena savo butukuose. Visai be pagalbos. Kaip aš norėčiau 
taip gyventi! Čia mano svajonė! Autobuse labai faini žmonės, mus priėmė 
ir pabendraudavo. Nebuvo lengva pirmą dieną, pavargau ir pilvą susuko, bet 
grįžusi jaučiu tokį didelį jėgų antplūdį, kad noriu gyventi, gyventi, gyventi!!! 



DIRBTUVĖS
Visą rudenį Dirbtuvių bičiuliai plušėjo gamindami kalėdinius užsakymus įmonėms. Buvo proga ne 

tik tobulinti turimus įgūdžius, bet ir išmokti naujų dalykų, pavyzdžiui lipdyti puodynes arba gražiai 
pakuoti (mums padėjo „Stalo studija“). Taip pat mokomės gaminti odos dirbinius, vykstame spor-
tuoti, dalyvaujame Maisto banko programose, priimame svečius. Atrodo daug? Nepamirštame ir 
tiesiog pakvėpuoti, pagulėtiJ 

 O prabėgus visam užsakymų bei rudens švenčių maratonui, nenustojome švęsti! Į 
karnavalą sugužėjo įvairūs animacinių filmų herojai. Ir ko tik čia nebuvo: ir Smurfas, ir 
Mikė Pūkuotukas su Knysliuku, ir Raudonkepuraitė su vilku, Mikimauzas su net dviem 
Minėm... Šiemet buvo naujovė, kad bendruomenės nariai keitėsi dovanomis tarpusavyje. 
Smagu gauti pačių pagamintas dovanas. Turėjome net gyvą eglę!

Tiesiog privalome pasakyti – Savanoriai YRA nuostabūs! Prie mūsų spalio 
mėnesį prisijungė savanoris Pol iš Katalonijos. Jis bus Arkoje iki rugpjūčio. 
Džiaugiamės, kad praktikantė Marie iš Prancūzijos sutiko ir toliau likti mūsų 
bendruomenėje iki gegužės mėnesio, jau kaip savanorė. Ji kartu su Pol 
padeda ne tik Dirbtuvėse, bet ir Gyvenimo namuose. Labai džiaugiamės ir 
savanorių Evelinos, Raimondos, Virginijos, Viktorijos, Pauliaus ir dauge-
lio kitų darbais bei pagalba Arkoje. Štai ką Paulius pats apie tai sako 
bičiuliui Renatui: 

Renatas: Ar patinka savanoriauti ir kodėl? 
Paulius: Labai patinka, nes čia, Arkoj, savanoriaudamas pajuntu, kas 

yra tikra bendrystė.
R: Kas yra savanoris?
P: Savanoris – tai žmogus, kuris aukoja savo laiką dėl 

kitų gerovės.
R: Ką veiki Arkoje?
P: Padedu Arkai kuo galiu. Noriu, kad Arka gyvuotų 

ir augtų.
R: Kodėl būtent Arkoje savanoriauji?
P: Arka – mano pirmoji savanorystės vieta, todėl čia 

turiu daug gražių prisiminimų.
R: Kuo darbas skiriasi nuo savanorystės? 
P: Savanorystė – tai, kai dovanoji savo laiką dėl kilnių da-

lykų ir darai tai iš širdies. Darbas – tai iš dalies pareiga, kurią turi 
atlikti. Bet darbas irgi būna kilnus ir dirbamas iš širdies.

R: Kiek laiko žadi savanoriauti?
P: Kiek leis galimybės. Norėčiau ilgiau. 

Daiva klausia Rositos: 
Ar jau atleidai 

Pauliui?

Rosita atsako: 
Taip. Seniai jau 

atleistas.

Sekite mus:

www.kaunoarka.lt
  Kauno Arkos  
bendruomenė

DRAUGYSTĖ VEŽA!
Pamenate stebuklą, kurį padarėte Ernestai ir Editai praeitą gegužę? 

Dėl Jūsų palaikymo balsuojant jos laimėjo kelionę į Izraelį, į Euroviziją 
su projektu „Draugsytė veža“. Dėkingumas vis dar yra gyvas. Ačiū!

Žvelgiame į artimą ateitį ir norime prašyti dar vieno susivi-
enijimo balsuojant už Mantą K. ir Gedvidą, kurie šiais metais 
dalyvauja projekte. JAU Vasario 2d. Prasidės balsavimas 
#DraugystėVeža ir palaikymo reikės, kad ši Arkos pora 
išvyktų į Eurovizijos pusfinalį Olandijoje! 

Filmuko apie Mantą ir Gedvidą nuoroda: https://www.lrt.lt/
mediateka/irasas/2000089544/draugyste-veza-gedvidas-ir-
mantas-draugyste-su-kitokiu-zmogumi-ne-tik-imanoma-bet-ga-
li-buti-labai-grazi-ir-turtinga?fbclid=IwAR2DJ5gn4E_UkWKhQwS-
v8E5mnXTTxhwS5Zy6em-JpA_C0rDoCEMXztCfixY



KVIEČIAME
SAVANORIAUTI! 

Dirbtuvėse: darbo dienomis 9–17 val.  
(kaunas.arka.dirbtuves@gmail.com);

Gyvenimo namuose: vakarais nuo 17 val. ir 
savaitgaliais (kaunas.arka.gn@gmail.com).

Dalyvauti šv. Mišiose sausio 29 d., vasario 26 d., kovo 25 d. 16 val. (Pienių g. 3).

Melstis už mus ir visus artėjančius pokyčius 2020 metais. 

Paremti Kauno Arkos bendruomenę pinigine auka: 

Asociacija Kauno „Arkos“ bendruomenė, 
Įm. kodas: 302756939
AB SEB bankas, LT 707044060007819851

Sekite mus:

www.kaunoarka.lt
  Kauno Arkos  
bendruomenė


