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Kauno „Arkos“ bendruomenė - tai vieta, kurioje intelekto
negalią keičia galia oriai gyventi: dirbti, kurti, mokytis ir
bendrauti.

Bičiuliai kartu su asistentais (darbuotojais ir savanoriais)
gamina keramikos, veltinio bei odos dirbinius, žvakes, muilą,
ruošia maistą, dirba buities bei daržo priežiūros darbus, vyksta
sportuoti, apsipirkti, dalyvauja bendruomeninių sprendimų
priėmime, renginių organizavime ir t.t.

Per įvairias kasdienes situacijas bendruomenės
nariai mokosi savarankiškumo, įveikti tarpusavio
santykių iššūkius, įsivardinti savo jausmus,
pomėgius, nuomones, išmokti naujų dalykų.
Dirbtuvėse skirtingu intensyvumu dalyvauja 29 asmenys su
intelekto negalia (bičiuliai), dirba 8 darbuotojai ir keletas
vietinių bei tarptautinių savanorių, taip pat praktiką atlieka
socialinio darbo studentai.

daugiau informacijos: www.kaunoarka.lt
* bičiuliais Kauno "Arkos" bendruomenėje vadinami asmenys, turintys intelekto negalią

GRIAUKIME
SIENAS

Dirbtuvės veikia kaip dienos centras, kur kiekvieną dieną
organizuojamos įvairios užimtumo, savarankiškumo bei
darbinių įgūdžių lavinimo veiklos. Dirbtuvėse bičiuliai* ne tik
patiria bendrystės santykį, bet ir gamina naudingus daiktus.

"ARKOS"

BENDRUOMENĖ

KERAMIKOS DIRBINIAI

KARTU
KURIAME

KAUNO

DUBENĖLIS
Sukurti iš balto molio, dekoruoti poglazūriniais dažais.
*Visi gaminiai yra bičiulių rankų darbo, todėl kiekvienas
gaminys yra unikalus ir šiek tiek skirtingas.
MATMENYS - skersmuo 12 cm, aukštis 6 cm.
KAINA NUO 6 EUR.

NESTANDARTINIS VAISIŲ DUBUO
*Pagal pageidavimą galime supakuoti vaisių ar
šokolado asorti.
KAINA NUO 25 EUR.

KAUNO

BENDRUOMENĖ

KAINA NUO 15 EUR.

EDITA
PRASMINGA DIENA

Jau keletą metų Kalėdoms gaminame vis
skirtingus rankų darbo gaminius mūsų
bendruomenės draugams įmonių grupei "Genba
group", "Rotary" klubui.
Kiekvienais metais tikimės vis naujų ir
idomesnių įšūkių ir galimybių - tikimės gauti naujų
užsakymų, kurie bičiuliams padėtų atrasti prasmę
jų dienoje ir lavinti darbinius įgūdžius.

GAMINAME:

KERAMIKOS DIRBINIUS:

VELTINIO IR ODOS GAMINIAI:

medaus puodynės

muilinės

dubenėliai

kalėdiniai žaisliukai

MUILAS

karoliai - susiverti apyrankei

dovanų rinkiniai

ŽVAKĖS

raktų pakabukai

www.kaunoarka.lt

MEDAUS PUODYNĖ

"ARKOS"
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ODOS IR VELTINIO DIRBINIAI

KARTU
KURIAME

KAUNO

ODOS RAKTŲ PAKABUKAI
Įvairių spalvų ir formų, su skirtingais
įspaudais.
*Gali būti su Jūsų įmonės logotipu.
KAINA NUO 3 EUR.

VELTINIO RAKTŲ PAKABUKAI
Kiekviena unkali, su skirting spalvų
medžio, molio ar plastiko kojytėmis.
KAINA NUO 4 EUR.

"ARKOS"

BENDRUOMENĖ

DIDELĖ ŽVAKĖ KAINA NUO 5 EUR.

www.kaunoarka.lt

ŽVAKĖS

KAUNO

ŽVAKĖS
Sukurti galime gaminti žvakes su individualiu
jūsų įmonės logotipu.
Visi gaminiai yra rankų darbo, todėl
kiekvienas gaminys yra unikalus,
nuotraukoje pateiktos žvakės atspinti bendrą
gaminio dizainą, dydį ir spalvingumą, bet
spalvų sodrumas gali skirtis.
MATMENYS - skersmuo 6cm, aukštis 9cm.
"KAI ŽVAKES GAMINU, TAI IRGI ĮDEDU DALELĘ SAVĘS.
ĮDEDU ŠIRDIES."

KAINA NUO 3 EUR.

ARKOS

KITI GAMINIAI

KAUNO
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MUILAS
Bičiulių rankų darbo stačiakampio arba širdelės formos
muilas iš muilo bazės ir mūsų kieme augančių
vaistažolių – ramunėlių, šalavijų, raudonėlių, medetkų.
*Galime gaminti žvakes su individualiu jūsų įmonės
logotipu.
KAINA NUO 3 EUR.

ERIKA
DIRBINIAI IŠ ŠIRDIES

„Kai lipdau iš molio, būnu laiminga, sukišu rankas
į molį kaip į žemę. Tada širdis dainuoja. Kai
gaminu gaminius, galvoju apie savo vaikystę, kai
senelis kasė molį, lipdėm ir bandėm krosnyje
išdegti.
Tiems, kas pirks mano dirbinius, linkiu meilės,
didesnės atsakomybės, vilties, džiaugsmo!“

APLANKYK MUS:

RINKINYS "DŽIUGESYS" KAINA NUO 28 EUR.

Pienių g. 3, LT-47457, Kaunas

Neradote Jūsų lūkesčių atitinkančio rinkinio? Arba turite kitokią dovanos viziją? Mes
padėsime Jums sukurti orginalią rankų darbo dovaną!

KAUNO

"ARKOS"

BENDRUOMENĖ

KAIP GALITE

UŽSISAKYTI
el.paštu:
kaunas.arka.dirbtuves@gmail.com
arba KAUNO ARKA facebook paskyroje
asmenine žinute
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PASKAMBINKITE
MUMS
aptarsime užsakymo detales, gaminimo
laikotarpį ir kita:
+ 370 686 51792

ATVYKITE Į
BENDRUOMENĘ
ir susipažinkime.
Mūsų adresas: Pienių g. 3, LT-47457,
Kaunas

www.kaunoarka.lt
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PARAŠYKITE
MUMS

