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Kaip svarbu sustoti ir nueitą kelią aptarti su Jumis, mūsų 
draugai! Kauno „Arkos“ bendruomenė į keletą puslapių, 
skaičių, diagramų, sutalpino įvykusius įvykius ir stebuklus 
mūsų bendruomenėje, kintančius bičiulių (taip mes vadi-
name asmenis su intelekto negalia) ir jų draugų, asistentų, 
gyvenimus.

Kiekvieni metai mūsų bendruomenei būna kažkuo svarbūs. 
2019 metų pradžioje išsirinkome ir visus metus nagrinėjo-
me temą „Asmens orumas“. Bendrai pažinome, kad tai slė-
pinys, kurio neįmanoma apibūdinti vienu žodžiu. Dar kartą 
savo širdyse įsitikinome, kad kiekvienas asmuo yra ver-
tingas, nepaisant jo sugebėjimų ar trūkumų; kad negalima 
naudotis kitu žmogumi, nes kiekvienas asmuo turi vertę; 
kad labai svarbu, kokiomis sąlygomis tu gyveni, kokia tavo 
aplinka. Ir kad orumas atsiskleidžia „būnant vienas kito akių 
lygyje“. 

Kitas svarbus aspektas – bendruomenė, kaip niekad išgyve-
no ryšį su Tarptautine Arka. 2019 metais buvo trys neeiliniai 
įvykiai  – Arkos įkūrėjo Jean Vanier (1928–2019) mirtis; nau-
jas Arkos Chartijos įžvalgos procesas; ir pradėjimas dirbti 
su naująja Tarptautinės Arkos palydėtoja Lietuvai Basia 
Wojcik. 

Taip jau sutapo, kad gęstant Jean Vanier gyvybei (Viešpa-
čio globoje pilnai atsidūrė 2019 gegužės 7 dieną), Tarptau-
tinė Arkos Federacija, dėl pokyčių Arkos bendruomenėse 
vertinimo, pradėjo naujos Chartijos kūrimo procesą. Visos 
pasaulio Arkos bendruomenės auga, keičiasi, jose būna 
gražių ir sunkių dalykų, tad buvo nuspręsta iš naujo atsakyti 
klausimus  – kas Arka yra šiuo metu? Kas mes tokie esame 
dabar? Kas mums Arkoje teikia gyvybę, o kas ją atima? Ne 
kartą apie tai diskutavę, pasitvirtinome, kad nors ir mokina-
me bičiulius naujų darbinių ir savarankiškumo gebėjimų, o 
asistentai siekia atlikti savo darbą profesionaliai – ne tai yra 

svarbiausia. Buvimas abipusiškame santykyje – tai vienas iš 
mūsų Arkos pamatų ir iššūkių. Vieni kitus mokiname mylėti 
gyvenimą, priimti savo trapumą ir netobulumą. Iš naujo at-
randame, kad pamilti savo gyvenimą yra lengviau, negu pa-
milti savo trapumą. Tad supratome, kaip svarbu, kad šiame 
kelyje mus lydėtų Dievas! 

O Dievo lydėjimą ir stiprų veikimą, kaip sako bičiulis Rena-
tas – „tikrus stebuklus“, patyrėme per Jūsų, draugų, pa-
galbą. Neįtikėtinas stebuklas – naujas 9 vietų mikroauto-
busiukas! Gerumo stebuklas – Gyvenimo namų įsikūrimas 
Kauno centre ir licencijos gavimas metų pabaigoje! Atradi-
mų stebuklas – mūsų kieme atsirado Socialinės Dirbtuvės! 
Dosnumo stebuklas – mūsų geradariai – įmonės ir paprasti 
žmonės. Draugystės stebuklas – mūsų bendrakeleiviai – sa-
vanoriai, asistentai ir kaimynai.. 

Mums nežinomi Dievo keliai. Tačiau žinome, kad Jūs mus 
palaikote. Draugų ratas ir jų pagalba sukuria gerą aplinką 
augti bičiulių ir asistentų orumui. Reikia pamatyti, kaip jau-
čiasi bičiuliai ir asistentai, kai patiria žmonių troškimą sava-
noriauti ar vykti kartu į stovyklas, piligrimines keliones! O jei 
negali, tuomet juos palaiko maldoje. Reikia pamatyti, kaip 
pasikeitė bičiulių veidai, kai jei įsėdo į naują mikroautobusiu-
ką! Negaliu pamiršti bičiulių Editos, Erikos, Manto ir Romo 
veidų, kai jie švytintis kalbėjo „pagaliau turime normalius 
namus“. O kur visų bičiulių nekantravimas pradėti darbuotis 
naujose Socialinėse Dirbtuvėse. Orumo neapčiuopsi, bet tą 
išduoda veidai, elgesys. Bendruomenei stiprėjant, stiprėja ir 
jų narių savivertė. Ačiū visiems prisidėjusiems. Galima sa-
kyti: – Orumo nepasiimsi. Jis kuriamas, kaip kartu kuriama 
bendruomenė!

Jūsų nuolankus tarnas
Gedas Malinauskas

2020m. vasaris, Kaunas

Mieli draugai,

Visi kartu statome bendruomenę (Jean Vanier)



2019 m. įvairioms 
veikloms skyrėme 

141 368 Eur

5 darbuotojų komanda darbo 
dienomis rūpinosi 25 asmenimis 

su intelekto negalia, ugdė jų 
gebėjimus, kartu dirbo ir gamino 
gaminius. Nuolatinis visų bičiulių 

tėvų palaikymas.

4 darbuotojų komanda 24 val. per parą 
rūpinosi 4 asmenims su intelekto negalia. 
Rūpinosi ne tik fiziniais jų poreikiais, bet ir 
jų socialine gerove bei sveikata.

Rekolekcijos Kulautuvoje, 
Piligriminė kelionė į 
Baltriškes, Stovyklos prie 
Rubikių ežero ir Palangoje.

Bendrystės diena, Bičiulių Balsas, 
Vainikų pynimo vakaras.

 Šv. Mišios 1k. mėn, Susitaikymo 
pamaldos Didįjį Ketvirtadienį,  

Jean Vanier minėjimas.

Formacijos ir mokymai 
asistentams, komandų 

supervizijos.

Pagalbą gavo 25 bičiuliai ir  
jų tėvai ar globėjai

Dirbo 11 darbuotojų, 21 savanoris,  
25 bičiuliai ir jų tėvai ar globėjai

Dienos socialinės 
globos paslaugos

Grupinio gyvenimo 
namų paslaugos

Bendruomenės įvykiai

Bendruomenės 
renginiai

Bendruomenės tradicijos 
ir dvasingumas

Profesionalumas

2019 METAIS KAUNO „ARKOS“ BENDRUOMENĖJE:



1. Sav. paslaugų 
apmokėjimas 

40%

1. Bendros išlaidos 
2%

12. Gyvenimo namų 
įkūrimas ir išlaikymas 

2%

11. Stipendijos 
bičiuliams 

1%

10. Priemonės  
(molis, parafinas) 

1%9. Projekto išlaidos 
1%

8. Arkos narystė/ mokesčiai 
1%

7. Stovyklos, rekolekcijos, 
formacijos 

2%

4. Autobusiukas ir  
Soc. dirbtuvių įrengimas 

10%

5. Kuras 
1%

6. Namas išlaikymas  
+ ryšio psl.+ paslaugos 

2%
3. Atlyginimai (11 žm.) 

38%

2. Soc. dirbtuvių 
statybos 

39%

6. Projektai 
2%

5. Asmenų įnašai už 
paslaugas 

4%4. Aukos / žmonių 
parama 

3%3. Gaminiai / paslaugos 
3%

2. Investiciniai 
projektai/ fondai 

50%

2019 metais Kauno „Arkos“ bendruomenė sulaukė 282 068 Eurų paramos. Iš jų veikloms skyrėme 141 368 Eurų, 
investiciniams projektams 133 557 Eurų, o rezervinėms lėšoms 7 143 Eurų.

1 pav. Paramos ir finansavimo šaltiniai 2019 metais (282 068 Eur)

2 pav. Išlaidų struktūra pagal paskirtis 2019 metais (274 925 Eur)

2019 METŲ FINANSINĖ ATASKAITA



AKIMIRKOS IŠ 2019 METŲ VEIKLŲ



2019 metais Kauno „Arkos“ bendruomenė sulaukė 133 557 Eurų paramos investicijoms.  
Iš jų skyrėme:  
Socialinių Dirbtuvių statyboms 105 226 Eurų;  
9 vietų mikroautobuso Toyota Verso Long įsigijimui 23 700 Eurų;  
Socialinių Dirbtuvių įsikūrimui 4 631 Eurų.

Su dideliu dėkingumu bendruomenė nešioja širdyse Kau-
no Rotary klubą Romuva, kurie pasikvietę į pagalbą Rota-
ry klubus Kaune, Danijoje, Čikagoje, o mes prijungę UAB 
Wilara ir visų geros valios žmonių aukas, galėjome įsigyti 
9 vietų Toyotą Proace Long mikroautubusą (projekto ver-
tė  – 23 700 eurų). 

Prisimename, kaip apie šį įvykį pasakojo bičiuliai Mindau-
gas, Mantas Pikelis, Erika ir Patricija kartu su Ugne. 

Ugnė: – Kodėl mums reikėjo naujo autobusiuko? 
Bičiuliai: – Todėl, kad anas jau gedo. Seniai neatsirakina vie-
nos durys, žiemą senam busike šalta, vasarą karšta. Jis jau 
pavargęs, daug nuvažiavęs. Muzika prastai grojo. 
Erika: – Naujo busiko pasiimti vykome į „Toyota“ saloną. Iš 
pradžių Gedas nepatikėjo, kad būtent šitas bus mūsų! Bet tik 
žiūrim – rankose rakteliai! Ir net dokumentai. 

Ugnė: – Kodėl naujo busiko vardas Malonė? 
Erika: – Sekmadienį bažnyčioje supratau, kad naujas auto-
busiukas yra tikra Dievo malonė. Pirmadienį, per bičiulių su-
sirinkimą, visi siūlė vardus autobusiukui, tai iš kokių dešimt 
pasiūlymų balsuodami išrinkom šitą – MALONĖ. 
Ugnė: – Kaip šventėme? 
Bičiuliai: – Trankiai, smagiai, darėm „Busiadienį“. Buvo ro-
tariečiai, nes jie ir padovanojo naują busiką. Jie tikri mūsų 
bičiuliai! 

Ugnė: – Ką manote  apie naują busiką? 
Bičiuliai: – Leki lengvai kaip su vėju (Patricija). Lekia kaip 
reikalas. Muzika gerai groja. Visi traukitės iš kelio – Malo-
nė važiuoja. O jei dar sirenas uždėtume... (Mantas P.) Šiltas 
kaip pečius. (Mindaugas). Labai geras, sėdėt galima, beveik 
ir gulėt (Erika). 

NAUJASIS 9 VIETŲ MIKROAUTOBUSIUKAS,  
KURIAM BIČIULIAI IŠRINKO VARDĄ – MALONĖ.

2019 INVESTICINIAI PROJEKTAI BENDRUOMENĖJE:



Prieš tapdamas Kauno Arkos bendruomenės nariu, Man-
tas labiausiai troško pradėti dirbti. Jo žodžiais tariant: „eiti į 
darbą, kaip tai daro mano šeimos nariai“. Manto mama ilgai 
ieškojo organizacijos ar įmonės, kuri būtų draugiška asme-
nims su negalia: „Kiek daug žygių darėm, kad Mantui suras-
tume darbą! NIEKO!“. Nei viena įmonė nebuvo suinteresuota 
ar motyvuota įdarbinti Mantą.

Šiandien Mantas su entuziazmu ir didele motyvacija kiekvie-
ną dieną ateina į Kauno Arkos bendruomenės Dirbtuves, kur 
mokinasi naujų įgūdžių ir svajoja apie savo darbą. Paklaus-
tas apie save, jis atsako: „Manau, kad esu išmintingas ir 
atviros širdies asmuo. Aš myliu visus. Ar aš turiu dovanų? O 
kas yra dovana? Ar tai yra todėl, kaip aš atrodau? Jei taip, tai 
tada taip – Aš esu dovana“. Su Manto nepaliaujamu tikėjimu, 
mūsų bendruomenė pastatė naujas Socialines Dirbtuves 
žmonėms su intelekto negalia, trokštantiems išmokti dar-
binių įgūdžių ir galiausiai įsitraukti į darbo rinką. 

SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ STATYBA IR BIČIULIŲ SUSIDŪRIMAS SU TIKRU DARBU

Socialinių Dirbtuvių statybą ir jų įkūrimą (projekto vertė 
109 857 Eur), parėmė:  Lady Michelham, Bisgood, Miko Gie-
droyc ir Renovabio tarptautiniai fondai, Kauno Rotary klubas 
Romuva, UADBB „Aon Baltic“ ir geros valios žmonės. Ypa-
tinga padėka UAB „Etapas“, kuris koordinavo statybų proce-
są ir UAB „Dalista“, kuri pastatė funkcionalų pastatą.

2019 m. bičiuliai, palydint asistentams, tvarkė aplinką 
UAB „Aksa“, UAB „Kaligrafas“, UAB „Pifka“ įmonėse ir bend
rijoje „V. Krėvės 13a“. Už teiktas paslaugas sulaukėme 3200 Eur 
paramos, iš jų 1080 Eurų skyrėme bičiulių stipendijoms.

Nuo 2020 m. Socialinėse Dirbtuvėse bičiuliai gamins kera-
mikos ir medžio gaminius. Plėsime įmonių skaičių, kurioms 
galėsime teikti aplinkos tvarkymo, valymo paslaugas. 



2019 m. Kauno „Arkos” bendruomenė įkūrė Gyvenimo na-
mus atskirai nuo Dirbtuvių. Visus metu bandėme surasti 
kokybišką būstą, kuriame būtų galima garantuoti pilnavertį 
bičiulių gyvenimą. Gaila, bet per šiuos metus pajutome ne-
mažai diskriminacijos. Dalis savininkų išgirdę, kokiam tiks-
lui bus nuomojamos patalpos, jog būste gyvens asmenys su 
intelekto negalia, gražiai atsisakydavo ir nutraukdavo dis-
kusiją su mumis. Bičiulė Erika trokštanti apsigyventi Gyve-
nimo namuose, jau buvo praradusi viltį ir vis kartojo „niekas 
mūsų nenori“.
Tačiau susipažinę su Egle Zakaravičiūte mes patyrėme ne 
tik kitokį požiūrį, bet ir pagalbą įsikuriant. Ypatinga padė-
ka Eglei, kuri sutiko išnuomoti 7 kambarių butą Donelaičio 
gatvėje. Butas ypatingas – dviejų aukštų, 7ių kambarių ir 
2ais vonios kambariais. 

GYVENIMO NAMŲ ĮKŪRIMAS

Pereinamuoju laikotarpiu, nuo buto pritaikymo kokybiškam 
gyvenimui iki veiklos licencijos gavimo (kad savivaldybė ga-
lėtų pirkti naujo tipo bendruomenines paslaugas), reikėjo 
paramos. Remontui, įsirengimui, būsto nuomai, įvairiems 
baldams, komunalinėms išlaidoms padengti 2019 metais 
surinkome ir išleidome 6436 eurų. Ypatinga padėka gerada-
rei Dianai Venskytei Landborg iš Švedijos, nelikusiai abejin-
gai bendruomenės gyvenimo namų paieškoms ir sukūrusiai 
paramos projektą pasitelkiant portalą GoFundMe.com. Prie 
šio projekto prisidėjo LDK Ponų Taryba, UAB MLI parama, 
UAB Festo bei Centrinės Viešosios Bibliotekos darbuotojų ir 
daug geros valios žmonių aukos. 
2019 m. Šv. Kalėdas šventę naujai įkurtuose Gyvenimo na-
muose, bičiuliai Edita, Romas, Erika ir Mantas sako: – Paga-
liau turime jaukius namus !



AKIMIRKOS IŠ 2019 METŲ VEIKLŲ



Fondams:
Lietuvių katalikų religinei šalpai
Fondation Lord Michelham of Hellingly 
Bisgood foundation
Michael Giedroyc
Renovabis
Labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“

Valstybės, savivaldybių institucijoms:
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM);
Kauno miesto savivaldybės administracijai;
Kauno rajono savivaldybės administracijai;
Kauno apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui;
Kauno rajono Socialinių paslaugų centrui;
Vytauto Didžiojo Universitetui

Ypatinga padėka ilgamečiams globėjams:
Kauno Rotary klubui Romuvai

Įmonėms, klubams ir taryboms:
UAB „Autotoja“, AB „Aksa“, UADBB „Aon Baltic“,   
UAB „Dalista“, UAB „Etapas“, UAB „Festo“, UAB „MLI“,  
UAB „Kaligrafas“, bendrija „V.Krėvės 13a“, LDK Ponų 
Tarybai, UAB „Pifka“, UAB „Telia, UAB „Wilara“ ir  
Rotary klubams Kaune, Danijoje, Čikagoje.

Geros valios žmonėms:
Aleknavičiui, Anilionienei, A. Buteikiui, Butėnienei, 
Barkauskaitei, V. Burbienei, R. Česonienei, V. Gembickiui,  
E. Gruodytei, R. Gudelienei, E. Janušauskui, 
Kamarauskaitei, I. Kaniauskienei, P. Katinaitei, 
KažėmėkaiteiVitkauskienei, J. Klimavičiui, Klikūnui,  
M. Markevičiui, I. Milinienei, Mickeliūnui, R. Pakėnui,  
F. Palaimaitei, D. R. Railaitei, R. Rimšaitei, D. Rumpienei,  
J. Ruškui, A. Šiurnai, R. Sopranaitei, A. Staniui,  
N. Stakauskaitei, G. Stremaitytei, D. Šumskui,  
S. Tamkevičiui, A. Tamošiūnienei, A. Urbonaitei, L. Ūsaitei, 
K. Veikniui, D. Venskytei – Landborg, R. Vilkaitei,  
U. Žakšauskaitei, M. Zdanavičiūtei, I. Zumarienei.

MŪSŲ DRAUGAI IR RĖMĖJAI

UŽ MŪSŲ VEIKLOS PALAIKYMĄ IR VIEŠINIMĄ NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

Informaciniams ir viešosios komunikacijos partneriams:
Interneto portalams „15min.lt“, „kaunas.kasvyksta.lt“,

UAB „Gravitas Partners  Co:agency“

UŽ PAGALBĄ IR PARAMĄ DĖKOJAME

International L‘arche Federation (Tarptautinės Arkos Federacijai),  
L‘arche UK (Didžiosios Britanijos Arkai) ir  

Tarptautinės Arkos palydėtojai Lietuvai Basia Wojcik. 

YPATINGA PADĖKA UŽ PAGALBĄ



 Apie savanorystės galimybes klauskite 
www.kaunoarka.lt/tapk-savanoriu

Prisidėti prie Kauno „Arkos“ bendruomenės 

galite DALYDAMIESI:

Jei turite TROŠKIMĄ SOLIDARIZUOTIS SU BENDRUOMENE, turite PASIŪLYMŲ
RAŠYKITE: kaunas.arka@gmail.com

SKAMBINKITE: +370 68238433 
ATEIKITE SUSITIKTI: Pienių g. 3, Kaunas

Keramikos, odos, vilnos gaminiai galėtų būti 
reprezentacinės dovanos jūsų klientams
www.kaunoarka.lt/gaminiai

Paaukodami per tinklapį 

LAIKU:1

3

2 LĖŠOMIS:

Pervesdami į  
Kauno „Arkos“  
bendruomenės sąskaitą,  
SEB bankas 
LT707044060007819851 

www.kaunoarka.lt/parama

1,2%
Skirdami 1,2 proc. 
savo gyventojų pajamų 
mokesčio

SUTEIKDAMI GALIMYBĘ 
MUMS DIRBTI:

Aplinkos tvarkymo, žolės pjovimo, 
vidaus valymo paslaugos
www.kaunoarka.lt/dirbtuves


