
Mieli Bendruomenės draugai,
įpusėjus vasarai norime su Jumis dalintis, kuo gyvenome pastaruoju metu. 
Jau senokai ruošiamės ir Jums pasakojame apie artėjantį Bendruomenės 

vadovo pasikeitimą. Nominacijos komanda baigė savo darbą – išrinko ir ben-
druomenei pristatė naują būsimąją vadovę Rūtą! Ji už mūsų Arkos vairo stos 
spalio mėnesį, o iki tol ruošiamės atsisveikinti, išlydėti Gedą. Gedas turėjo pro-
gą keliauti į Slovėnijos Arką bei sutikti buvusią mūsų palydėtoją Mancą, taip 
pat ryžosi nelengvam piligriminiam žygiui dviračiu – per karščius įveikė daugybę 
kilometrų besimelsdamas už bendruomenę, taip pat savo šeimą ir Ukrainos laisvę. 
Nėra šis laikas lengvas nei bendruomenės žmonėms, nei pačiam Gedui. Tačiau kad 
ir koks nerimas, visi turime vilties ir kliaujamės Dievu bei vieni kitais – juk KAR-
TU PASITIKĖTI DRĄSIAU! Apie pokyčius tikrai pasakosime daugiau gyvuose susiti-
kimuose, socialiniuose tinkluose ir kitame naujienlaiškyje. 

Be šio nuolat jaučiamo artėjančio pokyčio, ir toliau gyvuojame – pastaruoju metu 
veiksmo tikrai buvo! Pandeminis sąstingis, atrodo, jau kažkur toli, nors ir žinome, 
kad atsipalaiduoti nevalia. Sulaukėme svečių ir patys mielai ėjome svečiuotis 
– tokie susitikimai yra lobis! Skyrėme dėmesio stiprinti savo asistentų ko-
mandas – vyko komandos formavimas ir net keletas mokymų. Svarbus 
dalykas – patvirtiniome bendruomenės Konstituciją, kurioje surašyta 
mūsų Bendruomenės esmė. Toliau tęsėme tradicijas – kartu Didi-
jį Ketvirtadienį šventėme Susitaikymo pamaldas, mėnesio Mišias, 
gimtadienius, išleistuves ir sutiktuves, ir žinoma, vykome į vasaros 
STOVYKLĄ! Apie tai ir dar daugiau skaitysite šiame naujienlaiškyje.

Džiaugiamės brangiausiu bendruomenės turtu – žmonėmis! 
Paga liau turime kapelioną, kuriuo buvo paskirtas ir sutiko tapti kun. 
Sigitas Jurkštas. Su dėkingumu išlydėjome Socialinių dirbtuvų vadovę 
Audronę, asistentą Jokūbą ir savanorę Aną. Atvirom širdim priimame 
naujus žmones bendruomenėje – asistentus Vaidą, Luką ir Roką. Labai 
vertiname ir savanorių bei praktikantų pagalbą – ačiū!

Ir žinoma, nepaliaujame dėkoti Jums, mūsų draugams, bičiulių tėvams ir 
artimiesiems, rėmėjams, malda ir auka palaikantiems! Nepaliaujamas AČIŪ!
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Indrė: „Kas 
yra PPS?“

Asta: „Nežinau, 
pirmą kartą 

girdžiu“.



Dienos centras – DRAUGYSTĖS LAIVAS
Šis ketvirtis Dienos centrui prabėgo nepaprastai greitai, buvo intensyvus ir 

kupinas veiksmo. Ne kartą jautėmės kaip tikros žvaigždės, mat dalyvavo-
me fotosesijoje, netgi buvome filmuojami. Balandį pradėjome minėdami 
Gamtos savaitę, kurios metu didesnį dėmesį skyrėme pokalbiams apie 
kūriniją, tvarumą ir pan. Bičiuliams, ypač Nagliui ir Mariui, didelį įspūdį 
paliko apsilankymas „Oku Karate Akademijoje”, kurioje jie ne tik susi-
pažino su šia sporto šaka, bet ir galėjo patys pasimokyti kovos judesių. 
Svarbiu įvykiu bendruomenėje, kaip visuomet, buvo Didysis Ketvirtadie-
nis, jo metu vykusios Susitaikinimo pamaldos ir šventiniai pietūs. Didįjį 
Penktadienį praleidome Šiluvoje, kur visi kartu ėjome 2 km ilgio Kryžiaus 
kelią. Žygio metu skyrėme laiko apmąstymams apie Velykų prasmę ir 
Kristaus auką, o įveikę tikslą džiaugėmės pietumis Jono Pauliaus II piligrimų 
namuose. Grįžę po švenčių turėjome nepaprastą jubiliejų – Romo 60-metį. Šia 
proga surengėme jam šventinius pietus miško tema, po kurių bičiuliai linksmi-
nosi pagal Romo mėgstamiausią S. Povilaičio ir V. Kernagio muziką😊.

Atrodo, pavasarį tiek daug visko įvyko, bet tai dar ne viskas. Per asistento 
Jokūbo lyderystės dieną buvome išvykę į jo gimtąjį miestą – Ukmergę. Tuo 
metu mūsų vadovė Virginija kartu su Urte iš Gyvenimo namų svečiavosi Pran-
cūzijoje, kur dalyvavo Tarptautinės Arkos mokymuose ilgamečiams asisten-
tams. Gegužės mėnesį „Draugystės laivo” kolektyvas dalyvavo visos Arkos dar-
buotojų komandos formavime, po kurio dar skyrė laiko savo komandos ryšiams 
stiprinti. Gegužės pabaigoje savo kieme organizavome „Atviro kiemo dieną”, kurios 
metu kvietėme kaimynus ir draugus susipažinti su bičiuliais ir įsigyti mūsų gamintų dir-
binių. Dar kartą dėkojame visiems atvykusiems, nes tik Jūsų dėka ši šventė buvo tokia jauki ir 
graži. Asistentės Sigita ir Karina pradėjo rengti kassavaitinę tikėjimo ugdymo grupelę „Garsty-
čios grūdas”. Na, o ketvirtį baigėme su stovykla su pirtimi, maudynėmis, žaidimais, šokiais, daug 
laiko vieniems su kitais – neabejotinai įsimintiniausia savaite metuose. 

Dabar, atšilus orams, džiaugiamės grįžusia daržo veikla ir nekantriai laukiame, kol šiltnamy-
je užaugs mūsų pomidoriukai😊 Stengiamės kuo daugiau laiko praleisti mūsų kieme ar išeiti 
pasivaikščioti. Iš tiesų, pastaraisiais mėnesiais turėjome nemažai nerimo dėl bičiulių sveikatos 
problemų, dažnai lydėjome juos į medicinos įstaigas. Vis dėlto, didysis mūsų neramumas buvo 
atsisveikinimas su visų bičiulių mylimu asistentu Jokūbu, išėjusiu siekti savo svajo-
nių. Na, o dabar, priėmus pokyčius, jau džiaugiamės mūsų nauju kolega – Roku, 
kuriam linkime didžiausios sėkmės naujame darbe!

Gyvenimo namai – GYVYBĖS DUONA
Atrodo, tik taip neseniai į langus pasibeldė pavasario saulė, o štai jau 

ir vasaros vidurys. Saulė kaitina, oras net tirštas nuo kvapų ir norisi 
kuo daugiau laiko praleisti gamtoje. Smagu pasiplaukioti vandenyje, 
ar rinkti prisirpusias žemuoges miško pievoje, o gal pasipuošti gal-
vą lauko gėlių vainiku. Ir Gyvenimo namų bičiuliai įsijungia į nuosta-
bius džiaugsmą nešančius įvykius kasdieniame gyvenime. Įsibėgėjo 
Bendruomenės vakarai, kurių metu skiriame laiko jaukiai būti, valgyti 
ir dar kokią pramogą susigalvojamJ Turėjome rimtą gimtadienį – savo 
60 metų jubiliejų Romas nutarė atšvęsti restorane „Pirmas blynas“ Vilniu-
je. Tai buvo jo gimtadienio svajonė! Puikiai praleidome laiką bendraudami 
ir skanaudami skaniausius blynus LietuvojeJ Erika dalinosi: „Būtų gerai 
ir Kaune turėti pirmą blyną“. Niekada nežinome, kaip gali būti, gal Erikos 
žodžiai taps realybe😊 Puoselėjame draugystę su bičiuliais iš „Betzatos“ 
bendruomenės ir kartais vieni kitus aplankome. Vienu metu jie svečiuoja-
si pas mus, kitą kartą mes pas juos, ir šį laiką mes labai branginame. Prieš 
vykstant į vasaros stovyklą mūsų namus aplankė dar vienas labai laukia-
mas svečias – tarptautinė Arkos palydėtoja Basia iš Lenkijos. Jos padrąsinti 

Ramutė:  
„Kas krikštijo 
tavo mamą?“

Monika: „Mano 
močiutės sesuo“.

Ramutė: „O tai 
ne kunigas?“

Indrė: „Mantai, 
sušlamštei jau visus 

mano bordačioko 
saldumynus?“

Mantas: „Uoj… Nu gal 
nieko? Kai turėsiu savo 

mašiną, tu galėsi iš 
mano bordačioko  

suvalgyt!“



ruošiamės įgyvendinti daug šaunių akimirkų žadančius vasaros planus – net 
dvi išvykas į Lenkijos Arkas! O kaip mums tai pavyko įgyvendinti, būtinai 
pranešime jums kitame laiške, tikrai nustebsiteJ  Norime pasidžiaugti ir 
pranešti, kad į mūsų Gyvenimo namus prisijungė praktikantas Aidas, 
savanoriai Kamilė, Kotryna, Miglė, ir netgi nauja asistentė Luka, kuri 
daugiau dėmesio skirs bičiulių sveikatos reikalams, be to, tikimės, 
kad jos dėka galėsime daug ką nuveikti ir vasarą padaryti dar spal-
vingesnę.  

Socialinės dirbtuvės – DRAUGYSTĖS TILTAS
Socialinės dirbtuvės nuo balandžio iki birželio buvo kupinos emoci-

jų ir didelių pokyčių. Sniego kasimą pakeitė bundančios gamtos darbai, 
žolės pjovimas, ravėjimas, šlavimas ir daug kitų darbų. Jautėme liūdesį, 
džiaugsmą ir didelį dėkingumą atsisveikinant su Socialinių dirbtuvių vadove 
Audrone, kuri nusprendė siekti naujų tikslų, atrasti save kitose veiklose. Vadovės 
vairą perėmė asistentė Silvija, o atsilaisvinusią asistento vietą užėmė Vaida, kuri 
prieš tai savanoriavo Dienos centre. Sutikome ir išlydėjome praktikantę Loretą. 
Taip pat atsisveikinome su Europos solidarumo korpuso savanore Ana iš Gruzi-
jos. Prie Draugystės tilto prisijungė savanoriai Janušas, Skomantas ir buvęs asis-
tentas Gedvidas.  

Ir tai dar ne visi pokyčiai! Socialinės dirbtuvės pradėjo keramikos dirbinių 
edukacijas, kuriomis ypač rūpinasi asistentė Irma. Mokiniai, organizaci-
jos ir visi norintys kviečiami patirti bendrystę keramikos edukaciniuose 
užsiėmimuose. Per šiuos tris mėnesius bičiuliai galėjo būti mokytojais net 
šešiasdešimčiai vaikų. 

Kas dar? Draugystės tiltas iki šiol turėjo tris pagrindines darbo sritis: 
keramikos, lauko darbų ir medžio. Tačiau jau nuo birželio mėnesio naujoji 
asistentė Vaida, kartu su bičiuliais pradėjo mokytis žvakių gaminimo paslapčių 
ir išleido naują kvepiančių žvakių liniją.

Atšilus orams ir atėjus karščiams daug dirbome lauke, todėl vis ryškėjo poreikis ir 
atsikvėpti, tad nepamiršome ir lyderystės dienų, per kurias atgauname jėgas, kokybiškai 
pailsime. Balandžio mėnesį asistentė Irma mus nustebino pasikviesdama į svečius šiuolaiki-
nius penkiakovininkus Titą Puronį ir Ūlą Andrejevaitę, kurie mums paruošė daug links-
mų užduočių bei supažindino su žirgais. Bičiuliai ir asistentai pirmą kartą jodinėjo, 
pasisėmėme adrenalino visai dienai! Gegužės mėnesį lyderystės dieną pirmą kartą 
vedė bičiulis Renatas padedamas asistento Alfonso. Renatui tai buvo puiki proga 
įgyti organizacinių gebėjimų, laiko planavimo įgūdžių. Taigi, visi kartu ieškojome 
lobio, valgėme picas bei daug šokome. Na o birželio mėnesį tarptautinė savanorė 
Ana iš Gruzijos mums surengė įvairias estafetes su prizais, bei nustebino 
išvyka prie Lampėdžių karjero. Tegyvuoja vasara!

Pagalba priimant sprendimus – PAGALBOS ŠVYTURYS
Per keletą mėnesių kartu su bičiuliais patyrėme kalnus nuo-

tykių ir nudirbome rimtų darbų. Štai keletas įsimintiniausiųJ 
Šiemet vienas iš PPS komandos tikslų buvo kiek galima 

daugiau pasakoti apie PPS paslaugą universitetuose ir kitose 
organizacijose, tad Indrė ir Raminta drauge su bičiuliais Jo-
kūbu ir Gabriele vedė paskaitas Kolpingo kolegijos ir Vytauto 
Didžiojo universiteto studentams. Kaip smagu buvo matyti 
degančias būsimų specialistų akis! Taip pat aplankėme Akvi-
los bendruomenę, kur pačios mokėmės iš kolegų bei pasa-
kojome apie PPS paslaugą. Pagaliau turėjome progą geriau 
pažinti savo artimą Vilniaus Arkos bendruomenę – Betzatą, tad 
vykome ten atviromis širdimis drauge su bičiuliais Nedu ir Gabriele. 

Mantas K.: 
„Mano mama 
antro anūko 

laukiasi“.

Patricija: 
„Renatai, kas 
tave myli?“

Renatas: „Visi!“



Taip pat vedėme tėvų bendradarbiavimo grupę, kurios metu Kauno miesto 
socialinių paslaugų centro Aleksoto padalinio socialinė darbuotoja Biru-
tė papasakojo apie suteikiamas paslaugas vyresniems asmenims. Gera 
auginti draugystes! 

Stengiamės, kad žinių krepšelis nemažėtų, tad skiriame daug laiko 
mokymuisi – Kristina vyko į Vilnių mokytis lyderystės ir komandos 
valdymo paslapčių, o Raminta bandė perprasti PECS (vaizdų mainų 
alternatyvi/augmentinė komunikacijos sistema) tarptautiniuose mo-
kymuose, kur ji buvo vienintelė atstovė iš Lietuvos. Tai mums ypač 
svarbu, nes pagaliau turime stiprią specialistę, kuri dirba su bičiuliais, 
turinčiais komunikacijos ar kalbinių sunkumų, tad artėjame prie svajo-
nės išgirsti kievienąJ Nepamirštame ir vis dar aktyviai domimės bičiu-
lių veiksnumo atstatymu, tad Indrė palaikė Editą psichiatrijos ekspertizės 
metu. Visų darbų fone atsisveikinome su bičiuliu Aisčiu, kuriam parinktos jam 
tinkamesnės paslaugos ir liekame draugauti bendruomenėje, o į PPS gretas pri-
sijungė bičiulis Nedas.

Džiaugiamės įgyvendintais bičiulių tikslais! Mantas P. Padėjo susidraugauti mūsų 
bendruomenei su darželiu „Klumpelė“, tai be galo džiugus momentas. Apie tai net 
parašytas straipsnis! Asta L. įgyvendino nedidelį, tačiau jai labai svarbų tikslą: 
suorganizavo ir pasikvietė du asmenis į boulingą. Andrius įgyvendino tiks-
lą – Kauno Šv. Kazimiero progimnazijoje tapo mokytoju ir vedė pamokas 
dviems klasėms. Po visko Andrius dalinosi: „Pabuvau mokytoju, dabar 
būsiu PREZIDENTU“.

Na, o vyšnia ant torto – mūsų bičiuliai gavo darbo! Bičiuliai turi gali-
mybę būti teksto vertintojais naujame projekte – zinioskitaip.lt, kur ak-
tualios naujienos pateikiamos lengvai suprantama kalba. Bičiuliai teks-
tus ne šiaip vertina, bet ir gauna už tai atlygį!

Mantas P.: 
„Nesąmonė valgyt 
ryžius, juos valgo 
tik Džeki Čanas.“

AČIŪ!
Per 2022 pirmąjį pusmetį, nors ir karo Ukrainoje fone, kai visų dėmesys 

nukreiptas ten, bendruomenė vis tiek sulaukė įvairios paramos, padėjusios 
mums stipriai ūgtelt. Tad labai norime tuo pasidžiaugti bei padėkoti kiekvie-
nam, kuris prisideda prie mūsų žingsnių. 

Ypatinga padėka UAB „VAKS“ už kasmėnesinę finansinę paramą. 
Dėkojame UAB „Elisma“, UAB Mėlynė“ bei UAB „Prezo“ už bičiulių inte-

gravimo į darbo rinką rėmimą. UAB „Prezo“ net pasikvietė bičiulę Patriciją 
pokalbiui dėl darbo gamybos ceche. Taip pat ačiū UAB „Eiginta“, kurie skyrė 
700 eurų bičiulių kelionei į Lenkiją. Didžiąjai daliai Gyvenimo namų bičiulių tai 
bus pirmoji kelionė į užsienį ir pirmoji artimesnė pažintis su užsienio „Ar-
kos“ Gyvenimo namais. 

Niekada nepavargsime dėkoti geros valios žmonėms, kurie mus 
remia reguliariai: Andriui Buteikiui, Vytautui Oškiniui, Jurgiui Kli-
mavičiui, Jonui Ruškui, Mildai Zdanavičiūtei, Virginijai Burbienei, 
Aušrai Tamošiūnienei, Inetai Milinienei, Ingridai Grigaitytei, Aušrai 
Katkevičei, Ingridai Lauciūtei, Ramintai Kožanovai ir jos šeimai, 
Alfredui Petrui Mickeliūnui, Nedai Jankauskaitei, Viktorijai Juš-
kienei, Justinai Čižinauskaitei, Jolitai Romualdai Račkaitienei. 

Nuo sausio mėnesio, šių žmonių dėka yra surinkta iš viso 985 eur. 
Ir galiausiai, didžiausią ačiū siunčiam Tarptautinei Arkai už vi-

sokeriopą pagalbą bei paramą mums. 
Pabaigai norisi pasakyti, kad kiekvieno Jūsų indėlis, kad ir koks 

jis bebūtų – finansinis, moralinis, dvasinis ar kitoks, mums yra labai 
didžiulis ir kuriantis pokyčius. Mus palaikydami Jūs esate Arkos dalis! 
Tegul Dievas laimina Jūsų darbus ir Jūsų kasdienybę.

Andrius, pravedęs  
pamoką mokykloje: 

„Pabuvau mokytoju, dabar 
jau būsiu prezidentu“.
Kristina: „Ė, Andriau, 

ramiau su svajonėm, man 
darbo bus per daug!”
Andrius: „O ką? Už ką 

tau pinigus moka?“



Sekite mus:

 www.kaunoarka.lt        www.kaunoarkosgaminiai.com
  Kauno Arkos bendruomenė        Kauno Arkos gaminiai

SKELBIMAI
Nauja elektroninė parduotuvė!!! Pasidairykite, pamėkite, 
įsigykite bičiulių dirbinių: 
https://www.kaunoarkosgaminiai.com 

Kviečiame savanoriauti!
Rašykite el. paštu: 
kaunas.arka.savanoris@gmail.com

Laukiame svečiuose:
Paskutinį mėnesio trečiadienį – Šv. Mišios bendruomenėje!
(Norėdami dalyvauti, registruokitės el. paštu kaunas.arka@gmail.com)

Asta: „Kam čia 
reikalniga ta Arka. 

Keičiam pavadinimą, 
šitas jau nuvalkiotas“.

Jolanda: „O į ką 
keičiam?“

Asta:  
„į Disneyland’ą!“

Asta: „Koks gražus 
tavo žiedas!”
Nerija: „Čia 
vestuvinis.“

Asta: „Nuo kada čia 
pradėjai ženytis?“

Tapkite mūsų rėmėjais! 
Dabar tai visai paprasta - apsilankykite 
https://contribee.com/kaunoarkosbendruomene


