
METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2021



Rašau Jums ataskaitą, kai pasaulį drebina neramumai, o 
mūsų draugai Ukrainos Arkos patiria milžiniškus išbandy-
mus... Žinau, kad tik su Dievu galima išgyventi didžiulius 
sunkumus, ir kaip gražu, kad kartu meldžiasi Ukrainos 
ir Rusijos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės, Ukrainos 
Arka ir viso pasaulio Arkos bendruomenės. Vilties žodžiai – 
mes esame visi broliai ir seserys Kristuje. 
Svarbu tęsti pradėtus darbus, o viena iš mūsų pareigų – 
pasidalinti, kaip bendruomenei sekėsi 2021 metais. Į keletą 
puslapių, skaičių, diagramų sutalpinome 2021 metų ben-
druomenės įvykius, iššūkius ir Dievo stebuklus, kurie keitė 
bičiulių (primename, kad taip bendruomenėje vadiname 
asmenis, turinčius intelekto negalią) ir jų draugų, asistentų, 
gyvenimus.
Pandemijos iššūkiai gal jau nebeatrodo tokie rimti šiuo 
metu, bet 2021 m. iki pavasario vidurio besitęsęs karanti-
nas stipriai veikė bendruomenės narių psichinę sveikatą. 
Matėsi nuo užsidarymo gęstančios bičiulių akys prie kom-
piuterio, tad atsivėrimas gyvam kontaktui sukėlė didelį 
džiaugsmą. Pirma „išėjimo“ iš karantino šventė buvo Di-
džiojo ketvirtadienio pamaldos, kai galėjome susitikti, kar-
tu melstis ir leisti gailestingumo vandeniui nuplauti mūsų 
rankas ir kojas. Pernai nevykome pas Tiberiados brolius, 
bet šią išvyką pakeitėme Piligrimine kelione Šiluvoje, kai 
kartu besimelsdami įveikėme 11 kilometrų. Vienybės vir-
šūnė buvo bendruomenės stovykla Kaltanėnuose, kurioje 
dalyvavo ir kai kurių asistentų vaikai. Maudėmės, dūkome, 
meldėmės, valgėme ir diskutavome – tai buvo pilnatvės 
laikas. O bendruomenės gimtadienis „Nautilus“ klube buvo 

ypač šventiškas ir linksmas. Kasdienybėje vyko veiklos, 
auginančios bičiulius, bet detaliau apie tai paskaitysite pa-
dalinių pasidalinimuose.
2021 m. mūsų metų tema buvo „Išgirsti kitą“, tad sten-
gėmės įsiklausyti, kuo kiekvienam nariui svarbi Arka. Tai 
atliepė ir Tarptautinės Arkos Federacijos kvietimą – užbaig-
ti įžvalgos procesą apie  3-is pagrindinius dalykus, kurie 
yra svarbiausi Kauno „Arkos“ bendruomenei. Stovykloje 
skyrėme visą dieną kalbėtis ir klausytis, kas yra mūsų 
bendruomenės pamatai. Supratome, kad mūsų pamatai 
yra MALDA, LAIKAS KARTU ir BENDRYSTĖ. Jaučiame, kad 
Dievas mus kviečia viską priimti su viltimi širdyje – ir Jo 
švelnius prisilietimus, ir iššūkius. O tų iššūkių būta daug! 
Per 2021 m. pasikeitė pusė mūsų darbuotojų (11 iš visų 
21-ų darbuotojų), tad senų išlydėjimas ir naujų sutikimas 
gerokai jaudino bendruomenę, tačiau, visiems apsipratus, 
džiaugiamės atrasdami naujų narių dovanas. 
Dievo stebuklų irgi būta! Tai – naujų bičiulių Gabrielės, Jo-
kūbo ir Andriaus atsiradimas! Taip pat – keramikos gaminių 
išsiplėtimas! Dar  – po 2 pertraukos bendra VISŲ stovykla! 
Ir – mūsų asistentai! Tai dėl jų bičiuliai ir bendruomenė 
auga ir stiprėja. Be abejo – geradariai ir bendrakeleiviai – 
įmonės, savanoriai, draugai ir kaimynai! Dėkojame Jums, 
kurie už mus meldėtės, kurie skyrėte mums paramą ar 
davėte bičiuliams darbo. Bendruomenė stipriai jaučia, kad 
Jūs mus palaikote.
Skaitydami apie praėjusius metus pamatysite, kaip ben-
druomenė augo: mokinosi išgirsti vienas kitą. Kviečiu ir Jus 
keliauti kartu ir išgirsti kitą! 

Jūsų nuolankus tarnas
Gedas Malinauskas

2022m. vasaris, Kaunas

Mieli bendruomenės draugai,

Ar tu žinai, kad esi žmogus?  (Vasyl Symonenko, Ukrainos Arka)



1%
1%

69%

29%

1%

47%

29%

9%

7%
7%

2021 m. Kauno „Arkos“ bendruomenė sulaukė 426 372,98 eurų paramos. Kauno ir Kauno raj. savivaldybių apmokėjimas už 
suteiktas paslaugas sudarė 47% (201964,76 Eur); projektų finansavimas – 29% (125485,08 Eur); juridinių asmenų parama – 
9% (38329,52 Eur); pačių asmenų su negalia įnašai už paslaugas sudarė 7% (28604,05 Eur); suteiktos aplinkos tvarkymo 
paslaugos ir gaminių pardavimai sudarė 7% mūsų biudžeto (29445,17 Eur) ir mūsų draugų, fizinių asmenų, parama ir aukos 
sudarė 1% (2544,4 Eur).

O išlaidas 413 587,69 Eur sudarė: atlyginimai 69 % (286 241,07 Eur); paslaugų teikimo ir projektų vykdymo išlaidos 29% (120 
554,4 eur); Tarptautinės Arkos Federacijos narystės mokestis apie 1% (3083,22 Eur) ir bičiulių stipendijos ir jų palaikymo 
išlaidos apie 1% (3709 eur). 

1 pav. Paramos ir finansavimo šaltiniai 2021 metais (426 372,98 Eur)

2 pav. Išlaidų struktūra pagal paskirtis 2021 metais (413 587,69 Eur)

2021 M. KAUNO „ARKOS“ BENDRUOMENĖS FINANSINĖ ATASKAITA

  Kauno m. ir raj. (47 proc.)

  Projektų finansavimas ir 
subsidijos (29 proc.)

  Juridinių asmenų (9 proc.)

  Asmenų įnašai (7 proc.)

  Pardavimai ir SD aplinkos 
tvarkymo paslaugos (7 proc.)

  Aukos ir fizinių asmenų parama 
(1 proc.)

  Atlyginimai (69 proc)

  Paslaugų teikimo ir projektų 
vykdymo išlaidos (29 proc.)

  Arkos narystės mokestis (1 proc.)

  Išmokos bičiuliams ir jų 
palaikymas (1 proc.)



2021 m. įvairioms 
veikloms skyrėme 

103 755,96  Eur

• 366 pusryčiai, vakarienės ir 
vakarinės maldos kartu
• 712 ištartų „Amen“ (kartu dėkojant 
už maistą :)
• N juokų :)

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR GYVENIMO NAMŲ (ILGALAIKĖS GLOBOS)  
PASLAUGOS BENDRUOMENĖJE:

2021 m. Kauno „Arkos“ bendruomenė, teikdama Dienos socialinės globos ir Gyvenimų namų (pagal paslaugų katalogą – ilgalaikė 
globa) paslaugas, sulaukė 201 964,76 eurų apmokėjimo, o pačių asmenų su negalia įnašai už paslaugas sudarė 28 604,05 eurų.

• 6 bičiuliai
• 5 žmonių komanda

• 2 ilgalaikiai tarptautiniai savanoriai 
• 9 vietiniai savanoriai

• 51 Šv. Mišios kartu 
sekmadieniais

• 150 Žygių per  
Laisvės alėją

• 10 susitikimų 
su kitų Arkos 
bendruomenių 
nariais

• 105 Apsipirkimai  
(dideli ir bendruomeniški)

2021m. Gyvenimo namų nariai, kaip ir priklauso pagal mūsų 
pavadinimą – GYVENOME pilnai ir įdomiai, tiek su iššūkiais, 
tiek su džiaugsmais, tačiau svarbiausia, kad apskritai gyve-
nome, ir kas sirgome, tai pasveikome, kas buvome sveiki, 
dar labiau įvertinome sveikatą ir gyvenimą. Palaiminti mūsų 
metai, kurių svarbiausiais ir bičiuliams įsimintiniausiais įvy-
kiais norime pasidžiaugti ir su Jumis. 

Gera prisiminti, jog 2021m. turėjome galimybę gyvai, o ne 
nuotoliniu būdu, švęsti Velykų Šv. Mišias Prisikėlimo bazili-

koje, o po Šv. Mišių drauge vieni su kitais sėstis prie stalo ir 
daužti margučius bei tiesiog būti kartu. Bičiuliai labai džiau-
gėsi šokoladinių kiaušinių ieškojimo po visus namus žai-
dimu, kurį laimėjo Mantas, suradęs daugiausiai kiaušinių. 
Tiek Kristaus Prisikėlimo šventė, tiek saulė danguje džiugi-
no mus tą dieną, tad po Velykinių žaidimų patraukėme lau-
kan pasivaikščioti ir šiek tiek patirti šventinį šurmulį mieste. 

Vis tik daugiausiai įspūdžių mums, Gyvenimo namų bičiu-
liams ir asistentams, padovanojo vasaros laikas, kuomet 

GYVENIMO NAMŲ GYVYBĖS DUONA ĮDOMIEJI FAKTAI IR 2021 METŲ APŽVALGA.



galėjome dažniau susitikti su mums brangiais žmonėmis, 
pakeliauti. Susitikome su anksčiau Gyvenimo namuose dir-
busia asistente Neringa, su kuria kartu važiavome į Pane-
munės šilą, ten daug vaikščiojome, piknikavome, žaidėme 
,,Uno“, bendravome, o grįžtant namo smagiai dainavome. 

Džiaugėmės ir bendra visų Kauno ,,Arkos“ bendruomenės 
padalinių stovykla, vykusia Kaltanėnuose. Tai buvo laikas 
susitikti, pabūti vieniems su kitais, ypač su tais, kuriuos 
matome rečiau. Kartu maudėmės Žeimenos upėje, mieste-
lio ežerėlyje, plaukėme baidarėmis, aplankėme ,,Paukščių 
kaimą“ ir, žinoma, šokom, šokom, šokom!

Na, o 2021m. Gyvenimo namų vasaros atostogas leidome 
jau pamėgtoje Rubikių kaimo sodyboje, kurioje dalį laiko 
atostogauti su mumis prisijungė ir buvusios asistentės Sau-
lės šeimos nariai. Kartu rytais mankštinomės lauke, vaikš-
čiojome gamtoje, aplankėme buvusią asistentę Daivą, dabar 
jau įsikūrusią Anykščių miestelyje, kartu kepėme šašlykus, 
ėjome pasivaikščioti po miestelį. Taip pat svečiavomės ir 
pas mūsų bičiulio Romo tetą Kazytę bei dėdę Povilą, kurie 
mus labai svetingai priėmė. Na, ir patys atostogaudami 
nuostabaus grožio gamtoje, Rubikių kaimo sodyboje, 
sulaukėme draugų iš ,,Betzatos” bendruomenės. 
Vaišinomės jų atvežtu bičiulio Martyno keptu obuo-

lių pyragu, plaukiojome valtele, vandens dviračiais ir tiesiog 
buvome kartu, draugavome. 

Ruduo mums taip pat pažėrė ne tik galybę spalvingų lapų, 
bet ir svečių iš Prancūzijos. Pas mus atvykusiai Christine 
ir Vincent šeimai mes parodėme ir šiek tiek papasakojome 
apie mūsų miestą- Kauną, o jie mums papasakojo apie savo 
gimtąją Prancūziją bei kelionę po Europos ,,Arkos” ben-
druomenes. Buvome nustebinti ne tik jų atvežtomis dova-
nomis – dirbiniais iš svetur aplankytų ,,Arkos” bendruome-
nių, tačiau ir jų šiluma, bendruomeniškumu, iniciatyvumu. 
O mūsų bičiulis Mantas buvo ypač laimingas, galėjęs daug 
laiko praleisti dūkdamas su mažuoju Christine ir Vincent sū-
numi Barthelemy. 

Na, o metų pabaigą, kaip įprasta, vainikavome džiugiai lauk-
dami Kūčių ir Šv. Kalėdų. Pats laukimas: eglutės puošimas, 
vieni kitiems dovanėlių ruošimas, kalėdinių filmų žiūrėjimas 
ir kalėdinių dainų skambėjimas bičiuliams itin patiko. Pa-
čias šventes šiemet sutikome kiek netradiciškai:  Šv. Kūčių 

vakarą gyvenimo namai buvo tušti, o Šv. Kalėdų 
rytą  daugelis sugrįžę iš savo artimųjų jau 

džiaugėmės Kristaus gimimo švente 
drauge, dalindami vieni kitiems do-

vanas, linkėjimus ir šypsenas.



2021 m. įvairioms 
veikloms skyrėme 

126 812,85 Eur

• įvykdėme 100+ keramikos ir 
žvakių užsakymų
• 252 dienas praleidome augdami 
bendruomenėje

• Prisijungė 2 nauji bičiuliai
• Naujų vėjų ir idėjų mums įnešė 

2 praktikantai
• Atsisveikinome su 

3 darbuotojais ir pasisveikinome 
su 4 naujais darbuotojais

• Savo džiaugsmais dalinomės su 
5 savanoriais

• 1837 vnt. gautos 
paramos iš Maisto Banko

Prasidėjus naujiems metams beveik du mėnesius Dienos 
centre buvome vieniši, bendravome su bičiuliais per Zoom’ą, 
susiskambindavome telefonu ar retkarčiais trumpam susi-
tikdavome lauke pasivaikščioti. Tiek asistentams, tiek bičiu-
liams trūko gyvo bendravimo, įprastų veiklų. Tačiau nuo vasa-
rio 15 dienos į Dienos centrą palaipsniui sugrįžinėjo bičiuliai ir 
pagaliau po truputį galėjome grįžti į įprastą ritmą. 

Su keramikės Nerijos pagalba, metus pradėjome naujieno-
mis – su nekantrumu pristatėme netgi dvi naujas keramikinių 
indų kolekcijas: Šokoladas ir Pelenai. Gana svarbus atsisvei-

kinimas buvo ir su senuoju Arkos autobusiuku Šreku, kurį 
padovanojome Caritas organizacijai. Bičiulis Romas pozityviai 
priėmė atsisveikinimą: „Su Šreku nebuvo taip gaila atsisvei-
kinti, jis jau senas, o turime du naujus autobusiukus.“

Pavasarį gyvenimas Dienos centre tik įsibėgėjo. Birželio pra-
džioje išlydėjome ilgametį asistentą Gedvidą, palaiminome jį 
ir išleidome su gražiausias linkėjimais. O prie mūsų koman-
dos prisijungė ir du nauji darbuotojai – gegužę asistentas 
Tomas, o birželį socialinio darbo praktikantas, studentas Ro-
bertas. Bičiulių gretas papildė ir nauji bičiuliai – Gabrielė ir Jo-

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO DRAUGYSTĖS LAIVAS ĮDOMIEJI FAKTAI IR 2021 METŲ APŽVALGA

 • Pradėjome 1 naują veiklą
• Turėjome 1 lyderystės dieną

• 12 pasidalinimų apie gyvenimą 
Dienos Centre  

socialiniuose tinkluose
• 64 dienos vykdant  

Vandens iššūkio akciją



kūbas. Didįjį Ketvirtadienį visa bendruomenė tradiciškai susi-
rinko į Susitaikymo pamaldas, gegužės mėnesį dalyvavome 
piligriminiame žygyje Šiluvoje. Dienos centro dirbtuvėlėse 
bičiuliai ir toliau plušo gamindami populiariuosius keramikos 
dirbinius, pavasario pabaigoje netgi turėjome mūsų gaminių 
fotosesiją. Su asistento Tomo pagalba bendruomenėje bičiu-
liai vėl pradėjo gaminti žvakes.

Vasaros metu spėjome ir pasidžiaugti, ir padirbėti. Liepos 
viduryje su visa bendruomene vykome į vasaros stovyklą 
Kaltanėnuose. Kitu vasaros metu gan dažnai karštas dienas 
praleisdavome prie Lampėdžio ežero. Vis pasikeisdami atos-
togavo ir darbuotojai, ir bičiuliai, o rugpjūčio vidury išėjome 
atostogauti visi kartu. Tačiau mes ne tik poilsiavome, bet ir 
stipriai dirbome kartu su Socialinių dirbtuvių komanda var-
dan Swedbank užsakymo – automobilinių „kvapukų“. Dienos 
centre taip pat turėjome komandos permainų: Arką paliko 
Tomas, į jo vietą pakvietėme dirbti tuo metu buvusią savano-
rę Justiną. Nuo rugsėjo mėnesio prie komandos prisijungė ir 
dar du asistentai – Sigita ir Jokūbas.

Rudenį pradėjome tikru darbymečiu - visą šį laiką turėjome 
nemažai keramikos užsakymų; atsiradus naujoms formoms, 
suaktyvėjo ir žvakių gamyba; buvo atnaujintos muilo bei odos 
veiklos. Savo gaminius bičiuliai išdidžiai pristatė įvairiose mu-
gėse, o už savo atliktus darbus bei įsitraukimą jie vėl pradėjo 
gauti stipendijas! Kalbant apie pramogas, spalio pradžioje, 
po laaabai ilgo laiko, surengėme Lyderystės dieną – išvyką 
į Šakių kraštą, kurią organizavo asistentė Virginija. Turėjome 
galimybę pamatyti Kauno kamerinio teatro spektaklį „Super-
galios“. Grįžome prie draugystės su „Genba” kolektyvu – vėl 
kartu žaidėme boulingą.

Rosita:  
Būti namuose buvo 

sunku, o grįžus į 
Arką palengvėjo. 

Džiaugiuosi, kad kiti 
bičiuliai prisijungė. 
Jei nesidžiaugčiau, 

nebūčiau čia.
Mantas Pikelis:  

[Sugrįžęs į Arką jaučiuosi] 
laimingas. Labai pasiilgau 

krepšinio. Ir renginių. 
Pasiilgau dainų ir šokių.  

Ir Mindaugo. Dabar 
vasara, gerai. Laukiu 

lietaus. Ir žaibų, 
nes jau karšta.

Prasidėjus žiemai ruošėmės ir 
vienai didžiausių metų šven-
tei – šv. Kalėdoms, todėl 
tęsėme Advento kalendo-
riaus tradiciją. Advento 
kalendorius – tai bičiulių ir 
asistentų dekoruoti stiklai-
niukai, iš kurių kasdien per 
pietus traukėme lapelius su 
Biblijos citata bei užduotėle ir 
skanėstais už jos įvykdymą. Po 
dviejų metų pertraukos tradiciš-
kai Naglis su asistente Justina orga-
nizavo visos bendruomenės šaškių turnyrą.

Taigi, pasibaigus metams, norisi padėkoti visiems Bendruo-
menės nariams ir draugams, pasidžiaugti augančia bendrys-
te ir perduoti bičiulės Ramutės linkėjimą: visiems sveikatos ir 
kantrybės!



2021 m. įvairioms 
veikloms skyrėme 

64 334,6  Eur

• daugiau kaip 50 komandos 
susirinkimų
• 48 bičiulių susirinkimai
• 3 susitikimai su kitomis 
dirbtuvėmis 

2021 m. Kauno „Arkos“ bendruomenė vykdydama Socialinių Dirbtuvių projektą sulaukė 54 334,6 eurų paramos ir už su-
teiktas paslaugas surinko 10 615 eurų.

• 4 darbuotojų komanda, 
15 bičiulių iš viso,  

1 naujas bičiulis, 1 nauja 
darbuotoja, 5 savanoriai 

per metus, 1 praktikantas

• 2 sudalyvavimų mugėse  
• 14 susitikimų su 

darbdaviais  

• 4 lyderystės/kokybiško 
poilsio dienos
• 10 metodikų, įrengtas 
relaksacijos kambarys 

• Medžio darbai: 15 vienetinių 
inkilų, 150 kalėdinių žaisliukų, 

daugybė bandymų ir 
ieškojimų

• Keramika: apie 500 įvairių 
gaminių, 3 užsakymai įmonėms 

• Lauko darbai: 9 vietos 
tvarkomos vasaros sezonu,  
3 vietos tvarkomos visus metus
• Apie 210 išvykimų, apie 
450 val. darbo tvarkant aplinką

Antrieji Socialinių dirbtuvių metai buvo ypač darbingi ir 
produktyvūs, bet ne mažiau ir dvasingi. Daug meldėmės ir 
šlovinome. Vykdomos veiklos kryptys nepasikeitė – išliko 
keramikos, medžio ir lauko darbai. Veiklos išsivystė ir susti-
prėjo, o bičiuliai patobulėjo bei atsiskleidė savo stipriosio-
mis ir mums dar nepažintomis pusėmis. 

Medžio darbuose daug laiko buvo skirta tinkamai pritaiky-
ti darbo vietą, kad bičiuliai galėtų dirbti saugiai. Už medžio 
darbus atsakingas asistentas Alfonsas ruošė įvairius ruoši-
nius medžio detalėms pjauti, buvo įrengtas naujas apšvie-
timas, medžio drožlių ištraukimo įrenginys ir kiti patobuli-

nimai. Siekiant, kad neįvyktų nelaimingi atsitikimai, buvo 
paruoštos bičiuliams pritaikytos darbų saugos instrukcijos, 
mokomasi ir nuolat prisimenama, kaip dirbti saugiai. Ne-
mažai laiko skirta naujų gaminių idėjų paieškoms. Pavasarį 
komanda gamino inkilus, o prieš šv. Kalėdas – kūrė mini-
malistinius ir ekologiškus eglutės žaisliukus, kuriuos ne tik 
pardavinėjome, bet jais ir pasipuošėme Socialinių dirbtuvių 
kalėdinę eglę.

Keramikos darbuose bičiuliai aktyviai tobulino gamybos ir 
glazūravimo įgūdžius. Daugiausia buvo gaminami įvairių 
rūšių puodeliai, kiek mažiau – ąsočiai, vazos ir cukrinės. 

SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ DRAUGYSTĖS TILTAS ĮDOMIEJI FAKTAI IR 2021 METŲ APŽVALGA



Turėjome keletą didesnių ir daug mažų užsakymų. Labai 
džiaugėmės ir didžiavomės, kad galėjome pagaminti puo-
delius Prezidentūrai. Daugybė valandų mokymosi ir prakti-
kos davė ne tik fiziškai apčiuopiamų rezultatų, bet ir naudą 
bičiuliams. Renatas teigia, jog per praeitus metus išmoko 
šveisti puodelius su specialia kempinėle taip juos apdaili-
nant ir pilti molį į vazų formas. „Man labiausia patinka brū-
žint su kempinėle.“ 

Pats darbų pikas buvo vasarą. Nuo praeitų metų lauko dar-
bų kiekis padidėjo dvigubai! Turėjome daugybę užklausų, kai 
kuriomis intensyviomis savaitėmis pjauti žolės vykdavo net 
dvi komandos į skirtingas vietas. Kad darbas vyktų sklan-
džiau, įsigijome trečiąją žoliapjovę, daugiau akumuliatorių, 
darbo rūbus ir avalynę. Nors darbas fiziškai nebuvo lengvas, 
o kai kuriomis savaitėmis karštis alino, nepaisant to, žolės 
pjovimas buvo populiariausia ir labiausiai mėgstama bičiu-
lių veikla. Renatas apie žolės pjovimą sako: “Patiko man. 
Kartais pamirštame įsidėti akumuliatorių, o tada – šakutės. 
Sustoja darbas, paskui atgal namo važiuoji arba „Žvėrį” [žo-
liapjovės vardas] pasiimam ir pjaunam, nes jis su benzinu.“ 
Lauko darbus tęsėme visus metus, tvarkydami aplinką pa-
gal sezoninius darbus. 

Per šiuos metus norėjome ne tik aktyviai dirbti, bet ir ko-
kybiškai kartu pailsėti. Tuo tikslu atnaujinome lyderystės 
dienas. Per lyderystės dieną vienas asistentas suorganizuo-
ja kitokią dieną, per kurią ne dirbame, bet stipriname tar-
pusavio bendrystę ir ilsimės. Socialinių dirbtuvių komanda 
buvo išvykusi: praleisti laiką gamtoje ant Pyplių piliakalnio, 
į vandens pramogų parką, pas Alfonsą į kaimą bei į pirtį. Po 
pirties laukė maudynės sniege ir lediniame vandenyje. Po-
ilsio dienos buvo labai laukiamos bičiulių bei asistentų, nes 
leido geriau pažinti vieniems kitus, o taip pat - švęsti gyve-
nimą drauge!

Renatas:  
„Pinigėlių 

užsidirbi, jeigu 
gerai dirbi, o jeigu 

tingi – nieko.“ 

Izabelė:  
„Moly - mamulei 

puodelį.“  



2021 m. įvairioms 
veikloms skyrėme 

61 150,48  Eur

• apie 3000 val. individualaus 
laiko su bičiuliais
• apie 600 val. darbo su bičiulių 
artimaisiais
• apie 100val. atstovaujant 
bičiulius įstaigose ar institucijose

2021 metais Kauno „Arkos“ bendruomenė vykdydama PPS projektą sulaukė 61 150,48Eur paramos

• 2 bičiuliai ligoninėse –  
emocinė parama 

• 2 bičiuliai projektuose su teatru

• 1 simbolių sistema
• 1 PPS knyga

• 1 susistemintos  
Arkos taisyklės

• 2 PPS mokymai
• 6 straipsniai spaudoje

• Įvyko 1 Tėvų/globėjų 
susitikimas

• 18 Moterų klubo susitikimų
• 15 atvejų aptarimų

• 2 teismai, kuomet bandyta 
atkurti bičiulio veiksnumą
• 32 bylų priežiūra
• 14 sukurtų  
metodinių priemonių
• 4 dokumentai,  
pritaikyti Easy read formatu

Pagalbos priimant sprendimus padalinyje, Arkos bendruo-
menėje dar meiliai vadinamame Pagalbos švyturyje, darba-
vomės trise: Elika, Indrė ir Kristina. Tiesa, su savo komandos 
vadove Elika, turėjome atsisveikinti metų gale ir vietoje jos 
komandą papildė Raminta. Kartu ir atskirai ieškome būdų 
padėti mūsų bičiuliams išreikšti jų valią ir norus, siekti savo 
užsibrėžtų tikslų bei mokytis savarankiškumui reikalingų 
įgūdžių. Ne paslaptis, kad vienas svarbiausių tokių įgūdžių 
yra gebėti priimti sprendimą. Vieni sprendimai gali būti 
susiję su buitimi ir bičiulis mokosi spręsti ką apsirengti ar 

ką valgyti pusryčiams, o štai kiti jau susiję su finansiniais 
klausimais, kur bičiulis mokosi planuoti savo pinigus bei juos 
leisti. O kur dar sprendimas siekti juos ir užsidirbti! Pagalbos 
priimant sprendimus paslauga skirta atliepti bičiulių poreikį 
pagalbininkui, gebančiam užtikrinti Neįgaliųjų konvencijoje 
numatytą teisę į informacijos prieinamumą ir bičiulio galimy-
bę dalyvauti visose gyvenimo srityse. 

Visų šių tikslų siekia bičiulis, o mes esame tik pakeleivės, 
kurios reikiamu metu ištiesią pagalbos ranką paskatinimu, 
informacijos vertimu ar pritaikymu (su metodikomis, kurios 

PAGALBA PRIIMANT SPRENDIMUS PAGALBOS ŠVYTURYS ĮDOMIEJI FAKTAI IR 2021 METŲ APŽVALGA



bičiuliui palengvina informacijos suvokimą) ar tiesiog ste-
bėdamos situaciją. Kaip smagu, kad po metų darbo drauge 
matome kaip mūsų bičiuliai paaugo ir kiek daug savo norų 
ir tikslų įgyvendino patys. Mums belieka būti šalia ir stebėti.

Šiemet pasiekėme išties daug, kaip komanda: išleidome 
knygą, vedėme mokymus, sukūrėme tėvų ir globėjų ben-
dradarbiavimo grupes, vedėme ir darbavomės moterų klube, 
atstovavome bičiulius institucijose, dalyvavome dvejuose 
teisiniuose procesuose, kūrėme alternatyvios komunikacijos 
metodikas, rengėme tekstus ir dokumentus Lengvai supran-
tama kalba (angl. Easy Read). Buvome bendruomenės dalimi 
šventėse, renginiuose, stovyklose bei dienos veiklose.

Vis tik didžiąją laiko dalį praleidome su bičiuliais individua-
liai – skambučiais, online susitikimais, pasivaikščiojimas, 
užsiėmimais namuose ir bendruomenėje. Kokybiškas laikas 
drauge leido atskleisti gražiausius talentus ir svajones. Ma-
tome, kad kitiems metams bičiuliai turi dar daugiau ambicijų 
ir tikslų augti!



SAVANORIAI

2021m. Bendruomenei padėjo 22 savanoriai (ir viena šeima iš Prancūzijos). 

Jie skyrė apie 2850 valandų savanoriško darbo. 

Savanoriai padėjo asistentams, kūrė draugystes su bičiuliais, rodė iniciatyvas, lydėjo stovyklose ir išvykose, buvo kūrybiški 
ir neįkainojamai praturtino bendruomenę. Didžiulis AČIŪ jiems!

• 2 tarptautiniai savanoriai iš Portugalijos ir Azerbaidžano/Gruzijos;
• 14 ilgalaikių savanorių (> kaip 3 mėn. reguliarios savanorystės);
• 8 trumpalaikiai arba epizodiniai savanoriai.

• 11 savanorių padėjo Gyvenimo namams (apie 1100 valandų savanoriško darbo)
• 7 savanoriai padėjo Socialinėms dirbtuvėms  (apie 1440 valandų savanoriško darbo)
• 5 savanoriai padėjo Dienos centrui (apie 220 valandų savanoriško darbo)
• 1 savanorė padėjo Pagalbos priimant sprendimus padaliniui (apie 90 valandų savanoriško darbo)



KAUNO ARKOS GAMINIAI

2021 metai Kauno „Arkos“ bendruomenei buvo kupini 
darbo. Išvystėm, sufotografavom ir į naujuosius mūsų 
socialinių tinklų profilius (facebook ir instagrame Kauno Ar-
kos gaminiai) išleidom dvi pilnas, visiškai šviežias indų kole-
kcijas, kurias Bičiuliai pavadino „Pelenai“ ir „Šokoladas“.

Mums ir sunku, ir lengva patikėti tuo, jog iki tol nemokėjome 
gaminti nei padėklų, salotinių, cukrinių, šaukštelių, nei lėkščių, 
lėkštelių, ir kad taip greitai Bičiuliai tapo tikri profesionalūs am-
atininkai. Pasirodo, kad viso to paslaptis – procesų pakeitimas, 
geresnės priemonės bei įrankiai ir praktika. 

Per visus 2021 metus, daugiausiai, prigaminom puodelių. 
Bandėm skaičiuoti kiek, bet pasimetėm. Gaminom ir 
Prezidentūros kanceliarijai, ir projektui Magis, ir klientams 
iš socialinių tinklų. 

Turėjome ir du didelius keraminių mašinos kvapukų 
buteliukų užsakymus, kuriuos užsakė mūsų senieji draugai 

Genba group ir naujieji – Swedbank. Iš viso prigaminome 
apie 500 vienetų. 

Esame dėkingi ir Evo Media už didžiulį padėklų užsakymą, ir 
Eko Solution už susidomėjimą mūsų padažinėmis bei kitokį 
jų pritaikymą – kaip skutimosi indelio.

Su padažinėmis turėjom rūpesčio nuolat prigaminti. Buvo 
metas, kai paskubintu būdu liejom, džiovinom, liejom, 
džiovinom. Galima sakyti, kad per visus 2021 metus, vi-
sas jėgas telkėme į keramikos vystymą. Daug mokėmės, 
tobulėjom ir daug gaminom. 

Iš viso už darbelius uždirbome 18 830,17 eur., t.y. 52 proc. 
daugiau nei praėjusiais metais. Mums tai padėjo ne tik 
įsigyti profesionalesnių priemonių bei įrankių, bet ir skirti 
Bičiuliams stipendijas už jų kasdienį darbą. 

Mūsų darbus galite įsigyti naujoje elektorinėje parduotuvėje 
kaunoarkosgaminiai.com



Įmonėms, klubams ir taryboms už suteiktą paramą ar 
galimybę bičiuliams teikti jiems paslaugas:
Kauno Rotary klubui „Romuva“, UAB „Kaligrafas“, UAB „Fes-
to“, UADBB „Aon Baltic“, UAB „Prospekto valda“, MB „Žalia Žo-
lytė“, Lietuvos prekybos įmonių asociacijai, UAB „Genba Group“ 
firmoms, UAB „Novameta“, UAB „Evo media“, UAB „Vaks“, 
UAB „Totem promo“, UAB „Mūsų daina“. 

Fondams:
ES struktūrinio fondo projektui „Nuo globos link galimybių: 
bendruomeninių paslaugų plėtra“; 
Labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“;
Lietuvių katalikų religinei šalpai;
VŠĮ „Atviro Lietuvos fondo“ EEE FM Aktyvių piliečių  
fondo projektas. 

Valstybės, savivaldybių institucijoms:
Lietuvos Respublikos prezidentūros kanceliarijai, LR Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM); LR SADM Ne-
įgaliųjų reikalų departamentui; Kauno miesto savivaldybės 
administracijai; Kauno rajono savivaldybės administracijai; 
Kauno rajono Socialinių paslaugų centrui; Vytauto Didžiojo 
Universitetui.

Geros valios žmonėms už suteiktą paramą:
Andriui Buteikiui, Andriui Valatkai, Inetai Milinienei, Jonui 
Ruškui, Jurgiui Klimavičiui, Mildai Zdanavičiūtei, Aušrai Ta-
mošiūnienei, Antanui Staniui, Virginijai Burbienei, Alfredui 
Petrui Mickeliūnui ir visiems kitiems aukojusiems ar kitaip 
prisidėjusiems. 

MŪSŲ DRAUGAI IR RĖMĖJAI

UŽ PAGALBĄ IR PARAMĄ DĖKOJAME

International L‘arche Federation (Tarptautinės Arkos Federacijai) ir  
Tarptautinės Arkos palydėtojai Lietuvai Basiai 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 ir kitų reprezentacinių gaminių rasite 
mūsų facebook’o paskyroje – Kaunos Arkos gaminiai 
el. parduotuvėje – kaunoarkosgaminiai.com

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


