
Brangūs bendruomenės draugai,
Jūsų rankose mūsų bendruomenės trečiasis šių metų naujienlaiškis! 
Sugrįžę po vasaros poilsio, stačia galva nėrėme į pokyčių sūkurį. Pagaliau suradome butą, į kurį netrukus iš 

Dirbtuvių persikels Gyvenimo namai. Dėkojame savininkei Eglei, kuri patikėjo mumis, neišsigando ir išnuomojo 
butą. Dar daug ką reikia paruošti, įsirengti, bet tikime, kad gerų žmonių dėka (o ypač lietuvių užsienyje), mes 
jau lapkričio pradžioje galėsime Jus pakviesti į svečius. Kartu džiaugiamės, kad Socialinių Dirbtuvių statyba jau 
eina į pabaigą. Statybų darbams šiek tiek vėluojant, nežinome tikslios atidarymo datos, tačiau tai turėtų įvykti 
lapkričio pabaigoje – gruodžio pradžioje. 

Rugsėjo mėnesį visa bendruomenė tarė „sudie“ mūsų Tarptautinės Arkos palydėtojai Mancai S. Kastelic. Jos 
įžvalgų, patarimų ir globos dėka bendruomenė augo ir tobulėjo. Ačiū Tau, Manca, už laiką kartu. Nuo rudens abi 
Lietuvos Arkos bendruomenes (Kauno ir Vilniaus Betzatos) lydės nauja tarptautinė palydėtoja Baska Wójcik iš 
Lenkijos.

O mūsų kasdienybė! Išgyvenome, kad Dievas kviečia būti Jo akivaizdoje ir pasitikėti Juo ir kiekvieną dieną 
nešti mums duotą misiją! Kokia ji? Kaip bičiulis Renatas sako „paduoti kitam ranką, apkabinti, paklausti kaip 
gyveni“. Reiškia BŪTI su kitu asmeniu. Kviečiu ir Jus tiesiog pabūti su kitu žmogumi savo kasdienybėje.

Labai Jums visiems dėkojame už palaikymą! Už paramą! Be jūsų nebūtų mūsų!
 Jūsų nuolankus tarnas, Gedas 

AR ŽINAI? 
Šis ketvirtis „Arkoje“ buvo labai permainingas. Dėl įvairių priežas-

čių keitėsi darbuotojai: išvyko darbuotojai Aidas ir Paulius bei sa-
vanorė Anna, Dirbtuvėse dirbti pradėjo Indrė ir 
Agnė, o Gyvenimo namuose – Joana. Prie 
bendruomenės prisijungė bičiulė Au-
gustė. Netikėtai mirė savanoris Eval-
das, kuris nuoširdžiai draugavo su 
bendruomene dvejus metus. Trims 
mėnesiams atvyko praktikantė Ma-
rie iš Prancūzijos bei laukiame sa-
vanorio Pol iš Ispanijos. Keitėsi ir 
Tarptautinė Arkos palydėtoja Lietu-
vos bendruomenėms. 

2019 m. 
liepa –  

rugpjūtis –  
rugsėjis



Marius, kai ima 
sausainius iš 
spintelės: „Aš 

noriu. Man reikia. 
Man galima!“ 

DIRBTUVĖS
Liepos viduryje jau trečią kartą vykome kartu atostogauti prie Rubikių ežero. Tuo pačiu metu Ro-

mas ir Rosita su asistentais Asta ir Pauliumi keliavo į Krokuvą. Prieš atsisveikindamas darbuotojas 
Aidas surengė išvyką į savo gimtąjį Birštoną, kur tarp visų gausybės įspūdžių reikėjo išbandyti savo 
drąsą ir ištvermę bei kopti į aukščiausią apžvalgos bokštą Lietuvoje. Apie visa tai pasakoja bičiuliaiJ 

Erika kalbina Renatą, Mantą, Romą ir Marių apie vasaros įspūdžius: 
Erika: Renatai, kokia tavo vasara buvo?
Renatas: Gera. Prisimenu stovyklą Anykščiuose, kaip ėjome maudytis. Dar mankšta labai patiko, 

kai vedė Donatas. Kaip leidom žibintus į orą… Patiko maudytis, lipti į bokštą ir į bažnyčios bokštą. 
Labai skanūs kaimiški namų gamybos ledai. Patiko piešti ant smėlio, smagu labai.

E: O kas suteikė daugiausiai džiaugsmo? 
R: Maudynės! Norėčiau išmokti plaukti. Buvo linksma, šokau su visais. Nepatiko, kad lijo.
E: O be stovyklos kas buvo įsimintino?
R: Su broliu bendravom. Daugiau neatsimenu…
E: Kokie jausmai šią vasarą apėmė?
R: Biškį liūdna, kad Evaldas mirė. Liūdna, kai atsisveikinom su Aidu, Pau-

lium, Anna. Biški blogai, kad lietus lijo.
E: Mantai, kaip tavo vasara?
Mantas K.: Buvau Italijoj: San Marine, Venecijoj… 
E: Plaukei kanoja?
M: Su dideliu laivu plaukiau. Patiko picas valgyt. Patiko miegot viešbučiuose. 

Gamta patiko Italijoj, pilys. Apžiūrinėjau senus ginklus. Buvo žygis – tiesiog pa-
saka! Patiko draugiški žmonės. 

E: Nebuvo patyčių?
M: Ne, Italija – rami šalis.
E: Kas labiausiai patiko stovykloje?
M: Man patinka draugauti. Per stovyklą man patiko su valtimi plau-

kioti. Nepatiko blogas oras, kuris sugadino programą – turėjome dau-
giau būti lauke. 

E: Romai, papasakok apie vasarą.
Romas: Buvom Lenkijoj. Čenstachovoj prie Madonos paveikslo. 

Aplankėme Krokuvoj tą pilies bažnyčią. Buvom prie Mykolo Giedraičio 
kapo. Dar aplankėme Jono Pauliaus II muziejų.

E: Ką dar matei?
R: Dar buvom Birštone. Prie to fontano... Tą bokštą apžvalgos matėm. 

Prisimenu, kai maudytis važiavom į Lampėdžius.
E: O kaip tau, Mariau, stovykla?
Marius: Buvo gerai. Įkūrėm būstinę ir darėm transformerių vakarėlį. 

O Ką DARO PAlyDĖTOjA? 
Atsisveikindama su palydėtoja Manca ir pasitikdama naująją palydėto-

ją Basią, Erika joms sukūrė eilėraštį apie palydėjimą: 

PAlyDĖjIMAS
Palydėti – tai reiškia suprasti.
Palydėti – tai šauktis Dievo.
Palydėti – surasti save iš naujo.
Palydėti – tai gerbti jausmus.

Palydėti senus draugus – tai suprasti, jog viskas keičiasi. 
Palydėti mylimą – tai galitik labai ryžtingas ir atsakingas žmogus.
O kai reikia ko nors nauja, reikia suprasti ir priimti kažką tą, ko nežinome. 
Sveika, naujoji drauguže! 

Palydėti – mokytis ko nors naujo. 
Palydėti – prijausti.
Palydėti – tikėti.
Palydėti – tai suvokti, kad viskas gerai.



Prieš atsisveikindama savanorė Anna, Arkoje praleidusi 11 mėnesių, surengė 
bičiulių piešinių parodą Kaunas 2022 būstinėje. Ji kėlė klausimą bičiuliams – 
„kaip Tu jautiesi būdamas Arkoje?“, o visuomenei – „ar galime sukurti 
jautresnę visuomenę?“. O rugsėjį pasitikome su nauja darbuotojų kom-
anda, naujais dirbinių užsakymais, naujomis odos dirbtuvėmisJ 

GyVENIMO NAMAI – APIE VASARą
Pirmoji gyvenimo namų vasara buvo ypatingas laikas, kai galėjome 

būti daugiau kartu ir kitaip. Kadangi vasara apdovanojo mus gerais 
orais, tad stengėmės nesėdėt namuose. Pirmiausia, kas mums labai pa-
tiko, tai bendruomenės atostogos Palangoje, kurioje praleidom net 10 
dienų. Daug buvimo kartu, maudymosi jūroje, saulės palydėjimų, žygių 
pajūriu, ilgų, lėtų pusryčiavimų drauge. Viso šito tarsi ir būtų užtekę, bet 
mes nebūtume mes be gastrolių ir susitikimų su draugais bei savanoriais. 
Esame dėkingi savanorėms: Linai, Kristinai, Raimondai, Mariaus tėveliams, 
Jonui Ruškui, bičiuliui Viliui  ir jo tėveliams už padovanotą laiką kartu, kurį mes 
labai vertiname. Gera buvo kartu aplankyti Japonišką sodą ir ragauti japoniškos 
arbatos, stebėti delfinų pasirodymą, bei pamatyti atnaujintą Jūrų muziejų. Taip pat 
turėjom galimybę pasigrožėti egzotiniais drugeliais, pariedėti karieta, susipažinti 
su Klaipėdos senamiesčiu, aplankyti Nidą. Laikas Palangoje, kaip ir visa vasara, 
pralėkė tiesiog nejučia. Ypač džiaugiamės susitikimais su Betzatos bendruomene 
ir kvietimu kartu praleisti savaitgalį Sabutos sodyboje mėgaujantis vasaros malonu-
mais: ežeru, valtele, pirtele, o visų svarbiausia – bendryste! 

Atostogaudami prie jūros atšventėme  ir Editos 34-ąjį gimtadienį. Editai patiko mau-
dytis jūroje, šokinėti per bangas, pasivaikščioti prie jūros, palydėti saulę. 

Romui labiausiai patiko vaikštinėti po Gintaro muziejų, Nidoje būti prie jūros ir maudytis joje. 
O Erika atostogaudama prie jūros pasigavo kūrybos virusą, kuriuo tikimės, užkrės ir mus. 
Grįžome nuo jūros su gausybe įspūdžių, kuriuos vėliau įamžinome drobėje. Šios įamžintos vasa-

ros akimirkos šildys ir džiugins mus ir mūsų svečius, kai persikelsime gyventi į naujus namus (jau 
visa igreitai!). Bičiuliai jau galvoja, kaip atrodys jų kambariai naujuose namuose. 

O taip pat vienas iš svarbiausių įvykių buvo dalyvavimas pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose 
Marijampolėje, kur mus savaitgaliui priėmė Marijos Nekaltojo Prasidėjimo  Vargdienių seserys. Ke-
liavome, lankėmėmės daug kur, tačiau ir patys buvome lankomi, turėjom nemažai svečių, draugų, 
savanorių ir savuose namuose. Labai džiaugiamės ir dėkojam Dievui už kiekvieną žmogų, kurį pas 
mus atsiunčia. 

Joana ir Gyvenimo namai

AČIŪ 
Ačiū visiems, kurie mūsų bendruomenei skiriate savo laiko, jėgų, 

finansinę paramą ar palaikote mus malda!
Ypatingai dėkojame geros valios žmonės, kurie prisideda prie mūsų 

Socialinių Dirbtuvių ir Grupinių gyvenimo namų įsikūrimo: Pauliui 
Klikūnui, Elenai Anilionienei, Daivai Kažemėkaitytei, Andriui Buteikiui, 
Rimantui Pakėnui, Mildai Zdanavičiūtei, Burbienei Virginijai, Antanui 
Staniui, Rasai Rimšaitei, Marius Anthony Markevičiui, Inetai Milinienei, 
Indrei Zumarienei, Redai Sopronaitei, Faustai Palaimaitei, Rasai Ka-
marauskaitei, Gabijai Stremaitytei, Karolinai Barkauskaitei, Kristinai 
Veiknis. Dėkojame UAB „Kaligrafas“, UAB „Pifka“, AB „Aksa“ ir Bendri-
jai „V.Krėvės 13a“, remiantiems bičiulių darbinių įgūdžių lavinimą. Ypat-
inga padėka kompanijai UADBB Aon Baltic, skyrusiai paramą Socialinių 
Dirbtuvių pradžiai. Dėkojame, prisimename Jus ir tikimės, kad šis pavyzdys 
įkvėps ir kitus žmones!

Taip pat AČIŪ Dianai Venskytei Landborg, kuri tarptautinėje paramos platformoje 
GoFundMe iniciavo projektą „Noriu turėti patikimus namus“. 

Daiva: „Andriau, ar 
tu gyveni oriai?“
Andrius: „Ne, aš 
žemėj gyvenu“.



KVIEČIAME! 
Savanoriauti dirbtuvėse: darbo dienomis 9-17 val.  
(kaunas.arka.dirbtuves@gmail.com);

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

Dalyvauti šv. Mišiose spalio 30 d. 16 val. (Pienių g. 3).

į Karaoke vakarą ir diskoteką lapkričio 20 d. 18 val. klube 
Nautilus (Savanorių pr. 124, Kaunas). 

Aplankyti atnaujintą Arkos interneto svetainę kaunoarka.lt ;

Melstis už mus ir už tai, kad Lietuvoje kurtųsi dar viena 
Arkos bendruomenė (jos užuomazgos yra Utenoje). 

Neliekame abejingi MES – 
nelik abejingas ir TU!

Mūsų rekvizitai:
Asociacija Kauno „Arkos” 
bendruomenė, 
Įm. kodas: 302756939
AB SEB bankas,  
lT 707044060007819851
Mokėjimo paskirtis:  
parama Gyvenimo namams

GoFundMe 
Kauno „Arkos” bendruomenė leidžiasi į neįtikėtiną nuotykį – kurti 

Gyvenimo namus atskirai nuo Dirbtuvių. Kaip žinote, vienas iš laikinų 
sprendimų gyvenimo namus buvo įkurti dirbtuvėlių pastate. Visgi, 
dabar matome, jog augant Gyvenimo namų poreikiui, mums trūksta 
gyvenamo ploto, nebegalime užtikrinti privatumo ir saugumo pastate, 
kuriame vykdome kasdieninį užimtumą.

Geradarė Diana Venskyte Landborg iš Švedijos neliko abejinga 
bendruomenės gyvenimo namų paieškoms ir sukūrė projektą pasitel-
kiant portalą GoFundMe.com, o mes norėdami jai padėti skatiname 
bendruomenės draugus taip pat prisidėti prie Gyvenimo namų įkūrimo. 
Tai būtų pirmieji Arkos namai Kaune. O nuo svajonės iki tikrų namų, 
trūksta tik vieno žingsnio – lėšų –, kurios Kauno „Arkos“ bendruome-
nei padėtų persikelti ir sukurti jaukius šeimyninius namus.

 Daugiau apie Kauno „Arkos“ bendruomenės Gyvenimo namų 
kūrimąsi rasite Kauno Arkos bendruomenės internetiniame puslapyje.

Rosita bando 
pasakyti Mantui K., 
kad nepertrauktų 
Manto P.: „Mantai, 

patylėk, tu ne 
Mantas“.

Mantas K. Agnei: 
„O kam tu stovykloj 

egzistuosi?“

Mantas K.: „Mes visi 
po mirties pateksime 

į SKAITyKlą“.

„Auguste, ką 
nori veikti?“

„Nežinau, pats 
Dievas žino“.

Sekite mus:

www.kaunoarka.lt
  Kauno Arkos  
bendruomenė


