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Brangūs draugai,
„Visi atsakingi“ - šiandien pasakė Mindaugas, pasakodamas apie skausmingą stuburo traumą, kurią patyrė
vykdamas autobusu. „Žmonės turi atidžiai žiūrėti, o
vairuotojai neskubėti. Kai kurie vairuotojai laksto kaip akis
išdegę, o pėstieji per perėją eina kalbėdami telefonu.
Negalima taip.“
Mindaugas →
Mindaugas, vienas iš „Arkos“ bendruomenės bičiulių,
žmonių su intelekto negalia, mokina mus visus sąžiningumo
ir oraus gyvenimo pradmenų. Po praėjusios operacijos,
reabilitacijos programos bei gydymo namuose, Mindaugas
vėl lankosi „Arkos“ bendruomenėje ir dirba kartu su kitais.
Negana to, kad iš jo veido nedingo šypsena ir kasdien krečiami pokštai, jis per savo patirtį padėjo
susidraugauti su UAB „Kauno autobusai“ vairuotojais bei atkreipti dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria
žmonės su negalia, keliaudami viešuoju transportu.
Mindaugas kartu su kitais 26 intelekto negalią turinčiais žmonėmis, taip pat asistentais ir savanoriais, kasdien
susitinka Kauno „Arkos“ bendruomenėje. Šios bendruomenės misija – atskleisti žmonių su intelekto negalia
dovanas, kartu kuriant žmogiškesnį pasaulį. Tokios bendruomenės kaip ši jau yra 38-iose pasaulio šalyse.
Kauno „Arkos“ bendruomenė per 8-erius savo gyvavimo metus, nuo mažos, vos kelis žmones buriančios
savanorių grupelės, išaugo į brandžią organizaciją, ir šiandien į savo ratą kviečia draugus, savanorius, rėmėjus
ir visus besidominčius. Per tuos metus bendruomenė sustiprėjo ir finansiškai. Pradžioje finansavimą gavusi
tik iš kelių atskirų projektų, šiandien Kauno „Arkos“ bendruomenės veikla didžiąja dalimi, apie 70%, yra
finansuojama Kauno miesto bei rajono Savivaldybių, o apie 30 % remiasi į projektus bei atskirus rėmėjus.
Šiuo metu didžiausias bendruomenės paramos poreikis –
naujas autobusiukas. Iki dabar naudojamas ir mylimas
1999m. VW Transporter jau baigia savo dienas.
Bendruomenė norėtų jį pakeisti į naują 9-ių vietų Renault
Trafic, kurio kaina – 20 700 Eur. Šiuo metu padedant
Čikagos lietuvių bei Danijos Rotary klubams, Romuva ir
Sumus Rotary klubams, IW klubui bei nuolaidą teikiančiai
Sostena atstovybei, jau yra surinkta 16 500 Eur.

Ar sutiktumėte finansiškai prisidėti prie naujo autobusiuko įsigijimo? Ar svarstytumėte, kaip kitaip
prisidėti prie Kauno „Arkos“ bendruomenės augimo? Ar padėsite mums palengvinti bičiulių keliavimą?
Žinau, kaip stipriai yra vertinamas laikas. Ačiū už jį. Žinau ir kad kartu dirbdami galime padaryti pokytį.
Nuoširdžiai lauksiu Jūsų atsakymo.

Dėkingai,

Gedas Malinauskas, bendruomenės vadovas

