
Mieli draugai,
Visus, Jūs, sveikiname su praėjusiomis šventėmis ir siunčiame Jums 

4-ąjį 2020 metų Kauno „Arkos“ bendruomenės naujienlaiškį! Šį laiko-
tarpį norisi apibūdinti dviem patirtimis – UŽSIDARYTI, bet vis tiek TU-
RĖTI VILTĮ! Įsismarkavusi pandemija vertė mus uždaryti Dienos centrą 
ir Socialines Dirbtuves. Turėjome išmokti dirbti nuotoliniu būdu. Gyve-
nimo namų bičiuliai turėjo ir dirbti, ir būti tik mūsų bendruomeniniuose 
namuose. Tikrai buvo nelengvas laikas. O kai pradėjo sirgti kai kurie Gy-
venimo namų bičiuliai ir darbuotojai Covid-19 virusu, bendruomenėje pasi-
darė labai karšta! Dėkui Dievui dabar visi sveiki. 

Bet mes nepraradome VILTIES! Turėjome ypatingą šventę, kai Neįgaliųjų 
dienos proga, naudojantis Zoom programa, į mūsų bendruomenės kas-
dieninį susitikimą prisijungė mūsų šalies prezidentas Gitanas Nau-
sėda su žmona Diana. Kaip nuoširdžiai mes bendravome. Visus 
„išvertė“ bičiulio Manto klausimas prezidentui „Ar mylite savo 
žmoną?“. Kaip nuoširdžiai visi juokėmės ir visi buvome pakylėti. 
O kur dar Kalėdų laikas? Negalėjome gyvai sutikti, bet šoko-
me Disco stiliaus šokius per nuotolinį vakarėlį. Ir nors nesu-
sitikome, bet smagu, kad visi bendruomenės narius aplankė 
Kalėdų senis ir atnešė dovanų. Patyrėme ir Kalėdų stebuklą. 
TAIP! Vietoj 22 metų senojo mikroautobuso Šreko, UAB Mi-
meta padovanojo beveik naują Toyota Proace mikroautobusą. 
AČIŪ JUMS!

Tad už šį laiką dar karčiau dėkojame Dievui! Taip?! Nors visi 
esame pasiilgę gyvo fizinio kontakto, kaip niekad anksčiau 
suvokiame, kad esame priklausomi nuo Dievo malonės. 
O jis veikia ir per Jūs, draugai, kurių dėka bendruomenė 
augo ir stiprėjo. 

Ačiū Jums. Skaitykite apie viską ir būkime ryšyje! 
Jūsų nuolankus tarnas, Gedas

2020 m. 
spalis,

lapkritis,
gruodis



Dienos centas – Draugystės laivas
2020 metų paskutinį ketvirtį nestigo įsimintinų įvykių. Spalio mėnesį 

„Arkoje“ vyko senųjų jos draugų susitikimas, dalyvavome „Maisto ban-
ko“ akcijoje ir dirbinių mugėje „Žalgirio“ arenoje. Sudalyvavome Er-
nestos ir Jono vestuvėse. Neseniai „Arkoje“ įsidarbino mūsų savano-
rė Nerija. Ji mums labai padeda gaminant keramikos dirbinius. Labai 
esame laimingi, kad pats Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda su 
žmona praleido 1 val. Zoom susitikime su Arkos bendruomene, 
bendravo su bičiuliais, atsakinėjo į klausimus, prisižadėjo aplankyti 
gyvai. Tačiau vienas įvykis tapo tikru iššūkiu. Virusas Covid-19 įsi-
suko ir į Dienos centrą, nes sirgo tiek darbuotojai, tiek bičiuliai, bet 
išgyvenome. Gedvidas, Virginija ir Daiva tapo „gelbėtojų komandos“ 
nariais Gyvenimo namuose. Teko net su skafandrais ir kitomis apsaugos 
priemonėmis būti. Išmokome puikiai dezinfekuoti patalpas. 

Kartą bičiulė Asta B., eidama pro aukurą, kur dega amžinoji ugnis, sako: – 
Čia ne Kalėdinė eglė, bet akmenų krūva.

Ji kasdien mus linksmino istorijomis apie „lapį“ (žaislą). Sako: – Tamsu, kaip uodegoj.

Gyvenimo namai – Gyvybės duona
Kaip ir Dirbtuvių komandai, taip ir Gyvenimo namų šių metų rudens laikas buvo 

reikšmingas, nes komandai iššūkiu tapo Covid-19 virusas. Susirgus vienai iš 
asistenčių, teko karantinuotis dar dviem asistentėms. Susirgus dviem bičiu-
lėms Erikai ir Rositai, teko karantinuotis ir likusiems  bičiuliams, Romui, As-
tai ir Editai. Bičiuliai noriai pasidalino savo patirtimi praleidę daugiau laiko 
gyvenimo namuose karantino metu.

Romas: – Pajutau suvaržymą, sunkumą, kad dirbti negaliu. Blogų minčių 
nebuvo, radijo klausiau. Trūko žmonių, su bičiuliais negalėjau kalbėtis, nes 
reikėjo būti savo kambaryje. Trūko vidinei ramybei maldos daugiau. Dėkin-
gas jaučiuosi Dievui ir asistentams.

Edita: – Buvo jaudulys. Valgyti nešė į kambarį kaip ligoninėje. Nepatiko. Liū-
dna buvo, kad iš kambario buvo negalima išeiti, bendrauti reikėjo per atstumą su 
bičiuliais. Norėjosi judėti, dirbti, kažką veikti. Trūko apsikabinimų, buvo ne-
galima. Supratau, kad geriau saugotis, nesirgti. Dėvėti kaukę ir dažniau 
keisti, atstumo laikytis. Gavau palaikymo iš asistenčių: Daivos ir Skir-
mutės. Skirmutė skanių arbatėlių padarė. Trūko maldų daugiau. 
Kai padarydavom mes kartu, miegas buvo geras. Ramu.

Karantino metu, bičiuliai labiau pajuto ir atjautė vienas kitą, 
tapo empatiškesni, pajuto vidinę laisvę ir išmoko daugiau sa-
varankiškumo, kas jiems dabar suteikia pasitikėjimo atliekant 
darbus gyvenimo namuose. Užgimė dar draugiškesni santy-
kiai ir su asistentais, nes daug laiko leido kartu.

Pagalba priimant sprendimus – Pagalbos švyturys
Karantino laikotarpis nelengvas ir PPS padaliniui, nes negalėjo  

bendruomenėje matyti savo bičiulių, tačiau nepasidavėme ir 
palaikėme kontaktą kitaip – bendravome „online“ būdu per rytin-
ius bendruomenės ZOOM susitikimus, kvietėme bičiulius į as-
meninius pokalbius, skambinome telefonu, susitikome lauke 
ir laikydamiesi visų saugumo reikalavimų bent trumpai pa-
bendravome, dalinomės draugyste ir bendryste. Kaip gera, kai 
net ir veidą dengiant kaukei, galėjome bičiulio akyse įžvelgti 
šypseną ir džiaugsmą! O dar ir mažais nykštukais pabuvome 
ir nuvežėme bičiuliams į namus dovanėlių, maisto produktų ar 
lavinamųjų užduočių, kad karantinas neprailgtų. 



Šiuo laikotarpiu vykdėme ir vieną neeilinę misiją – atsižvelgdami į Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją padėjome vienam bendruomenės bičiuliui 
dalyvauti teisinio neveiksnumo peržiūrėjimo procese. Elika lydėjo Mindaugą 
šiame procese, naudodama pagalbines priemones padėjo jam suprasti 
gaunamą informaciją, susikalbėti su ekspertais, advokatais, teisėjais ir 
kitais dalyviais. Teismo psichiatrijos ekspertizėje visko mačiusios ekspertės 
buvo nustebintos Mindaugo sąmoningumu, kai paklausė: – Kodėl geriau 
važiuoti troleibusu, nei mašina? 

O Mindaugas atsakė: – Kad gamtai nekenkti. 
Dar ekspertės klausė: – Kodėl reikia mokėti mokesčius?
Mindaugas: – Kad antstoliai neišieškotų. 

Socialinės dirbtuvės – Draugystės tiltas
Socialinių dirbtuvių komandai ketvirtasis ketvirtis tapo iššūkių, tačiau 

kiek kitokiu negu kitiems padaliniams. Karantinas ir Covid-19 virusas 
neaplenkė, tačiau visas dėmesys ir visos pajėgos buvo skirtos – sukur-
ti ir pagaminti 50 vazų mūsų bendruomenės nuolatiniams užsakovams. 
Kadangi vazų anksčiau negaminome, tad nuo vasaros pradžios iki gruodžio 
mėnesio kūrėme, minkėme, liejome, degėme…Kol rezultatu gavome vazą „Ap-
kabinimas“. Kaip bičiuliams sekėsi pasidalino Raminta ir Patricija. 

Raminta: – Patricija, pameni vazos „Apkabinimas“ gamybos pradžią?
Patricija: – Aha, kai pamačiau, galvojau bus iššūkis padaryti, bet 

norėjosi išmėginti save ir pabandyti. 
Raminta: – Ir kai pabandei? 
Patricija: – Šiaip nesunku ją daryti, sunkiausia – išimti vazą. 

(Šias vazas mes liejame į formas ir po to jas tenka išimti iš 
formos taip, kad vazos nepakistų). 

Raminta: – O kaip pavyko ją dailinti?
Patricija: – Nebuvau pratusi daryti vazas, bet paskui Audronė 

pamokino ir viskas gerai. Bet puodelius lengviau daryti. 
Raminta: – Papasakok ir apie puodelius.
Patricija: – Juos jau išmokau daryti, nes sulaukiau jūsų pagal-

bos, tada daug lengviau būna. Šiuo metu trūksta pagalbos ir bendra-
vimo. Pasiilgau visų labai. 

Raminta: – Tikrai šiuo metu vieni kitų ilgimės labiau nei bet kada. O ką 
tau primena vaza „Apkabinimas“?

Patricija: – Žinai, panašus į žmogų, primena draugą, kurio trūksta šiuo metu, bet šiaip labai 
linksma vaza. :) Norime jums palinkėti, kad pažvelgus į mūsų kūrinius jums taip pat sukiltų šypsena 
ar net ilgesys, kuris gali virsti gražiu noru, tokiu kaip būti draugu šalia esančiam. 
Kai norisi artimo žmogaus šalia, visada galime būti patys tie artimi, kurie 
dovanoja savo šypseną, skambutį ar maldą kiekvienam, kurio ilgimės. 



Sekite mus:

www.kaunoarka.lt
  Kauno Arkos  
bendruomenė

Kaip visuomet, prašome Jūsų maldos ir paramos! 
Daugiau – https://www.kaunoarka.lt/parama

AČIŪ
Dėkojame visiems mūsų rėmėjams ir geros valios žmonėms, kurie 

reguliariai mus remia, dėl kurių galime gyvuoti ir įgyvendinti savo sva-
jones. Džiaugiamės, jog Kalėdinių laikotarpiu žmonės aktyviai pirko 
bendruomenės gaminius ir tokiu būdu prisidėjo prie bendruome-
nės išlaikymo. Ypatinga padėka UAB Mimeta už padovanotą 
Toyota Proace mikroautobusą. Bičiuliai įvertino ir atsiliepė 
„dabar važiuosime kaip karaliai“. Nuoširdžiai esame dėkin-
gi įmonėms UAB Festo, UADBB AON, UAB „Gemba Tas-
te“, UAB Kaligrafas, UAB Novameta, MB Žalia Žolyte, UAB 
Prospekto valda, kurios solidarizuojasi su mumis ir teikia 
mums apmokamo darbo – bičiuliai tvarko aplinką, tvarko 
aplinka ir jūsų dėka užsidirba pinigų. Ačiū ir visiems 
geros valios žmonėms, kurie remia mus finansine 
auka.  

Nauji gaminiai, 
Bendruomenė auga ir tobulėja. Stengiamės 

atskleisti bičiulių dovanas gaminant keramikos 
dirbinius. Startavo nauja mūsų gaminių ekspozi-
cija Facebook‘o paskyroje:  
https://www.facebook.com/KaunoArkosGaminiai/ 

Visus kviečiame pamėgti Facebook‘o paskyrą Kauno 
Arkos gaminiai ir įsigyti patikusį gaminį. 

Didelis AČIŪ
Pasibaigus 4,5 metų įsipareigojimui, ilgametė Dienos centro asis-

tentė Daiva, išsikėlė gyventi į Anykščius ir pradeda naują gyvenimo 
etapą. Ačiū tau Daiva už atsidavimą, kad prieš 4,5 metus nepabūgai 
ateiti į besikuriančią bendruomenę ir prisidėjai prie jos plėtros. Tavo 
gera draugė bičiulė Asta atsiliepė: – Gaila, kad nebebūsiu Daivos pava-
duotoja, bet linkiu jai visokeriopos sėkmės! AČIŪ tau už viską!


