
Mieli draugai,
Visus Jus sveikiname su tikra karšta vasara ir siunčiame Jums antrąjį 2021-ųjų metų Kauno „Arkos“ 

bendruomenės naujienlaiškį! Kaip smagu, kad galime laisvai judėti ir gyvai susitikti! Viltingai to laukėme – 
ir sulaukėme! Bičiuliai pasiskiepijo ir gegužės–birželio mėnesiais visi sugrįžo į bendruomenės veiklas. 
Koks buvo džiaugsmas priimti sugrįžtančius ir „užsisėdėjusius“ bičiulius! Padidėjo ir daug „gyvesnis“ tapo 
mūsų pietų stalas, prie kurio vėl kartu susėdame😉

Atrodo, kad dabar gyvenimas „verda“, tad norime su Jumis pasidalinti, kaip gyvename po karantino, kaip 
vyko narių sugrįžimas į kasdienybę. Šalia susitikimo džiaugsmo, kaip visuomet, yra daug ir iššūkių. Reikia 
išmokti iš naujo klausyti, mokomės iš naujo būti kartu. 

Vienas ir svarbiausių bendrų momentų – Piligriminis žygis Šiluvoje, kur mus lydėjo bendruomenės drau-
gas SJ Lionginas Virbalas. Žygiavome 11 kilometrų ir buvo daug džiaugsmo, kad esame kartu. Ir nors 
prisitrynėme pūslių, širdyse nešėme savo artimus ir brangius žmones, kurie serga ar išgyvena sunkumus, 
arba tuos, kuriems esame be galo dėkingi – tai Jūs, mūsų draugai!  

Vienas iš svarbių atliktų darbų per šį laikotarpį – reaguodami į Tarptautinės Arkos Federacijos reko-
mendacijas, pradėjome įgyvendinti Saugumo politiką. Svarbi to dalis – visų, bičiulių 
ir asistentų, mokymasis kalbėti ir dalintis apie sunkius dalykus. O jei dėl įvairių 
priežasčių apie sunkumus nepavyktų kalbėti tiesiogiai, sukūrėme Prevenci-
jos ir Apsaugos sistemą. Nuo šiol galima saugiai pateikti skundą mūsų tin-
klapyje (https://www.kaunoarka.lt/prevencija-ir-asmens-apsauga), arba 
tam skirtose dėžutėse kiekviename padalinyje.

Ginti asmenų su negalia teises ir pritaikyti jiems prieinamą informa-
ciją yra viena iš bendruomenės misijų. Tad džiaugiamės, kad birželio 
28d. konferencijoje „Informacijos prieinamumas žmonėms su nega-
lia“ pasidalinti savo skaudžia patirtimi pakvietė pirmoji Lietuvos ponia 
Diana Nausėdienė. Aš ir Edita dalinomės, kad dėl informacijos nepri-
taikymo asmenims su negalia teisinėje sistemoje, vis dar daug žmonių 
pripažįstami neveiksniais, ir tai yra didžiulis jų teisių pažeidimas.

Matant, kiek daug patiriame, norisi dar ir dar kartą dėkoti Dievui! Dievas 
veikia per artimą žmogų, tarpusavio ryšį ir jaučiame, kaip svarbu išmokti puo-
selėti bendrystę. Ačiū Jums, kurie stengiatės būti drauge ir palaikyti. Skaitykite 
apie viską toliau ir būkime „ant laido“, t.y. ryšyje!  

Jūsų nuolankus tarnas,
Gedas 

2021 m. 
sausis,

vasaris,
kovas



Dienos centras – Draugystės laivas
Pavasarį gyvenimas Dienos centre tik įsibėgėjo. Po truputį švelnėjant 

karantinui, atgijo ir mūsų veiklos, padaugėjo bičiulių, atsirado naujų 
asistentų ir savanorių. Vis daugiau bičiulių gavo skiepus ir galėjo prisi-
jungti prie jau lankančiųjų, tad sugrįžo bičiuliai Naglis, Ramutė, Man-
tas Pikelis, Miranda, Asta, Marijus ir Mindaugas.

Ramutė: – Aš jau septynis mėnesius nebuvau Arkoje, o pirmąją 
mano sugrįžimo dieną visi manęs jau buvo išsiilgę, šiltai mane 
sutiko. Aš iš to džiaugsmo vos nuo laiptų nenukritau. Labiausiai aš 
pasiilgau keramikos, glazūruoti puodelius, bet gera ir gaminti maistą 
virtuvėje. O ir žvakėse tarkuoti parafiną... Per karantiną man būdavo 
liūdna, tik per telefoną su kitais kalbėdavausi. Džiaugiuosi, kad galiu su 
visais gyvai bendrauti.

Mantas Pikelis:  – [Sugrįžęs į Arką jaučiuosi] laimingas. Labai pasiilgau 
krepšinio. Ir renginių. Pasiilgau dainų ir šokių. Ir Mindaugo. Dabar va-
sara, gerai. Laukiu lietaus. Ir žaibų, nes jau karšta.

Per šiuos tris mėnesius įvyko nemažai pokyčių Dienos centro 
kolektyve. Visų naujokų po porą: du nauji darbuotojai, dvi naujos 
savanorės ir du nauji bičiuliai. Birželio pradžioje išlydėjome ilgametį 
asistentą Gedvidą, palaiminome jį ir išleidome su gražiausias 
linkėjimais. O prie mūsų komandos prisijungė ir du nauji darbuoto-
jai – gegužę asistentas Tomas, o birželį socialinio darbo praktikan-
tas, studentas Robertas. Bičiulių gretas papildė ir nauji bičiuliai – 
Gabrielė ir Jokūbas, kurie savo linksmybėmis ir juokais praskaidrina 
bendruomenės kasdienybę. Nemažai pagalbos sulaukėme ir iš naujų 
savanorių Justinos ir Rimos. Bičiuliai turi savo nuomonę apie savanores:

Jokūbas: – Su savanorėmis dirbti žiauriai faina, mes daug bendraujame, 
kalbamės. Labai gerai, kad sulaukiame pagalbos iš jų. Malonu, kad jos prisijungė 
prie bendruomenės.  

Ramutė: – Man patinka Rima, kad ji gera, rami, nesibaram, jos labai 
gražios akys.

Asta: – Man su savanorėmis labai patinka, linksma su jomis 
bendrauti, jos labai draugiškos ir mums visada daug pade-
da. Kai kuri nors savanorė ateina į bendruomenę, visad 
būna „vo“ [rodo du pakeltus nykščius į viršų]. Kai neturim 
savanorių būna liūdna ir labai džiaugiuosi, kad į stovyklą 
važiuos.

 O kiek švenčių, minėjimų ir gimtadienių turėjome 
šį ketvirtį! Didįjį Ketvirtadienį visa bendruomenė 
tradiciškai susirinko į Susitaikymo pamaldas, gegužės 
mėnesį dalyvavome piligriminiame žygyje Šiluvoje, 
ėjome kryžiaus kelią. O gimtadienių gausa šį ketvirtį 
net stebino – sunku net ir suskaičiuoti. 

Dienos centro dirbtuvėlėse bičiuliai ir toliau 
pluša gamindami populiariuosius 

keramikos dirbinius, pavasario 
pabaigoje netgi turėjome mūsų 

gaminių fotosesiją. Su asistento Tomo 
pagalba bendruomenėje bičiuliai vėl 
pradėjo gaminti žvakes. Netrukus turėtų 
atsinaujinti ir odos dirbinių gamyba.    

„Ramute, norėtum 
būti dainininke?“

„Ne, neerzink manęs.“
„O astronaute 
norėtum būti?“

„Aš gi teisių neturiu.“

„Mantai, koks tau 
darbas labiausiai 

patinka?“
„Mąstymo. 

Tarkim, kokio 
džipo norėčiau.“

Asta: „Mantai, 
gal mudu 

ženykimės? Aš 
jau turiu pasą.“



Gyvenimo namai – Gyvybės duona
Keli pastarieji mėnesiai pavasariškai įkvėpė gyvybės ir į Gyvenimo na-

mus pritraukė naujų įspūdžių. Sulaukėme tolimo svečio iš Portugali-
jos, savanorio Tomaš. Jo sutikimui su bičiuliais iškepėme spurgų ir 
sudėliojome iš jų žodį OLA!, kuris, išvertus iš Portugalų kalbos, reiškia 
LABAS! Džiugiai priėmėme naująjį savanorį ir išbandėme jo gamin-
tus patiekalus, nes Tomaš labai mėgsta gaminti, kepti sausainius ir 
pyragus. Kelios bičiulių mintys apie savanorio Tomaš buvimą Gyven-
imo namuose: 

Edita: – Man patinka su Tomaš bendrauti. Padeda man, kai paprašau 
indus išplauti, valgyt pagaminti. Gaila, kad išvažiuos, taip buvo linksma 
su juo! 

Erika: – Labai geras virėjas! Kulinarijos meistras. Labai draugiškas, pozi-
tyvus.

Per šiuos tris mėnesius nemažai pasinaudojome mūsų autobusėliu 
„Malone“ ir keliavome į išvykas. Keliavome į Šiluvą ir ėjome į ilgą piligriminį 
žygį per miškų ir laukų takelius. Visi buvo tokie ištvermingi, kvėpuojantys 
kartu su bundančia gamta. Lankėmės VDU botanikos sode tulpių žydėjimo 
metu, kur Asta nusivylusi klausė „O tai kur gyvūnai?“. Romas buvo toks 
susižavėjęs augalais, fotografavo kiekvieną gėlę ir ieškojo jos pavadinimo. 
Jo akys net spindėjo nuo gėlių spalvų ir formų įvairovės. Keliavome į Trakėnų 
Zooparką, kur sutikome daug lamų ir pamatėme tigrus. Visiems paliko įspūdį 
Amūrinis tigras. Apsilankėme vietinėje Kalvarijų miestelio kavinėje, kur mums 
jaukiai patiekė labai skanų maistą. Džiaugėmės saule, Kleboniškio mišku, 
Ąžuolynu ir gamta, gamta, gamta!  

Socialinės dirbtuvės – Draugystės tiltas
Metai Socialinėse dirbtuvėse yra pilni įvairovės. Kaip metai turi sezonus, taip 

ir Draugystės tiltas turi sezoninius darbus. Rudenį grėbiame lapus, žiemą kasame 
sniegą, o pavasarį laukiame nuostabiai atbundančios gamtos. 

Ir štai, kur buvus, kur nebuvus, mus aplankė vasara. Pilna saulės, lietaus ir be abejo – 
žolėsJ Bičiuliai kasdien su džiaugsmu važiuoja pjauti žolės! Iš kur tas džiaugsmas kyla? Bičiuliai 
dalinasi:

Mantas: – Kai pjaudavau žolę pas tėvus, tai ir pats džiaugiuosi ir tėvai džiaugiasi. Man ant nupjau-
tos žolės yra kur kas smagiau gulėti.

Patricija: – Man patinka palikti gražią aplinką po mūsų, kad žmonės džiaugtųsi jos grožiu.
Renatas: – Man patinka, kai po mano darbo būna gražiau.
Edita: – Man patinka sėdėti tik ant nupjautos žolės, todėl kai ji nupjauta, mano širdy pakyla 

džiaugsmas.
Erika:  – Padedant kitiems, man kyla motyvacija darbui. Juk žmonės eina 

ne jaunyn, pvz., mano artimieji, tad pjaunu, kad neaugtų piktžolės, erkės 
neplatintų ligų, o svarbiausia, kad būtų gražu. Kiekvieną kartą pjau-
nant kyla azartas nupjauti vis daugiau ir daugiau.

Be asistentų būtų sunku įsivaizduoti šiuos 
darbus, todėl ir jų klausiame, kas juos tame 
džiugina:

Audronė: – Mane labiausiai džiugina, 
kaip bičiuliai tobulėja pjaudami žolę.

Silvija: – Kad galime išeikvoti savo 
jėgas ir tuo pačiu pasikrauti naujų 
jėgų.

O Silvija yra nauja Socialinių dirb-
tuvių asistentė – labai džiaugiamės ją 
turėdami!

Kristina: „Andriau, 
aš tik dabar 

pamačiau, koks tu 
panašus į tėtį.“

Andrius: „Nu kad 
ne. Akys mamytės, 

tėtės pavardė.“



Pagalba priimant sprendimus – Pagalbos švyturys
Didelis džiaugsmas dirbti ne po vieną, o būti apsuptoms draugų.
Kartais „Pagalbos švyturyje“ esame nematomos ir panirusios prie 

ataskaitų, lentelių ir metodikų (ypač mėnesio gale :)). Tačiau tiesa ta, 
jog nebūtų ko tose lentelėse rašyti, jei neturėtume bendruomenės. 
Tikri pokyčiai ir prisiminimai gimsta mezgant draugystę ir kuriant 
asmeninį ryšį. Be noro kartu leisti laiką, greičiausiai nepavyktų rasti 
bičiulių asmeninių tikslų, nebūtume pagalbininkės, į kurias kreipiasi, 
kai ieško pagalbos, bičiuliai neklaustų mūsų patarimo.

Šiam ryšio kūrimui didelę įtaką daro ir bendruomenė, kuriai priklau-
some, ir mūsų pačių intencijos: pasveikinti bičiulį su gimimo diena, 
kartu apsipirkti, kartu eiti į Dienos centro veiklas, kartu pietauti, daryti 
smagias užduotis, eiti pasivaikščioti, į kavinę, bendrauti online, dalyvauti 
fotosesijose, į bičiulystę įtraukti savanorius ir praktikantus… ir dar DAUG vis-
ko, nes mums gera būti drauge :)

Štai Elika lydi bičiulį Marijų jo naujame projekte, kuriame jis mokosi 
profesionalaus šokio meno Kauno miesto kameriniame teatre. Elika dalijasi; 

– Kaip gera su jauduliu širdyje ir gėlėmis rankose eiti į bičiulio koncertą ir 
matyti jo spindinčias akis, palaikyti jį!

– Kartais tenka prisiminti senai mokėtus įgūdžius, – sako Indrė, – pavyzdžiui, 
mezgimą. Juk negali bičiulei atsakyti „ne“, kai taip 

gražiai prašo: „ateik ateik, parodyk... mokėsi 
mokėsi...“ Taip bičiulis mane įgalina, verčia pri-

siminti. Ir iš tiesų – užtenka tik pabandyti, kad 
sukurtume ypatingą akimirką.

O Kristina ėmėsi iniciatyvos vėl atgaivinti 
bendruomenėje vykusius moterų klu-
bus: – Būna, kai labai norisi pasmalsauti 
ar sužinoti, bet kartais nedrąsu pasiklausti. 
Tai moterų klubas bus vieta kur smalsau-

sime, kikensime, o reikalui esant ir rimtai pa-
simokysime moteriškų gudrybių. 

Asta: „Žinokit, tą 
šokoladą reikia 
suvalgyti, nes jo 
galiojimo laikas 
iki birželio. Aš 
galiu padėt.“

Didelis AČIŪ!
Šį ketvirtį mūsų bendruomenę paliko Gedvidas, Skirmutė ir Tomas. 

Ačiū Jums už atsidavimą ir draugystės momentus, kuriuos patyrėte 
kartu su bičiuliais. Bičiulis Andrius Jums linki: – Daug laimės ir 
nepamirškite užsukti į Arką 😉

Keramikos gaminiai!!!
Stengiamės atskleisti bičiulių dovanas gaminant 
keramikos dirbinius. Visus kviečiame pamėgti 
Facebook‘o paskyrą Kauno Arkos gaminiai 
ir įsigyti patikusį gaminį. Mūsų gaminių 
ekspoziciją galite rasti Facebook‘o pasky-
roje:  
https://www.facebook.com/
KaunoArkosGaminiai/ 



Sekite mus:

www.kaunoarka.lt
  Kauno Arkos  
bendruomenė

Parama bendruomenei
Kaip visuomet, prašome Jūsų palaikymo! 
Kviečiame prisidėti finansiškai – aukodami Kauno „Arkos“ bendruo-

menei galite būti tikri, kad paaukotos lėšos bus panaudotos sąžiningai ir 
tikslingai: 

•    Kokybiškų socialinių paslaugų užtikrinimui
•    Bendruomeniškumo skatinimui
•    Arkos misijos ir žinios sklaidai ir viešinimui
•    Asistentų darbo užmokesčiui
•    Narystės tarptautinėje federacijoje mokesčiui

Įmones, norinčias tapti mūsų geradariais, kviečiame aukoti į 
organizacijos sąskaitą: 

Asociacija Kauno „Arkos“ bendruomenė, 
Įstaigos kodas 302756939
AB SEB bankas, LT707044060007819851

Daugiau info: https://www.kaunoarka.lt/parama2 
Kilus paramos klausimams, skambinkite  
tel. +370 686 51792 arba rašykite  
el. paštu kaunas.arka@gmail.com. 

AČIŪ!
Dėkojame visiems mūsų rėmėjams ir geros valios žmonėms, ku-

rie reguliariai mus remia, dėl kurių galime gyvuoti ir įgyvendinti 
savo svajones. Dėkojame UAB „Kaligrafas“, UAB „Novameta“, 
UAB „Prospek to valda“, Andriui Valatkai ir geros valios žmonėms, 
kurie solidarizuojasi su bendruomene ir teikia mums darbo – 
bičiuliai tvarko aplinką ir jūsų dėka užsidirba šiek tiek pinigų.

Ir žinoma, svarbus palaikymo būdas –  
malda už mūsų bendruomenę. Ačiū Jums už ją!

Patricija: 
„Darbas irgi yra 
šventė. Žinai?“ 


