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Mieli bendruomenės draugai, 
apkabiname Jus šiltai ir sveikiname su artėjančio-

mis šventėmis, tegu bendrystė ir dvasinė harmonija 
Jus apdovanoja kasdieninės laimės grožiu. Rodos, ką 
tik pradėjome metus minint Betzatos bendruomenės 
bendrystės metus, kai Lobių dirbtuvės ir Betzatos gy-
venimo namai oficialiai susijungė ir jau drauge pradėjo 
kurti naujas tradicijas, bendrus renginius ir skatinti 
bendrystę. 

Dabar verčiame paskutinį prabėgusių metų puslapį 
norėdami stabtelėti ir prisiminti gražiausias šių metų 
bendruomenės akimirkas. 

BETZATOS NAUJIENLAIŠKIS 2019 Gruodis
Nr. 4

Pradėjome ypatingai švęsti šiuos 
2019-uosius metus kartu su bendryste ir 
tikimės jog ši diena taps mūsų tradicija – 
Bendrystės diena. Gegužės 31 d. Betzatos 
bendruomenės namų kieme klegėjo kai-
mynai, svečiai, draugai, kolegos ir kiti pri-
jaučiantys Arkos idėjai žmonės. Bendrys-
tė vyko su loterija be pralaimėjimų, meno 
palapinėje kūrybiniuose pasidalinimuose 
su Regina Laisvė ir Lobių Dirbtuvėmis. 
Šventėje Ieva iš Slėnio atskleidė žolinių 
augalų paslaptis, „Kavos galia“ apdalino 

BENDRUOMENIŠKUMAS

skania kava ir visi patyrėme džiaugsmą 
būdami kartu.

Netinginiauti, siekti 
darbo rezultatų, 
gražiai bendrauti, 
niekam nekenkti,  
gražiai ir prasmingai 
ką nors pasakyti – 
pasakojo Martynas 
apie orų gyvenimą 
bendruomenėje. 
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Ypatinga bendryste mus apdovanojo 
prancūzaitė Emilija, kuri nusprendė dar 
vienerius metus pasilikti Betzatoje po 
savo savanorystės metų. Taip pat džiau-
giamės naujais savanoriais iš užsienio: 
Europos Solidarumo Korpuso programos 
savanoriais Eugenija ir Claudio, Prancūzų 
civilinės tarnybos programos savanoriu 
Timothee ir lietuviais savanoriais drau-
gaujančiais su mumis.

Bendrystės šventė pradėjusi vasarą, 
toliau skleidėsi Dirbtuvių vasaros stovy-
kloje kartu su Pal. J. Matulaičio socialinio 
centro neįgaliaisiais, įvairiose kelionėse, 
susitikimuose bei išvykose.

Nuo rugsėjo mėnesio oficialiai 10 
me tų Lietuvos Arkos bendruomenes 
lydėjusi Tarptautinė palydėtoja Manca iš 
Slovėnijos savo pareigas perleido Basiai 
iš Lenkijos. Dėkojome jai už išmintį ir 
kantrybę su mumis. 

Savanorystė – pati geriausia 
galimybė įgyti naujos patirties, 
pažinti save ir padėti kitiems 
patiriant abipusę draugystę ir kurti 
nepamirštamus prisiminimus!

O ką reiškia „palydėti“ 
bendruomenę?
„tai tikėti, gerbti, mokytis, 
klausytis, suprasti ir skatinti 
keistis ir judėti kartu“

Visose Arkos bendruomenėse pradė-
tas Chartijos kūrimo procesas, kuris tęsis 
3metus. Tai bendrų pokalbių, refleksijos, 
stebėjimo ir įsigilinimo laikas. Tai laikas 
klausti ir atsakyti – kas mums teikia gyvy-
bę bendruomenėje ir kas ją atima.
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Šiemet bendrystę su Dievu stiprinome 
išlaikydami tradiciją paskutinį mėnesio 
ketvirtadienį 18.30 val. mūsų bendruo-
menės koplyčioje švęsti Šv. Mišias. Taip 
pat, pirmąjį pusmetį namuose vykdavo 
ir antrosios Mišios namų gyventojams. 
Džiaugiamės, kad mūsų kapelionas kun. 
Algis prisijungė į bendruomenės tarybą 
mus praturtindamas savo įžvalgomis ir 
bendryste.

Su visa bažnyčia gyvenome liturginius 
metus ir per tą ypatingą laiką: Gavėnią 
bei Adventą stengėmės dažniau kreipti 
savo žvilgsnius į Dievą, skyrėme jam laiko 
gražioj bendrystėje su Tiberiados broliais 
Baltriškėse per Gavėnią, o per Adventą 
šventėme tyla Trinapolio vienuolyne.

Esame dėkingi ir praturtinti bendryste 
su Sudervės parapijos žmonėmis. Beveik 
kiekvieną sekmadienį bendruomenės 
namų gyventojai dalyvauja Šv. Mišiose ir 
Deividas jose patarnauja. Gera matyti jį, 
atrandantį savo vietą ir pareigas šalia kitų 
patarnautojų, o bendruomenės žmonės 
jį draugiškai pavadina „mūsų ministras“. 

DVASINGUMAS 

„Susirinkome į bendrą maldą 
tokie skirtingi savo unikalumu, 
savo talentais, gabumais ir 
tokie panašūs žmogiškumu, 
pažeidžiamumu ir silpnybėmis“ –  
Nacionalinės Maldos pusryčiuose 
„Malda tautos gyvenime“ 
kalbėjo Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Gitanas Nausėda.

Tarp kviestinių svečių buvo ir Betzatos 
bendruomenės vadovas Rimantas, kuris 
asmeniškai galėjo pakviesti Respublikos 
Prezidentą ir Pirmąją ponią Dianą apsi-
lankyti mūsų širdies bendruomenėje.

Šiemet tradiciškai dalyvavome parapi-
jiečių šeimų stovykloje – džiaugėmės 
galėdami dalintis savo dovanomis kurti 
rankdarbius medinukus ir būti priimti 
šioje bendruomenėje. Susitikimai pratur-
tina, sustiprina, įkvepia pasitikėjimo ir 
pozityvumo. 
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2019-ieji metai ypatingai kupini ju-
desio ir bendradarbiavimo su valstybe ir 
Vilniaus miesto bei rajono savivaldybėmis 
dėl šalyje vykdomo deinstitucionalizacijos 
proceso. O būtent, Arkos bendruomenės 
jame aktyviai dalyvauja: dalinomės pa-
tirtimi kuriant socialinių dirbtuvių mo-
delį, taip pat, ieškome galimybių plėstis 
kuriant dar vienus gyvenimo namus ir 
dienos užimtumo centrą pertvarkomų 
globos namų gyventojams. 

Bendradarbiavome su JTBA: vedėme 
mokymus apie žmonių, turinčių spe-
cialiųjų poreikių įtraukimą į Erasmus+ 
programos projektus, dalinomės gerąja 
patirtimi jų konferencijoje.

PROFESIONALUMAS

Gruodžio mėnesį apie socialines dirb-
tuves ir mūsų patirtį įtraukiant asmenis su 
negalia į darbo procesą dalinomės Sutri-
kusios psichikos žmonių globos bendrijos 
organizuotoje konferencijoje.

Šiemet džiaugiamės stiprėjančia medžio 
dirbtuvių komanda: ilgamečiu asistentu 
Sigitu, pilnu etatu dirbančiu profesionaliu 
medžio meistru Ričardu ir pirmąja dirb-
tuvėse socialinio darbo studijų praktikante 
Evelina.

Žmogiškiesiems resursams stiprėjant, 
tobuliname ir infrastruktūrą – Mozūriškė-
se geradarių dėka baigiame įrengti antrąjį 
namą, sutvarkėme nuotėkų valymo sistemą 
ir šildymą, aptvėrėme teritoriją tvora. 
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VISUOMENIŠKUMAS

Esame dėkingi Krikščionių gimnazijai, 
kurioje pavasarį liudijome apie perkei-
čiantį draugystės santykį. Taip pat, kelios 
mokinių klasės lankėsi Lobių dirbtuvėse ir 
padėjo mums darbuotis bei patys išbandė 
staliaus profesiją.

Arkos misija – atskleisti visuomenei 
žmonių su negalia dovanas ir mūsų 
patiriamą draugystę. 

Džiaugiamės keliomis įmonėmis, at-
vykusiomis savanoriauti bendruomenėje 
ir pagelbėjusioms tvarkyti aplinką. Dėko-
jame geradariams  padėjusiems talkose, 
renginiuose, šventėse.

Visada gera susitikti įvairias grupes 
atvykstančias į namus bei dirbtuves. 
Šiais metais žmonės apdovanojo mus 
savo nuoširdžiais pasidalinimais, juoku, 
pralaužto nejaukumo momentais, nuste-
busiais žvilgsniais dėl įvykusio pokalbio ar 
netikėto mielo apsikabinimo. 



6

GERADARIAMS

Norime pasidžiaugti kartu jog su-
pratus , kad senasis bendruomenės 
au  tomobilis jau turi „išeiti į pensiją“ ir 
pradėjus liepos mėnesį rinkti „draugystės 
ratams“ – bendruomenės automobiliui 
lėšas, kartu mes jau surinkome 3 202 € iš 
bendruomenės kaimynų, draugų, narių, 
nors mums vis dar trūksta nemažai lėšų 
nusipirkti patikimesnį automobilį iki 
prasidedant žvarbiam žiemos sezonui. 
Tačiau, jau mažais žingsneliais judame 
tikslo link ir dėl to dėkojame Jums, Mieli 
draugai – kartu kuriame didelius stebuk-
lus mūsų širdies bendruomenei. 

Taip pat, norime pasidžiaugti kartu, jog  
jau mūsų bendruomenės biudžetą papildo 
8% iš parduodamų mūsų gaminamų me-
dienos dirbinių ar edukacijos programų, 
taip pat apie 25 % remiasi į projektus bei 

atskirus rėmėjus ir geradarius. Gaila, bet 
iš šių surenkamų lėšų galime užtikrinti 
tik svarbiausias ir būtiniausias paslaugas 
ar priemones.

Metams baigiantis matome, kad jau 
kitąmet mūsų laukia daug išbandymų: 
bandysime ieškoti lėšų naujam Lobių 
dirbtuvių šildymo pečiui, užtikrinti profe-
sionalias paslaugas, keliauti ir organizuoti 
vis daugiau atvirų bendruomenės dienų 
dalinantis bendruomenės vertybėmis, 
liudijimais ir skatinti visus kartu kurti  
žmogiškesnę visuomenę.

Visi Jūsų dėka žmonės namuose – patiria saugumą ir jaukumą, o Lobių 
Dirbtuvėse – mokosi naujų įgūdžių, kuria neįtikėtinus lobius, o svarbiausia – 

išgyvena bendrystę kartu. Ačiū Jums!
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VšĮ „Betzatos bendruomenė“ Čekoniškių k., Verbų g. 8, LT-14207 Vilniaus r., 
mob. tel. 8 698 83713, betzatos@gmail.com 

Bendruomenę galite paremti: SEB bankas, sąsk. nr. LT 857044060004617223

Draugaukime: 
www.betzata.lt  I   Betzatos bendruomenė  I   larchebetzata

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ DOVANOJAMĄ LAIKĄ!
GYVENKIME PRASMINGAI, NES KITAIP BŪTŲ LIŪDNA!


