2020 m.
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Juk Dievas ne taip mato, kaip žmogus, – žmogus mato,
kas akimis matoma, o Viešpats žiūri į širdį... (1 Sam 16, 8).

Mieli bendruomenės nariai ir draugai,
ypatingu nerimo ir nežinios laikotarpiu Jus pasiekė pirmasis 2020 m. Kauno
„Arkos“ bendruomenės naujienlaiškis. Norime pasidalinti su Jumis, su kokiais
iššūkiais susidūrėme šiuo laikotarpiu, bet kartu ir apie Dievo stebuklus, kuriuos
patyrėme.
Kovo 16 d. reaguodami į Vyriausybės paskelbtą karantiną dalinai uždarėme
Dirbtuves ir atidėjome Socialinių Dirbtuvių atidarymą. Gyvenimo namai izoliavosi ir į juos ateina tik dirbantys asistentai; nebegalime priimti jokių lankytojų
ar savanorių. Tai nėra lengvas laikas bičiuliams, tėvams, savanoriams ir asistentams bei man, kaip bendruomenės vadovui, nes visi turime daugiau klausimų negu
atsakymų. O kaip būname bendrystėje epidemijos metu? Gyvenimo namų bičiuliai patiria
Marius:
asistentų globą ir jų kūrybiškumą sugalvojant įvairių veiklų, – juk beveik visą laiką reikia
„Aš – laukinis,
būti namuose. Pamažu kuriame solidarumo tinklą su bendruomenės bičiuliais, kurie gyvenes esu lauke“.
na šeimose. Stengiamės kuo dažniau skambinti ir kalbėtis, kad ir patys, ir jie nebūtume
vieniši. Per atstumą mokome, kad svarbu laikytis higienos ir izoliacijos namuose principų.
Tikime, kad nors ir mažos mūsų galimybės, bet kuriame nuotolinę bendrystę. Ar tai ne mažas
meilės atspindys?:) Labai svarbu ir Jūsų palaikymas šiuo laikotarpiu. Kviečiame
rašyti linkėjimus į mūsų bendrą elektroninį paštą kaunas.arka@gmail.com
ar žinutes į mūsų facebook’o paskyrą – Kauno Arkos Bendruomenė.
Jas būtinai perduosime bičiuliams ir asistentams.
Pandemija – ne vienintelis pirmojo ketvirčio iššūkis. Vasario pabaigoje Tarptautinė Arka paskelbė skaudžias žinias apie
Jean Vanier netinkamą elgesį su moterimis. Tai
buvo didelis šokas visoms Arkoms, taip pat ir
mums – vieni bendruomenės nariai liūdėjo
Asistentas, po
ir pyko, o kiti, ypač kurie buvo gyvai sutikę
pasivaikščiojimo,
Jean Vanier, jį gynė. Supratome, kad
klausia
Gyčio: „Ko
neturime slėpti savo jausmų, o juos
lauke daug buvo?“
kartu išgyventi. Daugiau apie atliktą
Gytis: „Oro“.
tyrimą skaitykite mūsų internetinėje
Asistentas: „O ko mažai?“
svetainėje www.kaunoarka.lt. Norime
Gytis: „Gyvenimo...“
Jus užtikrinti, kad Tarptautinė Arka dėjo
ir tebededa daug pastangų, kurdama

„nulinės tolerancijos smurtui“ strategiją. Vienas iš sukurtų „saugiklių“ – Elgesio kodeksas, numatantis visapusišką pagarbą kito asmens atžvilgiu. Su juo
susipažinti ir jį pasirašyti privalo kiekvienas, atvykęs į bet kurią pasaulio
Arkos bendruomenę, taip įsipareigodamas(-s) būti sąžiningas(-a) ir netaikyti jokio smurto (psichologinio, fizinio, seksualinio ar kitokio).
Šalia šių iššūkių Kauno „Arkos“ bendruomenė išgyvena ir daug
gražių, Dievo padovanotų, įvykių. 2019 m. pastatę Socialines Dirbtuves, nuo 2020 metų sausio mėn. skyrėme daug jėgų jas įsirengti,
o kovo 9 d. 6 bičiuliai ir komanda neoficialiai jas net atidarė! Bičiuliai
labai apgailestavo, kad po vienos savaitės veiklos jas turėjome laikinai vėl uždaryti dėl prasidėjusio karantino. Kita gera naujiena – nuo
2020 m. vasario pradėjome kurti naują Pagalbos priimant sprendimus
padalinį, kuriam vadovauja nauja darbuotoja Elika. Daugiau skaitykite šiame
naujienlaiškyje!
Ir toliau kviečiame mus palaikyti. Nepamirškite skirti 1,2% Gyventojų paramos
mokesčio (daugiau mūsų tinklapyje prie skilties „Parama“) ar facebook‘e paskyroje. Labai laukiame
ir Jūsų finansinės pagalbos. Šiuo laikotarpiu sumažėjo mūsų finansavimas, tad jūsų palaikymas
labai svarbus. Sakau tai IŠ ŠIRDIES!
Bičiuliai ir asistentai meldžiasi už Jus, mūsų bendruomenės draugus. Jūs melskitės už mus!
STIPRIAI APKABINAME IR ESAME KARTU MALDOJE!
Jūsų nuolankus tarnas,
Gedas Malinauskas
Šie metai „Arkoje“ prasidėjo nuo pokyčių: pradėjo veikti Socialinės dirbtuvės,
jų vadove tapo Audronė, prasidėjo naujas projektas – Pagalba priimant sprendimus, jų vadovė tapo Elika ir jai padeda meistras Paulius bei iš „Betzatos“
grįžo Gedvidas, Gyvenimo namuose baigia dirbti Joana ir pradėjo dirbti Neringa, Augustė ir Patricija dažniau lanko „Arką“ dažniau, greit išlydėsime
Ugnę į motinystės atostogas... Asistentai ir savanoriai sausį dalyvavo mokymuose Utenoje, kuriuos vedė tarptautinė Arkos palydėtoja Basia, kunigas
Jan ir Ukrainos „Arkos“ vadovė Olesia. Sulaukėme liūdnos žinios apie „Arkos“
įkūrėją Žaną Vanjė, o galiausiai teko karantinuotis dėl pasaulyje siaučiančio
koronaviruso. Ne atsitiktinai, šių metų tema – „Griaunantys sienas“. Bet apie
viską iš eilės…
DIRBTUVĖS
Dirbtuvės visuose arkiškuose pokyčiuose išlieka stabiliausias padalinys,
tačiau karantino metu ir čia neįprasta tvarka. Atšauktos rekolekcijos Kulautuvoje ir „Maisto banko“ akcija. Tačiau atsiranda daugiau kūrybiškumo
ir susitelkimo. Darbuotojai dirba seniai apleistus darbus bei palaiko ryšį su
bičiuliais, kurie deja, negali atvykti. Tačiau, kol viskas tebetekėjo senąja
vaga, mūsų kasdienybę labai praskaidrino svečiai (iš įmonės „Festo“,
Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro), gimtadieniai (Daivos, Gyčio, Mirandos, Marijaus, Kęstučio, Andriaus, Manto Pikelio, Aido) ir įvairios šventės, pavyzdžiui Užgavėnės. Mes patys,
kol dar buvo galima, lankėmės Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, Čiurlionio dailės muziejuje (ačiū Rūtai Klevaitei). Naglis antrąkart organizavo šaškių turnyrą (kuris dar nesibaigė),
vyko fotosesija (ačiū fotografei Jurgai Giršaitei). Pelenų dieną,
šv. Mišias „Arkoje“ aukojo Kauno arkivyskupas emeritas L. Virbalas, kurio pamokslas teikė vilties ir ramino po sunkios žinios apie
J.Vanier elgesį. Šia ir kitomis temomis bičiulis Renatas kalbėjosi su
bendruomenės vadovu Gedu.

Mantas K. viešniai :
„O kokia tavo grupė?“
Viešnia: „Em...
Muzikos?“
Mantas: „Ne...“
Viešnia: „Kraujo?“
Mantas: „Neįgalumo“.

Renatas: Ką Tau reiškia būti „Arkos“ vadovu? Ką Tau reiškia bendruomenė?
Gedas: Reiškia būti tarnu ir prisiimti atsakomybę, kad bendruomenė
nenueitų „šunkeliais“, kad eitume visi viena kryptim. Reiškia, kad reikia kitų
pagalbos: bičiulių, asistentų ir kitų... Bendruomenė yra lyg gyvas Dievo
pažadas. Prieš daug metų Dievas mane kvietė pasitikėti Juo, o buvo labai baisu. Bendruomenė reiškia, kad turim Dievu pasikliauti. Ji lyg antra
šeima, džiaugsmo šaltinis.
R: Ar įsivaizduoji savo gyvenimą be „Arkos“? Kokią matai „Arką“ po 5
metų?
G: Jau pamažu pradedu. Bet labai sunku. Aš nebūsiu vadovas, bus naujas vadovas. Skirsiu daugiau laiko šeimai, vaikams ir klausiu Dievo, ką dabar
daryti. Gal daugiau dirbsiu universitete, jei priims mane atgal. Ateity matau
Renatą ir kitus bičiulius su storom piniginėm vaikščiojant J, kelis – dirbant kokioj
Mantas K. klausia
nors įmonėj. Bičiuliai bus dar labiau suaugę, savarankiškesni.
vyskupo A. Jurevičiaus:
R: Ko „Arkai“ trūksta?
Ar tikite Kalėdų
G: Tokių bičiulių, kaip Tu, Renatai, kurie nebijotų augti. Anksčiau trūko
seneliu?
įsipareigojančių ilgam asistentų. Dabar žiūrėsim, kaip bus. Trūksta užtikrintumo
Jis patylėjo ir sako:
dėl finansų. Trūksta antro gero autobusiuko. Trūksta naujų Gyvenimo namų.
Dabar mano tikėjimas
R: O kas Tau yra autoritetas?
susvyravo.
G: Prieš kelias savaites būčiau sakęs – Žan Vanjė... Turbūt Manca iš „arkiečių“,
ir Basia. O šiaip, kažkada pagalvojau, kad bičiuliai. Kuria prasme? Nes jie nori kažko
mokintis, tada ir pats noriu augti. Kai buvau vienoj mokykloj, Dievo žvilgsniu, didžiausias
autoritetas buvo valytoja. Taip pat patys silpniausi bičiuliai. Aišku, ir Jėzus, nes visi žmonės klysta,
tik Jis, Dievas, neklysta.
R: Ko galima pasimokyti iš Žano Vanjė istorijos?
G: Ir bičiuliams, ir asistentams, ir man - kai kažką negerai padarai, svarbu prisipažinti, neslėpti.
Ne tik rodyti savo gerąją pusę, bet ir kalbėt apie savo klaidas. Žanas nebuvo mėgėjas kalbėt apie
savo klaidas. Ir aš idealizavau jį. Kur yra broliška meilė, ten ir turi būti ribos. Padrąsinimas, kad visi
išmoktume kalbėti apie tai, kas sunku. Pavyzdžiui, kai bičiulis ar asistentas kenčia, bet nedrįsta
kalbėti. Lengva būti drąsiam, kai sekasi, bet reikia drąsos, kai kyla iššūkiai, kai nebeaišku.
O kaip Tave palietė?
R: Buvo pikta ir liūdna.
G: Tai va, Renatai, kai šnekiesi, palengvėja. Kai sakai, kas negerai, tada yra
lengviau. Man irgi buvo pikta. Ir dar yra pikta. O dabar Tu man pasakyk, ko
“Arkai” trūksta?
R: Meilės.
G: Ar važiavai šiandien į naują įmonę?
R: Po „Petrašiūnų“ važiavom į „Novametą“. Biškį baisu, kaip bus
Socialinėse dirbtuvėse...
G: Kartu kursite bendruomenę. Taip ir reikia – Dieve, padėk. Nereik visko
žinot iš anksto. Jei iš anksto susakyčiau, kaip ką daryt, kas tada būtų?
Kas kuria bendruomenę?
R: Bičiuliai.
G: Na va. O kokią matai „Arką“ ateityje?
R: Kai būsime mes su tavim penkiasdešimtmečiai, kartu
galėsime jubiliejų švęsti.
G: O kas Tau yra autoritetas?
R: Brolis Vidas. Dabar jis Kanadoj.
G: Taip... Kai sužinojom naujieną apie Žaną Vanjė, gavome
gražų palaikymo laišką iš „Tiberiados“ bendruomenės... Ko nori
palinkėti kitiems?
R: Kad būtume stiprūs, drūti ir geri. Ir kad negertume.
G: O aš noriu palinkėti drąsos. Nebijokite! O jei baisu, ateikit į
Bendruomenę.
R: Bičiuliai išmokys drąsos!

GYVENIMO NAMAI
Šiame, ankstyvo pavasario laikotarpyje, gyvenimo namuose netrūksta
iššūkių. Netrūksta ir gražių akimirkų. Dar prieš paskelbiant karantiną,
mūsų Romas gulėjo ligoninėje, asistentės Joanos ir Ernestos sveikatos
irgi „šlubavo“, bet dabar jau visi sveiki. Gyvenam. Dabar mūsų namuose
gyvena keturi bičiuliai: Edita, Erika, Mantas, Romas. Nuo balandžio atsisveikinsime su asistente Joana, kuri apsisprendė draugauti, bet nebedirbti
su mumis. Liksime trys asistentės Ernesta, Urtė ir naujai prisijungusi –
Neringa.
Paskelbus karantiną pasikeitė gyvenimo ritmas, kai kuriems bičiuliams
tai sukėlė nerimą ir netgi pyktį, bet kalbėjimasis ir supratimas, jog turime
visi drauge vienas kitą palaikyti ir išbūti, padėjo nusiraminti. Štai, kaip Mantas
kalba apie karantiną: „galvoju, kad mums nevalia sirgti ir nuolatos būti namie. Bet
Mantas K.:
korona virusas mus laiko namie įkaitais ir išpirkos kaip teroristai nereikalauja.
„Skaitau knygą
Keista“.
„Prisikėlimas
2“.
Ką veikiame per karantiną? Galvojame apie Jus, savanorius! Bičiuliai Jūsų
Daiva: „Čia
pasiilgsta, o mes, asistentės jau nebe tokios įdomiosJ. Suprantama, kai tiek
religinė?“
parų būname kartu, be savanorių, be draugų. „Malamės“ tarpusavyje. Kartais
tai pabosta, o kartais labai gera. Kame tas gėris? Tame, jog galime būti miške
atsipalaidavę, neskubėdami. Užsimerkus saulėje pastovėti ir gaudyti vitaminą D,
ilgai sėdėti prie stalo, ne tik valgyti, bet ir bendrauti. Romas perduoda visas naujienas
iš pasaulio ir Lietuvos. Užsiimam menu, piešiame, tvarkomės namus, dezinfekuojam ir
vis dar juokiamės. Ir manoma, jog visada juoksimės su džiaugsmu, nes viltis yra.
Dėkojame visiems, kurie šiais metais balsavo už Mantą ir Gedvidą, dalyvavusius projekte
„Draugystė veža“. Jūsų balsų dėka jie laimėjo! Deja, virusui įsisiautėjus buvo atšauktas
Eurovizijos dainų konkursas ir vaikinai negalės išvykti į laimėtą kelionę. Bet jie nenusimena, nes didžiausias laimėjimas yra draugystė. Jų abiejų ir visų „Draugystė veža“ projekto dalyvių bei organizatorių, su kuriais turėjome puikią progą susitikti vasario 15 d. ir
stebėti Lietuvos „Eurovizijos“ finalą Žalgirio arenoje.
SOCIALINĖS DIRBTUVĖS
Praėjusais metais matėme, kaip mūsų kieme kilo naujas pastatas, darbininkai įrenginėjo vidų ir kai viskas buvo paruošta, labai laukėme, kada
galėsime ten pradėti darbuotis. Tad su džiugesiu pranešame, kad ta akimirka atėjo – pradėjome Socialinių dirbtuvių veiklą! (Tiesa, dar neoficialiai). Socialinėse dirbtuvėse darbuotis pradėjo bičiuliai Erika, Patricija, Renatas, Mantas K., Edita ir Gytis. Ateityje prie jų prisijungs dar 4
bičiuliai. Taip pat nauja komanda – Audronė, Gedvidas, Paulius. Nauja
vieta, įsikūrimo rūpesčiai, įvairios emocijos (džiugesys ir sumišimas) –
pradžia kupina visko... Bet apie tai daugiau pasakoja Patricija,
Mantas ir Edita.
A: Kaip jauteisi, kai sužinojai, kad darbuosiesi
Socialinėse dirbtuvėse (SD)?
Indrė: „Gyti, kiek
P: Gerai. Labai smagu buvo. Kai naujas etapas prasidtau metų?“
eda, vis tiek smagiau. Labai laukiau.
Gytis:
„Nežinau“.
E: Apsidžiaugiau. Ir buvo liūdna. Sunku buvo išsiskirti.
Indrė: „Gal virš 80?“
Visko buvo.
Gytis: „Daugiau!“
A: Kas pasikeitė kai pradėjai lankyti SD?
P: Galbūt nepajaučiau pokyčio. Tik rečiau matausi su
kitais bičiuliais, su Rosita ir kitais.
M: Nu man visai patiko pirmosios dienos. Dabar bendrauju
daugiau su Gyčiu, Renatu, Erika.
E: Viskas patiko, viskas nauja.

A: Kokios veiklos patinka?
P: Labiausiai lauke pabūti, ant saulės. Ir virtuvė irgi.
M: Man patiko su Gedvidu gaminti pietus, pavėsinę tvarkyti, priimti
svečius. Patiko susitikti su kitais bičiuliais iš Dirbtuvių, laiką kartu leisti.
E: Patinka virtuvėje gaminti valgyti. Lapus grėbliot, aplinką tvarkyti.
A: Apie ką svajoji?
P: Būtų gal visai smagu kur nors išvažiuoti, į gamtą. Galbūt įsidarbinti
naujoj vietoj, su konditerija kažką tai. Kad pavyktų, nes kažkaip gaila, kad
reikėjo išeiti iš ten, kur dirbau anksčiau.
M: Pardavinėti mašinas. Kas nors pagamintų mašiną, o aš parduočiau,
žinoma, reikėtų išmanyti. Bet netaisyčiau, tik pardavinėčiau. O pelną
pasidalintume. Gamintojas, aš ir Arka - trys pusės būtume laimingi.
Mantas P.:
„Linkime Jums
būti gyviems, nes
dažniausiai po švenčių
visi būna negyvi“.

PAGALBA PRIIMANT SPRENDIMUS
„Kauno Arkos bendruomenėje“ prasideda nauja Pagalbos priimant sprendimus paslauga , kuri yra įtraukta į projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ remiamas veiklas. Šiame padalinyje dirbs trys darbuotojai, kurie pasistengs
tapti tikrais bičiulių draugais ir pagalbininkais siekiant kuo savarankiškiau priimti ir
realizuoti jiems svarbius sprendimus.
Pagalba priimant sprendimus (PPS) – tai asmeniškas sprendimų priėmimo procesas, kai sprendimą priimantis asmuo naudojasi jam pagalbą
teikiančio specialisto ar specialistų komandos pagalba, sprendžiant dėl
asmens sveikatos, socialinio dalyvavimo, asmeninių turtinių bei neturtinių klausimų, remiantis sprendimą priimančio asmens (bičiulio) valia,
pageidavimu ir teise rinktis. Pačios paslaugos tikslas – pasitelkus pagalbą stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose
gyvenimo srityse.
PPS specialistų komanda dirbs individualiai su kiekvienu bičiuliu ir jo
šeima, kurs asmeninius projektus ir padės bičiuliams siekti savo išsikeltų
tikslų. Kad pagalba būtų visiems prieinama planuojame informaciją pateikti
lengvai suprantama kalba, pasitelkti augmentuotą ar alternatyviąją komunikaciją,
taikyti informacines technologijas, atsižvelgti į kiekvieno bičiulio individualius poreikius.
Kadangi ši paslauga yra nauja ne tik „Arkos“ bendruomenėje, bet ir visoje Lietuvoje, tai tikimės kartu su bendruomenės pagalba sukurti ir vystyti PPS modelį ir
dalindamiesi savo patirtimi padėti kitoms organizacijoms jį taikyti.

AČIŪ
Dėkojame visiems mūsų rėmėjams, kurie pernai mums skyrė paramą, įsigijo bičiulių rankų darbo dirbinių ar pasiūlė darbo (daugiau skaitykite mūsų internetiniame skiltyje Parama,
kurioje pateikta 2019 m. veiklos ataskaita). Dėkojame šiais
metais UAB Kaligrafas ir UAB Novameta, kurios sutiko solidarizuotis su Socialinėmis Dirbtuvėms ir teikia joms darbo – tvarkyti jų aplinką. Esame dėkingi mūsų savanoriams,
ypač Marie, Pol, Pauliui ir Virginijai už kantrybę ir atsidavimą. Dėkojame ir tiems žmonėms, kurie reguliariai mus
remia, kas mėnesį skiria po keletą eurų ar 1,2% GPM.

SKELBIMAI
Prašome skirti 1,2% GPM Kauno „Arkos“ bendruomenei!
Pasibaigus karantinui ieškosime naujų
darbuotojų, jau dabar laukiame CV:
Dirbtuvių vadovo (-ės);
Rinkodaros specialisto (-ės) + Administratoriaus(-ės);
Pagalbos priimant sprendimus specialisto(-ės);
Dirbtuvių asistento (-ės).
Skaitykite skelbimus Facebook’o paskyroje „Kauno Arkos bendruomenė“,
rašykite kaunas.arka@gmail.com, rekomenduokite,
skambinkite, o kai galėsime - susitiksime:)
Kaip visuomet, prašome Jūsų maldos!

Sekite mus:

www.kaunoarka.lt
Kauno Arkos
bendruomenė

