
 

Sveiki, mieli draugai, 

 

Kauno „Arkos“ bendruomenė pradėjo naują projektą, kurio tikslas atskleisti Bičiulių vertingumą ir 

padėti jiems įsitraukti į darbo rinką, idant galėtų oriai gyventi, dirbti, mokytis ir bendrauti, kaip bet kuris 

mūsų.  

 

Mūsų bendruomenės bičiulė Patricija, dėl savo negalios neteko dviejų darbo 

vietų skirtingose konditerijos įmonėse. Kaip ji pati sako, niekas nenori tokių 

žmonių kaip ji.  

„Kadangi turiu negalią, tai nori greičiau atsikratyti manęs.“ 

Tačiau nepaisant skaudžių patirčių, Patricija vis tiek labai nori įsidarbinti.  

Žinoma, bičiuliams sunkiau dirbant pasiekti tokius rezultatus kaip kolegų be 

negalios, tačiau Patricijos noras, užsispyrimas, pastangos ir kitos stipriosios 

jos savybės gali labai praturtinti organizacijas ir maloniai nustebinti 

darbdavius.  

„Norėčiau dirbti kepyklėlėj prie saldumynų arba nešioti kavą. Keramiką aš 

mėgstu labai. Smagu man keramikoj kažkaip. Puodelius labiausiai moku 

gaminti. Ir paprastus, ir kampuotus, visokius.“ 

 

Tokių kaip Patricija – svajojančių turėti darbą ir kasdien nešioti kavą, rūšiuoti varžtelius, lankstyti 

dėžutes, valyti langus, plauti indus ar pan., bendruomenėje yra keturi asmenys.  

 

Siekiant padėti bičiuliams dirbti naudingus darbus, įvardijame šiuos poreikius: 

 

− Darbo vietos, kurioje bičiulis galėtų bei gebėtų dirbti ir nebūtų išnaudojamas.  

− Bičiulių įliejimo į darbo rinką finansiniai poreikiai: 

o Lydinčio asistento, reikalingo bičiuliui padėti, kol išmoks savarankiškai dirbti, 

daliai atlyginimo padengti. 

o Darbo aprangai ir kitoms su darbu susijusioms būtinosioms reikmėms.  

o Kelionės išlaidoms iki darbo vietos ir namo. 

o Stipendijoms tiems bičiuliams, kurie darbuojasi bendruomenės dirbtuvėlėse.  

 

Šio projekto biudžetas siekia 18200 eur., o esame surinkę apie 7200 eur. (40 proc.) lėšų. Būtume dėkingi 

ir laimingi, jei padėtumėt „išsipildyt“ šiam projektui, tapdami rėmėjais ir skirdami vienkartinę ar 

periodinę (kasmėnesinę) paramą, o galbūt net pasiūlydami bičiuliams darbo vietą. 

Jautrus verslas – keičia žmonių gyvenimus! 

 

Jei pageidautumėt, mielai atvyktume kartu su Patricija ir plačiau pristatytume projektą.  

 

Bendruomenės vadovas Gedas Malinauskas 

Paramos specialistė Nerija Karpavičienė 

 

„Kiekvienas žmogus šventa istorija, ir Dievas neklysta kurdamas žmones su negalia“. 

Gedas Malinauskas 
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