
Mielieji draugai,
rašau Jums dabar, kai visi viliamės pavasario, o už lango šalta ir vėjuota. Turbūt panašiai yra 

ir bendruomenėje, nes visi viliamės ramybės, bet išgyvename NERIMĄ ir RŪPESTĮ dėl to, kas 
vyksta pasaulyje. Prasidėjęs karas Ukrainoje išmušė mus iš vėžių. Verkia mūsų širdys dėl to, 
kas vyksta mūsų draugų šalyje. Taip, tikrų draugų: anksčiau esu asmeniškai su bičiuliu Mantu 
aplankęs Lvivo bendruomenę, mūsų darbuotoja Kristina yra pusiau ukrainietė, bendraujame su 
Ukrainos Arkos bendruomenėmis Lvive ir Ternopilyje, ir apskritai – tiesiog žmogiškai pergyvena-
me dėl žiauraus karo... 

Išgąstį greitai pakeitė noras konkrečiai prisidėti prie šios pasaulio krizės, tad bendruomenė 
ėmėsi įvairių pagalbos formų. Maistu parėmėme ukrainiečių pabėgėlių šeimas Kaune, darbuoto-
jai imasi konkrečių pagalbos veiksmų, pvz., Kristina vertėjauja arba teikia psichologinę pagalbą 
telefonu, Ugnė priėmė pabėgėlius savo namuose, o pati bendruomenė jau priėmė 6 asmenų pa-
bėgėlių šeimą, kurios vienas narys Jarik‘as turi negalią. Jį bandome įtraukti į ben-
druomenės veiklą.

Nors tvyro įtampa, „Tikėjimo ir Šviesos“ ir Arkos bendruomenės ieško 
būdų, kaip išlikti ryšyje šiame susiskaldžiusiame pasaulyje. Kiekvie-
ną vakarą ukrainiečiai kviečia Rusijos, Ukrainos, Lietuvos, Gruzijos 
„Tikėjimo ir Šviesos“ ir viso pasaulio Arkos bendruomenių narius 
jungtis į bendrą vakarinę maldą. Man tai ženklas, kad tik su Dievo 
pagalba įmanoma būti taikoje, bendrystėje. 

O neišgriūti iš vėžių mums padeda įprasti mūsų darbai. Po ilgo 
laiko bendruomenė organizavo rekolekcijas, kuriose bandėme at-
kurti ryšį su Dievu, atnaujinti draugystės saitus. Buvome paliesti 
Dainiaus, Ramintos ir Jokūbo liudijimų. Sausio mėnesį stratega-
vome ir išsirinkome metų temą „Kartu pasitikėti drąsiau“. Akivaiz-
du, kad Dievas vedė kuriant šią temą 😉. Ypač artimai išgyvenome 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės minėjimus – sausio 13-ąją, Va-
sario 16-ąją, Kovo 11-ąją. O ketvirčiui einant į pabaigą, t.y. kovo mėnesį, 
susipažinome ir užtvirtinome 2021 finansinę ir veiklos ataskaitą (su ja gali-
te susipažinti https://www.kaunoarka.lt/veiklos-ataskaita). 

Svarbu paminėti, kad bendruomenė ruošiasi dideliam pokyčiui – naujų 2022 – 2026 
Veiklos gairių (Mandato) įgyvendinimui. Tarptautinė Arkos palydėtoja Basia, kartu su 
Nerijumi, Raminta, Monika ir bičiuliu Renatu klausėsi visų bendruomenės narių ir 

2022 m. 
 sausis,  
vasaris,  
kovas



Dienos centras – DRAUGYSTĖS LAIVAS
Naujuosius 2022 metus Dienos centras pasitiko su svarbiais pokyčiais – atsisveikinome su  pa-

dalinio vadovu Dainiumi. Jo pareigas perėmė Virginija, ištikima Arkos asistentė ir buvusi savano-
rė. Paklausus bičiulių, kaip jai sekasi naujose pareigose, girdėjome vienbalsį atsakymą – puikiai. O 
kodėl puikiai? Atsako bičiuliai:

Jokūbas: „Nes sugeba mane prajuokinti.“
Rosita: „Nes yra gera vadovė – kaip draugė.“
Augustė: „Virginiją vertinu puikiai už gerą darbą, jos paramą ir pagalbą 

visame kame“.
Asta: „Nes labai rimta, nes galima ją pakilnoti ir nes buvom Mo-

dern Talking‘uose. Linkiu, kad ji nepaliktų „Arkos“.
Atsilaisvinusią asistento vietą Draugystės laivo komandoje užė-

mė Karina, kuri iki tol savanoriavo Socialinėse dirbtuvėse. Dienos 
centre ji prisijungs prie keramikos, kur darbuosis kartu su Sigi-
ta. Dar – labai labai džiaugiamės nauju Dienos centro bičiuliu 
Nedu, kuris nuo pirmos dienos entuziastingai kibo į veiklas. Be 
to, džiaugiamės ir naujomis savanorėmis – Vaida ir Gabija! 

Kaip ir kiti padaliniai, metus pradėjome nuo planavimo ir tikslų 
išsikėlimo. Kartu su bendruomene dalyvavome rekolekcijose Kulau-
tuvoje. Vasario mėnesio Šv. Mišias Dienos centre aukojo arkivyskupas 
Kęstutis Kėvalas, kurio vizitu nepaprastai džiaugėsi bičiuliai. Po Mišių 
sveikinome arkivyskupą su praėjusiu jubiliejumi, vaišinomės jo atsineštu 
šimtalapiu bei laiminome išeinantį ilgametį ištikimą bendruomenės bu-
halterį Arūną. Minėjome Užgavėnes, Moters dieną ir Kovo 11-ąją, tu-
rėjome ne vieną smagų gimtadienį, o dabar ruošiame širdis Velykoms. 

Kartu išgyvenome prasidėjusio karo nuotaikas... Kaip ir daugelį 
kitų žmonių, mus palietė karas Ukrainoje, tad stengėmės ukrainie-
čius palaikyti ne tik malda, bet ir praktine pagalba. Štai šiuo metu 
mūsų 3-iame aukšte apsigyveno 6-ių asmenų ukrainiečių šeima. 
Smagu, kad bičiuliai jais labai rūpinasi 😊. 

Ramutė: „Vieną 
eurą turiu.“

Silvija: „Mažai, 
reikia taupyt.“
Ramutė: „Pati 

ir taupyk!“

sudarė naujas Veiklos gaires, t.y. ko norime pasiekti per ateinančius 4 metus. 
Kartu bendruomenė ruošiasi ir ieško naujo bendruomenės vadovo, nes po 
12 metų esu kviečiamas atsitraukti nuo vadovavimo bendruomenei ir 
būti tik bendruomenės draugu. Šiuo pasikeitimu labai džiaugiuosi, nes 
noriu atrasti daugiau laiko pačiai draugystei su bičiuliais.

Pastarąjį ketvirtį įvyko nemažai pokyčių. Su dideliu dėkingumu 
žvelgiu į visus Arką paliekančius ir į ją ateinančius asmenis: 

• Mūsų ilgametis buhalteris Arūnas atsitraukė ir vietoj jo pradėjo 
dirbti Jolita;

• Vietoj rinkodaros specialisto Roko pradėjo dirbti Nerija. Sunku 
patikėti, bet per trumpą laiko ji sugebėjo atidaryti mūsų dirbinių 
elektroninę parduotuvę www.kaunoarkosgaminiai.com;

• Dienos centro vadovas Dainiui nusprendus užbaigti magistro studi-
jas, vadovavimą DC perėmė ilgametė asistentė Virginija;

• Bandomajam laikotarpiui priėmėme naują bičiulį Nedą;
• Socialinėse dirbtuvėse pradėjo dirbti asistentė Irma, o Dienos centre Karina;
• Išėjo savanorės Žaneta, Urtė, Gerda, o pradėjo savanoriauti Ana, Gabija, Vaida, Miglė, Lau-

ra, Janušas.
Visi pokyčiai augina, grūdina ir mokina pasitikėti Viešpačiu. Taip, net ir tokiu sunkiu periodu. O 

kartu mes jaučiame jūsų, draugai, paramą, pastiprinimą malda, atėjimu į svečius, perkant mūsų 
gaminius ar remiant finansiškai. Ačiū Dievui už JUS. Taip! Be jūsų – nebūtų mūsų.

Jūsų nuolankus tarnas, Gedas



Kovą pabaigėme dalyvaudami „Maisto banko“ akcijoje. Kartu su bičiuliais 
Mindaugu, Andriumi ir Gabriele rinkome maisto produktus, kurių dalį ati-
duosime pabėgėliams. Dar kartą dėkojame visiems savanoriavusiems!

Gyvenimo namai – GYVYBĖS DUONA
Gyvenimo namuose pagaliau atėjo pavasariškos ir džiaugsmingos 

nuotaikos! Paliekame žiemą ir nekantraudami pasitinkame pavasa-
rį. Džiaugiamės saulės spinduliais, kurie mus pradėjo traukti į pasi-
vaikščiojimus gamtoje ir norą stebėti kaip ji gražiai žaliuoja ir keičiasi. 
Sugrįžimas į gamtą visiems drauge buvo ypatingas, tačiau persekio-
jantis virusas kartais sugrįžta: teko nemažai izoliuotis... Po visų ligų ir 
neramybės, susijusios su karu Ukrainoje, visgi įvykdėme ilgai lauktas 
veiklas. Edita su Rosita, lydint asistentei Urtei, Vilniuje sutiko senus gerus 
draugus iš Betzatos bendruomenės. O bičiulė  Asta labai ilgai ruošėsi ir pa-
galiau sulaukė išsvajoto „Modern talking“ koncerto Vilniuje, o savo svajonę 
nusprendė išpildyti kartu su asistente Virginija. Bičiulis Mantas dalinosi ge-
romis emocijomis grįžęs iš Andriaus Mamontavo koncerto, vykusio Kaune. 

Nors pasauly dabar daug sunkumo, visgi nesiliaujame švęsti gyvenimo! 
Minėjome asistentės Jolandos ir naujos savanorės Miglės gimtadienius.  
Jolandos gimimo dienos proga pas mus svečiavosi jos šeima, kartu dalino-
mės bendryste ir tortu prie pietų stalo. Po to darėme jai staigmeną – užrišome 
akis ir drauge keliavome į Šilelio miestelio dviračių ir pėsčiųjų taką. Kartu daly-
vavome „Maisto banko“ akcijoje. Bičiuliai nuoširdžiai dėkoja visiems žmonėms, kurie 
prisidėjo maisto ir kitais reikalingais produktais. Lydėjome šiuos žmonės vakaro maldoje – 
telaimina juos Dievas! 

Socialinės dirbtuvės – DRAUGYSTĖS TILTAS
Naujus metus sutikome su atsinaujinusia komanda. Prie mūsų prisijungė asistentė Irma 

bei Europos solidarumo korpuso savanorė iš Gruzijos Ana, kurios iš karto praturtino ben-
druomenę ir Socialines dirbtuves. 

Prasidėjus naujiems metams, teko iš naujo prisiminti saugų elgesį keramikos, me-
džio ir lauko darbuose. Tam buvo naudojamos pritaikytos darbo saugos instrukcijos. 
Bičiuliai susipažino arba atnaujino žinias, kaip dirbti saugiai, kaip naudotis įrankiais, 
apsaugos priemonėmis ir ko geriau nedaryti. Audronė net įkrito į glazūros kibirą 
nesaugiai lipdama ant jo! Vyko bandomasis elektros iškrovos išbandymas – bi-
čiuliai ir asistentai vos negavo šoko! Pamatėme, kaip į sienas skraido lentos, jei-
gu neapsižiūri įrankių ir tvarkos darbo vietoje. Prisiminėme, kad besisukantys 
prietaisai gali įtraukti šaliką ar grandinėlę. Pamatėme, kaip veikia degios priemo-
nės, kaip gali užsidegti dezinfekcinis skystis. Bičiulė Simona pasakoja, ką 
reiškia dirbti saugiai: „Reikia saugotis. Reikia atsargiai. Kalbėjome, kad 
negalima kišti rankų, kur pjauni medžius. Reikia pakviesti asistentą, 
kai atsitinka bėda. Reikia išjungti elektrą, paskui gali bėda atsitikti. 
Gali užsidegti, gali sprogti. Gali įsipjauti netyčia, paskui gali pirš-
tų netekti. Palinkėčiau žmonėms daug sveikatos, nesityčioti iš 
kitų ir atleisti.“

Na, o kas dar? Visus tris mėnesius įvairios ligos priver-
tė atsitraukti nuo darbų ir šiek tiek sustoti. Sirgo ir bičiuliai, 
ir asistentai, tačiau pasveikę ir sustiprinę imunitetus visi 
susitikome jau pavasarį. Medžio darbuose ieškojimai davė 
vaisių! Gamyboje atsirado keletas naujų gaminių: servetėlių 
laikikliai, žvakidės bei netrukus pasirodysiantys dangčiai ant 
salotinių. Taip pat mokomės ir randame naujų draugų lanky-
damiesi kitų organizacijų Socialinėse dirbtuvėse bei priimdami 
svečius pas save.

Renatas: „Reikia ką 
nors Gedui padovanoti, 

nes jis išeina.“
Audronė: „O ką 

jam padovanoti?“
Renatas: „Traktorių!“



Pagalba priimant sprendimus – PAGALBOS ŠVYTURYS
Naujus metus pasitikome darbingai: prie PPS prisijungė bičiulė Gabrie-

lė, kuri darbuosis drauge su Raminta. Strateginiame planavime kruopš-
čiai dėliojomės savo darbus. Džiaugiamės, kad bičiulių tikslai auga ir 
mes drauge siekiame dalykų, apie kuriuos anksčiau net nedrąsu buvo 
pasvajoti. Šiemet bičiuliai svajoja pradėti savanoriauti ir net dirbti! O 
kur dar planuojamos kelionės ir išvykos... 

Vasaris mums buvo be galo džiugus, nes pagaliau pristatėme savo 
parašytą knygą! Ne tik pristatėme, bet ir suorganizavome Pagalbos 
priimant sprendimus paslaugos forumą, kuriame su kolegomis iš vi-
sos Lietuvos diskutavome apie PPS ateitį. Gera matyti, jog mūsų dar-
bas reikalingas ir vertingas. Tikimės, jog pagalbininkų profesija tik augs 
ir dar daugiau bičiulių galės siekti savo tikslų jiems pritaikytu būdu.

Pabendravusios su kolegomis, prisiminėme, kad galime būti naudingos ir 
bendruomenei, todėl naujiems bendruomenės asistentams vedėme mokymus 
apie alternatyviąją komunikaciją. Pasakojome, kaip stipriai ji padeda mums ir bičiu-
liams susišnekėti ir bičiuliams suprasti informaciją. Bičiulė Rosita džiaugėsi simbo-
lių sistema Arkoje : „Pažiūri – ir aišku“.

Na ir kovo mėnesį mus palietė žinia apie karą Ukrainoje. Prireikė laiko ir pa-
čioms susiturėti savo jausmuose, bet vis girdėdamos bičiulių nerimą suor-
ganizavome jiems užsiėmimą, kur kalbėjomės apie tai, kas vyksta, apie 
nerimą bei apie būdus jį mažinti. Bičiuliai dalinosi savo baimėmis, o kai 
kurie ir patarimais apie slėptuves bei kaip pasiruošti, jei nutiktų nelaimė. 
Dalinamės bičiulių mintimis:

Andrius: „Liūdna, kad karas. Baisu, gal pas mus bus, sprogs čia vis-
kas...“

Augustė: „Noriu apkabinti vargšus žmones.“
Mantas P.: „Reikia juos apkabinti.“
Mantas K.: „Reikia pabėgėliams, nunešti tapkes, kad kojos nešaltų.“
Naglis: „Aš ir ginčiau tėvynę ir bičiulius.“

Miranda rodo į 
kaštoną: „Matai, 
kokosai auga“. 

AČIŪ!
Begalinis AČIŪ kiekvienam iš Jūsų, kurie morališkai ar finansiškai prisidėjote 

prie „Arkos“ gyvavimo. 
Ypatingai norime padėkoti UAB „Elisma“, UAB „Mėlynė“, UAB „Prezo“ ir 

UAB „Vaks“ už piniginę paramą. Taip pat Andriui Buteikiui, Vytautui Oš-
kiniui, Jurgiui Klimavičiui, Jonui Ruškui, Mildai Zdanavičiūtei, Aušrai 
Tamošiūnienei, Inetai Milinienei, Ingridai Grigaitytei ir kitiems, kurie 
reguliariai mus remia. 

Dėkojame visiems, kurie pernai skyrė 1,2 proc. gyventojų paja-
mų dalį mūsų bendruomenei. 

Dėkojame ir tiems, kurie įsigijote „Arkos“ gaminių, mus reko-
mendavote, aplankėte ir apie mus kalbėjote kitiems. Jūsų visų 
palaikymas yra galingas paramos liudijimas mums. 

Norisi nepaliaujamai sakyti „ačiū, ačiū, ačiū“ ir mūsų išeinan-
tiems darbuotojams – Dainiui ir Arūnui, savanorėms Urtei, Ger-
dai, Žanetai ir fotografei Kristinai Čereškienei už darbus, tarnystes 
ir skirtą laiką. Tai didžiausia dovana, kurią esam gavę – bendrystė 
su Jumis!

Mantas: „Nu jau 
kaip man tas 

Romas patinka!“
Urtė: „Kodėl?“

Mantas: „Kad jis 
viskam pritaria, 
sako jo jo jo jo!“



Sekite mus:

 www.kaunoarka.lt        www.kaunoarkosgaminiai.com
  Kauno Arkos bendruomenė        Kauno Arkos gaminiai

Parama
Būdami didele bendruomene, kasdien neišvengiamai susiduriame 

su finansiniais poreikiais, vykdydami savo veiklą. Tad tam, kad ga-
lėtume ir toliau augti, kurti bei dirbti kasdienius darbus, prašome 
Jūsų, jei dar nesate paskyrę savo 1,2 proc. gyventojų pajamų mo-
kesčio dalies, skirti ją Kauno „Arkos“ bendruomenei. Tai paramos 
būdas, kuris nesumažins Jūsų šeimos biudžeto, nes lėšos išskai-
čiuojamos iš  praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų 
mokesčio, tačiau mūsų bendruomenei tai reikšminga pajamų dalis. 

KAIP SKIRTI 1,2 PROc.?
Užeikite į Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklara-

vimo sistemos svetainę (EDS) ir užpildyti formą FR0512 (meniu ei-
lutėje spausti „Rildyti formą“ -> įvesti formos kodą -> spausti myg-
tuką „Filtruoti“ -> pasirinkti pildyti formą vedlio principu.

Paramos gavėjas:
Asociacija Kauno „Arkos“ bendruomenė
Pienių g. 3, LT-47457, Kaunas
Įmonės kodas: 302756939
Ne PVM mokėtojas
Sąskaitos numeris: AB SEB bankas, LT707044060007819851

SKELBIMAI
Nauja elektroninė parduotuvė!!! Pasidairykite, pamėkite, 
įsigykite bičiulių dirbinių: 
https://www.kaunoarkosgaminiai.com/  

Kviečiame savanoriauti!
Rašykite el. paštu: 
kaunas.arka.savanoris@gmail.com

Laukiame svečiuose:
Paskutinį mėnesio trečiadienį – Šv. Mišios bendruomenėje!
(Norėdami dalyvauti, registruokitės el. paštu kaunas.arka@gmail.com)

(Viskas paprastai ir su nuorodomis paaiškinta mūsų svetainėje  
https://www.kaunoarka.lt/parama2 ). Kilus paramos klausimams, skambinkite 
tel. +370 686 51792 arba rašykite el. paštu kaunas.arka.parama@gmail.com 


