
Archyvas 2011 – 2012 m. 
 
D÷kojame už bendradarbiavimą ir pasitik÷jimą 2012 m.: 

• Kretingos rajono savivaldybei, 
• VĮ Kretingos miškų ur÷dija, 
• LPF "Maisto bankas", 
• UAB "Dan÷s baldai", 
• JAV kelionių agentūrai "OverseasAdventureTravel", 
• Klaip÷dos valstybinei kolegijai, 
• Kretingos pagrindinei S. Daukanto mokyklai, 

• Buvusiam LR Seimo nariui Vaidotui Bacevičiui, 
• UAB "Nokv÷ja", 
• UAB "Javin÷", 
• UAB "Geralda", 
• UAB "Ringesta", 
• Salantų gimnazijos skautams, 
• Salantų kultūros centrui. 

Linkime Jums džiaugsmo, vilties ir prasmingų darbų. Tegu nauji metai bus Jums naujų sumanymų, 
id÷jų įgyvendinimo ir s÷kmingo bendradarbiavimo metai. 

  

******  

Mažai svarbu yra tai, ką mes galvojame, ar ką mes žinome, ar kuo mes tikime. Svarbiausia yra tai, ką mes 
darome. (John Ruskin) 

  

Nuoširdžiai d÷kojame VĮ Kretingos miškų ur÷dija už Dienos veiklos centro neįgaliesiems 
padovanotą eglutę! 

  

******    
   2012 m. gruodžio 13 d. Dienos veiklos centro neįgalieji ir darbuotojai dalyvavo Klaip÷dos 
valstybin÷s kolegijos organizuojamoje kal÷din÷je mug÷je ir šventin÷je programoje "Kal÷dose visi 
kartu". Šventin÷je programoje neįgalieji parod÷ alternatyvų šokį "Gyvenimo šokis", sukurtą kartu su 
Kretingos S. Daukanto pagrindin÷s mokyklos mokiniais. 
******    
   2012 m. lapkričio 30 d. Salantų kultūros centre vyko Dienos veiklos centro Salantų padalinio 
organizuojamas  projekto Neįgaliųjų teatrin÷s saviraiškos skatinimas ir puosel÷jimas regionuose "Iš 
širdies į širdį 3" baigiamsis renginys, neįgaliųjų teatro festivalis. Renginio metu pamin÷jome 
Tarptautinę neįgalių žmonių dieną.  
******    
   2012 m. lapkričio 22 d. Dienos veiklos centro klientai kartu su Pranciškoniškuoju jaunimu šlovino 
šventose mišiose, paminint Tarptautinę neįgalių žmonių dieną. Po mišių, vienuolyno refektoriuje, 
vyko Dienos veiklos centro klientų koncertin÷ programa "Pabūkime kartu". 
******  

  2012 m. lapkričio 21 d. Dienos veiklos centro teatro trup÷ "Ieškotojai" dalyvavo Kretingos M. 
Tiškevičiūt÷s mokyklos organizuojamame Neįgaliųjų muzikin÷s saviraiškos festivalyje "Mes kartu - 
daug galim". 
******  

   2012 m. lapkričio 15 d. Dienos veiklos centro neįgalieji kartu su Kretingos S. Daukanto 
pagrindin÷s mokyklos moksleiviais pamin÷jo Tarptautinę tolerancijos dieną. 



 

******  

   2012 m. lapkričio 14 d. Dienos veiklos centro  Salantų padalinyje koncertavo Salantų meno 
mokyklos moksleiviai. 

 

******  

   2012 m. lapkričio 5 d.   Dienos veiklos centro  Salantų padalinyje lank÷si Salantų policijos 
pareigūnai. Pareigūnai  papasakojo neįgaliesiems apie policijos funkcijas, pamok÷ kaip elgtis 
gatv÷je, įsp÷jo d÷l telefoninių sukčių, paaiškino kaip elgtis nelaim÷s atveju ir kt. Pareigūnai 
kiekvienam padovanojo po atšvaitą, kad neįgalieji būtų saugūs ir matomi  kelyje. 
******    
   Nuoširdžiai   d÷kojame UAB "Dan÷s baldai" direktoriui Judžinui Karnauskui ir įmon÷s 
darbuotojui Donatui Akliui už Dienos veiklos centro neįgaliesiems padovanotus baldus - lentynas 
muzikos ir kineziterapijos priemonių susid÷jimui. 

Tegul Jūsų gerumas atneša Jums gerovę ir s÷kmę! 
******  

   Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji kiekvienais metais, prieš V÷lines, lankosi 
Salantų kapin÷se ir tvarko apleistus kapus: surenka šiukšles, nugr÷bia lapus, nuravi piktžoles, 
uždega žvakutes. 

 

******  

  2012 m. spalio 26 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Ventos socialin÷s globos namų 
organizuojamoje tradicin÷je švent÷je "Pabūkime su daina". 
******  

  2012 m. spalio 23 d. Dienos veiklos centro  Salantų padalinyje lank÷si Salantų kultūros centro 
pučiamųjų orkestras. Neįgalieji klaus÷si atliekamo maršo, polkos bei giesmių, taip pat  tur÷jo 
galimybę susipažinti su įvairiais pučiamaisiais instrumentais. 

 

******  
   2012 m. spalio 22 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko Nyderlandų fondo 
finansuojamo projekto - Ebru meno įsisavinimui - Dienos veiklos centro Salantų padalinyje 



renginys. Renginio metu Ebru meno paslapčių Centro specialistus ir neįgaliuosius mok÷ specialist÷s 
Egl÷ ir Jurga iš VŠĮ "MEDA PROJECT". Centro neįgalieji ir darbuotojai susipažino su Ebru 
taikymo technologija, terapiniu poveikiu, pritaikymo galimyb÷mis bei praktiškai išband÷ piešimą 
ant vandens. Centro neįgalieji susižav÷ję steb÷jo, kaip gimsta nuostabūs paveikslai ant vandens. 

    

 
 
******   
   2012 m. spalio  6 d. Dienos veiklos centras kartu su Kretingos socialinių paslaugų centru,  
bendradarbiaudami su labdaros paramos fondu "Maisto bankas", dalyvavo  žurnalist÷s ir kulinar÷s  
Beatos Nikolson  organizuojamoje akcijoje "Kviečiu į svečius" Kretingos  rudens švent÷je Rotuš÷s 
aikšt÷je. Mintis apie labdaros projektą Beatai Nikolson  kilo prieš metus, sužinojus  apie Didžiojoje 
Britanijoje ir kitose šalyse kasmet vykdomas panašias iniciatyvas. Už kiekvieną paaukotą litą 
"Maisto bankas" skurstantiems  suteiks 23 lt vert÷s maisto paramą. 
   Nuoširdžiai d÷kojame palaikiusiems mūsų bendradarbiavimą, nepra÷jusiems  pro šalį, 
pasivaišinusiems  ir paaukojusiems. Akcijos metu surinkta 559,14 lt, kurie pervesti į "Maisto 
banko" sąskaitą. Daugiau apie projektą skaitykite www.kvieciuisvecius.lt 
******  

    2012 m. rugs÷jo 25 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Priekul÷s socialinių paslaugų 
centro organizuotame tradiciniame neįgaliųjų menin÷s saviraiškos renginyje "Draugyst÷s švent÷ 
2012". 
******    
   Nuo 2012 m.  rugs÷jo 21 d. iki gruodžio 21 d., LR Seimo nario Vaidoto Bacevičiaus iniciatyva, 
Kretingos  ligonin÷s vaikų ligų skyriuje eksponuojama  Dienos veiklos centro neįgaliųjų darbų 
paroda "Laiškai vasarai".  
******    
   2012 m. rugs÷jo 10 - 19 dienomis "Jaunimo sodyboje", Jaunimo g., K÷kštų km., Žalgirio sen., 
Kretingos raj. vyko projekto LLIV-269 "Bendradarbiavimo tinklas socialinių paslaugų gerinimui 
neįgaliam jaunimui Žemgal÷je ir Šiaur÷s Lietuvoje" Mažiau galimybių turinčio jaunimo socialinio 
bendradarbiavimo stovykla "Pien÷s pūkas". Stovyklos organizatorius - Dienos veiklos centras. 
  

 

******  

   Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su SIŽGB "Kretingos viltimi" nuo 2012 m. rugpjūčio 
m÷n. prad÷jo vykdyti 2012 m.  Socialin÷s reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomen÷je 
projekto Floristikos užsi÷mimus. Socialinio darbuotojo (užimtumui) padedami projekto dalyviai 
mokosi floristikos meno subtilybių, vykdo šios srities užsi÷mimus 2 kartus per savaitę. Užsi÷mimų 
metu suteikiamos galimyb÷s projekto dalyviams realizuoti save per meninę saviraišką. 
  

              

******  



   2012 m. liepos 16 - 19 dienomis Dienos veiklos centre lank÷si moksleiv÷s - savanor÷s iš 
Ispanijos, Katalonijos miesto, pagal ES projektą "Mes galime pad÷ti". Moksleiv÷s - savanor÷s 
dom÷josi įstaigos veikla, bendravo su neįgaliaisiais, dalyvavo metin÷je - pažintin÷je kelion÷je. 

D÷kojame už šypsenas ir iniciatyvumą! 
******    
   2012 m. liepos 19 d. Dienos veiklos centro bendruomen÷ vyko į metinę - pažintinę kelionę į 
"Vinetu kaimą", Šlikių km., Klaip÷dos raj. 
******  

   2012 m. liepos m÷n. Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje buvo 
eksponuojama Dienos veiklos centro neįgaliųjų darbų paroda "Laiškai vasarai". 
******  

   2012 m. liepos 11 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lank÷si LR Seimo narys Dainius 
Budrys. Seimo narys dom÷josi įstaigos veikla, teikiamomis socialin÷mis paslaugomis, bendravo su 
įstaigos  neįgaliaisiais ir darbuotojais. 
  

 

******    
   D÷kojame JAV kelionių agentūros "OverseasAdventureTravel" keliaujantiems senjorams, DVC 
Salantų padaliniui padovanojusiems autisto namelį. 
  

           

  

******    
   2012 m. birželio m÷n. Nyderlandų fondas R.C. Maagdenhuis, pagal pateiktą Dienos veiklos 
centro ir Dienos veiklos centro Salantų padalinio paraišką, suteik÷ paramą reikalingoms 
medžiagoms ir priemon÷ms įsigyti, naujos  EBRU meno formos įsisavinimui (Dienos veiklos centro 
Salantų padalinyje) ir pirografijos arba deginimo ugnimi meno įdiegimui jau veikiančioje medžio 
darbų užimtumo veikloje (Dienos veiklos centre).   

******    
   2012 m.  birželio 29 d. Salantų gimnazijos sporto sal÷je vyko projekto "Aš irgi galiu sportuoti" 
baigiamasis renginys - tarprajonin÷s neigaliųjų varžybos. Projektą remia Kretingos rajono 
savivaldyb÷. Projekto tikslas - sutrikusio intelekto jaunuolių sportinių geb÷jimų ugdymas per 
netradicinį sportą. 
  

   

******  

   2012 m. birželio 27 - 29 d. Kretingoje, Vienkiemio sodyboje, vyko Dienos veiklos centro, 
"Klaip÷dos vilties" ir Latvijos respublikos Žiemgal÷s  planavimo regiono, Latvijos ir Lietuvos 
bendradarbiavimo per sieną programos, kuri įgyvendinama pagal 2007 - 2013 m. Europos  
teritorinio bendradarbiavimo tikslo projektą LLIV-269 "Bendradarbiavimo tinklas socialinių 
paslaugų  gerinimui neįgaliam jaunimui Žiemgal÷je ir Šiaur÷s Lietuvoje" patirties pasikeitimo   



mokymai - seminaras WP2. Dienos veiklos centro specialistai, pagal patvirtintą metodinio centro 
programą, ved÷ mokymus Latvijos Žiemgal÷s regiono ir Kretingos rajono socialinių įstaigų 
socialinio darbo specialistams, dalinosi savo darbine patirtimi, pristat÷ Kretingos rajone teikiamas 
socialines paslaugas. 
******   
   2012 m. birželio 21 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Gargždų socialinių paslaugų 
centro organizuojamame kasmetiniame meniniame konkurse "Skriski kūrybos paukšte 6". 
******     
   2012 m. birželio 9 d. Dienos veiklos centras ir jo Salantų padalinys dalyvavo Respublikin÷je 
tautodail÷s ir amatų mug÷je NEKRUTöSI - NETURöSI, Kretingos Rotuš÷s aikšt÷je.   
******  

   2012 m. geguž÷s 31 d. Dienos veiklos centre lank÷si Lietuvos Respublikos Seimo narys Vaidotas 
Bacevičius, dom÷josi įstaigos veikla, teikiamomis paslaugomis, bendravo su įstaigos darbuotojais ir 
klientais. 
******  

   2012 m. geguž÷s 31 d. Dienos veiklos centro neįgaliųjų teatro trup÷ "Ieškotojai" dalyvavo 
Panev÷žio jaunuolių dienos centro organizuojamame Tarptautiniame teatrų festivalyje "Širdys 
Vil čiai plaka" bei parod÷ naują teatrinę improvizaciją "Kelion÷ keturiomis stichijomis". 
******  

   2012 m. geguž÷s 24 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Kretingos muziejaus 
organizuojamame renginyje - mug÷je "Suku, suku darbų malūn÷lį", skirtame Muziejaus metams 
pamin÷ti bei pristat÷ keramikos, medžio darbų, vilnos v÷limo veiklas ir muzikinę programą. 
******    
   Nuo 2012 m. geguž÷s 7 d.- birželio 3 d. Kretingos Pranciškonų vienuolyne buvo eksponuojama 
Dienos veiklos centro neįgaliųjų darbų paroda "Laiškai vasarai". 
******  

   2012 m. geguž÷s 2-11 d. Kretingos rajono savivaldyb÷je buvo eksponuojama Dienos veiklos 
centro Salantų padalinio neįgaliųjų darbų paroda "Pavasario g÷l÷s". 
******  

   2012 m. balandžio  27 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinys pamin÷jo savo I-ąją veiklos 
metų sukaktį. 
******  

   2012 m. balandžio 25-26 d. 3 Dienos veiklos centro specialistai lank÷si Latvijos respublikos 
Jelgavos miesto socialin÷se įstaigose ir Žiemgal÷s  planavimo departamente pagal Latvijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos, įgyvendinamos pagal 2007-2013 m. Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslą, vykdomą  projektą LLIV-269 "Bendradarbiavimo tinklas 
socialinių paslaugų gerinimui neįgaliam jaunimui Žiemgal÷je ir Šiaur÷s Lietuvoje". Vizito metu  
pristatyta Lietuvos socialin÷ sistema, Dienos veiklos centro teikiamos socialin÷s paslaugos, 
susipažinta su Jelgavos miesto  Dienos centrais "Integra" ir "Altbasts", nakvyn÷s namų teikiamomis 
paslaugomis, Žiemgal÷s planavimo departamento veikla. 

     

******    
   2012 m. balandžio 26 d. Dienos veiklos centro vokalin÷ - instrumentin÷ grup÷ dalyvavo 
Panev÷žio jaunuolių dienos centro organizuotame Neįgaliųjų muzikin÷s saviraiškos festivalyje 
"Muzikin÷ paukšt÷ 2012". 
******  

  Dienos veiklos centro Salantų padalinyje nuo 2012 m. balandžio 25 d. lankosi  JAV kelionių 
agentūros  Overseas  AdventureTravel keliautojų senjorų grup÷s ir susipažįsta su teikiamomis 
įstaigos paslaugomis, bendrauja su klientais ir įstaigos darbuotojais. 
  



         

  

******  

   2012 m. balandžio 2 d. prad÷tas įgyvendinti  bendradarbiavimo projektas - paramos programa tarp 
Dienos veiklos centro Salantų padalinio ir JAV kelionių agentūros "OverseasAdventureTravel". 
Salantų padalinyje lank÷si kelionių agentūros atstovų grup÷ Baltijos šalims ir Maskvai, jungianti 26 
gidus, kurie sureng÷ talką: švarino patalpas, tvark÷ aplinką, bendravo su neįgaliaisiais ir 
darbuotojais. 

D÷kojame kelionių agentūros atstovams už pagalbą ir iniciatyvą! 
  

     

******  

   2012 m. kovo 30 dieną Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Padvarių socialin÷s globos 
namų organizuotame renginyje "Juokis Padvariuos!", skirtame balandžio 1-ajai. 
******  

   2012 m. kovo 26-28  dienomis Dienos veiklos centre lank÷si socialin÷s srities atstovai iš  
Švedijos, Osby savivaldyb÷s. Kretingos rajono savivaldyb÷ su Osby savivaldybe bendradarbiauja  
nuo 1991-ųjų metų. Viešnag÷s metu buvo aptarti svečių vykdomo ESF (Europos socialinio fondo) 
finansuojamo projekto „Morepeople to job“ („Daugiau žmonių į darbo rinką“) 2012-2014 m. 
glaudaus bendradarbiavimo klausimai,  ieškoma optimalių id÷jų specialiųjų poreikių turintiems 
žmon÷ms galimyb÷je dalyvavauti reguliarioje ir nuolatin÷je darbo rinkoje. Svečiai  steb÷jo Dienos 
veiklos centre vykdomas užimtumo programas, lank÷si ir susipažino su rajono įstaigomis, 
galinčiomis ir gebančiomis dalyvauti projekte: Darbo biržoje, Socialinių paslaugų centre, Dienos 
veiklos centro Salantų padalinyje. Vizito pradžioje ir pabaigoje - svečiai susitiko su Kretingos 
rajono savivaldyb÷s ir administracijos vadovais, pateik÷ ir aptar÷ pasiūlymus d÷l tolimesnio 
bendradarbiavimo. 
  

     

  

******  

   2012 m. kovo 24 d. Dienos veiklos centras ir Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo 
Maisto banko akcijoje Palangos IKI ir Plung÷s IKI parduotuv÷se. Nuoširdžiai d÷kojame 
prisid÷jusiems prie akcijos! 
******    
   2012 m. kovo 6d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lank÷si Salantų gimnazijos pirmokai. 
Moksleiviai vykd÷ pažintinę akciją. Padalinio specialistai moksleivius supažindino su siuvimo-
rankdarbių veikla, molio minkymu, lipdymu, kočiojimu, darbo priemon÷mis, apžiūr÷jo molio 
degimo krosnį, v÷l÷ vilną šlapiuoju būdu bei apžiūr÷jo neįgaliųjų darbelius. Pažintin÷s akcijos metu 
gimnazijos pirmokai bendravo su neįgaliaisiais, dalijosi savo įspūdžiais. 
  



   

******    
   2012 m. vasario 29 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lank÷si tautodailinink÷ ir Salantų 
gimnazijos 3kl. gimnazist÷ Ingrida Šilgalyt÷. Tautodailinink÷ supažindino neįgaliuosius su audimo 
meno technologijomis, istorija. Neįgalieji, padedami gimnazist÷s, nusivijo draugyst÷s juosteles. 
  

        

  

******  

   2012 m. vasario 28 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lank÷si Salantų gimnazijos 
gimnazistai, kurie dalyvavo Seimo nar÷s Agn÷s Zuokien÷s organizuojamoje akcijoje "1000 
gervelių". Pagrindinis šios akcijos akcentas - gerv÷, simbolizuojanti ilgaamžiškumą ir sveikatą. 
Gimnazistai neįgaliesiems padovanojo nus÷tą gervel÷mis medelį, link÷jo sveikatos, kantryb÷s ir 
ištverm÷s. Pasak japonų legendos, gerv÷s gyveną tūkstantį metų. Išlankstę tūkstantį gervių, japonai 
sujungia jas į juostas ir dovanoja sergantiems žmon÷ms. Tikima, kad padovonatos tūkstantis 
išlankstytų popierinių gervių išpildo slapčiausius norus ir dovanoja sveikatą. 
  

     

 

******  

   
"Vertingiausia dovana žmon÷ms po išminties yra draugyst÷" 

Liudvikas van Bethovenas 
   2012 m. vasario 13d. Dienos veiklos centre Kretingoje vyko socialinių paslaugų vadovų ir 
neįgaliųjų susitikimas "Draugyst÷s vaivorykšt÷", kartu su  VšĮ Raseinių protiškai neįgalaus jaunimo 
dienos užimtumo centru, BĮ Gargždų socialinių paslaugų centru, BĮ Šilut÷s dienos paslaugų centru. 

   2012 m. vasario 14 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko renginys - menin÷ akcija 
"Draugyst÷s širdis" kartu su SIŽGB "Klaip÷dos viltimi", SIŽGB "Plung÷s viltimi", BĮ Skuodo 
globos ir socialin÷s priežiūros centru, Dienos veiklos centru iš Kretingos. 

******  

   2012 metais Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvauja konkurse "Žalia žalia kur dairais", 
kuris yra jaunimo iniciatyvin÷s grup÷s "Eko karta" ir UAB agrofirma "S÷klos" kasmetin÷s akcijos 
"Žalia stotel÷" veiklos dalis. Konkurso organizatorius - jaunimo iniciatyvin÷s grup÷s "Eko karta" ir 
VšĮ "Kultūros id÷jų institutas". Konkurso ir akcijos r÷m÷jas - UAB agrofirma "S÷klos". Konkurso 
tikslas - ugdyti sąmoningumą, aplinkai draugišką jaunąją kartą. Konkurso objektas - konkurse 
dalyvaujančios mokyklos/darželio/įstaigos aplinkos žaliosios zonos tvarkymas, priežiūra, 



apželdinimas. Dalyviai, rūpindamiesi ir puosel÷dami savo aplinką, varžysis d÷l gražiausios ir 
žaliausios mokyklos/darželio/įstaigos aplinkos statuso. 

****** 
   Tariame nuoširdų AČIŪ TEO LT, AB už supratimą, geranoriškumą ir surastas technines, 
finansines galimybes privedant fiksuoto telefono ir interneto ryšį Dienos veiklos centro Salantų 
padaliniui, adr. S. N÷ries 13A, Salantų m., Kretingos raj. Ypač nuoširdžiai norime pad÷koti TEO 
Klaip÷dos regiono centro pl÷tros projektų vadovui Gintarui Adomaičiui už iniciatyvą ir 
bendradarbiavimą. Juk dovanodami gerumą kitam, tam, kam to labai reikia, praturtiname save! 
S÷km÷s darbuose!  

******  

  2011 gruodžio 15 d.  Dienos veiklos centro neįgalieji ir darbuotojai džiaugiasi gal÷ję sudalyvauti 
Klaip÷dos valstybin÷s kolegijos socialinių mokslų fakulteto surengtoje švent÷je-mug÷je - ,,Kal÷dose 
visi kartu“.  

  

   

******  

   2011 m. gruodžio 2 d. Pranciškonų gimnazijos sal÷je (Vytauto g. 6, Kretinga) vyko projekto 
Lietuvos regionų kultūros pažinimas per neįgaliųjų teatrinę saviraišką "Iš širdies į širdį 2" 
baigiamasis renginys, Neįgaliųjų dienos min÷jimas.  

******  

   2011 m. lapkričio  19 d. Dienos veiklos centro ir Dienos veiklos centro Salantų padalinio 
darbuotojai - savanoriai dalyvavo Maisto banko akcijoje Palangos IKI ir Plung÷s IKI parduotuv÷se. 
Nuoširdžiai d÷kojame prisid÷jusiems prie akcijos! 

****** 

   2011 m. lapkričio 11 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, lydimi muzikos terapijos užimtumo 
specialisto, dalyvavo Gargžduose, Viliaus Gaigalaičio  globos namuose, vykusioje  Klaip÷dos 
krašto neįgaliųjų meno švent÷je "Rudens spalvos" ir pristat÷ savo muzikinę programą. 

******  

   2011 m. lapkričio 08 d. Dienos veiklos centro neįgalieji ir darbuotojai - savanoriai, dalyvaujantys 
Labdaros paramos fondo "Maisto bankas" akcijose, lank÷si Kretingos  kultūros centre  teatro 
"Cezario grup÷" pristatomuose spektakliuose "LAI LAI LAI. Mitologijos pradžiamokslis vaikams" 
ir "Drąsi šalis“.   D÷kojame LPF "Maisto bankui" už suteiktą galimybę.  

******  
   2011 m. spalio 29 d. Dienos veiklos centro ir jo padalinio neįgalieji, darbuotojai VĮ "Vilties 
festivalio" iniciatyva dalyvavo Vilties festivalyje Vilniaus "Siemens" arenoje. D÷kojame festivalio 
organizatoriams už suteiktą galimybę!  
******  



   2011 m. spalio 19 d. Dienos veiklos centre vyko  apskrito stalo diskusija "Protinę negalią turinčių 
asmenų socialin÷ infrastruktūra Kretingos rajone", organizuojama IKSC (Informacijos kaupimo ir 
sklaidos centro)  ir LSIŽGB "Viltis",  tema - Socialinių tinklų kūrimas bendruomen÷se, teikiant  
pagalbą šeimoms, auginančioms sutrikusio intelekto asmenį. 
  Programą remia: Labdaros ir paramos fondas "Tekantis vanduo" - Nyderlandų fondas R.C. 
Maagdenhuis.  
******   

   2011 m. Dienos veiklos centras bendradarbiaudamas su SIŽGB "Kretingos viltimi" vykd÷ 
neįgaliųjų sveikatos stiprinimo projektą "Neįgalių vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos programa 
LAŠAS GALöJIMO 3". Projekto metu  buvo vykdoma sveikatinimo programa pagal parengtą 
Vandens terapijos neįgaliesiems metodiką, organizuojamos 3 sveikatinimo dienos Šventosios 
"Energetiko" sveikatingumo centre. Projekte dalyvavo: Dienos veiklos centras, Kretinga, Jaunuolių 
dienos centras, Panev÷žys, SIŽGB "Raseinių viltis", LSIŽGB "Viltis" Marijampol÷s padalinys, 
Dienos veiklos centro Salantų padalinys.   
******  
   2011-10-07 Dienos veiklos centras pamin÷jo savo veiklos 10 metų jubiliej ų!!!!    

 


