Archyvas 2013 m.
2013 m. Dienos veiklos centras vykdo projektą Neįgalaus jaunimo ir socialinės atskirties vaikų
gyvenimo kokybės gerinimas per socializaciją. Projekto tikslas - Neįgalaus jaunimo ir socialinės
atskirties vaikų laisvalaikio užimtumas formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto metu
Dienos veiklos centro neįgalieji ir Šv. Antano dienos centro vaikai turėjo galimybe apsilankyti
baseine. Projekto partneriai: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kretingos skyrius, VšĮ Šv.
Antano dienos centras, Dienos veiklos centras.
Nuo 2013 m. gegužės 2 d. iki gruodžio 31 d. Dienos veiklos centre vykdomas bendradarbiavimo
su Kretingos neįgaliųjų draugija 2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektas, kuriame draugijos nariai, padedant Dienos veiklos centro specialistams,
tobulina lipdymo iš molio, dekupažo meno ir vilnos vėlimo įgūdžius. Projektą finansuoja Kretingos
rajono savivaldybė.
Nuo 2013 m. gegužės 2 d. iki gruodžio 31 d. Dienos veiklos centre vykdomas bendradarbiavimo
su SIŽGB "Kretingos viltis" 2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektas, kurio metu bendrijos nariai ir Centro neįgalus jaunimas tobulina molio
žiedimo įgūdžius, mokinasi vilnos vėlimo ir floristikos įgūdžių. Projektą finansuoja Kretingos
rajono savivaldybė.
2013 m. Dienos veiklos centras vykdo projektą Edukacinė - socialinė kūrybinė erdvė "Kitokia
prdžia" pagal Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo programą. Projekto tikslas Sukurti edukacinę - socialinę kūrybinę erdvę, skirtą asmenims, turintiems specialiųjų poreikių ir
vaikams iš rizikos šeimų, kūrybai, kūrybiniam bendravimui, meninių ir komunikacinių gabumų
ugdymui. Projekto vykdymo metu bus dekoruojami ir restauruojami Kretingos muziejaus Žiemos
sode esantys seni, nebenaudojami vazonai gėlėms. Edukacinė - socialinė - kūrybinė erdvė bus
kuriama Kretingos muziejaus tradicinių amatų centre. Projekto partneriai: Kretingos Marijos
Tiškevičiūtės mokykla, Kretingos socialinių paslaugų centras, Dienos veiklos centras, Kretingos
muziejus, SIŽGB "Kretingos viltis". Projektą finasuoja Kretingos rajono savivaldybė.
Dienos veiklos centro Salantų padalinys, bendradarbiaudamas su SIŽGB "Kretingos
viltis", nuo 2013 m. balandžio mėnesio vykdė sportinį projektą "Aš irgi galiu sportuoti 2".
Projekto tikslas - neįgalaus jaunimo socializacija ir integracija per netradicinį sportą. Projekto
dalyviai: Dienos veiklos centro Salantų padalinys, SIŽGB "Plungės viltis", SIŽGB "Telšių viltis"
kartu su Telšių vaikų su negalia centru, Skuodo globos ir socialinės priežiūros centras, Ventos
socialinės globos namai. Neįgalieji pagal parengtą metodiką sportavo savo miestų aikštynuose,
sporto salėse, maniežuose. 2013 m. birželio 20 d. vyko Tarprajoninės neįgaliųjų varžybos Salantų
gimnazijos sporto salėje.

