2016 m. archyvas
2016 m. gruodžio 2 d. Tarptautinės neįgaliųjų dienos paminėjimo renginyje, vykusiame Kretingos
Kultūros namuose, įvyko baigiamasis lygių galimybių teisių įgyvendinimo projekto "Suvok mane
kaip save", finansuoto Kretingos rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų
projektų veiklos finansavimo lėšomis, baigiamasis pranešimas Neįgaliųjų teisių konvencijos tema,
kurį susirinkusiesiems skaitė Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos pirmininkė
Dana Migaliova. Susirinkusieji buvo supažindinti su Neįgaliųjų teisių konvencija, analizuoti atskiri
jos straipsniai. Vykdyto projekto metu Dienos veiklos centro ir SIŽGB "Kretingos viltis" atstovai
lankėsi Kretingos verslo ir technologijų mokykloje bei Kretingos S. Daukanto progimnazijoje ir
pravedė edukacines pamokas, kurių metu mokiniai ir studentai buvo supažindinti su Lietuvos
ratifikuota Neįgaliųjų teisių konvencija bei "Negalios" sąvoka.
Dėkojame mokykloms už bendradarbiavimą projekte.
2016 m. rugsėjo - gruodžio mėnesiais Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su SIŽGB
,,Kretingos Viltimi", įgyvendino ,,Neįgalaus jaunimo sveikos gyvensenos per vandens terapiją
ugdymo" projektą, kurio metu neįgalieji jaunuoliai lankėsi baseine, kineziterapeuto pagalba
įgyvendino sudarytą sveikatinimo programą. Projektas finansuojamas Kretingos rajono savivaldybės
NVO programų, skirtų jaunimo sveikos gyvensenos ugdymui lėšomis.
2016 m. rugsėjo - gruodžio mėnesiais Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su SIŽGB
,,Kretingos Viltimi", vykdė projektą ,,Suvok mane kaip save", skirtą ugdomojo amžiaus jaunuolių
supažindinimui su ,,Negalia" sąvoka ir Lietuvoje ratifikuota Tarptautinės Neįgaliųjų teisių
konvencijos turiniu ir ypatumais.
Projekto partneriai:
 VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla;
 Kretingos S. Daukanto progimnazija.
Įvairiose mokyklose buvo vykdomi skirtingo pobūdžio susitikimai su mokiniais.
Projektas finansuojamas Kretingos rajono savivaldybės NVO programai Lygių galimybių teisių
įgyvendinimo veiklos projektams skirtomis lėšomis.
Dienos veiklos centras bendradarbiaudamas su SIŽGB ,,Kretingos viltimi" 2016 m. balandžio gruodžio mėnesiais vykdė Lietuvos kultūros tarybos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuotą
,,Mažiau galimybių turinčio jaunimo teatrinės saviraiškos festivalio ,,ATSPINDŽIAI" projektą.
Projekto partneriai:
 SIŽGB ,,Telšių viltis";
 Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras, žmonių su psichikos negalia skyrius;
 LSIŽGB ,,Klaipėdos viltis";
 Raseinių neįgalaus jaunimo užimtumo centras ,,Vilties takas";
 Šilalės socialinių paslaugų centras;
 Vilniaus neįgalaus jaunimo užimtumo centras ,,Šviesa";
 Priekulės socialinių paslaugų centras;
 Lietuvos aklųjų biblioteka, Klaipėdos filialas;
 Palangos socialinių paslaugų centras;
 Gargždų socialinių paslaugų centras.
Projekto tikslas - psichodramos metodo taikymas teatro užimtumo veikloje dirbant kartu su įgaliu
jaunimu bei profesionaliu režisieriumi.
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Projekto rezultatas - neįgaliųjų dienos paminėjimas 2016 m. gruodžio 2 d. Kretingos kultūros centre,
kurio metu buvo pristatyta sukurta psichodramos improvizacija.
2016 m. Dienos veiklos centras bendradarbiaudamas su Kretingos rajono neįgaliųjų
draugija įgyvendino “2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektą”, kurio metu buvo vykdomos bendros keramikos, piešimo ant šilko ir ebru užimtumo veiklos
kartu su senjorais.
Džiaugiamės bendradarbiavimu ir kartu žavimės naujais meno darbais ir įgytais įgūdžiais.
Projektas vyko 2016 m. kovo – gruodžio mėnesiais.
2016 m. Dienos veiklos centras bendradarbiaudamas su Kretingos rajono neįgaliųjų draugija
įgyvendino “2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą”, buvo
vykdoma pirmoji senjorų amatų mokymosi užimtumo veikla – keramikos užsiėmimai.
Džiaugiamės šauniu bendravimu, produktyviu darbu projekto metu.
Projektas vyko 2016 m. kovo – gruodžio mėnesiais.
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