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Archyvas 2018 m. 

Klientai, lankantys Dienos veiklos centrą ir jo padalinį Salantuose, 2018 m.  gegužės 4 dieną 

-  įgyvendinant  SIŽGB  „Kretingos Viltis“ ir Kretingos Dienos veiklos centro  Socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą „Baltų ir Lietuvos valstybingumo simboliai“ - vyko į 

pažintinę kelionę po Vilniaus miesto muziejus. 

   

 

2018 m. gegužės 10 dieną Dienos veiklos centro bendruomenė organizavo talką. Tvarkėme vidinį kiemelį, 

gėlynus, susikasėme daržą, pasisodinome daržoves, sukompostavome žaliąsias atliekas. O po darbų 

vaišinomės, kepėme dešreles - sutvarkytame kiemelyje.  

AČIŪ VISIEMS DALYVAVUSIEMS! 
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O PO TALKOS....... 

 

2018 m. gegužės 14 dieną Dienos veiklos centre vykdomo projekto "See Another Way/I See" teisininkės 

iniciatyva įstaigoje lankėsi policijos pareigūnė ir pravedė neįgaliesiems popietę apie saugų elgesį gatvėje, 

viešose miesto erdvėse. Priminė kaip saugiai elgtis ir naudotis komunikacijos priemonėmis (internetu, 

socialiniais tinklais ir kt.), kaip saugoti asmeninius daiktus bei dokumentus, atsakė į visus iškilusius klausimus 

neįgaliesiems. 

Nuoširdžiai dėkojame UAB "Gėlės tik Jums" įmonei ir jos savininkei p. Žilvijai, padovanojusiai Dienos 

veiklos centrui lauko ir vidaus/kambarinių gėlių.  Sodo - daržo veiklos metu socialiniai darbuotojai ir 

socialinio darbuotojo padėjėjai kartu su neįgaliaisiais atnaujino įstaigos lauko teritoriją, papuošė pastato 

vidaus palanges įvairiomis vazoninėmis gėlėmis.  

          

2018 m. gegužės 18 d. Dienos veiklos centro neįgalieji lydimi darbuotojų dalyvavo jaunųjų amatininkų 

mugėje "SUKU, SUKU DARBŲ MALŪNĖLĮ" Kretingos muziejaus Dvaro malūno kiemelyje. 
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2018 m. gegužės 18 d. DVC Salantų padalinio klientai vyko į Šauklių riedulyną - kadagyną, kur grožėjosi 

gamta, vandens telkiniais, įveikė 2 km "Pažintinį taką". 

   

2018 m. gegužės 23 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Panevėžio jaunuolių dienos centro 

organizuojamame Tarptautiniame neįgaliųjų teatrų festivalyje „ŠIRDYS VILČIAI PLAKA“. Festivalio metu 

įstaigos neįgaliųjų teatro trupė "Ieškotojai" parodė teatrinę improvizaciją "Spalvų šėlsmas".  

 

Po teatrų festivalio, vykdami namo, neįgalieji aplankė Kleboniškių kaimo buities muziejų Radviliškio rajone. 

Kleboniškių kaimas išsidėstęs vaizdingame Daugyvenės upės slėnyje. Neįgalieji apžiūrėjo Kleboniškio kaimo 

buities ekspoziciją, vėjo malūną. 
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Smagi popietė, 2018 m. gegužės 24 d., Dienos veiklos centro kiemelyje su Kretingos Simono Daukanto 

progimnazijos moksleiviais ir lietuvių kalbos mokytoja Sigita Dirmeitiene. Popietės metu moksleiviai 

bendravo su neįgaliaisiais, dainavo žemaitiškas dainas, žaidė žaidimus, pasakojo žemaitiškus pasakojimus. 

 

 

2018 m. gegužės 24 d. Dienos veiklos centro neįgalieji lydimi darbuotojų dalyvavo Šilalės socialinių paslaugų 

namų organizuojamame renginyje "Pavasario gėlių puokštė". Renginio metu neįgalieji bendravo tarpusavyje, 

žaidė nuotaikingus žaidimus, vaišinosi prie bendro vaišių stalo. 
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2018 m. gegužės 30 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio bendruomenė aplankė Mosėdžio akmenų 

parką. Edukacinės išvykos metu grožėjomės Akmenų parke augančiais medžiais, krūmais, retais augalais, 

apžiūrėjome gausybę įvairių akmenų. 

  

2018 m. birželio 1 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio klientai dalyvavo Tarptautinės vaikų gynimo 

dienos šventėje "Vilties žiedai"  Salantų parko estradoje, kur žiūrėjo spektaklį - žaidimą "Klounas ir jūra...". 

 

Tęsiant tradiciją 2018 m. birželio 6 d. DVC Salantų padalinyje vyko sportinė - pramoginė vasaros pasitikimo 

šventė "Labas, Vasarėle!". Šiemet šventėje dalyvavo Gargždų socialinių paslaugų centro lankytojai, kurie 

kartu su DVC Salantų padalinio klientais savo jėgas bandė įvairiose rungtyse: smiginio, virvės traukimo, ėjimo 

su vasaros slidėmis, kamuolio nešimo ir kt. Šventės pabaigoje apdovanoti stipriausi šventės dalyviai, buvo 

kepamos dešrelės, skanaujama žuvienė, žemaitiškas kąstinys, vyko diskoteka. Džiaugiamės, kad ši sporto 

šventė kasmet suteikia daug džiugių jaudulio akimirkų, skatina draugystę ir teikia begalę gerų emocijų. 
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2018 m. birželio 12 - 22 dienomis Dienos veiklos centre savanoriauja moksleivės iš Ispanijos Madrido "Opus 

Dei" organizacijos. Moksleivės - savanorės įstaigoje bendrauja su neįgaliaisiais, dalyvauja užimtumo 

veiklose, sportuoja bei linksmai leidžia laiką kartu. 

   

2018 m. birželio 15 d. Dienos veiklos centras ir Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo Tautodailės 

ir amatų šventėje "Nežiopsosi - Nestokosi!" Kretingos miesto Rotušės aikštėje. Šventės metu buvo 

prekiaujama neįgaliųjų darbeliais, pagamintais keramikos, siuvimo, floristikos bei dailės užimtumo veiklų 

metu. 

   

2018 m. birželio 19 d. Dienos veiklos centre popietinius užsiėmimus pravedė Klaipėdos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Jūratė Kazlauskienė. 

Užsiėmimai buvo labai įdomūs ir informatyvūs.  

Dėkojame mūsų teisinikei Violetai Piluckienei už iniciatyvą tiesiant bendradarbiavimo tiltą tarp mūsų ir 

policijos pareigūnų. Laukiame kitų užsiėmimų! 
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2018 m. birželio 20 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio bendruomenė lankėsi Orvidų sodyboje - 

muziejuje. 

 

2018 m. birželio 21 d. Dienos veiklos centro neįgalieji lydimi darbuotojų dalyvavo Gargždų socialinių 

paslaugų centro organizuojamoje šventėje "Skriski, kūrybos paukšte 12". 

 

Nuo 2018 m. birželio 18 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje 

eksponuojama Dienos veiklos centro batikos darbų paroda "Mėlio ūko paslaptys". 

Dėkojame bibliotekai už bendradarbiavimą!
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TAPYBOS ANT ŠILKO DARBŲ PARODA 
Švytėjimu apgaubta, vasaros pievų žydėjimu spindinti, Kretingos muziejuje, ūkvedžio name, nuo 2018 m. 

birželio 26 d. eksponuojama Dienos veiklos centro tapybos ant šilko darbų paroda "Šilko gėlės". 

Dėkojame muziejaus darbuotojai Romai Luotienei už bendradarbiavimą surengiant parodą, mūsų 

darbuotojams ir jaunimui, už kūrybą! 

   

2018 m. birželio 28 d. Dienos veiklos centre popietinės- pažintinės veiklos metu Klaipėdos universiteto Jūrų 

tyrimų instituto mokslininkė Evelina Grinienė parodė instituto sukurtą filmą apie Baltijos jūrą. Mokslininkė 

Evelina šiuo metu laisvu metu savanoriauja mūsų įstaigoje. Mokslininkė jau 20 metų tyrinėja planktoną 

Baltijos jūroje. Mokslininkė Evelina minėjo, kad patinka pasaulis kuris yra nematomas, jį tyrinėti bei 

pasidalinti rasta bei ištirta informacija su visuomene. 

2018 m. birželio 28 d. popietę Dienos veiklos centro neįgalieji lydimi darbuotojų vyko į HBH pramogų 

kompleksą žiūrėti 3D kino. Tai Kretingos rajono savivaldybės dovana neįgaliesiems, dalyvavusiems 

Kretingos miesto istorinių objektų maketų kūrimo projekte "Mano miestas". 

2018 m. birželio 29 d. Dienos veiklos centre apsilankė Kretingos rajono savivaldybės vicemerė Danutė 

Skruibienė, tarybos nariai: Jūratė Sofija Laučiūtė, Antanas Puodys, Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus 

vedėja Danutė Blagnienė. Svečiams pristatyta įstaigos teikiama dienos socialinė globa ir pastato vidaus bei 

lauko pritaikomumas regėjimo negalią turintiems žmonėms, pagal vykdomo Europos regioninės plėtros fondo 

paramos finansuojamą Interreg Latvijos ir Lietuvos 2014-2020 m. V - A projektą "Matyk kitą kelią/Aš matau" 

LLI-212. Diskusijų metu pristatytos projekto veiklos bei jų rezultatai, aptarti socialinių paslaugų teikimo 

Kretingos mieste ir rajone klausimai, pasidžiaugta, kad paslaugas galės gauti platesnis ratas negalią 

išgyvenančių žmonių. 

   

Nuo 2018 m. kovo mėn. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyksta Medžio būrelio užsiėmimai, kurių 

metu padalinio klientai daro įvairius medinius suvenyrus, virtuvines menteles, paveikslėlius ir kt. Medžio 

būrelio užsiėmimų lankytojai taip pat turėjo galimybę aplankyti salantiškio medžio meistro Aloyzo Pociaus 
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medžio dirbtuves, kuriose susipažino su medžio apdirbimo įrankiais, staklėmis.

   

2018 m. liepos 3-12 dienomis Dienos veiklos centre savanoriauja merginos iš Ispanijos Katalonijos regiono 

Barselonos miesto "Opus Dey" organizacijos. Merginos Dienos veiklos centre bendraus su neįgaliaisiais, 

dalyvaus užimtumo veiklose, sportuos bei leis linksmai laiką kartu.

  

2018 m. liepos 3 d. popietinės veiklos metu svečiavomės Kretingos priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. 

Tarnybos specialistai pravedė pažintinius ir praktinius edukacinius užsiėmimus. Dėkojame projekto "See 

Another Way/I See" teisininkei Violetai Piluckienei už suorganizuotą edukaciją. Tarnybos darbuotojai 

mums parodė su kokiomis mašinomis vyksta gelbėti žmonių, gesinti gaisro, kokiais prietaisais naudojasi. 

Turėjome galimybę įlipti į gelbėtojų mašiną, užsidėti šalmą bei specialią aprangą, palaikyti vandens žarną. 

Labai dėkojame tarnybos vyrams už įdomią ir pilną teigiamų emocijų popietę!
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2018 m. liepos 7 d. Dienos veiklos centro klientai lydimi darbuotojų dalyvavo "SEL" koncerte Klaipėdos 

vasaros estradoje. 

Dėkojame Egidijui Dragūnui, už padovanotą įspūdingą koncertą ir nepakartojamą įspūdžiais vakarą!

 

2018 m. liepos 18 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio bendruomenė surengė iškylą prie Salanto upės.

 

2018 m. liepos 20 d. - Dienos veiklos centre paskutinė diena prieš vasaros atostogas, tai šia proga vyko diena 

"Kitaip". Paskutinę dieną neįgalieji, pasiskirstę į keturias komandas, atliko įvairias smagias užduotis iš 

užimtumo veiklų. Komandos turėjo iš kilogramo molio susukti kuo daugiau rutuliukų, nusipinti draugystės 

apyrankes, sukurti puokštes bei atlikti aktyvias sportines užduotis. Visi šventės dalyviai aktyviai, su gera 

nuotaika, dalyvavo užsiėmimuose. Po aktyvių bei smagių užduočių visi neįgalieji buvo apdovanoti saldžiomis 

dovanomis bei padėkomis už aktyvų įsitraukimą į Dienos veiklos centro veiklą. Po pietų įstaigos kiemelyje 

kepėme dešreles, bendravome bei aptarėme dienos įspūdžius. 

2018 m. liepos 24 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos mero pavaduotoja Danutė Skruibienė, 

Dienos veiklos centro direktorė Birutė Viskontienė, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Kretingos 

viltis" pirmininkė Sigutė Bendikienė ir narė Bronislava Vaičienė dalyvavo Bendruomenių supervizijos apie 

naujo tipo paslaugų iniciavimą ir teikimą, pasitelkiant ES investicijas pasitarime, kuris vyko Klaipėdos r. 

savivaldybės, Kukuliškių k. stovyklavietėje "Pasaka". Susitikimas skirtas Klaipėdos apskrities sutrikusio 

intelekto asmenims, jų šeimos nariams, specialistams, vietos savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų 

atstovams. Renginio organizatoriai - Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis". 
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Po atostogų, rugpjūčio 29 d., sugrįžome pailsėję, pasiilgę draugų ir darbuotojų. Dienos veiklos centro klientai 

rytą pradėjo gražiu bendru pasibuvimu prie arbatos ir kavos puodelio, pasidalinome vasaros įspūdžiais, 

diskutavome ko tikimės nauju sezonu. Salantų padalinio neįgalieji rytą pradėjome aktyvia ir nuotaikinga 

"Flinto mankšta", palinkėjimais draugams ir darbuotojams. 

   

2018 m. rugpjūčio 31 d. Dienos veiklos centre ir jo padalinyje Salantuose lankėsi Klaipėdos miesto socialinės 

paramos centro direktorė Diana Stankaitienė kartu su savo socialinio darbo specialistais. Vyko gerosios 

patirties sklaidos vizitas. Jo metu aplankytos įstaigos, aptartos teikiamos socialinės paslaugos Kretingos 

rajone. Vyko šiltas ir jaukus kolegiškas bendravimas paskutinę šių metų vasaros dieną. Palinkėjome vieni 

kitiems profesinės sėkmės ir vidinės stiprybės. Bendradarbiavimas vykdomų projektų dėka sujungia 

institucijas bendrystei! 

2018 m. rugsėjo 4 d. Dienos veiklos centro neįgalaus jaunimo muzikinė grupė "Kontaktas" dalyvavo 

Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos parodos atidaryme ir koncerte „Laimė kurti“. 

Bibliotekos parodoje eksponuojami įstaigos keramikos darbai. 

   

2018 m. rugsėjo 19 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko šventė "Labas, Rudenėli!" Šventės 

metu buvo dekoruojami moliūgai, žaidžiami įvairūs žaidimai, menamos mįslės. Šventėje dalyvavo padalinyje 

viešintys savanoriai iš Vokietijos ir Belgijos, kurie padalinio bendruomenę mokino savo šalies šokių. 
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TARPTAUTINĖ SAVANORYSTĖ DIENOS VEIKLOS CENTRO SALANTŲ PADALINYJE!!! 
Savanoriškas jaunimas iš Belgijos ir Vokietijos mus džiugina savo entuziazmu ir iniciatyva! 

   

 Tarptautinės "Baucamps" statybos stovyklos dienos kupinos energijos ir emocijų. Sėkmingi darbai rodo 

pirmuosius rezultatus. Šaunus jaunimas džiugina mus savo iniciatyvumu ir lankstumu bendraujant. 

 Mes visi, kupini gerų emocijų. 

   

ATEINA LAIKAS ATSISVEIKINTI! 

 Tarptautinės "Bauorden" organizacijos "Baucamps" statybinės stovyklos 6 savanoriai jaunuoliai iš Belgijos 

ir Vokietijos baigė savo darbus. Šiandieną, atsisveikinimo laikas po 2 savaičių bendrystės. Baigti darbai, 

susidraugauta, pasidalina įgūdžiais. Savanoriškas jaunimas mus praturtino darbštumu ir nuoširdumu!  

   
AČIŪ JUMS!  

Telydi Jūsų gyvenimus sėkmė, nes kuo dalijatės, tą ateityje ir atgausite dovanai iš gyvenimo! 
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2018 m. rugsėjo 26 d. Dienos veiklos centre lankėsi Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos padalinio 

vyriausioji bibliotekininkė Daiva Žiemelienė, kuri pristatė ir vaizdžiai papasakojo apie reljefinių (liečiamųjų) 

Klaipėdos miesto mokinių kūrybinių darbų parodą. Paroda skirta regėjimo negalią turintiems žmonėms. 

Parodos eksponatai silpnaregiams ir akliesiems padeda susipažinti su išoriniu pasauliu. 

2018 m. rugsėjo 29 d. Dienos veiklos centras ir Salantų padalinys dalyvavo tradicinėje Kretingos miesto 

Rudens derliaus ir Moliūgų šventėje. Mugės metu buvo atstovaujama įstaigai, parduodami įvairūs neįgaliųjų 

darbeliai iš keramikos, floristikos, dailės bei siuvimo užimtumo.  

   

2018 m. spalio 10 d. Dienos veiklos centre popietinės - pažintinės veiklos užsiėmimus neįgaliesiems pravedė 

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariato bendruomenės 

pareigūnė Jūratė Kazlauskienė. Dėkojame teisininkei Violetai Piluckienei už suorganizuotą įdomų susitikimą 

su policijos pareigūne! 

   

2018 m. spalio 16 d. Dienos veiklos centro ir Salantų padalinio neįgalieji lydimi darbuotojų dalyvavo metinėje 

kelionėje į PC "Klaipėdos Akropolis". Išvykos metu žiūrėjome nuotaikingą kino filmuką "Didysis kačių 

pabėgimas" bei linksmai praleidome laiką pramogų centre. 

Dėkojame Labdaros paramos fondui "Švieskime vaikus" už padovanotas knygas Dienos veiklos centrui ir 

įstaigos padaliniui Salantuose. Knygų indėlis į mūsų kasdienę veiklą labai svarbus. Skaitysime ir turėsime 

labai gražias popietes tamsiomis rudens dienomis. 
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2018 m. spalio 19-20 dienomis Dienos veikos centras ir Salantų padalinys dalyvavo tradicinėje rudeninėje 

"Maisto banko" akcijoje, skirtoje Lietuvos 100-čiui. Nuoširdžiai dėkojame prisidėjusiems prie akcijos! 

   

2018 m. spalio 25 d. Dienos veiklos centro instrumentinė grupė "Kontaktas" dalyvavo Palangos miesto 

socialinių paslaugų centro organizuojamame renginyje "5 J" - tai judesys, jaudulys, jausmas, jaunystė, juokas. 

Renginys vyko Palangos "Baltijos" pagrindinėje mokykloje. Renginio tikslas - mažinti neįgaliųjų žmonių 

socialinę atskirtį, formuoti visuomenės pozityvius pokyčius tiek kultūrinėse, tiek socialinėse srityse ir skatinti 

atskleisti neįgaliųjų kūrybinius gebėjimus. Renginio metu neįgalieji turėjo galimybę išreikšti save per muziką, 

šokį, dainą. 

  

Esame labai dėkingi Lietuvos aklųjų bibliotekai už kvietimą į kino filmo "Šuns tikslas" peržiūrą kino teatre 

"ForumCinemas Klaipėda". 

2018 m. spalio 30 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, turintys regėjimo sutrikimų turėjo galimybę žiūrėti ir 

klausytis kino filmą. Filmo peržiūra organizuojama Lietuvos aklųjų bibliotekos pagal Lietuvos kultūros 

tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iš dalies finansuojamą projektą "Išgirsk kiną: filmas su 

garsiniu vaizdavimu, skirtas regos negalią turintiems asmenims ir visuomenei". 
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Išpildyti bendradarbiavimo lūkesčiai, keramikos darbeliai iškeliauja užsakovui! 

Dienos veiklos centro keramikos veiklos metu buvo sukurti LPF "Maisto bankas" simboliai - obuoliai.  

 

 Nuo Dienos veiklos centro Salantų padalinio atidarymo pradžios įstaigos klientai pieš Vėlines lanko Salantų 

miestelio kapines. 2018 m. lapkričio 2 d. lankėme kapus, ant savo artimųjų ir apleistų, neprižiūrėtų kapų 

degėme žvakes, pasimeldėme už mirusiuosius. 

Nuo 2018 m. lapkričio 12 d. Kretingos rajono švietimo centre eksponuojama Dienos veiklos centro batikos 

darbų paroda "Mėlio ūko paslaptys". 

Džiaugiamės bendradarbiavimu! 

   

2018 m. lapkričio 13 d. Dienos veiklos centro lankytojai dalyvavo Žemaitijos zonos neįgaliųjų meninės 

saviraiškos festivalyje "Širdies muzika", kuris vyko Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje. Dienos 

veiklos centro instrumentinė grupė atliko du kūrinius: Malyškino "Tango" ir Ruzvelto "Coliukė". 

Lapkričio 13 d. Dienos veiklos centro jaunuoliai lydimi įstaigos darbuotojų dalyvavo Priekulės socialinių 

paslaugų centro inicijuotame renginyje "Draugystės šventė 2018". Užduotis, susikurti kostiumą ir jį 

pristatyti renginio dalyviams, įvykdyta, emocijos geros, draugai apkabinti ir draugystės šventė atšvęsta 

svečiuose! 
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Tolerancijos diena (lapkričio 16 d.) - Dienos veiklos centro Salantų padalinyje: diskutavome kas yra 

tolerancija,pagarba, pateikėme tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžius, žiūrėjome tolerancijos tema kino 

filmą. 

TOLERANCIJOS DIENA " Mano delne Tavo ranka", tai neįgaliųjų ir moksleivių socialinės-švietėjiškos 

veiklos mokantis tarpusavio pažinimo projekto baigiamasis renginys 2018 m. lapkričio 15 d. Jurgio Pabrėžos 

universitetinėje gimnazijoje. Renginys sujungė Kretingos Marijos Tiškevičiūtės, Kretingos Simono Daukanto 

progimnazijos, Dienos veiklos centro ir Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinius ir 

jaunimą. Visus bendrai veiklai nuo rugsėjo mėn. iki dabar sujungė SIŽGB " Kretingos viltis". Dėkojam 

socialiniams darbuotojams, spec. pedagogams, mokytojams, įstaigų vadovams už bendradarbiavimą, 

jaunosios kartos ugdymą priimti šalia esantį visuomenės narį, jaunimo talentų puoselėjimą. 

Dalinamės renginio akimirkomis! 
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2018 m. lapkričio 16 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lankėsi Salantų gimnazijos mokiniai, kurie 

domėjosi padalinyje dirbančių darbuotojų profesijomis. 

   

2018 m. lapkričio 21 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, lydimi darbuotojų dalyvavo Kretingos rajono 

savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos organizuojamoje akcijoje: gyva išsirikiavusi žmonių eilė 

nuo senojo Viešosios bibliotekos pastato iki naujojo Viešosios bibliotekos pastato perdavinėjo knygas iš rankų 

į rankas. 

   

2018 m. lapkričio 22 d. - nuostabus rytas Dienos veiklos centre su "Vinetu kaimo" indėnais. Turėjome 

galimybę sudalyvauti muzikos garsų kelionėje "Pažinimo ratas". 

Muzikos garsų kelionės metu, užsimerkę, galėjime atpalaiduoti kūną, pasinerti į patyriminę vidinę kelionę, 

kurią lydėjo nuostabūs vaizdiniai, pojūčiai. 

Ačiū "Vinetu kaimo" indėnams už padovanotą nepakartojamos patirties rytą!!! 

   

 

 

 

http://vinetukaimas.lt/
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2018 m. lapkričio 23 d. Dienos veiklos centre popietinės veiklos metu vyko paskaita apie sveiką gyvenseną, 

mitybą, kurią suorganizavo ir pravedė įstaigos kineziterapeutas. Paskaitos metu neįgalieji aktyviai dalyvavo 

diskusijoje apie sveikus, naudingus produktus, vandens naudą ir poveikį organizmui. Neįgalieji aktyviai reiškė 

savo nuomonę apie patinkančius ir nepatinkančius maisto produktus, kokius produktus reiktų įtraukti į savo 

mitybą artėjant žiemai, kad sustiprinti savo organizmą. 

   

Dienos veiklos centras, įstaigos klientės Ramutės Vaitkienės ir keramikos užimtumo specialistės iniciatyva, 

dalyvauja Prakartėlės konkurse, kurį organizuoja Kretingos Bažnyčia. 

 

2018 m. lapkričio 27 d. Dienos veiklos centro teatro trupė "Ieškotojai" savo talentu scenoje dalijosi Klaipėdoje 

vykusiame meno renginyje "Aš esu", Žvejų rūmuose. Renginio organizatoriai - Lietuvos sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija "Viltis", "Klaipedos Viltis" bei Klaipėdos savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai. 
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2018 m. gruodžio 6 d. jau aštuntas Kalėdas šventėme kartu su Klaipėdos valstybine kolegija renginyje 

"Kalėdose visi kartu!". Renginio metu skambėjo nuotaikingos šventinės dainos, prasmingi kunigo 

palinkėjimai, šurmuliavo meno  dirbinių mugė.  

                                            Ačiū Klaipėdos valstybinei kolegijai už laiką kartu ir dovanas! 

Tebus šventės dosnios ir Jums, studentai ir dėstytojai! 

    

2018 m. gruodžio 12 d. Dienos veiklos centras dalinosi Kalėdine nuotaika bei neįgaliųjų ir įstaigos darbuotojų 

kurtais darbeliais su Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijos fakulteto dėstytojai ir studentais. 

Dėkojame gerb. Benitai už bendradarbiavimą! 

   

2018 gruodžio 19 d. Salantų gimnazijos skautai į Dienos veiklos centro Salantų padalinį atnešė Betliejaus 

taikos ugnį, palinkėjo visiems sveikatos ir Dievo palaimos. 
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2018 m. gruodžio 19 d. ryte sulaukėme senų savo bičiulių, dėvinčių raudonomis nykštukų kepurėmis, iš 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos. Moksleiviai su mokytoja Sigita mums dainavo, kvietė šokti ir 

žaisti į bendrą ratelį, papasakojo Kūčių papročius ir tradicijas, mokyklos direktorė vaišino meduoliniais 

sausainiais. 

2018 m. gruodžio 21d. - Šventinė Kalėdinė diena Dienos veiklos centre, pilna dovanų, juoko, dainų, tradicijų, 

o taip pat ir Adventinės rimties. Ačiū broliams Bernardui ir Tomui už palinkėjimus, pašventintas žvakutes ir 

įstaigos patalpas. 
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2018 m. gruodžio 21 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko Kalėdinė šventė, kurios metu visiems 

susirinkusiems sveikatos ir Dievo palaimos palinkėjo įstaigos direktorė Birutė Viskontienė, broliai Bernardas 

ir Tomas. Nuotaikingą - šventinę programą dovanojo padalinio klientai bei Skuodo rajono kultūros centro 

Lenkimų skyriaus vaidintojų trupė "MES GALIM...". 

   

ERASMUS+ savanorystė Dienos veiklos centre! Ukraina - Lietuva! 

Nuo 2018 m. gruodžio 21 d. Kretingoje, Dienos veiklos centre tarptautinės savanorystės kelią pagal 

Erasmus+ programos projektą "Atvertomis akimis matau pasaulį" ("With open eyes I see the world") 

pradėjo savanorė iš Ukrainos, Kristina! Ir taip prasidėjo 12 mėnesių truksiantis pažinimo ir draugystės 

kelias, iki 2019 m. gruodžio 15 d. 

 

Dėkojame Kretingos rajono švietimo centrui už bendradarbiavimą! 
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Paskutinė metų diena KITAIP! 

2018 m. gruodžio 31 d. Tarptautiniame LCC universitete 2018 m. pabaigoje vyksta krikščioniškojo jaunimo 

konferencija Saltshaker. Viena iš konferencijos dienų, paskutinė metų diena, simboliškai paskirta socialinei 

atsakomybei, lankomos socialinės įstaigos. Dienos veiklos centre šiandien dalį dienos praleido 11 studentų 

iš įvairių Lietuvos universitetų! 

  


