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2021 metų naujienų archyvas 

Kalėdų prakartėlė, tai Aš ir Tu! 

Todėl leiskime gimti Šviesai ir Taikai, 

kuri savyje turi Atjautos ir Supratimo. 

Įženkime į Naujuosius metus tokie, kokie esame, 

atsinešdami savo Atskirtis ir Netobulumus. 

Leiskime būti paliestais švelnumo, kuris gydo. 

Išgyvenkime gyvenimo grožį, 

ir jaukumui apsigyvenus mumyse, apkabinkime šalia esantį! 

Pačių gražiausių akimirkų Šv. Kalėdų šventime Jums linki 

Dienos veiklos centro bendruomenė 

  

2021 m. gruodžio 23 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje svečiavosi  Salantų lopšelio-darželio "Rasa" 

vaikai, kurie padovanojo padalinio bendruomenei šventinį pasirodymą, o popietę vyko, įstaigos darbuotojų ir 

klientų parengtas Kalėdinis koncertas, kuriame apsilankė net Kalėdų senelis, atnešęs visą maišą dovanų. 

2021 m. gruodžio 22 d. Dienos veiklos centre visą dieną vyravo Kalėdinė atmosfera: skambėjo kalėdinės 

dainos, buvo traukiamos dovanos iš "Laimės šulinio, vyko šventinis koncertas ir, žinoma, visi buvo 

apdovanoti dovanėlėmis. 

2021 m. gruodžio 17 d. Dienos veiklos centre lankėsi Kretingos Visuomenės sveikatos biuro specialistė 

Lina, kuri papasakojo apie dantukų priežiūrą, rankų higieną ir taisyklingą apsauginių veidų kaukių dėvėjimą. 

Kas norėjo ir buvo drąsiausi, galėjo pasitikrinti ar taisyklingai ir švariai išsivalo dantukus bei nusiplauna 

rankas. 

  

 

2021 m. gruodžio 14 d. mus, tradiciškai prieš Šv. Kalėdas, aplankė Kretingos lopšelių - darželių "Pasaka" ir 

"Žilvitis" direktorės, kurios įteikė vaikų sukurtus "Nykšukus" eglutės papuošimui bei dovanėles visai Dienos 

veiklos centro bendruomenei. 

Esame dėkingi už draugystę, bendradarbiavimą ir viliamės, kad ateinančias Šv. Kalėdas galėsime pasitikti 

kartu! 
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2021 m. gruodžio 14 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Palangos miesto socialinių paslaugų 

centro organizuojamame meninės saviraiškos renginyje "Šalnos gūsis V". 

  

2021 m. gruodžio 12 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo Salantų miestelio eglutės įžiebimo 

šventėje, kurioje prekiavo padalinio klientų sukurtais darbeliais. O Salantų padalinio darbuotojų sukurtas 

"Nykštukas" pasitinka ir palydi visus Salantų miestelio gyventojus bei svečius. 

                                        

2021 m. gruodžio 10-12 dienomis Dienos veiklos centras dalyvavo Kretingos muziejaus organizuojamame 

Kalėdiniame tradicinių gaminių metturgyje, kuriame prekiavo neįgaliųjų kurtais darbeliais.  

                                                                      

Tarptautinę neįgaliųjų dieną minint: 

Gruodžio 3 d. - Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimas. 

Susimąstykime - ką aš žinau apie negalią? Dauguma mūsų pagalvos, kad gyvenime susidūrus su negalia 

tikriausiai taps labai sunku gyventi, prarasiu laimės pojūtį, nes juk laimė priklauso nuo sėkmingos mano 

gyvenimo istorijos, aplinkinių požiūrio, mano paties emocinio konforto. Gatvėje, visuomeninėse erdvėse, 

pastebime kitaip besielgiantį, kitoniškai atrodantį ar pagalbos reikalaujantį žmogų. Išgyvename gailestį, 
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pamąstome apie jo arba jo artimųjų psichologinius ir fizinius sunkumus. Tai žmogiška. Bet šiandien 

kviečiame trumpam susimąstyti, kas yra „negalia“. Negalia, tai ne liga, tai būsena, kurioje žmogus gyvena. 

Juk mano paties riba tarp „galiu“ ir „negaliu“ - labai siaura. 

Istorijoje turime unikalių žmonių, kurie turėdami negalią įprasmino save ir paliko išliekamąją vertę mene, 

sporte, moksle. Puikūs pavyzdžiai – Stivenas Hokingas, kuris nepaisant ligos, paralyžiavusios beveik visą jo 

kūną, nepasidavė ir dirbo dėstytoju, mokslininku. Be rankų ir kojų gimęs Nickas Vujicicius – sukūręs šeimą 

ir mokinantis kitus kaip būti laimingais. 

Šiandien kviečiame visus paminėti tarptautinę negaliųjų žmonių dieną atsigręžiant į negalią savo gyvenime 

išgyvenančius žmones. Būkime šiandien paslaugesni, geresni, nevertinkime ir negailėkime, bet kurkime 

visuomenę kurioje gera gyventi visiems. Ištieskime ranką parklupusiam, palinkėkime gražios dienos 

sutiktajam, pasidalinkime savo šiluma ir gerumu. Tai didžiausia dovana vienas kitam! 

Būkime geresni vieni kitiems! 

Direktorė 

Birutė Viskontienė 

Foto nuotrauka Tadas Darulis 

  

 

2021 m gruodžio 3-4 dienomis Dienos veiklos centras dalyvavo Kretingos M. Valančiaus viešosios 

bibliotekos inicijuotoje mugėje "Įkvėpk! Kalėdos!". 

 

2021 m. gruodžio 3 d. popietę Dienos veikos centro neįgalieji lydimi darbuotojų ir KVK studentės Jolantos 

dalyvavo Kretingos muziejaus Amatų centre saldainių gaminimo edukacijoje. Edukacinių užsiėmimų metu 

sužinojome karamelinių saldainių receptą, kaip verdama saldainių masė bei kaip jie lipdomi ar formuojami. 

Namo grįžome pasigaminę savomis rankomis ir įvairių formų karamelinių saldainių. 
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Ačiū Kretingos komunalininko darbuotojams už edukacinę popietę apie atliekų rūšiavimą! 

2021 m. lapkričio 29 d. Dienos veiklos centre svečiavosi Kretingos komunalininko darbuotojai, kurie 

įdomiai, vaizdžiai bei su praktinėmis užduotimis papasakojo apie atliekų rūšiavimą, kodėl reikia rūšiuoti, 

nešiukšlinti ir būti sąmoningais. Kretingos komunalininko darbuotojai kantriai ir suprantamai atsakė į visus 

mums iškilusius klausimus. 

 

 

2021 m. lapkričio 24 d. Salantų miestelio bibliotekoje atnaujinta Dienos veiklos centro Salantų padalinio 

klientų darbų paroda. 

Kviečiame Salantiškius ir miestelio svečius užsukti ir pasigrožėti neįgaliųjų kūryba! 

                                                                      

 2021 m. lapkričio 16 d. Dienos veiklos centre paminėta Tolerancijos diena. Jos metu lankytojams priminta, 

kad tolerancija - tai kantrybė kitokiam žmogui, surengtas koncertas, "važiuota" Tolerancijos traukiniu, 

vienas kitam sakant gražius žodžius. Šventės pabaigoje vaišintasi projekto "Aš galiu dirbti" komandos 

iškeptais ir pagamintais saldumynais. 
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2021 m. lapkričio 12 d. Dienos veiklos centre lankėsi VšĮ "Vilties erdvė" direktorė ir socialinio darbo 

specialistai gerosios profesinės darbo patirties pasidalijimui. VšĮ "Vilties erdvė" savo įstaigoje įsidiegusi 

EQUASS ASSURANCE socialinių paslaugų teikimo kokybės standartą domėjosi Dienos veiklos centre 

taikomomis šio kokybės standarto metodikomis, pačia darbo specifika. Susitikimo metu diskutuota 

aktualiais socialinių paslaugų teikimo paslaugų gavėjams klausimais, atsakyta į vienas kitiems užduotus 

klausimus, planuotas ateities tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

 

2021 m. lapkričio 5 d. Dienos veiklos centras ir "Draugystės kava" komanda lankėsi Kretingoje esančioje 

labdaros valgykloje "Rūpestėliai", kurioje šiltu maistu ir duona pamaitinami tie, kuriems gyvenime ne taip 

pasisekė.... O šioje labdaros valgykloje pamaitinamas kiekvienas atėjęs. 

Pyragų dieną, kai visoje Lietuvoje kepami pyragai ir dalinamasi gerumu, ir mes nuoširdžiai džiaugiamės 

galėdami pasaldinti labdaros valgyklos "Rūpestėliai" meniu. 

  

 
 

Nuo 2021 m. spalio 30 d. Kretingos bažnyčios koridoriuje link vienuolyno, eksponuojama 

savanorio fotografo Tado Darulio foto darbų paroda. Nuotraukose - Dienos veiklos centro kasdienybė ir 

emocijos savanorio akimis per foto objektyvą. Praeidami pro Bažnyčią Kretingoje, užsukite pasigrožėti 
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akimirkų spalvingumu! 

Ačiū Tadui už įžvalgas! 

 
 

2021 m. spalio 28 d. - džiaugsmo ir malonumų diena Palangos baseine. Šia galimybe džiaugėsi klientai 

Adolfas, Ūla ir Birutė, dirbę Socialinėse dirbtuvėse. 

 

Paroda "Mano mintys pievoje" 

Nuo 2021 m. spalio 28 d. Dienos veiklos centre eksponuojami neįgaliųjų darbai, sukurti 3D piešimo 

programa. Informacinės technologijos suteikė galimybę asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, 

išlaisvinti savo mintis bei kūrybinius gebėjimus, naudojantis kompiuterine programa. Tai bendradarbiavimo 

su SIŽGB "Kretingos Viltis" Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. 

projekto "Bendrystė veža..." viena iš veiklų "Kompiuterinė pažintinė veikla apie augalus". 

    

2021 m. spalio 22 d. Dienos veiklos centre vyko ryto paskaita-diskusija apie apsauginių veidų kaukių 

dėvėjimo naudą šiuo pandeminiu laikotarpiu. 

Viliamės, kad visi būsime sąmoningi ir atsakingi tiek patys už save ir šalia esančiuosius. 
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.   

2021 m. spalio 12 d. Dienos veiklos centro muzikinė grupė "Kontaktas" dalyvavo muzikiniame 

festivalyje "Perliukai". Renginyje susirinko įvairių socialinių įstaigų muzikinės grupės. Dalintasi ne tik 

talentais, bet ir bičiulyste. 

Dėkojame festivalio organizatoriui LSKD "Guboja" už kvietimą ir mūsų visų sutelktumą! 

Dienos veiklos centras 2021 m. spalio 8-9 dienomis dalyvauja LPF "Maisto banko" akcijoje Palangos 

miesto "Lidl" prekybos centre, o Salantų padalinys, Salantų miestelio "Iki" prekybos centre. 

Dėkojame visiems paaukojusiems maisto rinkimo akcijos metu! 

 
 

                                                                 ATVIROJI PASKAITA 

2021 m. spalio 5 d. Dienos veiklos centre lankėsi Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro socialinio 

darbuotojo padėjėjų studijų programoje studijuojančių studentų grupė su savo dėstytojomis. Įstaigos 

socialinio darbuotojo padėjėjai, studentams pristatė savo pareigybę iš praktinių įžvalgų. Įstaigos vadovas 

pristatė teikiamų paslaugų specifiškumą ir socialinio darbuotojo svarbą visuomenėje. Diskusijų metu aptarta 

praktinio susipažinimo su socialiniu darbu svarba. 

Džiaugiamės šiame mokymo centre studijuojančiais mūsų įstaigos darbuotojais! 
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2021 m. spalio 4 d. dalis Dienos veiklos centro ir Salantų padalinio jaunuolių lydimi darbuotojų, vykdant 

bendradarbiavimo projektą su SIŽGB "Kretingos viltimi", aplankė Juodkrantės socialinių paslaugų centrą, 

skanavo jų vaišinama žuviene, piešė ant akmenų, išvaikščiojo Nidos miestelio takus ir mūsų Lietuvos 

auksines kopas. 

Dėkojame SIŽGB "Kretingos vilčiai" už bendrystę ir galimybę per projektines veiklas mūsų jaunimui 

aplankyti nuostabias Lietuvos vietas! 

 

2021 m. spalio 1 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji, lydimi darbuotojų keliavo po 

Žemaitiją... Aplankė Platelių energetinį labirintą, Geometrinių figūrų parką ir Litvakų atminimo sodą. 
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2021 m. rugsėjo 25 d. Dienos veiklos centras ir Salantų padalinys dalyvavo tradicinėje Rudens derliaus ir 

Moliūgų šventėje, kurioje prekiavo neįgaliųjų sukurtais darbeliais. 

 

 

Dienos veiklos centro Salantų padalinys šiais metais mini veiklos 10-metį. Šia proga buvo apdovanoti 

geriausiai centrą lankantys padalinio klientai. Taip pat esame dėkingi LR Seimo nariui Antanui Vinkui už 

padovanotą Lietuvos istorinę vėliavą su Vyčiu. 

                 

Tado Darulio foto paroda Dienos veiklos centre 

Nuo 2021 m. balandžio pradžios mūsų kasdienį gyvenimą su foto objektyvu rankose stebėjo fotografas 

Tadas Darulis. Tyliai, nematomai ir įžvalgiai fiksuotos emocijų akimirkos nugulė foto parodoje, kuri įstaigos 

20-mečio minėjimo tematikoje eksponuojama Dienos veiklos centre. 

Ši gražių emocijų kupina foto paroda jau ruošiasi keliauti per Lietuvą ne tik šiais, bet ir kitais metais. 
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2021 m. rugsėjo 27 d. Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius šešiems Dienos veiklos centro 

darbuotojams: Ritai Bendikienei, Aušrai Bruzdeilynienei, Astai Vaitelavičienei, Birutei Viskontienei, 

Arūnui Šulskiui ir Antanui Kidykui įteikė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės padėkas už ilgametį ir 

nepertraukiamą darbą įstaigoje. 

   

Mums 20 metų! 

2021 m.  rugsėjis mums paženklintas ypatinga 

diena!  Rugsėjo  23  d.  savo  bendruomenėje  minėjome  20  metų įstaigos veiklos sukaktį.   

Ypatingas laikas, kurį išgyvename pasaulio lygmeniu, pakoregavo  mūsų  draugų  ir bičiulių  galimybes mus 

aplankyti.  Tačiau  nuoširdžiai  džiaugiamės, kad mus popietėje  prie gimtadienio torto  žvakučių pūtimo 

aplankė pirmoji  įstaigos direktorė Stanislava Ruokienė,  įsikūrimo istorijos pradininkė SIŽGB 

“Kretingos  viltis” pirmininkė Bronislava Vaičienė  ir šiandieninės NVO SIŽGB “Kretingos viltis” 

pirmininkės sveikinimą  perdavusi ir neįgaliųjų  tėvelių atstovą reprezentavusi  Romutė Urbonienė,  taip pat 

įsikūrimo istorijos pradžią menanti  buvusi  Kretingos rajono savivaldybės  administracijos socialinės 

paramos skyriaus vedėja Danutė Blagnienė  su  ja atlydėjusia  Kristina Gimžauskaite – Mažoniene.  Ir 

žinoma,  mūsų  rajono  meras  Antanas Kalnius,  padovanojęs  įstaigai  nuostabią dovaną- Kretingos 

rajono  savivaldybės vėliavą.  

Su  svečiais pasidžiaugėme mūsų  specialistų  ir jaunimo kūryba, dainomis, o komandos “I can work” 

Nr.  LLI-467 jaunimas  padalino svečiams gimtadienio tortą.  

Jauki šventė, papuošta šypsenomis ir pasidalinimais sušildė  mus visus!  
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2021 m. rugsėjo 22 d. Dienos veiklos centras Salantų padalinyje vyko tradicinė rudens pasitikimo šventė 

"Labas, rudenėli!". 

Šventės metu klientai dalyvavo moliūgų kilnojimo, bulvės metimo bei mįslių spėjimo rungtyse, Salantų 

miestelio parke spėliojo medžių pavadinimus, kepė moliūgų ir obuolių pyragus, kuriais vaišino visą 

padalinio bendruomenę, o taip pat "spalvino" moliūgus, kurie džiugina visą Salantų miestelio bendruomenę. 

                                               

2021 m. rugpjūčio 17 d. Dienos veiklos centro "Draugystės kava" komanda dalyvavo projekto viešinimo 

išvykoje į Kretingos muziejaus terasoje, vykusį džiazo muzikos vakarą. Koncerto metu, "Draugystės kava" 

komanda vaišino koncerto svečius ir dalyvius kava, arbata ir pačių pagamintais, mokomosios maisto ruošos 

metu, užkandžiais ir desertais. 

 

2021 m. rugpjūčio 13 d. Dienos veiklos centre šventėme "Žolines" su dainomis, šokiais, pokštais ir 

pasakodami linksmas istorijas. 
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2021 m. rugpjūčio 11 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko dainų spėjimo konkursas. Klientai 

visą savaitę domėjosi Lietuvos estrados atlikėjo E. Kučinsko dainomis. Konkurso metu, klientai turėjo 

atspėti kuo daugiau atlikėjo dainų pavadinimų. Daugiausia E. Kučinsko dainų žinojo ir pirmąją vietą laimėjo 

Ramunė. 

 

2021 m liepos 23 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji lydimi įstaigos darbuotojų lankėsi ir 

keliavo po Žemaitijos sostinę - Telšius. 

 

   

2021 m. liepos 7 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji vyko į Palangą. Išvykos metu 

lankytasi ant Birutės kalno, Gintaro muziejuje, pasivaikščiota po Palangos miesto botanikos parką ir žinoma, 

pramogauta prie Baltijos jūros. 
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2021 m. liepos 5 d. Dienos veiklos centre paminėjome Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo) dieną. Šia proga įstaigoje vyko koncertas ir orientacinės varžybos, kurių metu reikėjo ieškoti 

paveikslėlių su Lietuvos simbolika. 

 

2021 m. birželio 7 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio bendruomenė Liudo Augaičio sodyboje 

paminėjo vasaros sutikimo šventę "Labas, vasara!". Šventės metu bendrosios praktikos slaugytoja Dalia 

pravedė sportines varžybas, kuriose neįgalieji išbandėm savo jėgas. O šventės pabaigoje buvo kepamos 

dešreles bei surengta diskoteka.  

   

2021 m. birželio 3 d. Dienos veiklos centro "Draugystės kavos" komanda buvo pakviesti vaišinti 

Respublikinės meno mokyklų mokytojų konferencijos ,,Dailininkas - pedagogas'' ir Respublikinio kūrybinių 

darbų konkurso ,,Prisimenant Joną Karolį Chodkevičių" dalyvius. 
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2021 m. gegužės 28 d. turėjome antrąjį išvykimą į visuomenę, su mokomosios maisto ruošos projekto 

komanda "Draugystės kava", į Padvarių socialinės globos namus. Padvarių globos namuose susitikome su 

gyventojais, kurie ruošiasi naujam gyvenimo etapui - išėjimui gyventi savarankiškai Gyvenimo namuose. 

Susitikimo metu pristatėme projektą, etapus: su kokiais tenka ir teko susidurti iššūkiais, Dienos veiklos 

centre vykstančias veiklas, susitikome buvusius mūsų įstaigos klientus ir vaišinomės pačių pagamintais 

skanėstais. 

Esame labai dėkingi už šiltą priėmimą, bendravimą, klausimus mums, domėjimąsi mūsų veikla bei dovaną. 

www.latlit.eu 

  

2021 m. gegužės 19 d. ERDF INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 

2014-2020 finansuojamo projekto "StepForward: activating personal resourses and developing 

employability skills/I can work" Nr. LLI-468 mokomosios maisto ruošos projekto komanda "Draugystės 

kava" turėjo pirmą išvyką į visuomenę ir pirmąjį susitikimą su Kretingos socialinių paslaugų centro senjorų 

grupe. Susitikimo metu buvo susipažinta, pristatytas projektas ir vaišintasi Dienos veiklos centro neįgaliųjų 

pačių pagamintais pyragais. 

Esame dėkingi už nuoširdų priėmimą, bendravimą ir dovanėles visiems mūsų klientams. 

www.latlit.eu 

http://www.latlit.eu/
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Kiekvienais metais turėjome tradiciją, pavasarį sukviesti visas mamas, močiutes, seses bei globėjas į Dienos 

veiklos centrą, paminėti Motinos dieną, bet dėl pandeminės situacijos pasaulyje turėjome atsisakyti šios 

tradicijos.... 

Šiais metais įstaigos darbuotojai sukūrė video sveikinimus mamoms bei paruošė simbolines dovanėles.  

2021 m. balandžio 12-16 dienomis Dienos veiklos centro antrojo aukšto "burbulo" neįgalieji kartu su 

darbuotojais buvo išsikėlę tikslą - nueiti kuo daugiau žingsnelių ir aktyviai praleisti popietės laiką. 

Iššūkis buvo įveiktas ir per savaitę nueita ne tik 30840 žingsnelių, bet ir lankytos žymios Kretingos miesto 

vietos: aplankyta Kvecių miškelyje Žydų žudynių ir užkasimo vieta, užkopta į pirmosios Kretingos 

bažnyčios vietą ir grožėtasi nuostabiu Akmenos upės vaizdu, nukeliauta iki Kretingos Lurdo grotos, o taip 

pat aktyviai pasivaikščiota po savo rajoną..... 

Didžiuojamės visais žingsniavusiais ir tikimės ateityje nueiti dar daug žingsnelių ir susipažinti, aplankyti 

žymias mūsų Kretingos miesto ir rajono vietas... 

 

Dienos veiklos centras 2021 m. vasario pradžioje pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB "Listingas", 

su kuria užmezgė partnerystės ryšius siekiant vykdyti vidutinės negalios įstaigos jaunuolių darbinių įgūdžių 

įgijimą per įmonės suteiktus manufaktūrinius darbus. Grupė įstaigos neįgaliųjų sėkmingai mokosi darbinių 

įgūdžių, atlikdami jiems suteiktus darbus, padedant įstaigos specialistui. 

Tai mūsų įstaigos Socialinių dirbtuvių veikla, skatinanti mūsų jaunuolių atsakingumą, pareigingumą ir 

konkretaus darbo suvokimą. 
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Esame dėkingi įmonei už pasitikėjimą ir bendradarbiavimą! Mūsų įstaigai - tai didelis žingsnis socialinių 

paslaugų inovacijų diegimo kelyje. 

2021 m. balandžio 7 d. atnaujinta Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgaliųjų keramikos darbų 

paroda.  

Dėkojame Salantų miesto bibliotekai už draugystę ir bendradarbiavimą! 

Kviečiame ne tik apžiūrėti mūsų kurtų darbelių, bet ir įsigyti į įstaigos Salantų padalinį! 

 

Visą Didžiąją savaitę prieš Šv. Velykas Dienos veiklos centre ir Salantų padalinyje aktyviai ruošėmės 

šventiniam Sekmadieniui: domėjomės ir mokėmės naujų kiaušinių marginimo būdų, puošėme įstaigos 

patalpas šventine atributika, mokėmės naujų receptų bei šventinio stalo dekoravimo galimybių. 
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Nuoširdų "AČIŪ" tariame Palangos LIONS moterų klubui, šio klubo prezidentei Raimondai Mitkuvienei 

ir Birutei Simutienei, už suteiktą paramą bei pažintį. 

Tikslas vienas, kad kitų gyvenimuose būtų kuo daugiau šviesos! 
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2021 m. kovo 10 d. Dienos veiklos centre minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną: 

dainavome dainas, rašėme palinkėjimus Lietuvai, vaišinomės saldumynais, nuspalvintais mūsų trispalvės 

spalvomis ir džiaugiamės laisve bei buvimu kartu. 

 

Minėdami Lietuvos globėjo šventojo Kazimiero dieną (kovo 3-4 d.), pasitikome pavasarį, surengdami 

Kaziuko mugę su dainomis, šokiais bei vaišėmis, kurias mums iškepė mūsų neįgaliųjų mamytės. Taip pat ir 

patys kepėme vaflius, mokėmės pinti apyrankes su savanore Aridana, susipažinome su Kaziuko mugės 

kilme ir, žinoma, pradėjome pinti verbas. 

 

 



19 
 

2021 m. vasario 15 d. Dienos veiklos centre paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną –  Vasario 16-

ąją. Paminėjimo metu klausėmės pristatymo apie Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, susipažinome su 

įvykiais vykusiais prieš daugiau kaip 100 metų, o taip pat klausėmės lietuvių autorių dainų puoselėjančių 

lietuvybę ir savanorės Beatričės atliekamų kūrinių. 

   

2021 m. vasario 12 d. Dienos veiklos centre ir Salantų padalinyje šventėme Draugystės dieną: dovanojome 

vieni kitiems širdeles, saldumynus bei darėme staigmenas... 
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 Gera grįžti į antrus namus! Gera būti kartu! Gera veikti kartu! 

Nuo 2021 m. vasario 1 d. Dienos veiklos centras pradėjo dirbti kontaktiniu būdu. Įstaigos darbuotojai ir 

klientai dirba nedidelėmis grupelėmis savo aukštuose "burbuluose". Dirbdami mažose grupelėse, tikimės 

sumažinti riziką iki minimumo ar išvengti Covid-19 viruso.  
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Dienos veiklos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Palangos Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo  centru. 

 

  

Dienos veiklos centro ir Salantų padalinio socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai, 

karantino laikotarpiu dirba nuotoliniu būdu. 

 Socialiniai darbuotojai bendrauja su neįgaliaisiais Messenger programėlės pagalba; 

 Neįgalieji kartu su kineziterapeutu atlieka mankštas; 

 Neįgalieji namuose atlieka rašymo, logines užduotis, siuvinėja, karpo geometrines figūras, ruošia 

paruoštukus veiklų vykdymui ir kt.; 

 Socialiniai darbuotojai ruošia metodinę medžiagą darbui su neįgaliaisiais. 

Dalinamės nuotolinio darbo akimirkomis 
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