Archyvas 2004 - 2012 m.
2012 m. Dienos veiklos centras vykd÷ projektą Link tolerancijos Pažinkime vienas kitą. Šio projekto tikslas ugdyti jaunimo antidiskriminaciją ir toleranciją per pagalbą žmogui. Projekto partneriai - Simono Daukanto
pagrindin÷ mokykla (Kretinga). Projektą finansavo - Kretingos rajono savivaldyb÷.
2012 m. Dienos veiklos centras bendradarbiaudamas su Kretingos Marijos Tiškevičiūt÷s mokyklos, Centro
Salantų padalinio klientais ir jų šeimomis vykd÷ projektą Kartų bendravimo stiprinimas per veiklos, pažinimo,
bendravimo procesus "Svajokime ir būkime kartu". Projekto tikslas - stiprinti asmenų, turinčių negalią bei jų
šeimos narių prisitaikymą prie besikeičiančių sąlygų, įveikiant socialinius ir psichologinius pavojus per skirtingų
kartų bendravimo, pažinimo bei veiklos procesus. Projektui įgyvendinti finansavimas gautas iš Kretingos rajono
nevyriausybinių organizacijų r÷mimo iš Kretingos rajono savivaldyb÷s biudžeto l÷šų .
2012 m. Dienos veiklos centro Salantų padalinys bendradarbiaudamas su SIŽGB „Kretingos viltimi“ vykd÷
tęstinį projektą - Neįgaliųjų teatrin÷s saviraiškos skatinimas ir puosel÷jimas regionuose „Iš širdies į širdį 3”.
Projekto
tikslas
neįgaliųjų
teatrin÷s
veiklos
vystymas
ir
puosel÷jimas
regionuose.
Projektas skirtas skatinti neįgaliųjų socializaciją ir integraciją visuomen÷je, puosel÷ti neįgaliųjų teatro tradicijas,
lavinti neįgaliųjų vaidybos įgūdžius. Projekto partneriai: Dienos veiklos centras, Dienos veiklos centro Salantų
padalinys, Gargždų socialinių paslaugų centras, Telšių vaikų su negalia centras kartu su SIŽGB „Telšių viltis“,
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinių paslaugų žmon÷ms su psichikos negalia skyrius, SIŽGB
„Plung÷s viltis“, SIŽGB „Klaip÷dos viltis“.
Projektą
finansuoja:
LR
Kultūros
ministerijos
Kultūros
r÷mimo
fondas.
2012 m. Dienos veiklos centras, partnerio teis÷mis, bendradarbiaudamas su Kretingos neįgaliųjų draugija, vykd÷
"2012 m. socialin÷s reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomen÷jeprojektą", kurio metu neįgaliųjų
draugijos nariai, padedami Dienos veiklos centro meno specialistų, mokinosi keramikos, dekupažo ir vilnos
v÷limo technikos ypatybių, tobulino jau turimus įgūdžius. Užsi÷mimai vyko 3 kartus per savaitę Dienos veiklos
centre nuo 13.00 iki 16.00 val.
Projekto tikslas - užtikrinti visapusį Kretingos rajono neįgaliųjų dalyvavimą visuomen÷s gyvenime, tobulinant
įgūdžius
meno
amatų
būreliuose,
dalyvaujant
sportinių
geb÷jimų
lavinimo
veikloje.
Projekto metu buvo siekiama suburti ir įtraukti kuo daugiau Kretingos rajono neįgaliųjų bendruomen÷n.
2012 m. balandžio - liepos m÷n. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje buvo vykdomas projektas "Aš irgi
galiu sportuoti". Projekto tikslas – sutrikusio intelekto jaunuolių sportinių geb÷jimų ugdymas per netradicinį
sportą. Projekto dalyviai: Dienos veiklos centro Salantų padalinys, SIŽGB ,,Plung÷s viltis“, SIŽGB ,,Telšių
viltis“, Skuodo globos ir socialin÷s priežiūros centras. Projektą finansavo Kretingos rajono savivaldyb÷.
SIŽGB 'Kretingos viltis", bendradarbiaudama su Dienos veiklos centru, nuo 2012 m. balandžio 2 d. vykd÷
"2012 m. socialin÷s reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomen÷je" projektą, kurio tikslas - teikti
nuolatines paslaugas sutrikusio intelekto žmon÷ms ir jų šeimos nariams, siekiant kuo efektyvesn÷s šių žmonių
socialin÷s adaptacijos integruojantis visuomen÷je. Projekto trukm÷ nuo 2012 m. balandžio 2 d. iki 2012 m.
lapkričio 30 d. Šio projekto metu Dienos veiklos centre buvo vykdomas neįgaliųjų užimtumas keramikos
studijoje, su specialisto pagalba, mokantis molio žiedimo technikos, taip pat vykdomi užsi÷mimai floristikos
būrelyje.
Neįgalieji užsi÷mimų pagalba tobulino savo geb÷jimus, įgijo naujų darbinių įgūdžių, lavino motorinius
geb÷jimus. Projekto apibendrinimui ir užbaigtumui akcentuoti buvo surengta meno darbų paroda (ekspozicija)
Kretingos rajono kultūros centre.
2011 m. neįgaliųjų sveikatos stiprinimo projektas "Neįgalių vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos programa
LAŠAS GALöJIMO 3", kurio tikslas - neįgalių vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimas ir
informacijos apie sveikatinimą per vandens terapiją sklaida. Remia: LR Sveikatos apsaugos ministerija,
Kretingos evangelikų liuteronų draugija "Sandora".
2011 m. kovo - gruodžio m÷n. projektas - Lietuvos regionų kultūros pažinimas per neįgaliųjų teatrinę saviraišką
"Iš širdies į širdį 2". Tikslas - Lietuvos regionų kultūros pažinimas per neįgaliųjų teatrinę saviraišką. Remia: LR
Kultūros ministerija, Kretingos rajono savivaldyb÷, privatūs r÷m÷jai.

2010 m. rugs÷jo - gruodžio m÷n. projektas - Mažiau galimybių turinčio jaunimo socializacija per meninę
saviraišką "Iš širdies į širdį". Tikslas - neįgalaus jaunimo socializacija ir integracija visuomen÷je per teatrinę
saviraišką. Remia: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA), UAB "Raguvil÷", UAB "Naujasis
autoratas".
2010 m. projektas "Neįgalaus jaunimo ir vaikų sveikatinimo svarba per vandens terapiją "Lašas gal÷jimo 2",
kurio tikslas - neįgalių vaikų ir jaunimo sveikatinimas ir keitimasis gerąja patirtimi per vandens terapiją. R÷m÷:
LR Sveikatos apsaugos ministerija, UAB "Geralda", VŠĮ "Kretingos maistas".
2010 m. kovo 22 d. projektas "Pažiūr÷k į mane ir į mano geb÷jimą kurti". R÷m÷ labdaros paramos fondas
"Tekantis vanduo“, remiamas Nyderlandų fondo R.C. Maagdenhuis.
2009 m. lapkričio 27 d. jungtin÷ koferencija „Mano (NE)-GALöS fenomenas Europoje per sportą“ bei
„Neįgalaus jaunimo sveikatinimas ir fizinis aktyvinimas per vandens terapiją „Lašas gal÷jimo“. R÷m÷: LR
Sveikatos apsaugos ministerija, UAB "Geralda", UAB "Varkojis ir ko", VŠĮ "Kretingos maistas".
2009 m. projektas mažiau galimybių turinčio jaunimo socializacija per sportą "PIENöS PŪKAS 6", kurio
tikslas neįgalaus jaunimo socializacija ir aktyvus dalyvavimas visuomen÷je per aktyvų sportą. R÷m÷jai: JTBA,
VŠĮ "Kretingos maistas", UAB "Javin÷".
2009 m. neįgaliųjų muzikin÷s saviraiškos renginys "Muzikin÷ paukšt÷ 2009". Organizatorius - Dienos veiklos
centras. R÷m÷jai: UAB Kiškio pyragai, UAB Klaista, UAB Geralda, UAB P.Varkojis ir Ko, UAB Javin÷.
2009 m. partnerių teis÷mis dalyvavome projekte "Ekstremalus proveržis", kurį organizavo Panev÷žio
jaunuolių dienos centras.
2008 m. projektas „Mažiau galimybių turinčio jaunimo socializacija per netradicinį sportą "PIENöS PŪKUI
IŠSISKLEIDUS". Tikslas - sutrikusio intelekto jaunuolių užimtumo didinimas ir socializacija per netradicinį
sportą.
2008 m. partnerių teis÷mis dalyvavome VŠĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ inicijuotame projekte
„Kal÷dinis vainikas iš mano rankų“.
2007 m. sveikatinimo programa. Neįgalieji spalio, lapkričio ir gruodžio m÷nesiais lank÷si Palangos „Lino“
baseine, vandens terapijos užsi÷mimuose. Programą r÷m÷ Kretingos rajono savivaldyb÷.
2006-2008 m. Tęstinis muzikinis projektas „Mus jungia muzika“, kurio tikslas neįgalaus ir įgalaus jaunimo
tarpusavio integracija per muziką. R÷m÷ LR kultūros ministerija, Kretingos rajono savivaldyb÷.
2005-2006 m. projektas „Mokom÷s amato“. Tikslas - inicijuoti skirtingų visuomen÷s grupių bendrą veiklą –
mokymąsi ir darbą. R÷m÷ Kretingos rajono savivaldyb÷.
2005 m. projektas „Paliesk žvaigždę“, r÷m÷ LR kultūros ministerija. Projekto tikslas - vaikų ir neįgalaus
jaunimo saviraiškos pl÷timas per sportinį taikomajį šokį.
2004 – 2008 m. Tęstinis sportinis neįgaliųjų projektas - “Pien÷s pūkas“. Projekto tikslas – neįgaliųjų jaunuolių
užimtumo didinimo pl÷tra per sportinę veiklą, skatinant socialinę neįgaliųjų komunikaciją. R÷m÷jai: Jaunimo
reikalų departamentas (JRD) prie SDM, Kretingos rajono savivaldyb÷ ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūra (JTBA) prie SDM, Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai.

