Archyvas 2014 m.

Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. pradžios Dienos veiklos centre vyko projektas „Šokio laboratorija“. Projekto metu
buvo siekiama didinti meno ir dalyvavimo meninėje veikloje prieinamumą asmenims, turintiems intelekto negalią,
senjorams. Projektu metu taip pat buvo siekiama sudaryti galimybę jaunosios kartos šokėjams įgyvendinti
individualius projektus, įtraukiant šias tikslines grupes, ugdyti socialinių paslaugų sektoriuje dirbančių specialistų
kūrybiškumą. Nesuklyskite, tai ne terapinis, o meninis projektas, kuriuo siekiama kad šokis būtų prieinamas
visiems.
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Projekto programą sudarė profesionalių šokėjų rengiamos kūrybinės šokio dirbtuvės, kuriose dalyvavo socialinių
paslaugų įstaigų klientai ir darbuotojai. Šokio dirbtuves Dienos veiklos centre rengė šokėja ir šokio pedagogė Ieva
Kristutytė. Dirbtuvėse buvo sukurta šokio miniatiūra, kuri buvo pristatyta renginyje Klaipėdoje gruodžio 3 d.
Projekto dalyviai: Neįgaliųjų centras „Klaipėdos Lakštutė“, Klaipėdos miesto globos namai, Priekulės socialinių
paslaugų centras, Gargždų socialinių paslaugų centras, Dienos veiklos centras, Panemunės senelių globos namai,
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Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.

2014 m. Dienos veiklos centras vykdė tęstinį edukacinį - socialinį - kūrybinį projektą "Kitokia pradžia - 2".
Projekto tikslas: Pratęsti edukacinės - socialinės - kūrybinės erdvės, skirtos asmenų, turinčių specialiųjų poreikių ir
jų tėvų/globėjų kūrybiniam bendravimui, meninių ir komunikacinių gabumų vystymui veiklą. Projekto partneriai:
Dienos veiklos centras, SIŽGB "Kretingos viltis", Kretingos muziejus. Projekto vieta: Kretingos muziejaus amatų
centras. Projektas finasuojamas Kretingos rajono savivaldybės.

Nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki gruodžio 31 d. Dienos veiklos centre buvo vykdomas bendradarbiavimo su
Kretingos neįgalijųjų draugija "2014 m. socialinės reabilitacijos ir paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje"
projektas. Projekto metu neįgaliųjų draugijos nariai, padedami Dienos veiklos centro specialistų, įgijo tapymo ant
šilko, vėlimo ant šilko, siuvimo/siuvinėjimo įgūdžių. Projektas finansuojamas Kretingos rajono savivaldybės.

Nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki gruodžio 31 d. Dienos veiklos centre buvo vykdomas bendradarbiavimo su SIŽGB
"Kretingos viltis" "2014 m. socialinės reabilitacijos ir paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje" projektas.
Projekto metu Dienos veiklos centro ir M. Tiškevičiūtės mokyklos bendrijos nariai, padedami Dienos veiklos centro
specialistų dekoravo marškinėlius, mokydamiesi piešimo ant tekstilės, mokėsi Ebru meno ir vitražo ant stiklo
subtilybių, dalyvavo muzikos terapijos užsiėmimuose. Projektas finansuojamas Kretingos rajono savivaldybės.

2014 m. Dienos veiklos centro Salantų padalinys, bendradarbiaudamas su SIŽGB „Kretingos viltis“ vykdė
sportinį projektą „Aš irgi galiu sportuoti 3“. Projekto tikslas – sutrikusio intelekto jaunuolių socializacija ir
integracija visuomenėje per sportą. Projekto dalyviai - Dienos veiklos centro Salantų padalinys; SIŽGB „Plungės
viltis“; SIŽGB „Klaipėdos viltis“; Gargždų socialinių paslaugų centras; Skuodo globos ir socialinės priežiūros
centras.
Neįgalieji pagal parengtą metodiką užsiiminėjo sportine veikla savo miestuose visuomenėje atvirose ir matomose
vietose (mokyklų salėse, miestų stadionuose, parkuose ir t.t.). Su Dienos veiklos centro Salantų padalinio
neįgaliaisiais, projekto metu, sportavo Salantų gimnazijos skautai, „Imbariečių draugijos“ ir Atvirų jaunimo erdvių
jaunimas.

2014 m. birželio 12 d. Salantų gimnazijos sporto salėje vyko SIŽGB „Kretingos viltis“ ir Dienos veiklos centro
Salantų padalinio įgyvendinamo projekto „Aš irgi galiu sportuoti 3“ baigiamasis renginys – neįgaliųjų sportinės
varžybos. Varžybose dalyvavo neįgalieji iš Skuodo globos ir socialinių paslaugų centro, Gargždų socialinių
paslaugų centro, SIŽGB „Klaipėdos viltis“, SIŽGB „Plungės viltis“, kuriose talkino Salantų gimnazijos skautai.

2014 m. Dienos veiklos centro Salantų padalinys, bendradarbiaudamas su SIŽGB „Kretingos viltis“, vykdė projektą
„Kūrybos paukštės palytėti“. Projekto tikslas – pagyvenusių asmenų socializacija visuomenėje per meninę veiklą.
Projekto dalyviai – Dienos veiklos centro Salantų padalinys; Salantų senjorų klubas „Bičiuliai“; Salantų PSPC.
Senjorai du kartus savaitėje dalyvavo kūrybiniuose užsiėmimuose Dienos veiklos centro Salantų padalinyje kartu
su neįgaliaisiais senjorais. Užsiėmimų metu buvo lipdoma iš molio, užsiimama įvairiais rankdarbiais.
2014 m. spalio 21 d. DVC Salantų padalinyje vyko projekto aptarimas, pasidalinimas įspūdžiais. Projekto
dalyviai džiaugėsi, kad ir amžiaus gale, išmoko naujo amato - dirbti su moliu.

