2017 m. archyvas
Dienos veiklos centre 2017 m. gruodžio 20 d. lankėsi Kretingos Simono Daukanto progimnazijos mokiniai su
mokytoja Sigita ir mokyklos direktore Sigita Jonaitiene. Svečiai pasveikino mus su artėjančiomis šventėmis,
papasakojo smagius žemaitiškus pasakojimus. Iš mokinių rankų gautais Kalėdiniais angelais pasipuošime
savo namus!
Ačiū progimnazijai už draugystę!

Lietingo gruodžio prausiamais langais šiandien, per Dienos veiklos centro kasdienybę, gerumo žingsniais
pratipeno Kalėdinė popietė. Džiaugėmės praeinančių metų dosnumu: šventinėmis dovanomis, įgyvendintais
finansuotais projektais, rėmėjų dosnumu, darbuotojų kantrybe ir gerumu. Brolių pranciškonų palaiminimo
žodis įkvėpė ateities darbams.
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2017 m. gruodžio 15 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje svečiavosi Salantų lopšelio-darželio „Rasa“
vaikučiai, kurie padalinio bendruomenei bei Salantų slaugos ligoninės pacientams dovanojo Kalėdinį
koncertą, kiekvienam žiūrovui įteikė po pačių padarytą angeliuką, linkėdami visiems sveikatos ir Dievo
palaimos.

2017 m. gruodžio 14 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje svečiavosi Salantų gimnazijos 3 G klasės
mokiniai, kurie padalinio bendruomenę pasveikino su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, padovanojo koncertą bei
žaidė įvairius žaidimus.
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2017 m. gruodžio 14 dieną Dienos veiklos centro lankytojai ir juos lydintys darbuotojai vyko į Klaipėdoje
„ Akropolio“ pramogų centre esančią ledo areną. Tai projekto „ Mes įgalūs slidinėti“ tęsinys.

2017 m. gruodžio 13 dieną Dienos veiklos centro ir jo padalinio Salantuose lankytojai dalyvavo renginyje
„Šalnos gūsis“. AČIŪ organizatoriams už nuostabų pasibuvimą.
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2017 m. gruodžio 12 d. Labdaros ir paramos fondas „ŠVIESKIME VAIKUS“, kurio steigėjai Andrius
Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis, Dienos veiklos centrui ir jo padaliniui Salantuose padovanojo knygų.
Džiaugiamės gauta parama. AČIŪ!!!

2017 m. gruodžio 13 d. Dienos veiklos centre svečiavosi lopšelio- darželio „Pasaka“ auklėtiniai kurie Šv.
Liucijos dienos paminėjimo proga pristatė mūsų bendruomenės auditorijai mažųjų muzikinę programėlę
„Šviesos diena“. AČIŪ jiems už šilumą ir neišdildomus artėjančių švenčių džiugius lūkesčius!
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2017 m. gruodžio 8 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje paminėta Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena.
Ta proga žiūrėtas Skuodo rajono kultūros centro Lenkimų skyriaus vaidintojų trupės „MES GALIM ...“
humoristinis vaizdelis „NIEKO ŠVENTO“.

Klaipėdos valstybinės kolegijos technologijų fakultete dalyvavome mugėje su klientų gamintais meno
darbais. Dėkojame įsigyjantiems ir mūsų darbais pasipuošiantiems šventes!

2017 metų gruodžio 7 dieną Dienos veiklos centro jaunuoliai dalyvavo Marijos Tiškevičiūtės mokykloje
vykusiame baigiamajame projekto „Lietuvos etnografinių regionų pažinimas per neįgaliųjų asmenų muzikinio
lavinimo veiklą“ koncerte.
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Dienos veiklos centro Salantų padalinys Kalėdoms ruošiasi ir puošiasi

2017 m. gruodžio 5 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio klientai, lydimi darbuotojų, dalyvavo
edukacijoje „Saldainių gamyba" Salantų kultūros centre.
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Graži 2017 m. gruodžio 6 diena Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto Kalėdų miestelio
mugėje. Džiuginame dėstytojus ir studentus savo darbeliais. Dėkojame įsigyjantiems mūsų kūrinius!

2017 m. gruodžio 1 d. Kretingoje minime Tarptautinę neįgaliųjų dieną ir visi dalyvaujame Kretingos kultūros
namuose mums dovanojamame Klaipėdos universiteto džiazo ir šiuolaikinės muzikos studijų programos
studentų ir dėstytojų kartu su 2 studentais iš Lenkijos Erasmus+ programos koncerte. Dėkojame Kretingos
rajono savivaldybei už padovanotą gražią popietę džiazo muzikos ritme!
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Dienos veiklos centro lankytoja Živilė dalyvavo socialiniame projekte "Ypatingas grožis", kuris parodė, kad
negalia - ne kliūtis. Neįgalūs žmonės mėgsta fotografuotis ir jie yra be galo gražūs.
Labai dėkojame fotografui Virginijui Urbonui puikiai atskleidusiam Živilės asmenybę - spinduliuojančią
gerumu ir tyru nuoširdumu. Jam pavyko parodyti, kaip ji myli gyvenimą ir kaip mes turime mylėti vieni kitus.
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2017 m. lapkričio 30 d. keli Dienos veiklos centro specialistai ir jaunuoliai, apsilankė VšĮ Kretingos ligoninės
vaikų ligų skyriuje ir papuošė palatų langus Kalėdiniais karpiniais. Linkime mažiesiems ligoniukams greičiau
sveikti, o šventes sutiksiantiems besigydant, per papuoštus langus stebėti lengvą snaigių šokį.
Dėkojame VšĮ Kretingos ligoninės vaikų ligų skyriaus vyr. gydytojai už bendradarbiavimą.

2017 m. gruodžio 5 dieną Dienos veiklos centro jaunuoliai dalyvavo Šilalės socialinių paslaugų namų
bendruomenės organizuotame renginyje „5J“ (Judesys, jausmai, jaudulys, jaunystė, juokas).
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2017 m. lapkričio 24 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lankėsi Salantų gimnazijos I Ga, I Gb klasės
mokiniai ir jų auklėtojos, kurie domėjosi įstaigos veikla, socialinio darbuotojo bei BP slaugytojos
profesijomis, apžiūrėjo padalinį lankančių klientų medžio darbų parodą.

2017 m. lapkričio 17 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje surengta, Centro padalinį Salantuose
lankančių, neįgalių asmenų medžio darbų paroda. Medžio gaminiai sukurti vykdant projektą.

10

2017 m. lapkričio 16 d. Kretingos Pranciškonų gimnazijos salėje (adresu Vilniaus g. 6, Kretinga) vyko
baigiamasis projekto „Vaikų ir jaunimo kultūrinis ugdymas per neįgalumo įgalinimo performansą scenoje „2
Atspindžiai“ renginys, skirtas Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti. Renginyje dalyvavo aštuoni projekto
partneriai, kurie pristatė šokio performansą įgalaus ir neįgalaus jaunimo bendrame dalyvavime scenoje.
Dėkojame projekto dalyviams už bendradarbiavimą ir kūrybiškumą. Daugiau nuotraukų iš renginio
rasite nuotraukų galerijoje.

PSICHOLOGINĖS KONSULTACIJOS NEĮGALIESIEMS, JŲ ŠEIMOS NARIAMS, ARTIMIESIEMS,
SU NEĮGALIAISIAIS DIRBANTIEMS SPECIALISTAMS
Dienos veiklos centras nuo 2017 m. lapkričio 8 d. iki 2019 m. balandžio 17 d. teikia psichologines
konsultacijas neįgaliesiems, jų šeimos nariams, artimiesiems, su neįgaliaisiais dirbantiems specialistams.
Konsultuoja profesionalus psichologas. Dėl galimybės gauti nemokamas konsultacijas būtina susisiekti
telefonais: 844570145 arba +37068318331 (Dienos veiklos centro specialistas), tiesiogiai skambinti
psichologui tel. +37062091151. Susisiekus telefonu bus aptartas konkretus susitikimo asmeninei
konsultacijai skirtas laikas, individualių konsultacijų metu konfidencialumas garantuojamas.
Konsultacijos vykdomos vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A
Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą "See Another Way/I See" LLI-212.
TEISINĖS KONSULTACIJOS NEĮGALIESIEMS IR JŲ ARTIMIESIEMS
Dienos veiklos centras nuo 2017 m. lapkričio 9 d. iki 2019 m. balandžio 25 d. teikia TEISININKO
KONSULTACIJAS neįgaliesiems, jų šeimos nariams, artimiesiems. Konsultuoja teisininkas. Norėdami
išspręsti susidariusias problematiškas situacijas dėl neįgalaus asmens atstovavimo, pagalbos ar kitais, su
negalia susijusiais klausimais, kreipkitės dėl nemokamos konsultacijos laiko telefonais: 844570145 arba
+37068318331 (Dienos veiklos centro specialistas), arba tiesiogiai skambinkite teisininkui tel.
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+37061242701. Susisiekus telefonu bus aptartas konkretus susitikimo asmeninei konsultacijai skirtas laikas,
individualių konsultacijų metu konfidencialumas garantuojamas.
Konsultacijos vykdomos vykdant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A
Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą "See Another Way/I See" LLI-212.
2017 m. lapkričio 6 d. DVC Salantų padalinyje paminėta „Pyragų diena“, kurios metu surinktos lėšos-120eurų pervestos TV3 „Išsipildymo akcijai 2017“. Džiugu, kad šiemet DVC Salantų padalinyje „Pyragų dienos“
lėšų rinkimo akcijoje mielai dalyvavo ir paramai skirtas lėšas rinko Salantų PSPC, Salantų vaistinės, Salantų
bibliotekos, Salantų miesto seniūnijos, Camelia vaistinės darbuotojai. Tokiu būdu visi kartu, nors trupučiu
galėjome prisidėti prie paramos stokojančiųjų svajonių išpildymo.

2017 m. spalio 31 d. tęsdami tradiciją organizavome akciją „Aplankyk apleistą kapelį“. Dienos veiklos centro
Salantų padalinio klientai lankė savo mirusių artimųjų bei niekam nežinomų žmonių apleistus, nelankomus
kapus. Uždegėme žvakes, pagerbėme mirusiuosius.
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2017 metų spalio 26 dieną Dienos veiklos centro klientai vyko į Klaipėdą, kur nuskambėjo pirmasis 4- ojo
respublikinio jaunų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkurso- festivalio „PERLIUKAI“ koncertas. Kas trejus
metus rengiama ši muzikos šventė ne vienam negalią turinčiam atlikėjui padėjo pelnyti žiūrovų simpatijas,
tapti visuomenės susidomėjimo sulaukiančių muzikinių projektų dalyviu. Prie scenos ir publikos
besipratinantiems neįgaliesiems „PERLIUKŲ“ konkursas labai reikalingas. Jiems daug drąsiau pasirodyti
konkurse, kuris skirtas neįgaliesiems, nes žino, kad visi bus vertinami vienodai. Čia įgijus patirties, galima
jėgas išmėginti ir didesnėse scenose.

2017 m. spalio 18-19 d. Dienos veiklos centro vadovas dalyvavo Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto "Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą" VšĮ
Valakupių reabilitacijos centro organizuotuose "Socialinių paslaugų įstaigų, diegiančių EQUASS sistemą,
vadovų mokymuose" Vilniaus miesto savivaldybėje. Mokymuose dalyvavo 20 Lietuvos socialinių paslaugų
įstaigų vadovų, kurių vadovaujamos įstaigos konkurso būdu atrinktos pilotinėmis projekto sistemos diegimo
įstaigomis. EQUASS sistemos Dienos veiklos centre diegimo tikslas - gerinti socialinių paslaugų kokybę
dienos socialinės globos paslaugos gavėjams atliepiant jų gyvenimo poreikius ir juos tenkinant pagal teikiamų
paslaugų specifiką.
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