2018 metai
Projektas "Mano delne Tavo ranka"
Nuo 2018 m. rugsėjo 24 iki gruodžio 20 d. Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su NVO
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Kretingos viltis", vykdo 2018 m. nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3
priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" projektą "Neįgaliųjų ir moksleivių
socialinė - švietėjiška veikla mokantis tarpusavio pažinimo "Mano delne Tavo ranka".
Projekto partneriai: Dienos veiklos centras, Kretingos Simono Daukanto pagrindinė
mokykla, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės
mokykla.
Projekto tikslas - neįgaliųjų ir moksleivių tarpusavio bendradarbiavimas ir komunikacija pažįstant
negalią per švietėjišką socialinę veiklą.
Projekto metu neįgalieji jaunuoliai ir vaikai su mokyklomis partnerėmis vykdys bendrus užsiėmimus,
kurių metu tarpusavyje bendraujant bus gaminamos rankos iš popieriaus, taip ruošiamasi tarptautinės
Tolerancijos dienos paminėjimui lapkričio 16 d. Padarytomis projekto veiklose rankomis,
bus išpuoštos projekto partnerių institucijos, vyks bendras Tolerancijos dienos paminėjimo renginys
vienoje iš projekto partnerių mokyklų.
2018 m. spalio 2 d. vyko pirmasis projekto susitikimas Kretingos Simono Daukanto pagrindinėje
mokykloje.
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Projektas "Mano delne Tavo ranka" - ruošiamės Tolerancijos dienai. Bendri jaunimo užsiėmimai
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje su Kretingos Marijos Tiškevičiūtės neįgalumą
išgyvenančiais vaikais ir jaunuoliais. Pažįstame negalią per draugystę ir bendrą veiklą!

PAŽINTIES LAIKAS!
Projekto "Mano delne Tavo ranka" užsiėmimai Dienos veiklos centre. Kretingos Simono
Daukanto progimnazijos moksleiviai susipažino su su įstaiga, neįgaliųjų veiklomis ir keramikos
užsiėmimai. 2018 m. spalio 18 dieną moksleiviai ir neįgalieji kartu darė iš molio savo rankas Tolerancijos simbolį.
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2018 m. spalio 19 d. projekto "Mano delne Tavo ranka" užsiėmimuose Dienos veiklos centre,
keramikos veikloje, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos neįgalieji vaikai ir jaunuoliai iš molio
kūrė rankas - Tolerancijos simbolį.

2018 m. spalio 23 d. - tęstiniai projekto dalyvių Dienos veiklos centro neįgaliųjų ir Kretingos Simono
Daujoto progimnazijos moksleivių susitikimai - užsiėmimai, kurių metu piešiame savo delniukus,
juos iškerpame, o projekto pabaigoje puošimės, paminėti Tolerancijos dieną.
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2018 m. spalio 30 d. Dienos veiklos centras pasipuošė pastato langus tolerancijos simboliu spalvotais delniukais. - Tai pasirengimas projektui "Mano delne Tavo ranka".

Šauni popietė, 2018 m. lapkričio 12 d., su Kretingos Simono Daukanto progimnazijos moksleiviais.
Papuošėme mokyklos fojė projekto "Mano delne Tavo ranka" simboliu - spalvotais delniukais.

2018 m. lapkričio 15 d. Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje įvyko baigiamasis projekto
"Mano delne Tavo ranka" renginys, skirtas paminėti Tolerancijos dieną.
Renginys sujungė Kretingos Marijos Tiškevičiūtės, Kretingos Simono Daukanto progimnazijos,
Dienos veiklos centro ir Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinius ir jaunimą.

Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su Kretingos rajono neįgaliųjų draugija (NVO) vykdo
2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, kurio dėka nuo
2018 m. rugsėjo mėnesio draugijos nariai įstaigoje turi keramikos studijos užsiėmimus. Praturtiname
savo kasdienybę bendravimu tarp kartų ir džiaugiamės padaromais keramikos darbais padedant
keramikos specialistui!
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Dienos veiklos centras dalyvauja Kretingos miesto istorinių objektų maketų projekte "Mano
miestas". Įstaigos keramikos studijai atiteko Kretingos miesto banko pastato maketas.
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Dienos veiklos centras bendradarbiaudamas su SIŽGB "Kretingos viltimi", vykdo socialinės
reabilitacijos projektą. Pagal projektą kiekvieną trečiadienį įstaigoje vyksta interjero dizaino
užsiėmimai. Jie labai įdomūs ir užkrečiantys noru išmokti ko nemokame. Dėkojame SIŽGB
"Kretingos vilčiai" už bendradarbiavimą!
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Dienos veiklos centras ir NVO Kretingos neįgaliųjų draugija nuo 2018 m. kovo iki gruodžio
mėn. vykdo Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą, kurio metu neįgalieji
senjorai ir įstaigos neįgalūs jaunuoliai dalyvauja projektinėse piešimo ant šilko ir keramikos liejimo
technikos veiklose.

Dienos veiklos centras ir NVO Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Kretingos viltis", nuo
2018 m. kovo iki gruodžio mėn. vykdo Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje
bendradarbiavimo projektą "Baltų ir Lietuvos valstybingumo simboliai", kurio metu įstaigos ir
NVO organizacijos neįgalieji, dalyvauja projektinėse interjero dizaino, medžio darbų (Salantų
padalinyje), etnografiniame regionų pažinime per informacinių technologijų ir siuvimo
veiklas. Projekto metu neįgalieji jaunuoliai dalyvaujantys projekte vyks į pažintinę kelionę į
Vilniaus nacionalinę dailės galeriją.
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