2020 metų naujienų archyvas
2020 m gruodžio 28 d. Dienos veiklos centro darbuotojai aplankė visus Dienos veiklos centro neįgaliuosius
ir pasveikino su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais bei išdalino kalėdines dovanėles.
Neįgalieji buvo lankomi laikantis visų reikalavimų.

Nuoširdi draugystė. Kretingos lopšelio-darželio "Pasaka" "Mišknukų" gr. vaikai, vykdydami tęstinį
projektą, skirtą Šv. Liucijos dienai paminėti, į kurį šiemet įsijungė ir Kretingos lopšelio-darželio "Žilvitis"
vaikučiai su mokytojomis kartu gamino angeliukus. Sukurtus ir padarytus angeliukus įstaigų vadovės
perdavė Dienos veiklos centro bendruomenei.
Laukiame momento kada vėl galėsime susitikti ir pasidžiaugti kad esame sveiki!
2020 m rudenį Šventosios pagrindinė mokykla inicijavo projektą "Abėcėlės žaidynės", kuriame Dienos
veiklos centras, projekto partneris, keramikos studijoje sukūrė mokyklai metodinę priemonę, optiškai
panašių raidžių rinkinius B-b, D-d. Tai logopedinės raidės specialiesiems pedagogams mokinių ugdymui.
Dienos veiklos centras ir įstaigos Salantų padalinys, bendradarbiaudamas su SIŽGB "Kretingos viltis", šiais
2020 metais keletą mėnesių vykdė sporto projektą "Sportuok su draugais". Dėl šalyje paskelbto karantino
planuotas sporto projekto baigiamasi renginys neįvyko. Tad dalinamės Dienos veiklos centre surengtų
varžybų tarp įstaigos neįgaliųjų bei Salantų padalinio neįgaliųjų pasirengimo sportinėms varžyboms
akimirkomis.
Dienos veiklos centro Salantų padalinio sportinių treniruočių akimirkos (nuoroda).
Dienos veiklos centro sportinių varžybų akimirkos (nuoroda).
Paroda Dienos veiklos centro Salantų padalinyje. Įstaigos sienas papuošė neįgaliųjų ir darbuotojos
Ramutės Motuzienės sukurta keramikos paveikslų kolekcija "Keturi metų laikai".

2020 m lapkričio 16 d. Dienos veiklos centre ir Salantų padalinyje buvo minima Tarptautinė Tolerancijos
diena. Šia proga Dienos veiklos centre rytą pradėjome pokalbiu apie toleranciją, kaip mes ją suprantame ir
filmukų apie negalias peržiūra. Filmukai apie judėjimo, klausos, kalbos ir regėjimo negalias, Dauno
sindromą ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymą buvo sukurti vykdant projektą Jaunimo asmeninių ir
socialinių gebėjimų ugdymas per bendradarbiavimą "Pažink Mane Kitaip". Salantų padalinio
neįgaliuosius ir darbuotojus pasveikino Salantų gimnazijos moksleiviai.
Projekto partnerių sukurtų filmukų nuorodos:
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1. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos sukurtas filmukas apie judėjimo
negalią (nuoroda).
2. KretingosSimono Daukanto progimnazijos sukurtas filmukas apie regėjimo negalią (nuoroda).
3. Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos sukurtas filmukas apie klausos ir kalbėjimo
negalią (nuoroda).
4. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos specialiosios klasės sukurtas filmukas apie specialiųjų
poreikių vaikų ugdymą ir kasdieninę veiklą (nuoroda).
5. Dienos veiklos centro sukurtas filmukas apie Dauno sindromą turinčius žmones (nuoroda).
Apie mus rašo Kretingos miesto ir rajono spaudoje, laikraštyje "Pajūrio naujienos" (nuoroda).
PADĖKA!
Dėkojame Vladui Vaičiui iš Kretingos rajono Žvainių k., už padovanotas bulves Dienos veiklos centro
Salantų padaliniui!
2020 m. spalio 29 d. Dienos veiklos centro savanoriai Justė, Greta, Domas ir Emre suorganizavo

2020 m. spalio 23-24 dienomis Dienos veiklos centras dalyvavo, visoje Lietuvoje vykusioje, L P F "Maisto
banko" akcijoje Palangos PC R I M I , PC L I D L ir Salantų PC I K I .
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2020 m. spalio 21 d. popietę Dienos veiklos centro neįgalieji turėjo įdomią ir smagią ekskursiją su mūsų
mylimu pranciškonu br. Bernardu po Kretingos bažnyčią, jos požemius, vienuolyną ir kopimą į bažnyčios
bokštą.

Nuo 2020 m. spalio 19 d. Dienos veikos centre savanoriauti pradėjo Klaipėdos universiteto Socialinio darbo
studijų programos studentė Justė.
Savanorei Justei linkime naujų atradimų ir visapusiškos sėkmės!

Salantų miesto bibliotekoje eksponuojami Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgaliųjų kurti darbeliai,
keramikos ir medžio darbų veiklose.

2020 m. rugsėjo 29 d. Dienos veiklos centro ir Salantų padalinio neįgalieji lydimi darbuotojų
dalyvavo SIŽGB "Kretingos Viltis" organizuotoje pažintinėje kelionėje į Šilutę. Kelionės metu buvo
lankytasi SIŽGB "Šilutės Viltis"; projekto "Judėk su draugais" dalyviams pristatytos ir pademonstruotos
sportinės estafetės ir pratimai; aplankytas Monciškių Palivarka ant Jūros upės kranto, kurioje degustuotas
lietuvininkų šiupinys ir "kafija" su štrudeliu; lankytasi prie gražiausios Lietuvos eglės - Raganų eglės; kopta
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2020 m. rugsėjo 26 d. Dienos veiklos centras ir Salantų padalinys, tradiciškai dalyvavo "Rudens derliaus ir
moliūgo šventėje"Kretingos miesto Rotušės aikštėje. Šventės metu buvo prekiaujama neįgaliųjų kurtais
darbeliais. Šiais metais Dienos veiklos centras buvo nominuotas Kretingos rajono savivaldybės
organizuotame konkurse "Gražinkime savo aplinką 2020".

2020 m. rugsėjo 25 d. popietę, savanorė Elene Dienos veiklos centre pristatė savo gimtąją šalį - Sakartvelą.
Savanorė papasakojo apie savo šalies tradicinius šokius, muziką, instrumentus bei vaišino tradiciniais
saldumynais.
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2020 m. rugsėjo 18 d.:
Šventinė popietė Dienos veiklos centre: pristatytos Ūlos, floristikos veikloje parengtų darbų fotografijų, bei
Informacinių technologijų padarytų darbelių parodos; skambėjo dainos, Aušros ir Ramutės kurtos eilės,
buvo šokami šokiai ir žaidimai.

Dienos veiklos centro Salantų padalinyje taip pat šventinis šurmulys!
Buvo kepami pyragai, spalvinami moliūgai, vyko linksma viktorina "Pamatyk rudens grožį!". Savo iškeptus
pyragus pristatė ir visus vaišino - padalinio klientės Beatričė ir Ingrida.

Vakare, Dienos veiklos centras kartu su įstaigoje savanoriaujančiais Solidarumo korpuso savanoriais Emre
ir Elene dalyvavo iškilmingame Kretingos jaunimo savanorių apdovanojimų vakare. Dėkojame Ingai
Biliūnaitei-Rušinskei ir Dangirui Samaliui už paraginimą prisijungti ir mūsų įstaigos Solidarumo korpuso
savanoriams.
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Nuo 2020 m. rugsėjo 12 d. VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre eksponuojama Dienos
veiklos centro keramikos ir floristikos darbų jungtinė paroda „Tarp iliuzijos ir tikrovės".
Esame labai dėkingi VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui už bendradarbiavimą ir
neįgaliųjų darbų "keliavimą"!

2020 m. rugsėjo 15 d. saulėtą popietę, Dienos veiklos centro neįgalieji, lydimi mamyčių, globėjų, įstaigos
darbuotojų, savanorių bei žolininkės Janinos, dalyvavo edukacinėje išvykoje į Klaipėdos Botanikos parką.
Išvyką organizavo SIŽGB "Kretingos Viltis".

2020 m. rugsėjo 9 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Prano Domšaičio galerijoje vykstančiuose
edukaciniuose užsiėmimuose "Batikos raštai" kartu su šuniukais Kleopatra ir Leo.
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2020 m. rugpjūčio 24 d. - puikiai Dienos veiklos centro Salantų padalinio praleistas penktadienis. Neįgalieji,
lydimi įstaigos darbuotojų aplankė Palangos gintaro muziejų, Birutės parką, Birutės kalno koplyčią,

2020 m. rugpjūčio 12-16 d. SIŽGB "Kretingos vilties" neįgalus jaunimas lydimas savo artimųjų stovyklavo
vaizdingame Varėnos krašte Krūminių kaime, svetingoje šeimoje, savo sodyboje įkūrusioje paramos
neįgaliesiems organizaciją "Didelės akys". Šios šeimos tikslas - padėti šeimoms, auginančioms neįgalius
vaikus suteikiant šeimoms galimybę pamatyti savo vaiką kitaip. Stovyklos metu lankėsi L D K plytinėje ir
gamino plytas pagal senovės lietuvių technologiją, apžiūrėjo Merkinę, poeto M. Vainelaičio sodybą, plaukė
baidarėmis, kepė picas, muzikavo, mėgavosi purvo terapija, draugyste ir nuostabia Dzūkijos gamta.

Ačiu "Didelės akys" už Jusų nuostabią šeimos iniciatyvą ir pasišventimą neįgaliesiems!
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2020 m. rugpjūčio 10 d. Dienos veiklos centro neįgalieji lankėsi Kretingos rajone esančiame Baltų
mitologiniame parke. Tai bendradarbiavimo projekto su SIŽGB "Kretingos viltimi" išvyka kartu su
žolininke.

2020 m. rugpjūčio 2 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo Salantų miesto šventės amatų
mugėje, kurios metu atstovavo įstaigą ir prekiavo neįgaliųjų sukurtais dirbiniais.

2020 m. liepos 30 d. Dienos veiklos centro jaunuoliai Aušra Vaitkutė ir Adolfas Piktuižis kartu su socialine
darbuotoja Rita Bendikiene parengė ir visai Dienos veiklos centro bendruomenei pravedė Atstovavimo sau
susirinkimą "Pagarba vienas kitam ir mandagumas bendraujant - tikro draugiškumo
garantas". Pristatytos 20 mandagumo taisyklių, diskutuota bei nuspręsta stengtiskuo dažniau būti
mandagiems ir laikytis gero elgesio taisyklių.
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Nuo 2020 m. liepos 29 d. Kretingos muziejaus Amatų kiemelyje, esančiuose "kioskuose" galite rasti Dienos
veiklos centro neįgaliųjų rankų darbo autentiškų gaminių, pagamintų ir sukurtų užimtumo veiklose. Mūsų
įstaigos "kioske" galėsite įsigyti keramikos, rankdarbių, dailės, floristikos darbų.
Apsilankykite ir įsigykite ne tik Dienos veiklos centro, bet ir Kretingos menininkų, tautodailininkų
sukurtų darbų!
Dėkojame Kretingos muziejui už bendradarbiavimą
1

2020 m. liepos 29 d. Dienos veiklos centro dailės ir rankdarbių užimtumo dalyviai vyko į PC "Klaipėdos
Akropolis" kino teatrą žiūrėti filmo "Audros vaikas".
Dėkojame Klaipėdos valstybinės kolegijos studentams ir dėstytojams už 2019 m. Kalėdų laikotarpyje
padovanotą galimybę išvykai!

2020 m. liepos 28 d. - kupina daug įspūdžių, geros nuotaikos bei sportiška diena Dienos veiklos centro
Salantų padalinio jaunuoliams. Lydimi įstaigos socialinių darbuotojų vyko į pažintinę kelionę traukiniu iš
Plungės į Šiaulius. Šiauliuose vaikščiota po miestą, aplankytas Botanikos parkas ir kitos lankytinos Šiaulių
miesto vietos.
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2020 m. liepos 28 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, lydimi darbuotojų vyko į Pakruojo dvarą.
Dėkojame Pakruojo dvarui, kad pasidalijo su mumis edukacijomis, dvaro istorija ir nuostabia išpuoselėta
dvaro aplinka!

2020 m. liepos 21 d. Dienos veiklos centro neįgalieji lydimi darbuotojų dalyvavo pažintinėje išvykoje į
Šilutę. Išvykos metu ieškojo "Šilutės sekretų", lankėsi Šilutės šeimų skvere.

2020 m. liepos 17 d. Dienos veiklos centro neįgalieji lydimi darbuotojų dalyvavo motyvacinėje išvykoje į
Palangą prie jūros. Išvykos metu, neįgalieji lankėsi Palangos Gintaro muziejaus parke, rožių skvere, buvo
užlipę ant Birutės kalno bei ilsėjosi prie iūros.
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2020 m. liepos 11d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio darbuotojai atstovavo įstaigą ir dalyvavo
vasaros šventėje Laiviuose (Kretingos raj.). Šventės metu padalinio darbuotojos prekiavo klientų
pagamintais darbeliais iš keramikos ir rankdarbių veiklų.
Dėkojame Laivių bendruomenės pirmininkei Rožei Žvinklienei už kvietimą ir svetingą priėmimą!

2020 m. liepos 7 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, jų mamytės, globėjai ir darbuotojai, turėjo galimybę
įstaigoje nemokamai pasitikrinti akis bei pasikonsultuoti su akių gydytoja.
Nuoširdžiai dėkojame už mūsų akių patikrą ir konsultacijas!

2020 m. liepos 3 d. popietę, Dienos veiklos centre vyko Valstybinės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienos paminėjimas. Šventės metu skambėjo muzika, buvo skaitomos eilės ir neįgalieji
pristatė naujai sukurtą šokį.
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SVARBI INFORMACIJA!
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L A I K I N A I STABDOMOS PASLAUGOS T E I K I M O TERMINAS ĮSTAIGOS DIENOS
SOCIALINĖJE G L O B O J E
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. gegužės 6 nutarimu Nr. 451 „Dėl Lietuvos
Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo" pakeitimo" 1.24. ir 1.26. papunkčiais, pratęsiamas karantino laikotarpis
Lietuvoje. Atitinkamai teikiamos dienos socialinės globos paslaugos Dienos veiklos centre, vadovaujantis
vyriausybės nutarimu, nebus teikiamos neįgaliems žmonėms iki 2020 m. gegužės 29 d. [skaitytinai.
Šiuo laikotarpiu mokestis už paslaugas nebus skaičiuojamas.
SVETAINĖ Pagalbasau.lt A P I E EMOCINĘ SVEIKATĄ IR P A G A L B O S
G A L I M Y B E S (nuoroda). (2020-04-21)
EMOCINĖ IR PSICHOLOGINĖ P A G A L B A SAU IR A R T I M I E S I E M S KARANTINO
M E T U (nuoroda). (2020-04-10)
SVARBI I N F O R M A C I J A TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS G L O B O S PASLAUGOS GAVĖJŲ
A R T I M I E S I E M S (nuoroda)
Platesnė informacija LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinėje svetainėje (nuoroda) .

PADĖKA
Dėkojame VŠĮ Laisvės TV už padovanotus ir 2020 m. gegužės 6 d., Lietuvos kariuomenės atstovo
pristatytus skydelius veidui (50 vnt.).
Dėkojame Maltos ordino pagalbos tarnybai už padovanotus respiratorius FFP2 (50 vnt.).
Dėkojame VŠĮ Laisvės TV už padovanotas ir 2020 m. balandžio 30 d., Lietuvos kariuomenės atstovo
pristatytas medvilnines kaukes (100 vnt ) ir kombinezonus (20 vnt).
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Dienos veiklos centro ir Salantų padalinio socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai,
teikiantys dienos socialines paslaugas neįgaliesiems, dirba iš namų, nuotoliniu būdu. Dalinamės atliktais
darbais.
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Nuo 2020 m. kovo mėn. Dienos veiklos centras pradėjo mankštintis ir vykdyti veiklas vykdant
bendradarbiavimo su SIŽGB "Kretingos viltimi" sporto projektą "Neįgalaus jaunimo sveikatinimo per
sportą programą "JUDĖK SU DRAUGU". Ruošimės metinėms sporto rungtynėms spalio mėn. Projekte
būtinai įjungiame sunkios negalios, ratukais besinaudojančius jaunuolius, savanorišką jaunimą ir
tarptautinius savanorius. Projektas jungia partnerius iš Dienos veiklos centro Salantų padalinio, Telšių ir
Šilutės.
Partneriams
jau
parengta
ir
išsiųsta
projekto
sporto
metodika.
Esame dėkingi Kretingos Simono Daukanto progimnazijai, kad galime lankytis jų sporto salėje ir
treniruotis.

2020 m. kovo 9 d. Dienos veiklos centro ES Solidarumo korpuso projekto savanoris Emre susitiko su
Kretingos Motiejaus Valančiaus bibliotekos jaunimo erdvių "Savas kampas" darbuotoju Mindaugu Orlovu,
švietimo centro "Tavo erdvė" jaunimo darbuotoju Antanu Jonausku ir Kretingos rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų koordinatore Inga Biliūnaite - Rušinske. Aptartas bendradarbiavimas ir tarptautinių
savanorių laisvalaikio galimybės.
Dėkojame Kretingos rajono savivaldybės jaunimo organizacijoms už bendradarbiavimą!
2020 kovo 6 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lankėsi Salantų gimnazijos mokiniai, kurie
domėjosi keramika, mokėsi lipdymo ir žiedimo amato.
Dėkojame Salantų gimnazijai už bendradarbiavimą!
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