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2022 M. BIRŽELIO – RUGPJŪČIO MĖN. NAUJIENŲ ARCHYVAS 

 

2022 m. rugpjūčio 31 d., pirmąją dieną po atostogų, Dienos veiklos centro klientams buvo suorganizuota 

"Diena Kitaip". Iki pietų klientai ir darbuotojai dalyvavo ženkliukų kūrimo ir muiliukų darymo edukaciniuose 

užsiėmimuose. Visi aktyviai dalyvavome ir įsitraukėme į kūrybinį procesą. O po pietų, visi kartu atšventėme 

Vaidoto ir Ričardo gimimo dienas bei linksminomės diskotekoje.  

 
  

2022 m. rugpjūčio 30 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio klientus, po 4 savaičių atostogų, pasitiko 

"Meškutė" ir padalinio darbuotojai su nuotaikingomis užduotimis, šokiais ir dainomis. 
 
2022 m. liepos 29 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio klientai, lydimi darbuotojų vyko į metinę - 

pažintinę kelionę į mini Zoo sodą Dargaičių kaime, Šiaulių rajone bei Kryžių kalną. Grįžome pilni naujų 

įspūdžių ir praturtėję Žemaitijos krašto patirtimi. 
  
2022 m. liepos 22 d. po tarptautinės stovyklos "Aš galiu dirbti", Dienos veiklos centre lankėsi stovyklautojai iš 

Latvijos Respublikos Liepojos ir Kuldygos neįgaliųjų organizacijų, neįgalieji, jų mamos ir socialinio darbo 

specialistai. Pristatyta įstaiga, papasakota apie mūsų vykdomas veiklas, pasikeista gerąja darbo patirtimi. 
#LATLIT #Icanwork #Interreg 

 
  

2022 m. liepos 18-22 dienomis Dienos veiklos centras organizavo tarptautinę stovyklą "Aš galiu 

dirbti" "Jaunimo sodyboje" Kėkštų km., Kretingos rajone. Stovykla buvo organizuojama pagal įstaigos 

vykdomą  ERDF 2014 - 2020 INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 



2 
 

finansuojamą projektą "StepForward: activating personal resourses and developing employability skills/I can 

work" Nr. 468. 
#LATLIT #Icanwork #Interreg 

 
 

2022 m. liepos 15 d. - "Draugystės kava" komandos išvyką su kava, arbata ir pačių gamintais užkandžiais į 

Kretingoje įsikūrusius gyvenimo namus. Gyvenimo namuose aplankėme buvusius mūsų centro lankytojus, 

pasidžiaugėme jaukiais namais, išpuoselėta aplinka ir puikiai praleidome laiką kartu. Esame dėkingi 

Gyvenimo namų šeimininkams už šiltą priėmimą! 

#Interreg #Icanwork #LATLIT #Draugystėskava 
 
Dienos veiklos centro teritorijos pievoje įrengtas 3 takų ilgalaikis labirintas. Tai įstaigos vykdomo ERDF 

2014 - 2020 INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamo 

projekto "StepForward: activating personal resourses and developing employability skills/I can work" Nr. 

468 viena iš veiklų ir investicijų. Esame pirmas neįgaliųjų dienos centras Lietuvoje, turintis labirintą, skirtą 

labirintų terapijos veiklai vykdyti. Labirinto centras dar bus įprasmintas įrenginiu, link kurio ves labirinto 

takai. 

Kviečiame kolegas, draugus, institucijas aplankyti mus ir išbandyti labirinto takus, kurie pritaikyti ne tik 

pėstiesiems, bet ir judantiems ratukininkams. 

Dėkojame: 

* įmonei MB "Gvidonos statyba" už priimtą iššūkį, pasiūlytas idėjas, atliktą kruopštų statybinį darbą, 

įprasminusiems mūsų idėją! 

* Ruta Januleviciene už konsultacijas, pastebėjimus, mokymus apie labirintų metodikos taikymą, pagalbą 

įgyvendinat idėją! 

#LATLIT #Icanwork #Interreg 

 
  

2022 m. liepos 12 d., po dviejų metų pertraukos Dienos veiklos centro (Kretinga) jaunuoliai su darbuotojų 

komanda vyko į metinę kelionę. Mūsų įstaigoje jau daug, dviejų aukštų autobusas nebetalpina, todėl 

nusprendėme su Salantų padaliniu keliauti atskirai, kad jie aplankytų tas vietas, kur dar nebuvo, o mes 

keliautume kur mums smagu! Šįkart, į Klaipėdos "Akropolio" kino teatrą, po jo, pasmaližiauti skanėstų. 
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2022 m. liepos 4-5 dienomis Dienos veiklos centro specialistų komanda dalyvavo įstaigos vykdomo ERDF 

2014 - 2020 INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamo projekto 

"StepForward: activating personal resourses and developing employability skills/I can work" Nr. 468 gerosios 

patirties pasidalijimo išvykoje Raseiniuose. Latvijos ir Lietuvos specialistai susipažino su Raseinių neįgaliųjų 

užimtumo centru, Raseinių nakvynės namų vykdomais darbais, projekto investicijomis, lankėsi Šiluvoje. 

Projekto darbo grupės susitikime aptartos vykdomos veiklos, rezultatai. 

Dėkojame mūsų projekto partneriams už bendrą kelionę, Raseinių neįgaliųjų užimtumo centrui už puikiai 

suorganizuotą tarptautinį susitikimą ir kolegų priėmimą. 

#LATLIT #Icanwork #Interreg 
  
2022 m. birželio 30 d. bičiuliavomės su kolegomis ir draugais Panevėžyje. Dienos veiklos centro ir Salantų 

padalinio komandos dalyvavo neįgaliųjų šokių festivalyje "5J" Panevėžio bendruomenių rūmuose, kurį 

organizavo Panevėžio Jaunuolių dienos centras. Dėkojame sukvietusiems mus į susitikimą pasidalinti savo 

šokio išraiškos talentais! 
  
2022 m. birželio 29 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio lankytojai lydimi socialinės darbuotojos Loretos 

Mickuvienės aplankė Japonišką sodą. Pasidžiaugė žmogaus rankomis sukurtu grožiu. Apžiūrėjo Bonsų sodą, 

Arbatos namelį. Japoniškame sode išvaikščiojo kalveles, tvenkinius, upelius ir tiltelius. 

 
  

2022 m. birželio 23 d. Dienos veiklos centro "Draugystės kava" atstovai pasitiko ir vaišino kava, arbata bei 

pačių gamintais užkandžiais Kretingos rajono savivaldybės administracijos, policijos komisariato, ugdymo 

įstaigų, švietimo centro, seniūnijų, Vaikų teisių apsaugos tarnybos, Prokuratūros bei Klaipėdos apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato atstovus prieš posėdį Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje. 

 
  

2022 m. birželio 22 d. Gargždų socialinių paslaugų centre susirinko kolegos iš analogiškų įstaigų Joninių 

tradicijoms paminėti. - Tai tęstinis tradicinis renginys "Skriski, kūrybos paukšte", vykstantis jau 16 kartą. 
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2022 m. birželio 15 d. padalinio klientai lydimi darbuotojų lankėsi V. Into akmenų muziejuje ir sodyboje 

Mosėdyje. 

Esame dėkingi sodybos šeimininkei D. Intaitei ir muziejininkei L. Padleckienei už šiltą priėmimą ir 

ekskursiją. 
  

 
  

2022 m. birželio 13 dieną Dienos veiklos centro jaunuoliai dalyvavo Kretingos rajono savivaldybės M. 

Valančiaus bibliotekoje vykusiuose ženkliukų darymo edukaciniuose užsiėmimuose. Kaip ženkliukus 

susikurti ir pasidaryti mus mokė vyresn. bibliotekininkė Simona Gagilaitė. Kiekvienas susikūrėme po sau mielą 

ženkliuką! Užsiėmimų metu padėjo Dienos veiklos centro socialinio darbuotojo padėjėja Jolanta Juciuvienė ir 

KU studentė Greta Klapatauskienė. 
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2022 m. birželio 10-11 dienomis Kretingos Rotušės aikštėje vyko Tautodailės ir amatų šventė NEŽIOPSOSI-

NESTOKOSI, kurioje dalyvavo Dienos veiklos centras ir Salantų padalinys. Šventės - mugės metu buvo 

prekiaujama įstaigos lankytojų sukurtais darbais. 
 
2022 m. birželio 10 d. Dienos veiklos centre vyko vykdomo ERDF INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 finansuojamo projekto "StepForward: activating personal 

resources and developing employability skills/I can work" Nr. 468 WG ir SG (darbo ir projekto veiklų 

planavimo grupės) susitikimas. Susitikime dalyvavo Latvijos Kuržemės projektų planavimo agentūros, 

Kretingos Dienos veiklos centro, Raseinių neįgaliųjų užimtumo centro projekto vykdymo darbo grupės. 

Aptartos įgyvendintos veiklos, suplanuoti sekantys darbai ir veiklos. Svečiai aplankė Padvarių globos namų 

bendruomeninius gyvenimo namus, Kretingos socialinių paslaugų centro vaikų bendruomeninius gyvenimo 

namus, nakvynės namus ir susipažino su vykdomo projekto investicijomis Dienos veiklos centre. 

#LATLIT #Icanwork#Interreg 

#Draugystėskava 

 
  

2022 m. birželio 9 d. Kretingos M. Valančiaus bibliotekoje vyko tarptautinė konferencija "Socialinio darbo 

sampratos gerinimas per tarpinstitucinį bendradarbiavimą" pagal Dienos veiklos centro vykdomo ERDF 

INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 finansuojamo 

projekto "StepForward: activating personal resources and developing employability skills/I can work" Nr. 468 

programą. Konferencijos dalyvius pasveikino Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius, 

Socialinės paramos skyriaus vedėja Kristina Mažonienė, Latvijos Kuržemės regiono projektų planavimo 

agentūros pagrindinis projekto partnerio vadovas Alise Lūse. Dalyviai iš Latvijos Kuržemės regiono, Lietuvos 

Kretingos, Gargždų, Raseinių aktyviai dalyvavo domėdamiesi pranešimų turiniu, analizuodami pasisakymus. 

Gausi susirinkusiųjų komanda praleido turiningą dieną, pasikeitė socialinio darbo patirtimis, palygino Latvijos 

ir Lietuvos socialinio darbo organizavimo ypatumus. 

Dėkojame lektoriams už ypatingai išgrynintus pranešimus, savanoriams už pagalbą, Dienos veiklos centro 

darbuotojų komandai už pasirengimo ir įgyvendinimo atliktus darbus! 

#LATLIT #Icanwork #Interreg 

#Draugystėskava 
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2022 m. birželio 8 d. Dienos veiklos centro socialinio darbuotojo padėjėja Asta Venckienė su tarptautine 

savanore Karyna lydėjo mūsų jaunuolius į Plungės socialinių paslaugų centrą, kuriame vyko molio edukacija. 

Buvome supažindinti su Plungės socialinių paslaugų centro veikla, klausėmės įdomaus pasakojimo apie molio 

atsiradimą. Patys lipdėme du keramikos gaminius. Specialistė pasidalino sukaupta patirtimi apie molio savybes, 

dirbinių technologijas. Po edukacijos sėdome prie bendro pietų stalo. Pailsėję turėjome puikią popietę, 

pristatėme save, pasidžiaugėme susirinkusiais. Renginį vainikavo laikas skirtas šokiams. 

   
  

2022 m. birželio 6 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko Sveikatingumo diena. Po sočių pusryčių, 

visa padalinio bendruomenė nuėjo į Salantų miestelio stadioną, kuriame vyko įvairios rungtys. Sportinėse 

rungtyse neįgalieji ir darbuotojai galėjo išbandyti patys save bei savo jėgas. 

Savo jėgas galėjo išbandyti rungtyse: baudų mėtymo, kamuolio spyrimo į vartus, smiginio mėtymo, ėjimo su 

vasaros slidėmis, šuolyje į tolį ir kt.Sveikatinimosi dieną užbaigėme gardžiais pietumis ir diskoteka. 
 


