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2022 m. sausio – gegužės mėn. Naujienos 

2022 m. gegužės 26 d. Dienos veiklos centro komanda dalyvavo "Klaipėdos 

lakštutės" organizuotame sporto renginyje “Boccia vienija mus” , kuriame susirinko 30 komandų iš 

visos Lietuvos. Buvo smagi patirtis pasivaržyti su stipriais konkurentais Boccia žaidime ir susitikti 

su senais gerais draugais iš kitų socialinių įstaigų. Ačiū Dienos veiklos centro komandai ir lauksime 

kvietimo kitais metais į šį nuostabų renginį! 

 
  

2022 m. gegužės 25 d. Dienos veiklos centro ir Salantų padalinio lankytojai, lydimi darbuotojų, 

dalyvavo SIŽGB Kretingos Viltis organizuojamoje kelionėje. Kelionės metu buvo lankytasi VĮ 

"Vilties erdvė" savarankiško gyvenimo namuose, Mažeikių muziejuje dalyvauta edukacijoje 

"Pažintis su tošininkystės amatu", pietauta ir žaistas boulingas "Mažeikių boulinge", o grįžtant namo 

aplankytas Renavos dvaras. 

  

2022 m. gegužės 13 d., popietiniame laike, prisiminėm žemaičių tarmę bei paminėjom Šeimos 

dieną. Mūsų darbuotoja Laima Stonkuviene kartu su Asta Venckiene subūrė SIŽGB "Kretingos 

vilties", "Mamyčių", "Lankytojų" ir "Darbuotojų" komandas į Žemaičių kalbos viktoriną. Dalyvavom 

visi! Mus aplankė žemaitis "Ontė". Buvo daug juoko, linksmybių ir bendrystės. Skaitėme žemaitiškus 

eilėraščius, vertėme žodžius į žemaičių tarmę ir literatūrinė kalbą, varžėmės išmintimi. Viktorinos 

dalyviams įteikti diplomai. 

 
  

2022 m. gegužės 9 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio lankytojai popietinės veiklos metu 

aplankė Mindaugo Ivanausko zoosodą, pasivaikščiojo po Salantų miestelį ir parką. 
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Branginkime kiekvieną gyvenimo akimirką, 

nes jos negrįžta... 

Branginkime kiekvieną šalia esantį, 

nes jie išeina... 

Branginkime prisiminimus, 

nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės... 

Saugokime savo viltis ir svajones, 

nes jos padeda gyventi... 

Pagaliau saugokime patys save, 

nes esame labai reikalingi ir svarbūs! 

Su Motinos diena! 

2022 m. balandžio 29 d. Dienos veiklos centre, gegužės 6 d. - Salantų padalinyje šventiškai 

paminėjome Mamyčių dieną. Buvo gera pabūti drauge šventėje po dviejų metų pertraukos... 

  

  

2022 m. balandžio 24 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio atstovai dalyvavo Platelių kultūros 

centro organizuotoje Jurginių mugėje, kurioje pristatė bei prekiavo padalinio neįgaliųjų darbeliais. 

 

2022 m. balandžio 22 d. Dienos veiklos centre ir Salantų padalinyje vyko Atvelykio šventė. Švenčių 

metu buvo kalbama apie Velykų papročius ir tradicijas, ridenami margučiai, žaidžiami įvairūs 

žaidimai. 

  

2022 m. balandžio 15 d. - Salantų miestelio bibliotekoje eksponuojama Dienos veiklos centro Salantų 

padalinio lankytojo kryželiu siuvinėtų darbų paroda. Vytautas parodą parengė, padedant socialinei 

darbuotojai Loretai Mickuvienei. 

  

2022 m. balandžio 13 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio klientai lankėsi ir džiaugėsi 

Palangos baseino malonumais. 

  

LPF "Maisto banko" akcija 2022 m. kovo 25-26 d. Dienos veiklos centro ir Salantų padalinio 

darbuotojai bei savanoriai dalyvavo LPF "Maisto banko" akcijoje Palangos Rimi ir Skuodo IKI 

prekybos centruose. Dalis paramos keliaus į mūsų rajone atvykusias ukrainiečių šeimas. 

Ačiū už aukotojų socialinį atsakingumą! 

  

Dienos veiklos centro lankytojai 2022 m. kovo 25 d. popietę lankėsi Kretingos rajono savivaldybės 

M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje. Lankytojai turėjo galimybę susipažinti su bibliotekos 

erdvėmis, teikiamomis paslaugomis, išbandyti modernius "muzikinius fotelius" ir sudalyvauti 

edukaciniuose popierinių paukštukų darymo užsiėmimuose. 

Su biblioteka supažindino ir edukacinius užsiėmimus mums pravedė Vyresn. bibliotekininkė Zofija 
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Mačiuvienė. 

Susitikimo metu, Dienos veiklos centro vykdomo projekto "Aš galiu dirbti" komanda pavaišino 

bibliotekos darbuotojus, savo pačių iškeptu pyragu, mokomosios maisto ruošos metu... 

Esame labai dėkingi bibliotekos darbuotojams už įdomią edukacinę popietę. 

   

  

  

Apie savanorystę Dienos veiklos centre 2022 m. kovo 25 d. Pajūrio naujienų "Kuprinė" (nuoroda). 

  

 

FOTO DARBŲ PARODA "Priimti negalią..." 

Tęsdami bendradarbiavimą, 2022 m. kovo 23 d., Kretingos ligoninės vaikų ligų skyriuje pradėjome 

eksponuoti mūsų įstaigos savanorio Tado Darulio foto darbų parodą "Priimti negalią...". Ši foto 

darbų paroda jau apkeliavo dalį Lietuvos, ir dabar 1 mėn. sustos minėtose erdvėse. Taip pat labai 

džiaugėmės, kad Kretingos ligoninėje pradėjo veikti vaikų ligų skyrius ir mūsų rajono mažiesiems 

ligoniukams nebereiks vykti toliau nuo namų gydytis. Linkime sėkmės ir sveikatos visiems, vaikų 

ligų skyriaus specialistams ištvermės ir stiprybės! 

  

2022 m. kovo 23 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinys paminėjo Pasaulinę poezijos 

dieną. Šventės metu padalinio lankytojos Viktorija ir Ramūnė skaitė savos kūrybos eiles, skambėjo 

dainos ir buvo šokami lietuvių liaudies šokiai. 

  

 
 

 

2022 m. kovo 21 d. minima Pasaulinė Dauno sindromo diena. Šios dienos tikslas – formuoti 

teigiamą visuomenės požiūrį į Dauno sindromą turinčius žmones, jų ir jų šeimų integraciją į 

visuomenę. Dauno sindromas – genetinis sutrikimas, pasireiškiantis dėl įgimto chromosominio 

defekto – 21 chromosomos patrigubėjimo. Kaip bebūtų gaila, mes nesame nei vienas apsaugotas nuo 

šios genetinės ląstelių susidarymo klaidos. Nėra nustatyta, kas lemia šią genetinę ligą. Pagal atliktus 

tyrimus, nėra įrodymų, kad ankstesnis tėvų gyvenimo būdas galėtų tūrėti įtakos tokiai vaiko ląstelių 

https://www.pajurionaujienos.com/?sid=22961&act=exp&fbclid=IwAR0lmBxo6jgIyXqKlvq7Qhnf8v7hvwGwvOW2r8eHHSwsCA01JU3V9BrU1_0
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anomalijai. Juk pasaulyje iš 700 gimstančių vaikų, 1 gimsta su Dauno sindromu. 

Šią dieną buvom žaismingi, juk kovo 21 dar vadinama "Saulyčių diena" ir yra skirtingų kojinių diena. 

Minint šią dieną, žiūrėjome filmą apie Dauno sindromo žmones, solidarizuodamiesi dėvėjome 

skirtingas kojines, žaidėme žaidimus, džiaugėmės, kad mūsų bendruomenėje yra labai draugiškų 

jaunuolių, dar vadinamų Saulės vaikais. 

   

  

2022 m. kovo 18 d. Dienos veiklos centro "Draugystės kava" komanda dalyvavo Kretingos 

muziejaus organizuojamose edukacijose "Kretingos dvaro kepiniai". Edukacijų užsiėmimus veda 

Vida Viskontienė, sertifikuoto tautinio paveldo produkto – duonos – kepėja. 

Edukacijų metu "Draugystės kava" komanda mokinosi kepti šventinį ragaišį. 

O atsidėkodami už edukaciją ir labai įdomią popietę, edukacinių užsiėmimų vadovei 

padovanojome, mokomosios maisto ruošos metu, pačių iškeptą sveikuolišką duonelę ir floristikos 

veiklos dalyvių nupintą verbą. 

  

   

  

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS 

paminėjimas Dienos veiklos centre 

 

"Kas gali nemylėti tėvynės? 

Neįsivaizduoju žmogaus, kuris nejaučia meilės savo gimtajai šaliai, nes ji - tai jis pats, jo 
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asmenybės šerdis." 

(Prezidentas Valdas Adamkus) 

Švęskime LAISVĘ 

   

  

 

2022 m. kovo 4 d. Dienos veiklos centre svečiavosi Palangos moterų "Lions" klubo narės 

Raimonda Mitkuvienė ir Vilma Vaičiulienė, kurios atvežė įstaigos bendruomenei paramą ir Eglės 

Baranauskaitės eilėraščių knygas "Jausmų sala". 

Ačiū Palangos moterų "Lions" klubo nariams, kad nepamirštą mūsų! 

  

2022 m. vasario 15 d. paminėjome Dienos veiklos centre Vasario 16-ąją - Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dieną. 

 
  

2022 m. vasario 14 d. Dienos veiklos centre ir Salantų padalinyje su dainomis, su šokiais ir mielais 

siurprizais paminėta Šv. Valentino diena. 

 
  

2022 m. vasario 2 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio klientai lankėsi Salantų kultūros centre, 

kuriame apžiūrėjo medžio drožėjo ir tapytojo Vytauto Jaugėlos darbų parodą. 

  

2022 m. sausio 28 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio klientai lankėsi Salantų miesto 

bibliotekoje, kurioje dalyvavo edukacinėje popietėje, skirtoje paminėti lietuvių rašytojos Ievos 

Simonaitytės 125- osioms gimimo metinėms paminėti. Bibliotekos darbuotojos Jūratė ir Angelė 
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papasakojo rašytojos biografiją bei supažindino su kūriniais. Taip pat apžiūrėjo bibliotekoje A. 

Zeleckio fotografijos darbų parodą. 

Esame dėkingi Salantų bibliotekos darbuotojams už šaunią popietę ir bendradarbiavimą! 

  

Sausio 13-oji diena - Laisvės gynėjų diena 

- Ši atmintina diena paminėta tiek Dienos veiklos centre, tiek Salantų padalinyje. Uždegtas 

atminimo laužas, sugiedotas Lietuvos himnas, skaitytos eilės, vaišintasi karšta arbata bei uždegtos 

žvakutės prie Lietuvos gynėjų paminklo Salantų miestelyje. 

 


