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2021 METAIS VYKDOMA PROJEKTINĖ VEIKLA 

  

2021 m. liepos - spalio mėn. bendradarbiaujant su Kretingos neįgaliųjų draugija 

vykdomas 2021 m. socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektas, kurio 

metu neįgaliųjų draugijos senjorai lankosi meno užsiėmimuose vieną kartą per savaitę ir kuria 

meno darbelius įvairia technika.  
--------------------------------------- 

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. Dienos veiklos centre prasidėjo Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projekto "Bendrystė veža..." veiklos. 
  

Projekte 2021 metais bus vykdomos šios veiklos: 

 nuo balandžio 14 d. - Žolinčiaus užsiėmimai; 

 nuo balandžio 16 d. - Sportinė veikla; 

 nuo balandžio 20 d. - Kompiuterinė pažintinė veikla apie augalus; 

 nuo gegužės 6 d. - Pažintis su žirgais. 

Projektas vykdomas bendradarbiaujant su  SIŽGB "Kretingos viltis". 
  

ŽOLINČIAUS UŽSIĖMIMAI 

  

   

  

2021 m. spalio 28 d. Dienos veiklos centre įvyko Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projekto "Bendrystė veža..." vienos iš 

veiklų "Žolinčiaus užsiėmimai" pristatymas, o kartu ir užbaigimas. Pristatymo metu, 

pristatyti nuveikti darbai: įvairių žolelių sodinimas, auginimas, rinkimas, džiovinimas ir 

rūšiavimas į arbatų rinkinius; dar kartą prisiminta įvairių augalų nauda; skanauti pačių 

sudžiovinti vaisiai, daržovės ir uogos. 
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2021-09-08 

Žolinčiaus užsiėmimai. Kėkštų kaimo pievose ir pamiškėse, žolininkės Janina Daniliene 

pamokyti rinkome įvairias žoleles, iš kurių bus ruošiama ir maišoma vaistažolių arbata.  
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KOMPIUTERINĖ PAŽINTINĖ VEIKLA  APIE AUGALUS 

  

Nuo 2021 m. balandžio 20 d. prasidėjo Dienos veiklos centro bendradarbiavimo su SIŽGB 

"Kretingos viltis" socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliems bendruomenėje 2021 m. 

projekto "Bendrystė veža..." Kompiuterinė pažintinė veikla apie augalus. 

   

  

Paroda "Mano mintys pievoje" 
Dienos veiklos centre eksponuojama neįgaliųjų darbai, sukurti 3D piešimo programa. 

Informacinės technologijos suteikė galimybę asmenims, turinčių specialiųjų poreikių, 

išlaisvinti savo mintis bei kūrybinius gebėjimus, naudojantis kompiuterine programa.Tai 

bendradarbiavimo su SIŽGB "Kretingos Viltis" Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projekto "Bendrystė veža..." viena iš veiklų 

"Kompiuterinė pažintinė veikla apie augalus". 
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PAŽINTIS SU ŽIRGAIS 
 

Aktyvus laikas su žirgais ir kineziterapeute Irmante tiek žirgyne, tiek prie Baltijos jūros. 
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SPORTINĖ VEIKLA 

 

Pasiruošimas sportinėms varžyboms. Mokomės, "repetuojame" estafetes, kad kuo geriau ir 

sklandžiau pasisektų per varžybas. 

   

 

Sportinės veiklos pabaiga... 
Pusę metų kūrėm, sportavome, rungtyniavome ir varžėmės.. 

Sporto šventės metu parodėme ką išmokome "Sporto būrelio" metu ir kiekvienas iškovojome 

savo asmeninę pergalę. 
  

   

  

   
2021-11-10 

2021 m. spalio 4 d. dalis Dienos veiklos centro ir Salantų padalinio jaunuolių lydimi 

darbuotojų, vykdant bendradarbiavimo projektą su SIŽGB "Kretingos viltimi", aplankė 

Juodkrantės socialinių paslaugų centrą, skanavo jų vaišinama žuviene, piešė ant akmenų, 

išvaikščiojo Nidos miestelio takus ir mūsų Lietuvos auksines kopas. 

Dėkojame SIŽGB "Kretingos vilčiai" už bendrystę ir galimybę per projektines veiklas mūsų 

jaunimui aplankyti nuostabias Lietuvos vietas! 
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