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2023 M. RUGSĖJO-GRUODŽIO MĖN. NAUJIENŲ ARCHYVAS 

 

2022 m. gruodžio 21-22 dienomis Dienos veiklos centre ir Salantų padalinyje vyko šventė, 

skirta kartu su visa bendruomene pabūti kartu ir atšvęsti Šv. Kalėdas. 

   

  

2022 m. gruodžio 19 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio bendruomenei Kalėdinį 

koncertą dovanojo Salantų lopšelio-darželio "Rasa" vaikučiai. 

 
  

2022 m. gruodžio 19 d., jau tapo tradicija prieš Šv. Kalėdas, papuošėme VšĮ Kretingos 

ligoninės Vaikų ligų skyriaus langus karpiniais iš popieriaus. 

 
2022 m. gruodžio 14 d. į Dienos veiklos centro Salantų padalinį atkeliavo Betliejaus taikos 

ugnis, kurią atnešė Salantų gimnazijos skautai, lydimi skautų vadovės Aušros Kundrotienės. 
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Gražiomis dainomis sušildė visų mūsų širdis, palinkėjo visiems sveikatos ir Dievo palaimos. 

Ačiū skautams už draugystę! 

 
  

2022 m. gruodžio 14 d. Dienos veiklos centras svečiavosi pas Kretingos M. Tiškevičiūtės 

mokyklos specialiųjų klasių auklėtinius. Mantas ir Vaidas aplankė buvusias mokytojas, kurias 

prie arbatos puodelio pavaišino "Draugystės kava" komandos iškeptais meduoliniais 

sausainiais. O specialiųjų klasių auklėtiniai, padedami savo mokytojų, sudalyvavo ženkliukų 

gaminimo edukacijoje. 

#LATLIT #Icanwork #Interreg #Draugystėskava 

  

2022 m. gruodžio 13 d., Šv. Liucijos dieną, į Dienos veiklos centrą šviesą ir kalėdinę dvasią 

atnešė mažieji angeliukai iš lopšelių-darželių "Pasaka" ir "Eglutė". 

  

  

2022 m. gruodžio 12 d. Dienos veiklos centras pakvipo bičių vašku. Visi turėjome galimybę 

patys išbandyti senovinį žvakių liejimo amatą ir išsilieti, medumi kvepiančias, žvakutes. 

Ačiū Sigutei Bendikienei už labai įdomų pasakojimą apie lietuvių bičiulystę su bitėmis ir 

edukaciją! 
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2022 m. gruodžio 8 d. Dienos veikos centras dalyvavo tradiciniame renginyje "Šalnos gūsis 

VI", kurį organizavo Palangos miesto socialinių paslaugų centras. 

 
  

2022 m. gruodžio 8 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio lankytojų, sukurti keramikos ir 

siuvimo darbeliai iškeliavo į Platelių muziejų, kuriame vyko Kalėdinė mugė paroda - 

pardavimas. 

  

2022 m. gruodžio 4 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo Platelių kultūros 

namų organizuotame padėkos renginyje ir prekiavo centro lankytojų sukurtais keramikos ir 

siuvimo darbais. 

 
  

Draugystės kava atstovai Vitalija, Mantas ir Vaidas, praėjusią savaitę, net tris dienas kepė 

sausainius, kvepiančius medumi ir cinamonu. Kvepino ir masino gardžiais aromatais visą 

Dienos veiklos centrą. 

O meduoliniais sausainiais vaišino, 2022 m. gruodžio 2 d. vykusio labdaros-paramos 

vakaro „Palaiminki gerumą…“ svečius. Labdaros-paramos vakaro metu buvo kviečiama 

pasidalinti gerumu – aukoti Kretingos miesto, rajono bei Kretingoje gyvenantiems ukrainiečių 

vaikams ir jaunuoliams, sergantiems sunkiomis ligomis. 

#LATLIT #Icanwork #Interreg #Draugystėskava 
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2022 m. gruodžio 2-3 dienomis Dienos veiklos centro atstovai dalyvavo kalėdinėje mugėje 

Kretingos raj. savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje, kurioje prekiavo neįgaliųjų 

suskurtais darbeliais. 

  

2022 m. lapkričio 28 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio lankytojai kartu su socialine 

darbuotoja Loreta Mickuviene lankėsi Kretingos bažnyčios požemiuose. Labai esame dėkingi 

gidui Antanui Jonaičiui už puikią ekskursiją ir įdomius pasakojimus. Išvykos metu aplankėme 

seniausią Žemaitijos bažnyčią, Kretingos bažnyčios kriptas, Šv. Antano rūmų rūsį, kuriame yra 

Chodkevičiaus šeimos sarkofagai, buvome supažindinti su vienuolynų ir vienuolių gyvenimu 

ir istorija, pamatėme iš bažnyčios bokšto, kokia graži mūsų Kretinga. 

  

2022 m. lapkričio 27 d. Dienos veiklos centro atstovai dalyvavo kalėdinių vainikų pynimo 

popietėje Kretingos raj. M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje. Renginio metu buvo siekiama 

Lietuvos rekordo - vienu metu, vienoje vietoje, iš gausybės ką tik sukurtų kalėdinių vainikų 

buvo suformuota milžiniška kalėdinių vainikų kompozicija. 

  

2022 m. lapkričio 25 d. Dienos veiklos centro jaunuoliai, lydimi darbuotojų dūko Smiltynės 

pajūruje. Lietuvos ledo jachtų ir vėjaračių asociacija padovanojo pramogą - vėjaračiais pajūriu. 

Dėkojame vadovui Matui Mizgiriui ir jo komandai už nuostabų laiką! 

 
  

2022 m. lapkričio 17 d. Dienos veiklos centras dalyvavo tradicinėje draugystės šventėje, kurią 

organizuoja Priekulės socialinių paslaugų centras. Šių metų šventės tema "Disko 

ritmu". Dienos veiklos centras atliko šokį "Tu ne vienas ir ne vienišas". Buvo gera susitikti 

senus draugus ir pažinti naujus. 

 
  

2022 m. lapkričio 16 d. Kretingoje, Simono Daukanto progimnazijoje, nuaidėjo Tolerancijos 

dienos žinutė mums visiems - "Mano delne Tavo ranka". Susibūrėme visi rudens projekto 

dalyviai: Kretingos Simono Daukanto progimnazija, Marijos Tiškevičiūtės mokykla, Jurgio 

Pabrėžos universitetinė gimnazija, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo 

Kretingos filialas, Dienos veiklos centras, SIŽGB "Kretingos viltis", Kretingos rajono 
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savivaldybės administracija, mūsų rajono meras. Buvo daug šilumos, gerų emocijų, dainų ir 

bendrystės, pasidalijimo projekto vyksmo patirtimi. 

Tolerancija mus turi lydėti kasdien, sutinkant ir išlydint draugą, kolegą, kaimyną, artimąjį. 

Bendrystės laikas sukūrė stebuklą, mes pažinome vieni kitus labiau, ir šiandien tapome truputį 

geresni nei vakar! 

Būkime geresni vieni kitiems, kasdien vis iš naujo! 
Projektą finansavo Kretingos rajono savivaldybė 

 
  

2022 m. lapkričio 3 d. Dienos veiklos centre lankėsi kolegos iš Latvijos Respublikos 

Kalnciems miesto ir savivaldybės daugiafunkcinio socialinių paslaugų centro Dspc Laipa 

specialistai ir vadovai. Aptartos teikiamos paslaugos dienos centruose, palyginti panašumai ir 

skirtumai, atsakyta į vieni kitiems rūpimus klausimus. 

Linkime sėkmės mūsų kolegoms Latvijoje svarbioje socialinių paslaugų teikimo srityje. 

Džiaugiamės, kad galime mokytis vieni iš kitų. 

  

2022 m. spalio 27 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje svečiavosi SIŽGB "Plungės 

viltis" atstovai. Jaunuoliai, lydimi darbuotojų, aplankė savo draugą Daną, šiuo metu gyvenantį 

padalinyje. Svečiai domėjosi užimtumo veiklomis, mokėsi lipdyti iš molio ir dalinosi patirtimi. 

Esame dėkingi SIŽGB "Plungės viltis" pirmininkei Romualdai Šimkuvienei už bendrystę! 

  

2022 m. spalio 19 d. popietę "Draugystės kava" komanda svečiavosi Kretingos Šv. Antano 

dienos centre, kur su vaikais kartu gamino visų vaikų taip mėgstamą desertą "Tinginį". Vaikai 

labai aktyviai įsitraukė į gaminimo procesą. Buvo išlaižytas net katiliukas, kuriame gaminome 

šokoladą... Kai pagaminome ir susitvarkėme virtuvėlę, visi kartu vaišinomės Vaido ir Manto, 

prieš dieną padarytu "Tinginiu". Po saldžių vaišių ir pietų vaikų laukė ženkliukų darymo 

edukacija. Vaikai atsakingai ir kruopščiai piešė ženkliukus sau, savo mamai, sesei, broliui ar 

draugui. 

 #LATLIT #Interreg #Icanwork#Draugystėskava 

 
  

2022 m. spalio 17 d. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos 

filiale vyko pažintinė pamoka apie neįgalumo pažinimą. Diskutavome, analizavome, 
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tikrinomės žinias ir mokėmės būti atidesni, dėmesingesni mūsų aplinkoje sutinkamiems 

negalią turintiesiems. Tai vykdomo Tolerancijos projekto "Mano delne Tavo ranka" 

susitikimas ugdymo įstaigose. 

  

Dienos veiklos centras ir Salantų padalinys 2022 m. spalio 14-15 dienomis dalyvavo LPF 

"Maisto banko" organizuojamoje, maisto produktų rinkimo nepasiturintiems, akcijoje 

Palangos "LIDL" ir Salantų "IKI" prekybos centruose. 

  

2022 m. spalio 10 d. popietę Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje vyko 

bendradarbiavimo projekto "Mano delne Tavo ranka" pamoka apie negalios pažinimą ir 

talentus. Dienos veiklos centro direktorė B. Viskontienė ir ES Solidarumo korpuso savanorė 

Katerina Chkhvimiani kalbėjo apie negalią ir jos talentus, savanorystės socialinėje įstaigoje 

svarbą. 

Dėkojame gimnazijai ir jos mokytojoms Daivai Firantienei ir Daivai Martinkuvienei už 

bendradarbiavimą ir iniciatyvumą! 

 
2022 m. spalio 3 d. Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje, vienoje iš klasių, vyko 

pamoka apie negalios mūsų visuomenėje pažinimą. Dienos veiklos centro direktorė Birutė 

Viskontienė, SIŽGB "Kretingos viltis" pirmininkė Sigita Bendikienė ir ES Solidarumo korpuso 

savanorė Karina įdomiai praleido laiką su mokyklos mokiniais. 

 
  

2022 m. rugsėjo 30 d. dalyvavome Angelų sargų - Policijos dienos šventėje, Kretingos 

Rotušės aikštėje. Šventės metu bendravome su policijos pareigūnais, atlikome įvairias 
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užduotis, apžiūrėjome įvairią policijos techniką, įrankius, pasidarėme pirštų antspaudus bei 

buvome apdovanoti atšvaitais ir saldainiais. 

  

  

2022 m. rugsėjo 28 d. - Dienos veiklos centro Salantų padalinio klientai aktyviai ir turiningai 

praleido popietę, aplankė Gaidžio koplyčią Žvainiuose, o pasivaikščiodami po apylinkes 

nužingsniavo net 5 km. 

 
  

2022 m. rugsėjo 24 d. Dienos veiklos centro ir Salantų padalinio atstovai dalyvavo 

kasmetinėje Rudens derliaus ir Moliūgų šventėje Kretingoje, kurioje prekiavo neįgaliųjų 

sukurtais gaminiais iš molio, siuviniais, rankdarbiais ir kt. Šventės metu Dienos veiklos centro 

kioskelyje apsilankę šventės dalyviai buvo vaišinami "Draugystės kava" komandos iškeptais 

sausainiais ir kava. 

#LATLIT #Icanwork #Interreg #Draugystėskava 
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2022 m.  rugsėjo 19 d.  Sutrikusio intelekto  žmonių  globos  bendrijos  "Kretingos viltis" 

patalpose  įvyko pirmasis  pradėto  vykdyti  tęstinio  projekto  "Ugdymo ir  neįgaliųjų 

užimtumo įstaigų tęstinis tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas 

"Mano  delne  Tavo  ranka" projekto partnerių vadovų susitikimas.  Tai projektas 

skirtas  neįgaliųjų  ir  ugdymo  įstaigų  bendradarbiavimui Kretingos  mieste, 

siekiant  paminėti  tarptautinę  Tolerancijos dieną  lapkričio 16  d. 

Projekto  metu  projekto  partneriai  keisis  tarpusavio  vizitais,  atliks  numatytas  projekte  u

žduotis.  Ugdymo  įstaigose  bus  vedamos  atvirosios  paskaitos  studentams  ir  mokiniams  

apie  negalios  pažinimą. Visi  projekto  partneriai  ruošis  baigiamajam  renginiui 

- tarptautinės  Tolerancijos dienos  paminėjimui  2022  m.  lapkričio 

16  d.  vienoje  iš  ugdymo  įstaigų. 
  

2022 m. rugsėjo 19 d. "Draugystės kava" atstovai bei Dienos veiklos centro klientai dalyvavo 

edukacijoje "Gilės nuotykiai virtuvėje" Kretingos muziejaus Amatų centre. Edukacijos metu 

sužinojome kiek daug darbo, pastangų bei kantrybės reikia, kad išsivirtumei gardžiosios gilių 

kavos. Esame dėkingi edukacijų vadovei Nidai Urbonaitei už įdomią pamoką. 

#LATLIT #Icanwork #Interreg #Draugystėskava 

#Kretingosmuziejus 

   

  

2022 m. rugsėjo 15-16 d. Dienos veiklos centro specialistai, vykdantys veiklas ES projekte ir 

sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Kretingos viltis" atstovai dalyvavo Dienos 

veiklos centro vykdomo ERPF INTERREG V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per 

sieną programos 2014-2020 projekto "StepForward: activating personal resources and 

developing employability skills/I can work" Nr. LLI-468 gerosios patirties pasikeitimo 

kelionėje Latvijoje. Susitikimo organizatorius Kurzemės projektų planavimo agentūra. 

#LATLIT #Icanwork #Interreg 

  

2022 m. rugsėjo 14 d. "Draugystės kava" atstovai svečiavosi Padvarių socialinės globos namų 

Gyvenimo namuose, kuriuose kartu gamino sausainius vos iš 2-3 ingredientų (receptą esame 

pasiskolinę iš Beatos receptų knygos). Buvo smagu kartu gaminti, o dar smagiau, prie kavos ar 

arbatos puodelio vaišintis pačių pagamintais saldumynais. Po gaminimo ir saldžios 

pertraukėlės, Gyvenimo namų gyventojai ir darbuotojai galėjo susikurti bei pasigaminti sau ar 

mylimam draugui ženkliuką. 

#LATLIT #Icanwork #Interreg #Draugystėskava 
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2022 m. rugsėjo 5-9 dienomis, Dienos veiklos centro klientai, lydimi įstaigos darbuotojų, 

dalyvavo ERPF 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. LLI-468 5 dienų stovykloje Latvijoje.  

#LATLIT #Icanwork #Interreg 

 
  

2022 m. rugsėjo 7 d. Orvidų sodyboje-muziejuje vyko Dienos veiklos centro Salantų padalinio 

bendruomenės Rudenėlio pasitikimo šventė. Sportavome, žaidėme įvairius žaidimus, 

apžiūrėjome Orvidų sodybą-muziejų, šventės pabaigoje vyko diskoteka bei piknikas. 

Dėkojame sodybos šeimininkei Palmirai Beniušienei už priėmimą! 

 
 


