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Archyvas 2020 m. sausio-kovo mėnuo 
 

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! 



2 
 

   

  

2020 kovo 5 d. Dienos veiklos centro 6 neįgalieji, lydimi įstaigos socialinio darbo specialistų 

lankėsi Klaipėdos "Akropolio" kino teatre, filme "Importinis jaunikis". Dėkojame Klaipėdos 

valstybinei kolegijai ir jos studentams už renginio "Kalėdose visi kartu", vykusio dar 2019 metų 

gruodžio mėn., metu įteiktą dovaną! 

 
  

Nuo 2020 m. kovo 4 d. Salantų miesto bibliotekoje veikia Dienos veiklos centro Salantų padalinio 

klientų sukurtų keramikos ir siuvimo darbų paroda. 

 
  

Nuo 2020 m. kovo 4 d. Dienos veiklos centre prasidėjo piešimo ant šilko užsiėmimai 

bendradarbiavimo projekte su Kretingos rajono neįgaliųjų draugija. 
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2020 m. kovo 3 d. Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos susitikimas Palangos socialinių 

paslaugų centre. 

Dėkojame Vakarų Lietuvos socialinių įstaigų vadovams už bendradarbiavimą! 

Išsami informacija apie susitikimą, nuorodoje - Palangos miesto savivaldybėje lankėsi Vakarų 

Lietuvos socialinių paslaugų centrų vadovai. 
  

2020 m. kovo 3 d. Klaipėdos kultūros fabrike vyksta 10-oji Klaipėdos mokinių jaunųjų bendrovių 

EXPO paroda. Klaipėdos Baltijos mokyklos mokinių grupė šiame renginyje dalyvavo su Dienos 

veiklos centro neįgalaus jaunimo meno darbais.  

Dėkojame mokyklai ir mokytojai Laimai Krasauskienei už bendradarbiavimą! 
  

  

2020 m. kovo 3 d. Dienos veiklos centro neįgalieji kartu su Solidarumo korpuso savanoriu iš 

Turkijos Emre dalyvavo Palangos socialinių paslaugų centro organizuojamame 

renginyje "Pavasario spalvos". Renginio metu patys darėme muilą, žaidėme šaškėmis bei puikiai 

leidome laiką bendraudami! 

Dėkojame Palangos socialinių paslaugų centrui už kvietimą ir susitikimą su Klaipėda, Gargždais, 

Priekule, Šilale, Raseiniais! 

   
  

2020 kovo 1 d. atvyko savanoris Emre iš Turkijos 12 mėn. savanorystei Dienos veiklos centre 

Kretingoje. Projektas vykdomas ES finansuoto projekto lėšomis bendradarbiaujant su Rietavo 

atviro jaunimo centru. Europos solidarumo korpuso projektas "Atrask naują santykių pasaulį" 

("Discover the new world of relationship") Nr. 2019-3-LT02-ESC11-006549. 

http://www.palanga.lt/naujienos/savivaldybeje-lankesi-vakaru-lietuvos-socialiniu-paslaugu-centru-vadovai/6291?fbclid=IwAR2XmN-rxKg0Dwv8G2JzX89texvjBGEsf8rrXGTHhg7RR0S7GCOHPk5AKDk
http://www.palanga.lt/naujienos/savivaldybeje-lankesi-vakaru-lietuvos-socialiniu-paslaugu-centru-vadovai/6291?fbclid=IwAR2XmN-rxKg0Dwv8G2JzX89texvjBGEsf8rrXGTHhg7RR0S7GCOHPk5AKDk
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2020 m. vasario 26 d. ryte Dienos veiklos centre lankėsi Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus komunikacijos vadybininkas Linartas Kiškis su kolegėmis iš 

Kretingos raj. Policijos veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Gitana Maciene ir vyriausiąja tyrėja 

Silvija Šilinske ir pravedė saugaus eismo mokymus neįgaliesiems ir darbuotojams tema "Pėsčiųjų 

saugus eismas kelyje". Žaismingais filmukais ir praktinėmis užduotimis pristatė saugų elgesį 

perėjoje, atšvaitų naudojimo taisykles, saugią kelionę autobusu ir automobiliu. Dėkojame už 

iniciatyvą, draugystę, žinias ir dovanas! 

   
  

2020 m. vasario 26 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lankėsi Salantų lopšelio - darželio 

"Rasa " vaikučiai. Padedant soc. darbuotojai R. Vengalienei, mažieji lipdė paveikslėlius iš molio. 
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2020 m. vasario 25 d.  - Užgavėnės. 

Dienos veiklos centre - Užgavėnės "kitokios": blynų gaminimas ir degustacija bei triukšminga 

diskoteka. 

Dienos veiklos centro Salantų padalinyje - tradicinė triukšminga šventė su persirengėliais, šokiais ir 

dainomis. 
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Šv. Valentino diena Dienos veiklos centre ir Salantų padalinyje 

Dienos veiklos centro Salantų padalinyje Šv. Valentino dieną vedė Salantų gimnazijos 1Ga klasės 

mokiniai. Šventės metu buvo žaidžiami įvairūs žaidimai, meilės tema piešiami piešiniai, išrinkta 

šauniausia "Valentino dienos" pora. Ši diena mums atnešė daug meilės ir džiaugsmo. Nuoširdus 

ačiū gimnazistams ir jų auklėtojai Aušrai Kundrotienei.  

 
Dienos veiklos centre mes šventėme Draugystės dieną, nuostabių draugų būryje. Didelį AČIŪ 

tariame Kretingos lopšeliams - darželiams "Pasaka" ir "Žilvitis", Kretingos Simono Daukanto 

progimnazijai ir Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinei gimnazijai už nuostabias dainas, eiles, 

šokius ir, žinoma, saldumynus. 

„Negalima tiksliai pasakyti, kada gimsta draugystė. Kaip pilant į indą lašą po lašo, pagaliau vienas 

lašas perpildo jį ir skystis išsilieja per kraštus, taip ir po daugelio gerų poelgių kažkuris vienas 

pagaliau perpildo širdį“ - tai Ray Bradbury žodžiai. 

Ačiū už nuostabią dieną ir nuoširdžią draugystę! 
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2020 m. vasario 6 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, lydimi darbuotojų, dalyvavo Kretingos 

muziejaus Amatų centre vykusioje Juodos duonos kepimo edukacijoje. Užsiėmimą vedė Vida 

Viskontienė, sertifikuoto tautinio paveldo produkto – duonos – kepėja. Edukacijos metu 

susipažinome su duonos svarba lietuvio buityje ir papročiuose, kepimo tradicijomis, iš paruoštos 

tešlos, patys formavome duonos kepaliukus "varneles", "pagrandukus" ir išsikepėme juos 

duonkepėje. 

   

 
  

2020 m. sausio 15 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko edukaciniai užsiėmimai su 

šunimi, kuriuos pravedė įstaigos socialinė darbuotoja Loreta Mickuvienė. Neįgalieji edukaciniame 

užsiėmime su šunimi turėjo galimybę pabendrauti su šunimi, duoti jam komandas, pakalbinti bei 

paglostyti gyvūną. Džiaugiamės užsimezgusia gražia draugyste tarp šunelio Belos ir mūsų klientų, 

kuri atnešė tik geras emocijas. 
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Laisvės gynėjų diena, 2019 m. sausio 13 d., Dienos veiklos centre ir įstaigos Salantų padalinyje 

paminėta įsisegant Neužmirštuolės žiedą, pagerbiant ir prisimenant žuvusiuosius bei deginant 

atminimo žvakutes. 

 
  

Trys karaliai, 2019 m. sausio 6 d., Dienos veiklos centro Salantų padalinio bendruomenę aplankė 

Trys Karaliai, kurie įteikė dovanas - aukso, smilkalų ir miros. Trys karaliai visai bendruomenei 

palinkėjo sveikatos ir Dievo palaimos. 
  

2020 m. sausio 3 d. Klaipėdos žvejų rūmuose, Dienos veiklos centro neįgalieji turėjo galimybę 

žiūrėti šokio spektaklį "Idiotas", režisierė Andželika Cholina. 

 
 


