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2020 METAIS VYKDOMA PROJEKTINĖ VEIKLA 
  

PROJEKTAS SKIRTAS TARPTAUTINEI TOLERANCIJOS DIENAI 

PAMINĖTI 
  

Dienos veiklos centras bendradarbiaudamas su  NVO Sutrikusio intelekto žmonių 

globos bendrija  vykdo  tarpinstitucinį Kretingos mokyklų ir neįgaliųjų įstaigų projektą 

skirtą Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti "Jaunimo asmeninių ir socialinių 

gebėjimų ugdymas per  bendradarbiavimą "PAŽINK MANE KITAIP".   

  

Projekto trukmė:  nuo 2020-09-01 iki 2020-12-15. 

 

Projekto partneriai: 
1.Kretingos Simono Daukanto pagrindinė mokykla; 

2.Dienos veiklos centras; 

3.Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija; 

4.Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla (specialioji vaikų grupė); 

5.Kretingos Marijono Daukanto progimnazija. 

 

Visus  bendram projektui jungia  NVO Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

"Kretingos viltis". 

 

Projekto tikslas: Įgalaus ir neįgalaus jaunimo asmeninių ir socialinių  gebėjimų 

ugdymas per bendradarbiavimą vykdant švietėjišką  veiklą.  

 

Projektu siekiama  bendradarbiavimo partnerystei sujungti 6 projekto partnerius: 

 3 Kretingos miesto mokyklas, 

 2 neįgaliųjų  įstaigas, 

 1 NVO organizaciją,  

 sukurti  edukacinius filmukus  pristatant negalias visuomenei,  

 paminėti Tarptautinę Tolerancijos dieną pagal projekte numatytą scenarijų.    

Dalis projekto veiklų bus vykdoma nuotoliniu būdu.  

  

Projekto veiklų įgyvendinimo akimirkos 
2020-11-24 

2020 m. lapkričio 16 d. Dienos veiklos centre buvo minima Tarptautinė Tolerancijos 

diena. Šia proga Dienos veiklos centre rytą pradėjome pokalbiu apie toleranciją, kaip 

mes ją suprantame ir filmukų apie negalias peržiūra. Filmukai apie judėjimo, klausos, 

kalbos ir regėjimo negalias, Dauno sindromą ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymą 

buvo sukurti vykdant projektą Jaunimo asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymas 

per bendradarbiavimą "Pažink Mane Kitaip".  



2 
 

Projekto partnerių sukurti filmukai: 

 Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos sukurtas filmukas apie 

judėjimo negalią.  

 Kretingos Simono Daukanto progimnazijos sukurtas filmukas apie regėjimo 

negalią.  

 Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos sukurtas filmukas apie klausos ir 

kalbėjimo negalią.  

 Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos specialiosios klasės sukurtas 

filmukas apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą ir kasdieninę veiklą. 

 Dienos veiklos centro sukurtas filmukas apie Dauno sindromą turinčius žmones. 

Po pietų vyko nuotolinis projekto dalyvių susitikimas bei projekto veiklų aptarimas. 

 
2020-11-11 

2020 m. spalio 20 d. įvyko projekto partnerių susitikimas Dienos veiklos 

centre. Susitikimo metu buvo aptarta projekto eiga, kaip sekasi įgyvendinti numatytas 

veiklas, kokiais iššūkiais tenka susidurti ir buvo pristatyti suskurti filmukai apie 

negalias. 
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2020-10-20 

  

Susitikimas Dienos veiklos centre su Kretingos Marijono Daujoto 

progimnazijos moksleivėmis ir mokytoja Virginija. 

   

  

Projekto veiklų įgyvendinimas Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje 

gimnazijoje. 
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Projekto veiklų įgyvendinimas Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos spec. 

klasėse. 
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Projekto įgyvendinimas Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje. 

   
 

Dėkojame  projekto partneriams už bendradarbiavimą!   

BŪKIME DRĄSŪS NEGALIĄ  PAŽINTI KITAIP! 

  

 

  

UŽIMTUMO BŪRELIS "ŽOLINČIAUS MOKYKLĖLĖ" 
  

Janina Danielienė - pedagogė, ketvirtos kartos žolininkė, užimtumo būrelio metu 

vykdys augalų ir gamtos pažinimo užimtumą. Informacija bus teikiama paskaitų ir 

praktinių užsiėmimų ciklais: 

1. Kad pasaulio rūpesčiai nesugriautų sveikatos; 

2. Gamtos dovanos – širdies džiaugsmui ir sveikatos palaikymui; 

3. Vaistažolių ryšulėlio galia; 

4. „Gyventi paprastai, galvoti dvasingai“ (Vydūnas). 

Be teorinių užsiėmimų, didžioji dalis užsiėmimų bus vykdoma lauke, gamtoje, ugdomi 

socialiniai įgūdžiai, planuojamas laikas ir mokomasi visuomeniniu transportu nuvykti 

iki mokymosi laboratorijos; supažindinama su augalais, nagrinėjamos jų savybės, 

panaudojimas sveikatai stiprinti, mokomasi pažinti žoleles, saugoti jas, dauginti, 

teisingai rinkti, ruošti vaistingąsias arbatas sau ir kitiems, vykdomas dekoratyvinis 

augalų pritaikymas rankdarbiams.  
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Užimtumo būrelio „Žolinčiaus mokyklėlės“ darbo pabaigoje organizuojama nuveiktų 

darbų paroda. 

  

PASKAITA "KAD PASAULIO RŪPESČIAI NESUGRIAUTŲ SVEIKATOS" 
Pirmosios paskaitos su žolininke Janina Danieliene metu susipažinome su įvairiomis 

žolelėmis, jų naudingomis bei žalingomis savybėmis. 

   

 
 

 
  

SIŽGB „Kretingos viltis" SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ 

NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2020 m. projekto „Pažinkime pasaulį 
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kartu“ „Žolinčiaus mokyklėlės“ teorinės dalies, kompiuterinio raštingumo 

užsiėmimai neįgaliesiems Dienos veiklos centre, kurių metu renkama ir sisteminama 

informacija apie įvairias žoleles. 

   

  

EDUKACINĖ POPIETĖ DIENOS VEIKLOS CENTRO DARBUOTOJAMS  
2020 m. lapkričio 24 d. Dienos veiklos centre vyko žolininkės Janinos Danilienės 

edukacinė popietė - paskaita apie sveikatos stiprinimą homeopatinėmis priemonėmis, 

apie žolynų naudą žmogaus sveikatai bei alternatyvią mediciną. Tai viena iš 

projekto „Žolinčiaus mokyklėlė“ veiklų. 

 

 
  

BAIGIAMASIS PROJEKTO RENGINYS 
 

2020 m. gruodžio 1 d. Dienos veiklos centre įvyko baigiamasis, Socialinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projekto "Pažinkime 



8 
 

pasaulį kartu" renginys bei projekto metu atliktų darbų pristatymas. 

Buvome visi apdovanoti žolininkės Janinos Danielienės sukurtomis ir kartu su 

neįgaliaisiais paruoštomis arbatomis. Esame dėkingi žolininkei Janinai už 

pasidalintomis žiniomis, patirtimi ir begaline šiluma. 

  

 

 

KANITERAPIJOS, HIPOTERAPIJOS IR MEDŽIO DARBŲ DIRBTUVIŲ 

NEĮGALIESIEMS PROJEKTAS 
  

Nuo 2020 m.  birželio 3  d.   Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su 

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Kretingos viltis" (NVO) vykdo 2020 m. 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, kurio 

dėka bus vykdomos šios veiklos: 
1. Kaniterapija neįgaliesiems; 
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2. Hipoterapija neįgaliesiems; 

3. Medžio darbų dirbtuvės  neįgaliesiems. 

Bendradarbiavimui apjungti  projekto  partneriai: SIŽGB 'Kretingos viltis,  Dienos 

veiklos centras ir jo padalinys,  Kretingos Marijos Tiškevičiūtės  neįgaliųjų vaikų 

grupė.   

Projekto vykdymo metu nuosekliai bus vykdomi kaniterapijos ir hipoterapijos 

užsiėmimai,  padalinyje  - medžio darbų veikla.  Terapijų svarba neįgaliesiems yra 

didelė,  todėl  siekiant neįgaliųjų emocinės ir psichinės sveikatos puoselėjimo 

pasirinktos šios ypatingos svarbos terapijos.   

Dėkojame NVO SIŽGB 'Kretingos vilčiai" už bendradarbiavimą!  

  

KANITERAPIJA 

PIRMOJI-PAŽINTINĖ TERAPIJA SU ŠUNIMIS 
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GRUPINĖ KANITERAPIJA SU KLEOPATRA 
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INDIVIDUALI KANITERAPIJA SU LEO 

   
  

HIPOTERAPIJA 

PALANGOS ŽIRGYNE 
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Žirgų terapija prie Baltijos jūros 
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SALANTŲ ŽIRGYNE 

 

  

 
  

MEDŽIO DIRBTUVĖS NEĮGALIESIEMS 
 

Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyksta Medžio darbų 
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užsiėmimai neįgaliesiems. Užsiėmimų metu neįgalieji, padedami darbuotojo, gaminai 

ir kuria įvairius darbelius iš medžio. 

  

 
  

   

  

 

SPORTINĖS VEIKLOS PROJEKTAS 
 

Nuo 2020 m. vasario mėn. pradėtas vykdyti Neįgaliųjų socialinės integracijos per 

kūno kultūrą ir sportą projektas "Neįgalaus jaunimo sveikatinimo per sportą 
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programa"Judėk su draugais".  
Projekto  dalyviai: 

1. Dienos veiklos centras ir jo padalinys. 

2. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės vaikų ugdymo centro grupė. 

3. Telšių centras "Viltis". 

4. SIŽGB "Šilutės viltis". 

5. SIŽGB "Kretingos viltis".  

Prasidėjo projekto tikslinės sveikatinimo veiklos per sportą pasirengimas sporto 

žaidynėms, skirtoms Sporto dienai paminėti spalio mėnesyje. 

Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos per Kretingos rajono savivaldybę.  
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Dienos veiklos centras ir įstaigos Salantų padalinys, bendradarbiaudamas su SIŽGB 

"Kretingos viltis", šiais 2020 metais keletą mėnesių vykdė sporto projektą "Sportuok 

su draugais". Dėl šalyje paskelbto karantino planuotas sporto projekto baigiamasi 

renginys neįvyko. Tad dalinamės Dienos veiklos centre surengtų varžybų tarp įstaigos 

neįgaliųjų bei Salantų padalinio neįgaliųjų pasirengimo sportinėms varžyboms 

akimirkomis. 

 

  

PROJEKTAS SU KRETINGOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA 
  

Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su Kretingos rajono neįgaliųjų draugija 

(NVO) vykdo 2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektą, kurio dėka nuo 2020 m. kovo mėn. neįgaliųjų draugijos 

nariai turės piešimo ant šilko užsiėmimus. 

Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp kartų sujungia į vieną bendruomenę.   

Projektas finansuojamas Kretingos rajono savivaldybės. 

  

   

 


