2009 m.
Patirtos nepaprastos akimirkos prakalbinant šilką
2009-11-09
„Akimirkų lietus“ – taip vadinasi Gargždų kultūros centre (Klaipėdos g. 15) veikianti socialinių
paslaugų centro lankytojų šilko darbų paroda, kurią aplankyti dar galite suspėti – paroda veiks visą
mėnesį. Nutapyti paveikslai – šviesūs ir šilti, spalvingi ir žaismingi, net nepagalvotum, kad jų
kūrėjai – ir žmonės su negalia.
Eksponuojami darbai nutapyti UAB „Mars Lietuva“ finansuojamo projekto „Mums atviras pasaulis
3“ vykdymo metu. Ši veikla suteikė galimybę atrasti naujus saviraiškos būdus, atskleisti
nepanaudotus vidinius resursus ir talentus, patirti nepaprastas akimirkas, prakalbinant šilką. Visus
14 paveikslų kūrė ne vienas, bet keli talentai. Kiekvienas jų čia įdėjo dalelę savęs.
Pagrindinė projekto iniciatorė – Gargždų socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Irena
Venclovienė. Ji lankė tapybos ant šilko pamokas ir per dailės terapijos užsiėmimus padėjo
įgyvendinti centro lankytojų idėjas.
Susirinkusius į parodos atidarymą pralinksmino teatralizuota programėlė. Gargždų socialinių
paslaugų centro direktorė Aistė Stankuvienė kvietė pasidžiaugti tapybos darbais, įvertinti centro
lankytojų sugebėjimus, pasiekimus ir padėkojo rėmėjui UAB „Mars Lietuva“. „Tik jūsų pagalba
galėjome įsigyti brangių medžiagų ir sukurti šiuos nuostabius darbus ant šilko. Ir nebijome
paprašyti, nes žinome, kad mums neatsakysite. Pasibaigus parodai kviečiu išsirinkti patį gražiausią,
šilčiausią, labiausiai jums patikusį paveikslą. Jį jums padovanosime“, – UAB „Mars Lietuva“
atstovui Ramūnui Severinui sakė direktorė. Ne vieną renginį rajone remiančios įmonės
atstovas pabrėžė, jog svarbiausia matyti laimingus žmonių veidus, jų šypsenas.
Parodoje taip pat apsilankė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė,
Gargždų kultūros centro darbuotojai, pagyvenusių žmonių klubo „Užuovėja“ atstovai bei svečiai iš
Klaipėdos miesto socialinės paramos centro.
Tikėjimo draugas kunigas Mindaugas Šlaustas sakė, jog džiaugiasi tokiais gražiais darbais: „Tie
žmonės, kurie mūsų akimis žiūrint yra nuskriausti, savo dvasia gali kurti ir mus džiuginti. Jie taip
pat priverčia mus susimąstyti apie gyvenimą, apie tai, kas esu, ką turiu“.
Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Ratkienė

2010 m.
Nepajutom kaip prabėgo metai šešeri
2010-02-25
Artimiausių draugų ir geros valios rėmėjų būryje – taip šeštąjį gimtadienį praėjusios savaitės
trečiadienį atšventė Gargždų socialinių paslaugų centras, visiems susirinkusiems padovanojęs
nepaprastą pageidavimų koncertą, kuriame pagrindinius vaidmenis atliko patys centro lankytojai.

„Šeštasis gimtadienis – nejučia susimąstai apie pasiektus tikslus, įstaigos pasiekimus, kas gero
įvyko, kokie įvykiai įstrigo į širdį ir, žinoma, pagalvoji apie ateitį. Apie naujas idėjas, tokį mums
svarbų Jūsų palaikymą. Šiandien čia susirinko tik patys artimiausi žmonės. Noriu padėkoti jums už
pasitikėjimą mumis, gerus žodžius“, – sakė centro direktorė Aistė Stankuvienė.
Kad centras turi draugų, įsitikinti galėjo kiekvienas. Sulaukta sveikinimų iš Seimo narių Agnės
Bilotaitės ir Petro Gražulio, kuriuos kartu su puokšte rožių perdavė Seimo nario patarėjas Sigitas
Karbauskas. Sveikinimo žodį tarė ir vicemerė Rūta Cirtautaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Gumuliauskienė, Priekulės socialinių paslaugų centro direktorė Vilija Lingienė bei
pagrindinių rėmėjų „Mars Lietuva“ atstovas Ramūnas Severinas.
„Smagu pas Jus apsilankyti, nes kiekvieną kartą esame kviečiami ir laukiami. Tiltą ir nematomus
saitus užmezgėme pačioje pradžioje ir nuo to laiko nepaliaujame žavėtis ir didžiuotis, kad Jūs tiek
energijos ir entuziazmo bei rūpesčio skiriate savo lankytojams, juo dalinatės ir tuo pačiu užkrečiate
ir mus. Dirbdami ir nebematydami kūrybinio polėkio, visuomet jį randame čia“, – dėkojo R.
Severinas.
Kaip ir kasmet, prasmingi palinkėjimai bei šilti žodžiai skriejo ir iš Gargždų bažnyčios klebono,
kanauninko Jono Paulausko bei kunigo Mindaugo Šlausto lūpų. Dvasininkai džiaugėsi meniniais
centro lankytojų sugebėjimais ir linkėjo neišsenkančios meilės bei kantrybės: „Džiugu matyti
šypsenas veiduose vaikų, kurie yra ir jaučiasi tikrai mylimi“.
Daugiau dėmesio ir bendros veiklos žadėjo fotografas Virgilijus Skuodas, prisipažinęs, kad jau
bręsta ne viena kūrybinė mintis. Skatindamas centro lankytojų meninius įgūdžius, V. Skuodas
padovanojo didelį paketą spalvoto popieriaus: „Tikiu, kad iš jo sukursite kažką labai įdomaus ir tai,
kas bus atlikta Jūsų rankomis, įgaus nepaprastą vertę“.
Draugams, rėmėjams, tėveliams, darbuotojams ir patiems sau Socialinių paslaugų centro lankytojai
padovanojo nepaprastą reginį – žavėjo spalvingais šokiais, brangiems tėveliams ir globėjams
skambėjo centro lankytojos Juditos Meškytės atliekama daina „Leisk mylėti“, o ilgamečio centro
lankytojo Gintauto Mejero eiles, sukurtas specialiai gimtadienio šventei, skaitė Erika Šliuožaitė.
Šypsenas veiduose įplieskė Irmos Kelpšaitės hip-hopo šokis ir grupę „Rondo“ imituojančių
lankytojų daina apie Margaritą. Gimtadienio šventę vainikavo visų centro darbuotojų atliekamas
nuotaikingas kūrinys, po kurio visi susirinkusieji buvo pakviesti paskanauti kolektyvo ir lankytojų
rankomis kepto naminio torto.
Gintarė Karabaitė

Svetimose šeimose suradę tėvišką meilę
2010-03-17

Praėjusiais metais Klaipėdos rajone gyvenančios 5 šeimos įsivaikino 6 vaikus. O šiemet – jau vieną.
Per dešimtmetį pernai daugiausia vaikų rado tėvišką šilumą svetimose šeimose. Praėjusiais metais
Lietuvoje 103 lietuvių šeimos įsivaikino 110 vaikų. Per porą dešimtmečių pasikeitė šeimos,
norinčios įvaikinti vaikus: jos motyvuotos, tvirtai apsisprendusios, materialiai ir moraliai tvirtos.
Rajono Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Irenos Šaulytės
teigimu, pernai viena šeima įsivaikino du vaikus, o viena – vaiką iš mūsų rajono. Šiemet jau
įvaikintas vienas rajone gyvenantis vaikas, taip pat viena mūsų rajono šeima jau įsivaikino vieną.
„Dvi rajono šeimos yra gavusios pasiūlymą dėl įvaikinimo ir šiuo metu baigia paruošti pareiškimus
teismui“, – pasakojo vedėja.
Pasak jos, rajono gyventojai, nusprendusieji tapti įtėviais arba globėjais, turi galimybę save įvertinti
lankydami PRIDE mokymus Gargždų socialinių paslaugų centre. Jiems nereikia važiuoti mokytis į
kitą miestą ar rajoną. „Pagal dabartinius reikalavimus nuo 2008 metų kiekviena šeima turi gauti
specialistų įvertinimą apie jų tinkamumą būti įtėviais arba globėjais. Šie mokymai Lietuvoje pradėti
organizuoti 2009 m. dalyvaujant 23 socialiniams partneriams, iš kurių vienas – Gargždų socialinių
paslaugų centras“, – kalbėjo I. Šaulytė.
Į klausimą, ar per 20 metų labai pasikeitusios šeimos, kurios apsisprendžia įsivaikinti, I. Šaulytė
atsakė: „Šeimos, su kuriomis man teko bendrauti dėl šio klausimo, tenka pripažinti, kad yra
motyvuotos, tvirtai apsisprendusios, materialiai ir moraliai tvirtos. Su vienais bendraujame rečiau,
su kitais dažniau. Reikia pridurti, jog per pastaruosius trejus metus šeimos pradėjo atviriau kalbėti
apie įvaikintąjį ne tik su savo artimaisiais, draugais, bet ir renka biologinės šeimos istoriją, nes
anksčiau ar vėliau papasakos apie tai vaikui.“
Ji taip pat pasakojo apie rajone susibūrusių įtėvių savipagalbos grupę. I. Šaulytė sakė dalyvavusi jų
susirinkime. „Į susitikimus įtėviai atvyksta su vaikais, čia būna smagaus šurmulio ir jaudulio, –
kalbėjo ji. – Įtėviai dalijasi patirtimi, pasakoja, kaip jiems sekasi. Jie glaudžiai bendrauja su
Gargždų socialinių paslaugų centru, kuriame dirba psichologė bei kiti darbuotojai.“
Pasiteiravus, ar ilgai užtrunka įvaikinimo procesas, I. Šaulytė atsakė: „Mokymai, šeimos įrašymas į
sąrašus, pasiūlymo gavimas, susipažinimas su vaiku, kontakto užmezgimas ir apsisprendimas, bylos
teismui paruošimas, jos nagrinėjimo datos paskyrimas užtrunka apie pusmetį, įskaitant ir sprendimo
įsiteisėjimo laiką.“
Ji pasidžiaugė rajono apylinkės teismo teisėjais, kurie, nepaisydami didelių darbo krūvių,
įvaikinimo byloms skiria išskirtinį dėmesį ir jas nagrinėja skubos tvarka.
2009 m. Lietuvoje 103 lietuvių šeimos įsivaikino 110 vaikų, iš jų 7 – po du. Vilniaus mieste – 4,
Klaipėdos rajone, Klaipėdos mieste, Kauno rajone – po vieną šeimą.
Iš 103 šeimų 14 turėjo savo biologinius vaikus, 8 šeimos jau augino įvaikintus vaikus.
Virginija Lapiene

Vaikų velykos
2010-04-26

Velykos – didelė ir graži pavasario šventė. Su šia švente susiję daugybė lietuvių liaudies papročių
ir tradicijų: verbų rišimas, ugnies ir vandens šventinimas, kiaušinių dažymas ir marginimas,
jų ridinėjimas, lalavimas, įvairūs spėjimai ir būrimai.
Gražų velykinių švenčių ciklą vainikuoja mažosios Velykos (Atvelykis) arba Vaikų Velykikės.
Atvelykis „panašus į upelį, kuris ištryškęs iš Velykų šaltinio ima šakotis, kad pasiektų, atgaivintų ir
atnaujintų kiekvieną, taip pat ir tą, kuris negali įtikėti nepamatęs.”
Vykdant projektą „Kartu mes galime nuveikti daug“ vaikams buvo suorganizuota Atvelykio šventė
„Mažosios Velykos“. Pagrindinis Velykų šventės simbolis – margutis. Jis per Velykas įgauna
magiškų galių, kurios slypi ornamentuose, spalvose. Apsilankius Velykų bobutei Zoselei vaikų
rankose paprasčiausi kiaušiniai virto mažais meno kūriniais. Vaikai su begaline nuostaba stebėjo
kaip jų parneštos iš parko žolytės ir gėlytės magiškai įsiamžina kiaušinio lukšte. Šventės svečias –
Velykų bobutė vaikus supažindino su lietuvių liaudies kiaušinio marginimo technika – vašku.
Virtuvėlėje pakvipus medumi, mažieji negalėjo atitraukti akių nuo pagaliuko, kuris priverčia
kiaušinį pražysti neregėtom gėlėm ar apipina jį šakelėm, išmargina taškeliais.
Antroji šventės dalis vyko užimtumo salėje, kuomet vaikams pasidalinus į dvi komandas Velykų
bobutė smalsavo, ar vaikai žino, ką reiškia margučių spalvos, ornamentai. Kūrybinių užduotėlių
metu komandos moderniai margino kiaušinį ir aiškino jo simboliką, statė margučio dėlionę. Šventės
metu buvo išrinktas toliausiai nuriedėjęs margutis, o jo savininkas apdovanotas saldžiu prizu.
Mažieji centro lankytojai išsirinko ir stipriausio kiaušinio savininką. Šventę apvainikavo vaišių
stalas, prie kurio vaikai linksmai aptarinėjo patirtus įspūdžius. Namo vaikai išsinešė gerą nuotaiką
ir šaunius įspūdžius.

Šilutės ledonešis
2010-04-21
Š. m. balandžio 8 d. Šilutės dienos paslaugų centre buvo organizuotas Žemaitijos regiono socialinių
įstaigų vadovų ir neįgalių klientų susitikimas. Vadovai diskutavo tema ,,Vadovavimo strategijos
pasirinkimas įstaigoje“. Socialiniai darbuotojai ir lankytojai aplankė Rusnę, pamatė žiemos sukeltą
potvynį, visiems didelį įspūdį paliko neaprėpiami plotai, keliai apsemti vandens. Grįžę į Šilutės
socialinių paslaugų centro patalpas ekskursijos dalyviai buvo pakviesti bendram kūrybiniam darbui
„Pamario ledonešis“. Lankytojai iš skirtingų centrų burtų keliu buvo sugrupuoti poromis ir Rusnėje
regėti vaizdai perkelti į popieriaus lapą. Su entuziazmu ir gera nuotaika sukurta mozaika papuošė
centro patalpų sienas. Po konkurso dalyviai gėrė arbatą, šnekučiavosi, linksminosi diskotekoje.
Mūsų centro lankytojai Vilma ir Kęstutis, socialinė darbuotoja Inga bei direktorė Aistė džiaugėsi
galimybe pasigrožėti pamario krašto gamtovaizdžiu ir sudalyvauti tapybos konkurse.

Žydėjimas Kretingoje
2010-04-14
Š. m. kovo 22 d. Dienos veiklos centre Kretingoje buvo organizuojamas renginys “Žydėjimas”,
siekiant lavinti neįgalaus jaunimo meninius gebėjimus mokantis dekupažo. Iki renginio visi
partneriai (Gargždų, Kretingos, Šilutės, Panevėžio, Priekulės) gavo užduotį – namų darbus: pagal

duotus parametrus dekupažo būdu dekoruoti faneros plokštę. Kiekvieno centro lankytojai kūrė savo
dėlionės dalį, savaip atskleisdami žydėjimo temą. Lankytojams tai buvo puiki galimybė įsigilinti į
dekupažo technikos subtilybes, o socialinei darbuotojai – Ingai Lukšienei, patobulinti žinias šioje
srityje. Galutinis tikslas – bendras dekupažo darbas “Žydėjimas” buvo įvykdytas susitikimo metu,
kada atskiros dėlionės dalys buvo sujungtos į vieną. Renginio dalyvių laukė dar viena užduotis –
dekupažuoti vidurinę, trūkstamą dėlionės dalį. Mūsų centrą atstovavo Ilona ir Irmantas, lydimi
vyriausios socialinės darbuotojos Vilmos Bružienės ir socialinės darbuotojos Ingos Lukšienės.
Neįgalūs jaunuoliai veikloje dalyvavo labai noriai ir aktyviai, greitai susirado draugų, darbuotojai
pasidalino meninėmis gudrybėmis. Renginys išsiskyrė malonia kamerine aplinka, galimybe į
kūrybą pažvelgti kaip į vieną iš terapijos ir relaksacijos formų.

Socialinių paslaugų centras pakvietė į Velykinę mugę
2010-04-02
Trečiadienį “Gargždų socialinių paslaugų centre” prasidėjo Velykinė mugė. Kiekvienas, atėjęs
pasidžiaugti originaliais darbais, buvo vaišinamas naminiu varškės sūriu su medumi. O ir išėjo ne
tuščiomis – kas veltinę sagę, auskarus ar karolius, kas molinių lėkštučių, įspūdingo dydžio pintų
gėlių ar lino siūlais dekoruotų velykinių kiaušinių įsigijęs. Mugėje apsilankė ir Savivaldybės
administracijos darbuotojai – direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė, Socialinės paramos, Vaiko
teisių apsaugos, kitų skyrių atstovai.
“Gargždų socialinių paslaugų centre” Velykinės ir Kalėdinės mugės jau tapo tradicija. Nors vieną
kartą čia apsilankęs tampi nuolatiniu svečiu. Eidamas žinai, kad rasi originalių, įspūdingų
rankdarbių. Net nepagalvotum, kad juos sukūrė ir negalią turintys žmonės. Pasiruošti Velykinei
mugei centro lankytojams padėjo visų darbinių veiklų organizatoriai – dailės, vytelių pynimo,
keramikos, rankdarbių, veltinių ir siuvimo klasių vadovai ir jų padėjėjai. „Senjorai nedalyvauja
klasių veikloje, tačiau du kartus per metus organizuojamoms mugėms aktyviai ruošiasi
savarankiškai. Ypač – guvesnės ir stipresnės sveikatos močiutės. Jos negaili jėgų ir primezga,
vąšeliu prineria nemažai gražių darbelių“, – sakė centro socialinė darbuotoja Živilė Jurgutienė.
Velykinei mugei rankdarbiai buvo pagaminti per pirmuosius tris šių metų mėnesius, mat žiemą
vykusioje Kalėdinėje mugėje juos tiesiog išgraibstė. Surinktos kuklios lėšos skiriamos centro
lankytojų kelionei, kuri tradiciškai organizuojama kiekvieną vasarą. „Pernai lankėmės Latvijoje
Rundalės rūmuose ir Tervetės gamtos parke. Kelionei dalį lėšų skyrė nuolatinis mūsų rėmėjas UAB
„Mars Lietuva“. Šiemet kol kas neaišku, kur vyksime, tačiau tikimės net ir esant sunkmečiui
tradicijų nelaužyti“, – sakė su neįgaliais žmonėmis dirbanti moteris. Už dalį surinktų lėšų taip pat
perkamos nepigios medžiagos naujiems darbams.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė akcentavo, kad centro
mugės – itin graži ir sveikintina iniciatyva: „Šaunūs centro darbuotojai, kad nepritrūksta jėgų, laiko
ir noro įgyvendinti jau ne pirmus metus gyvuojančią idėją rengti ne tik Velykines, bet ir Kalėdines
muges. Tapo įprasta laukti šių gražių renginių. Kartais sunku patikėti, kad turėdami išties rimtų
sveikatos problemų žmonės su negalia sukuria tokius mielus darbus. O juk tam prireikia didelių
pastangų. Ne kiekvienas sveikas žmogus sugebėtų nuvelti papuošalą ar iš tualetinio popieriaus
pagaminti tvirtą pieštukinę“, – kalbėjo iš Velykinės mugės su linu dekoruotais margučiais, siūtais
viščiukais bei originalia rankų darbo pieštukine sugrįžusi Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoja.
Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Ratkienė

Atostogų belaukiant
2010-06-28
Oi kaip smagu keliauti… Juk tik kelionių metu gali pamatyti daug naujų ir įdomių dalykų. Vaikų
dienos centro mažieji lankytojai šį pavasarį tūrėjo galimybę pažvelgti į Padvarių užtvankos gilumą
ir pajusti begalinę vandens galią. Iš arti pamatyti didžiausius margučius ir įmerkti kojas į pavasarinę
jūrą. Centro vaikinai pasidžiaugė vyriška kelione, „Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos
šventėje“ susipažino ne tik su kariniu transportu, bet ir pabuvojo kareivių „kailyje“ – matavosi
karinę amuniciją.
O kad vasarėlė būtų saugi ir nereikėtų lieti ašarėlių, vaikai išklausė paskaitėlę apie pirmąją pagalbą,
kurią vedė centro daktarytė Aušra. Ir patys galėjo įsitikinti, jog dirbtinį kvėpavimą nėra lengva
daryti, kaip gali pasirodyti stebint tai per televizorių.
Prasidėjus vasaros atostogoms, linksmybės, kelionės tik prasideda. Artimiausiu laiku planuojama
aplankyti Kretingos vienkiemį, Agluonėnų miestelio šventėje „Metų aitvarai“ pasigaminti aitvarus
ir paleisti į žydrą dangų, pašėlioti žaidžiant dažasvydį.
Mes ne tik kitur svečiuosimės, bet ir patys nepamiršim svečių pasikviesti. Liepos mėnesį centro
kiemelyje bus organizuojama šventė „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“, kurioje dalyvaus Priekulės
socialinių paslaugų centro mažieji lankytojai ir Gargždų dienos centro „Pastogė“ vaikai. Linkime
geros vasaros ne tik sau, bet ir Jums…

„Muzikinei paukštei“ pralėkus…
2010-07-15
Per Žemaitijos miestus keliaujanti „Muzikinė paukštė“– neįgaliųjų muzikinės saviraiškos renginys.
Muzika, drama ir šokis padeda renginio dalyviams pasijusti lygiaverčiais visuomenės nariais,
aktyviais meno dalyviais, kūrėjais.
Šio renginio istoriją siejame su 2005 metais. Muzikinės šventės iniciatoriais buvo „Gargždų viltis“
ir vaikų muzikos mokykla, kurie organizavo šv. Velykų šventę „Linksmasis margutis. 2006 metais
renginio organizavimą perdavė Palangos „Baltijos“ mokyklai. 2007 metais kilo pavadinimas
„Muzikinė paukštė“. Renginio organizatoriais buvo „Klaipėdos lakštutė“. 2008 metais Šilutės
dienos paslaugų centras sukvietė visus į renginį „Plazdėk, skambėk muzikine bure“.
Dienos veiklos centras atgaivino pavadinimą ir praėjusiais metais „Muzikinė paukštė 2009“ buvo
nutūpusi Kretingoje. Tuomet Gargždų socialinių paslaugų centro lankytojai pasirodė geriausiai ir
mūsų įstaigai buvo suteikta garbė organizuoti renginį 2010 metais.
Gegužės 26 d. neįgaliųjų muzikinės saviraiškos renginys „Muzikinė paukštė 2010. Spalvų do-remi“ subūrė dvylika kolektyvų iš Gargždų, Klaipėdos, Šiaulių, Kretingos, Lapių, Priekulės, Šilutės.
Dalyvavo Gargždų socialinių paslaugų centro, Dienos veiklos centro (Kretinga), Priekulės
socialinių paslaugų centro, BĮ Šilutės dienos paslaugų centro, BĮ neįgaliųjų centro ,,Klaipėdos
lakštutė“, Lapių pagrindinės mokyklos, Šiaulių Dienos veiklos socialinės globos centro „Goda“,
Gargždų vaikų ugdymo centro „Naminukas“, Klaipėdos nevalstybinės specialiosios pagrindinės

mokyklos „Svetliačiok“, Gargždų muzikos mokyklos ansamblio „Laisvasis trio“, Gargždų muzikos
mokyklos sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių kapelos „Gargždukai“ komandos.
Žvarbią pavasario dieną Gargždų kultūros centrą užliejo šilta nuotaika – spalvingą renginį pradėjo
Gargždų kultūros centro šokių kolektyvo “Trepsiukas” šokiai. Renginį vedė linksmoji Solė bei
liūdnoji Dorė. Solė pagailėjo raudančios Dorės ir talkino jai ieškant geros Dorės nuotaikos.
Kiekviena komanda pasistengė, kad visų dalyvių nuotaika būtų puiki – jie grojo, dainavo, šoko ir
vaidino. Nuoširdžios šypsenos, aplodismentai lydėjo kiekvieno kolektyvo meninį pasirodymą.
Kiekvienas jų buvo savitas ir įsidėmėtinas. Renginiui įsilingavus, savo nuotaikingą pasirodymą su
šokiais ir dainomis padovanojo svečių teisėmis dalyvavę V.Gaigalaičio globos namų gyventojai ir
darbuotojai. Geros nuotaikos beieškant, pažiūrėjus visų komandų pasirodymus paaiškėjo, kad visgi
daugiausia audringų plojimų ir šūksnių „pakartoti“ sulaukė Šiaulių Dienos veiklos socialinės globos
centro „Goda“ artistai. Renginį vainikavo bei nugalėtojus ir visus dalyvius simboliškai pasveikino
ant galvų pasipylęs balionų lietus.
Po gražios šventės dalyviai neskubėjo skirstytis namo – vaišinosi tortu, kitais skanumynais, dalinosi
šventės įspūdžiais, bendravo su senais ir naujais draugais, šoko. Visi išvyko kupini teigiamų
emocijų, sustiprinę pasitikėjimą savimi, pasiryžę vasarai prabėgus naujomis jėgomis ruoštis
naujiems pasirodymams.
Esame dėkingi visiems, parėmusiems šį renginį:
Gargždų kultūros centrui, jo vadovei Birutei Oželienei ir draugiškam kolektyvui už paramą
patalpomis ir geranoriškais patarimais; UAB „MARS“ už nuostabiai skanų tortą ir siurprizą –
balionų lietų; UAB „Gargždų MIDA“ generaliniam direktoriui Jonui Dromantui už garso ir
apšvietimo paslaugų pirkimą; UAB „Infropiras“ vadovui Virgilijui Skuodui už renginio fiksavimą
foto nuotraukose; Gargždų fotografų klubui ir Valensui Ežerinskui už renginio fiksavimą kino
juostoje bei filmo maketavimą; UAB „Kuršlaukis“ vadovei Angelijai Dromantienei už itin gardžias
bandeles, UAB „Jūros gėlės“ ir Valdui bei Žilvijai Ilginiams už gėles, kuriomis buvo ne tik
papuošta salė ir stalai, bet ir apdovanoti renginio dalyviai; UAB „Geistė“ vadovui Arūnui
Gilvonauskui už rėmelius dalyvių ir rėmėjų diplomams; UAB „Kretingalės mėsa“ už mėsos
produktus dalyvių vaišėms; UAB „EDVONIS“ už diplomų bei dalyvio emblemų spausdinimą,
UAB „Taurunija“ už paramą siuvimo reikmenimis, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio
viešosios bibliotekos vadovui J.Gutauskui už poezijos knygeles dalyvių komandoms, o taip pat –
Klaipėdos rajono laikraščiams „Banga“ ir „Klaipėdos rajono savaitė“ už informacinę paramą
(skelbimais, straipsniais) bei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai už iniciatyvos
palaikymą ir knygas apie Klaipėdos rajono piliakalnius visiems dalyviams.
Tikimės, kad 2011 metais per Žemaitijos miestus skriejanti „Muzikinė paukštė“ į renginį mus visus
suburs šiais metais geriausiai pasirodęs Šiaulių dienos socialinės globos centro „GODA“
kolektyvas.

Aitvarai
2010-07-02
Birželis įsibėgėjo ir mažieji centro keliautojai tęsia kelionių odisėją. 21-ąją dieną vaikai lankėsi
Agluonėnų miestelyje, kuriame vyko kūrybinė stovykla “Metų aitvarai“. Renginys skirtas
Agluonėnų 470-osioms metinėms bei Agluonėnų klojimo ir Punsko lietuvių kultūros namų teatrų
dvidešimtosioms bendradarbiavimo metinėms paminėti.

Stovyklos metu vaikai aktyviai įsitraukė į aktorinio meistriškumo (saviraiškos) ir aitvarų gaminimo
edukacinius užsiėmimus.
Saviraiškos užsiėmimus vedė Punsko lietuvių kultūros namų teatro režisierė Jolanta Malinauskaitė
– Vektorienė ir Agluonėnų klojimo teatro režisierius Augustinas Šutkus. Režisieriai mokė vaidybos,
sceninio judesio ir režisūros. Vaikai patys režisavo ir vaidino įvairius sceninius vaizdelius. Pasitelkę
vaizduotę per trumpą laiką viena vaikų grupė turėjo virsti laivu. Vaikai aktyviai įsitraukė į laivo
statybą, patys tapdami jo dalimis. Laivo kapitono įsakymu nuleisti inkarą, garbingą inkaro vaidmenį
atliko žavi Agluonėnų mergaičiukė. Du centro lankytojai įsijautę į grėsmingų ryklių vaidmenį
įnirtingai puolė laivą ir pramušdami laivo korpusą, jį paskandino. Įgula, vadovaujama šauniam
kapitonui, sėkmingai grįžo į krantą. Tada galimybę turėjo pasirodyti kita komanda, kuri virto
troleibusu. Išradingai pažvelgę į užduotį, troleibuso keleiviai linksmai judėjo krypuodami pieva ir
sulaukė griežtų kontrolierių, tikrinančių keleivių bilietėlius. Keleiviai noriai rodė dobilo žiedus
simbolizuojančius keleivio bilietus. Kaip nutinka realiame gyvenime, šiame troleibuse neapsieita be
„zuikio“. Gėdingai išlaipinus bilietėlio neturintį keleivį, troleibusas išdidžiai nukrypavo toliau.
Po žaismingų pasirodymų mažieji aktoriai vieni kitiems negailėjo plojimų ir pagyrų. Režisieriai
pastebėjo kūrybingą vaikų požiūrį į užduotį bei svarstė galimybę jų mintis panaudoti savo
statomuose spektakliuose.
Pustelėjus švelniam vėjeliui vaikai nekantraudami laukė, kada galės žydrame danguje paskraidinti
savo aitvarą. Taigi visi iš kiemelio persikėlė į mokyklos salę, kur sugulę ant grindų gamino pasinėrė
į aitvarų gamybą. Lietuvos aitvarų judėjimo klubo “Aitvarai” (Klaipėda) nariai Giedrė
Aleksandravičiūtė ir konstruktorius Valdas mokė, kaip tai padaryti – tik teisingai padarytas aitvaras
grakščiai skries dangumi. Vaikai labai stengėsi pagaminti kuo originalesnius aitvarus, todėl viskas
puikiai pavyko – pasigaminti aitvarai buvo gražūs, įdomūs ir skirtingi. Kiekvienas stovyklos dalyvis
pasidarė po aitvarą, kuris jam liko dovanų gražiu prisiminimu apie vykusią šventę.
Išbėgę į lauką nešini aitvarais, vaikai stebėjo pirmąją aitvaro valdymo pamoką. Konstruktoriai
demonstravo, kaip teisingai aitvarą pakelti ir jį „ganyti“ dangaus platybėse. Tai nebuvo taip lengva,
kaip gali pasirodyti stebint iš šalies. Visi labai stengėsi, bet berniukams labiau sekėsi iškelti aitvarus
aukštyn ir juos valdyti.
Visiem buvo smagu taip aktyviai, įdomiai ir kūrybingai praleisti laiką.
Išvykstant, aitvarų žinovė Giedrė palinkėjo, kad kiekvieno dalyvio aitvaras ant savo uodegos
atneštų
laimės…
Mažieji lankytojai su nekantrumu laukia, kokių įspūdžių ir staigmenų atneš nauja kelionė…

Prigimtį išlaisvinus
2010-09-02
Rugpjūčio 25 dieną centro bendruomenė – darbuotojai, lankytojai, jų tėvai, globėjai – susibūrė
bendrai išvykai į Račkauskų sodybą Agluonėnuose. Oras poilsiui nebuvo itin palankus, tačiau tai
netemdė puikios nuotaikos ir noro turiningai praleisti laiką gamtoje. Visą pasibuvimą jungė bendra
idėja – grįžimas į gamtą, prigimties išlaisvinimas.

Pagrindiniai popietės personažai buvo urvinės moterys (centro darbuotojos Vilma ir Zosė), kurios
pakvietė visus popietės dalyvius sugrįžti į laukinę gamtą. Kelionės metu autobusas virto
šurmuliuoančiu urvu, kuriame išvykos dalyviai buvo mokomi laukinio pasisveikinimo išlaisvinant
savo laukinę prigimtį. Pirmiesiems sekėsi sunkiau, tačiau urvinės moterys buvo labai atkaklios ir
kelionei įpusėjus visi iš širdies traukė laukinio pasisveikinimo žodžius. Išmokę pasisveikinimą
keleiviai rinkosi spalvotus kaulus ir susibūrė į dvi urvinių gentis: žali kaulai – žolėdžiai, raudoni –
mėsėdžiai.
Šurmuliuojančioms gentims atvykus į sodybą, gentainiai ėmė uoliai kurti savo stovyklavietes.
Pliaupiant lietui buvo užkurtas didžiulis laužas, o virš jo pakabintas aprūkęs puodas rūgštynių
sriubai.
Įsikūrę keliauninkai rinko genties pavadinimus. Mėsėdžių gentis pasivadino „Varinė iltis“, o
žolėdžiai – „Mamutai“. Tuomet kūrė genties šūkius. „Mamutai“ skandavo: „Mes mamutai iš
Gargždų ėdam žolę be taukų“, o „Varinė iltis“ nepasidavė atsakydami jiems „Mes laukiniai, mes
jėga, mūsų iltys tratata“. Išmokę šūkius gentys rinko vadus, kuriais tapo lankytojų artimieji Danutė
ir Vilma. Genties nariai išradingai aprengė vadus mamutų medžioklei naudodami kailius, odą, iltis,
plunksnas ir pan. Pasidabinusiems genčių vadams iškilmingai įteiktos kuokos kaip valdžios ir jėgos
simbolis. Prieš medžioklę genčių vadai buvo sočiai pamaitinti, kad nepristigtų jėgų kaunantis.
Siekdami pažadinti vadų pojūčius, gentainiai juos maitino užrištomis akimis. Medžioklei pasirengę
vadai energingai mėtė ietis į mamutus, jiems aktyviai talkino įsiaudrinę genties nariai. Po
medžioklės gentys dalyvavo piešimo ant uolų rungtyje. Piešiniuose jie stengėsi perteikti visą savo
genties galybę vaizduodami žvėrių medžioklę, valgio gaminimą, įvairius gamtos reiškinius. Kol
vieni ruošėsi rungtims, kiti šoko ritualinius šokius kviesdami saulę ir šilumą, treti virė ant laužo
rūgštynių sriubą, kepė dešreles. Šventę vainikavo gentainių atlikti savos kūrybos himnai, naudojant
netradicinius muzikos instrumentus.
Abi gentys atkakliai kovėsi tarpusavyje ir išradingai atliko užduotis, todėl pralaimėjusių nebuvo.
Komandoms buvo įteikti didžiuliai kaulo formos pyragai, kuriuos iškepė centro darbuotojai.
Nors grįžome sušlapę ir sušalę, visus sušildė bendrystės jausmas ir direktorės Aistės paruošta kava.
O prie kavos už dalyvavimą rungtyse laimėtas pyragas…

Atvirų durų dienos atgarsiai
2010-09-02
Nors gamta gerokai supurtė dangų ir bandė gąsdinti mus lietumi, žaibais ir perkūnija, Atvirų durų
diena Gargždų socialinių paslaugų centre vis dėlto įvyko. Svečius pasitikome pačių keptu obuolių
pyragu, vaišinome kompotu. Kiekvienas galėjo apžiūrėti centro patalpas ir jose vykdomas veiklas,
susipažinti su įstaigoje teikiamomis paslaugomis, išsamiau sužinoti apie jam rūpimas klientų
grupes, susipažinti su lankytojais.
Atvirų durų dienas organizuojame nuo pat įstaigos atidarymo, tačiau šiais metais pasiūlėme naujovę
– išbandyti jėgas įvairiose centre vykdomose veiklose. Vieni svečiai apsistojo ties viena veikla ir
kūrybiškai dirbo, kiti stengėsi pabandyti kuo daugiau ir juos galima buvo sutikti tiek keramikos,
tiek dailės, teik vilnos vėlimo, tiek rankdarbių ir papuošalų darymo, tiek vytelių pynimo, tiek
fitoterapijos, tiek darbo kompiuteriu veiklose.

Sekėsi tikrai puikiai. Senjorų dienos centro darbuotoja Vida Stonkuvienė pasiūlė pasigaminti
papuošalų, rodė, kaip galima suverti auskarus, apyrankę, padaryti sagę, kaip iš modelino galima
sukurti papuošalus, juos dekupažuojant. Lankytojai parodė savo padarytus darbus: Vyktautas –
popieriaus rutuliukų paveikslus, Adelė – siūtas varnas ir varles, Jadvyga – karoliukais ir žvyneliais
siuvinėtas sages.
Padedant keramikos užsiėmimą vedusiai darbuotojai Ingridai Paulikaitei buvo nulipdyta daug
skirtingų darbų: vazų, lėkštelių, gėlių, įvairių figūrėlių. Ingrida pasidžiaugė gabiais mokiniais ir
puikiais rezultatais. Lankytojai Audrius N., Valdas ir Laura dirbo drauge su svečiais – lipdė
rutuliukus, juosteles, kurie vėliau bus sujungti į bendrą darbą – vazelę.
Darbuotoja Vanda Stalmokienė laukė svečių fitoterapijos veikloje. Ji mokė iš samanų padaryti
vainiką vėlinėms, pasakojo, kaip galima įdomiai supakuoti dovanas, parodė ne vieną idėją namų
papuošimui: paveikslėlius iš įvairių sėklų, pagaliukų, akmenukais ir kriauklelėmis dekoruotus
vazonėlius. Čia buvo pristatyta ir siuvinėjimo kryželiu, audimo, nėrimo vašeliu veikla. Lankytojas
Gintautas parodė kryželiu siuvinėtus paveikslus (vieną jų siuvinėja ir šiuo metu). Irina pristatė
audimo staklėmis veiklą, Audrius J. ir Ruslanas demonstravo, kaip galima iš sėklų padaryti
paveikslus.
Vėlimo iš vilnos veiklą pristatė Ilma Norvilienė ir Vilma Bružienė, kurios supažindino interesantus
su skirtingais vilnos vėlimo būdais, parodė, kokius darbus galima padaryti, pradedant nuo karolių,
sagių ir baigiant šalikais, kepurėmis ir rankinėmis. Lankytoja Aurelija susikaupusi siuvo sagas,
Kęstutis V. sausuoju būdu vėlė rutuliukus, Zina – veldama šlapiuoju būdu kūrė sagę.
Su dailės veikla supažindino Aušra Žukauskienė ir Inga Lukšienė, kurios parodė galimybę padaryti
kažką naudingo iš buitinių atliekų – iš kartoninių stovelių nuo tualetinio popieriaus svečiai turėjo
galimybę pasidaryti pieštukines, kurios pabaigiamos jas nudažant ir dekupažuojant. Lankytojai
Arvydas G., Juozas, Vilma, Irma, Irmantas, Aurelija, Indrė, Judita, Kęstutis G. dalyvavo dailės
veikloje ir drauge su svečiais kūrė, piešė ir klijavo.
Neringa Ivaškevičienė kvietė pasidaryti iš popieriaus tulpes. Svečiams talkino lankytojos Ilona ir
Monika, tad kiekvienas turėjo galimybę iš centro išsinešti po gėlės žiedą.
Centro darbuotojas Antanas Budrys papasakojo apie darbo kompiuteriu veiklą, parodė, nuo ko
prasideda lankytojų pažintis su kompiuteriu, kokios veiklos seka vėliau. Darius D., Ilona ir
Ruslanas parodė darbo su kompiuteriu sugebėjimus ir pasiekimus.
Pynimo iš vytelių veiklą pristatė Dalia Vaičekauskienė ir Irena Venclovienė. Joms talkino Darius D.
ir Darius V. kruopščiai pindami pradėtas pintines. Viena viešnia taip susižavėjo pynimu, kad jai
nesinorėjo atsitraukti nuo pinamo darbelio.
Pritaikydama judesio terapiją Viginta Vaitkuvienė parengė nuotaikingą muzikinį pasirodymą, į kurį
aktyviai įsitraukė visi Atvirų durų dienos dalyviai.
Centro bendruomenė džiaugiasi, kad Atvirų durų dieną centre apsilankė gausus būrys centro veikla
besidominčių svečių.
Už paramą organizuojant atvirų durų dieną dėkojame Klaipėdos rajono švietimo centrui ir projekto
„Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų gebėjimų
stiprinimas“ partneriui VšĮ „Baltic Partners for Change Management“. Gargždų socialinių paslaugų

centro darbuotojai – šio projekto dalyviai, projekto įgyvendinimo metu gilino žinias tokiomis
temomis: „Bendravimo įgūdžiai“, „Konfliktai“, „Pasitikėjimo savimi stiprinimas“, „Bendravimas su
neįgaliaisiais“, „Klientų aptarnavimas“, „Interesų atstovavimas“, „Piliečių/klientų dalyvavimas
sprendimų priėmimo procesuose“, „Savipagalbos grupės – jų kūrimas bei vadovavimas“,
„Tarpininkavimas – konfliktų sprendimo būdas, pasitelkiamas dirbant su socialinės rizikos
grupėmis“, „Specialisto ir tėvų santykiai“, „Tėvų sąmoningumo optimizavimas“, „Pozityvioji
socializacija“.

Pasaulis be šviesos…
2010-10-20
Spalio 15 dieną minima Pasaulinė baltosios lazdelės diena. Visą savaitę centro lankytojai piešė,
kaip įsivaizduoja aklo žmogaus gyvenimą, o spalio 15 dieną buvo organizuota šventė, kurioje
dalyvavo LASS Klaipėdos rajono filialo nariai (pirmininkas A. Letukas), ugdymo centro
„Naminukas“ lankytojai ir mūsų centro lankytojai. Renginį pradėjo A. Letukas, tardamas
sveikinimo žodį ir pakviesdamas savo organizacijos narius atlikti muzikinius kūrinius. Senos,
visiems gerai žinomos dainos nuo pat pradžių sulaukė audringų ovacijų ir prašymų pakartoti. Toliau
sekė linksmas „Naminuko“ lankytojų pasirodymas. Mūsų centro lankytojai susirinkusiems
padovanojo dainą „Muzikos garsai“.
Pasibaigus sveikinimams, visiems norintiems buvo suteikta galimybė pajausti, koks pasaulis supa
neregį. Užrištomis akimis lytėjimo ir uostymo pagalba viktorinos dalyviai bandė nustatyti, ką laiko
rankose. Liečiant rankomis jiems reikėjo atpažinti įvairias kruopas, kaštonus, kriaukles, saldainius ir
pan., uodžiant – atpažinti įvairius prieskonius, arbatas ir kt. Vieniems dalyviams geriau sekėsi
atspėti tai, ką liečia, kitiems – atpažinti iš aromato. Norintiems išbandyti vieną svarbiausių atributų
aklųjų ir silpnaregių žmonių gyvenime – baltąją lazdelę, buvo suteikta galimybė pasivaikščioti po
centro patalpas. Tai sekėsi ne taip lengvai, kaip daugelis įsivaizdavo… Nematant, net tokie paprasti
kasdieniai dalykai, kaip į puodelį įpilti vandens, įsidėti cukraus, atskirti arbatą nuo prieskonių ar
tiesiog pereiti iš vienos patalpos į kitą, reikalauja tam tikrų įgūdžių.
Šis renginys atskleidė, kaip jaučiasi žmogus, neturintis galimybės matyti. Kiekvienas pajuto, kiek
daug žmogui reiškia regėjimas.
Šventė baigėsi maloniu pasisėdėjimu prie kavos puodelio, pasidžiaugta šilta bendryste ir tradicija
tampančiu renginiu.

Ir spygliuoti kaktusai gali pražysti…
2010-10-20
Praėjusį trečiadienį nemažas būrys gargždiškių ir kitų svečių sugužėjo į Gargždų kultūros centrą,
kur vyko Gargždų socialinių paslaugų centro vaikų darbų parodos „Kaktusų trilogija“ atidarymas.
Gavo finansavimą
Centro direktorė Aistė Stankuvienė džiaugėsi, kad į parodos atidarymą susirinko gausus būrys svečių.

„Tai tik įrodo, kad mums visiems rūpi vaikai. Iš tiesų juk vaikai – mūsų visų ateitis. Ką mes užsiauginsime šiandien, kaip juos prižiūrėsime, kaip auklėsime, kaip su jais dirbsime, tai mūsų laukia ateityje“, – kalbėjo A. Stankuvienė.
Socialinių paslaugų centro direktorė pasakojo, kad ši paroda – viena iš projekto „Kartu mes galime
nuveikti daug“ dalių. Parodos iniciatorė – centro socialinė darbuotoja Zosė Stonienė.
Šis projektas yra vykdomas jau ketvirti metai, o finansavimas jam yra gaunamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
„Šiais metais gavome beveik 42 tūkst. Lt. Iš šių pinigėlių vykdėme įvairias veiklas. Visus metus
vaikai aktyviai dalyvavo tekstilės, keramikos, floristikos ir kitose veiklose. Jas bandėme sudėti ir
šioje parodoje. Beje, šis šiemet vykdomas projektas finansavimą gaus dar dvejiems metams, iš viso
– trejiems“, – vardijo A. Stankuvienė.
Begalinė kantrybė
Vėliau parodos lankytojams buvo parodytas filmas apie centro vaikų ir darbuotojų kasdienybę. Z.
Stonienė teigė, kad filme atspindėta centro realybė bei kad vaikai kartais, kaip ir kaktusai, turi spyglių ir reikia mokėti juos apeiti, o tai kartais būna labai sunku. Tačiau kaktusai moka ir pražysti.
Po filmo parodos atidarymo proga sveikinimo žodį tarė Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Tarybos narė Voldimara Jasmontaitė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė, klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas, Gargždų kultūros centro direktorės pavaduotoja Asta Vaičiulienė bei Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė.
„Matydami tuos darbelius, ne kiekvienas supratome, kad jie gimė nepaprasto darbo, kantrybės, atkaklumo dėka. Manęs jau nebestebina jūsų išradingumas, darbštumas, nes tam iš viso nebėra ribų.
Mane kiekvieną kartą stebina jūsų vadovų begalinė kantrybė“, – sakė L. Liutikienė.
Rita Našlėnaitė

Raganų puota Gargždų socialinių paslaugų centre
2010-10-20
Šaltą spalio pirmadienį sulaukėme draugų iš Priekulės. Priekulės socialinių paslaugų centro
lankytojai pristatė spektaklį „Raganų puota“. Pasirodymas tryško gera nuotaika ir puikia vaidyba.
Turėjome galimybę dar kartą įsitikinti, kad gėris visada nugali blogį – svarbiausia, tuo tikėti ir
nenuleisti rankų. Po vaidinimo visi drauge ragavome mūsų centro firminį obuolių pyragą,
šnekučiavomės po ilgo nesimatymo. Susitikimą vainikavo diskoteka, kur šėlom iki devinto
prakaito.
Svečiai išvyko – geros emocijos liko… Išsiskyrėme su pažadu pasimatyti per kalėdinę mugę.

“MARS”
2010-11-22

Lapkričio 18 d. mūsų centro mažieji lankytojai buvo nukeliavę į Marsą…Aišku, kol kas su raketa
skraidyti neišmokom ir ne į tikrą Marsą skraidėm, o svečiavomės UAB „Mars Lietuva“. Mus
pasitiko gražiai besišypsanti marsietė Viktorija. Ji palydėjo mus į konferencijų salę, kur buvo
paruoštos saldžios vaišės. Pasistiprinę vaikai dalyvavo smagioje viktorinoje, kurios metu susipažino
su įstaigos veikla. Viktorija žaismingai uždavinėjo įvairius klausimus, į kuriuos teisingai atsakius,
mažieji turėjo galimybę užsidirbti saldų prizą. Įdomu buvo sužinoti, jog organizacijos pavadinimas
kilo įkūrėjo F. Marso garbei, ateinančiais metais ši organizacija švęs 100-ąjį gimtadienį, o
populiariausias kačių ėdalas Lietuvoje – „Wiskas“ .
Pasipuošę baltais chalatais ir žaliais šalmais pradėjome kelionę po gamybos skyrių. Kiekvienas
gavęs atskirą padėkliuką galėjo asmeniškai testuoti kačių ėdalą ir nustatyti, kokio amžiaus, kokio
dydžio kačiukui jis skirtas. Galima buvo ir ragauti, bet drąsuolių neatsirado… Išsirinkę gražiausią
pakuotę, pasipuošę ryškiais ausų kištukais ir lydimi trijų gamybos cecho darbuotojų keliavome
apžiūrėti gaminimo proceso. Žingsnelis po žingsnelio išsiaiškinome, kaip paruošiamas kačių ėdalas.
Mūsų neišgąsdino nei triukšmas, nei kvapas ir greitai besisukantys konvejeriai.
Esame labai dėkingi visiems „Mars“ darbuotojams už nuostabų priėmimą: kelionė buvo kupina
neišdildomų įspūdžių ir gerų emocijų, visur lydėjo besišypsantys veidai. Šių žmonių dėka iš tiesų
jautėmės laukiami ir saugūs. Grįždami ragavome skanias marsiečių lauktuves ir dalijomės
įspūdingos kelionės įspūdžiais.

Kelionė į save
2010-11-09
Š. m. spalio 28 d. keturi mūsų centro atstovai (vyr.socialinė darbuotoja Vilma Bružienė, socialinė
darbuotoja Živilė Jurgutienė ir du lankytojai: Vilma ir Audrius) vyko į Žemaitijos regiono socialinių
įstaigų neįgalių lankytojų susitikimą, kuris vyko mieste netoli Dubysos upės – Raseiniuose.
Susitikimą organizavo VšĮ Protiškai neįgalaus jaunimo dienos užimtumo centras, kur ir susirinko
svečiai ne tik iš mūsų centro, bet ir iš Kretingos, Priekulės, Šilutės. Pačiame Raseinių centre visi
sustojo įsiamžinti prie miesto simbolio – skulptūros „Žemaitis“. Neįgalieji ir juos lydintys
socialiniai darbuotojai aplankė Raseinių krašto istorijos muziejų, dalyvavo bendrame užsiėmime.
Kiekvieno centro atstovai batikos būdu kūrė piešinį – palinkėjimą Raseinių miestui, po to visi
darbai bus sujungti į vieną bendrą paveikslą. Įstaigų vadovai tuo metu lankėsi VšĮ Raseinių
neįgaliųjų dienos centre, taip pat jiems buvo organizuota ekskursija į Šiluvą, taip vadinamą
Lietuvos Lurdą. Artumo ir šeimyniškumo įspūdį sukūrė pietūs piligrimų namuose. Prie bendro
krikščioniško stalo pakvietė šių namų gyventojai. Vienuolės noriai palydėjo į Šiluvos muziejų, kur
pasakojo apie šventos vietos įkūrimą. Malonų įspūdį paliko Šiluvos bažnyčia, Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bazilika. Ligonių koplyčioje kiekvienas turėjo galimybę sukalbėti maldą už
sergančius artimuosius, bendruomenės narius. Išvyka į Raseinių kraštą buvo prasminga, ne tik
profesine prasme, bet ir krikščioniškąja, žmogiškąja. Tai tarsi mažytė kelionė į save…

Refleksyvioji praktika socialinio darbo studijose ir profesinėje
veikloje
2010-11-08
2010 m. spalio 22 – 23 d. Klaipėdos universitetas pakvietė dalyvauti tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje “Refleksyvioji praktika socialinio darbo studijose ir profesinėje veikloje”, siekiant
atskleisti itin aktualų socialinių darbuotojų darbinėje veikloje klausimą – supervizijos esmę ir
galimybes.

Dviejų dienų renginyje išklausyta Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto,Vytauto Didžiojo
universiteto, Kauno medicinos universiteto ir Vilniaus universiteto mokslinių bendradarbių
pranešimai, kurių metu buvo akcentuojamas supervizijos praktinis aktualumas. Svečias iš
Vokietijos prof. V.Weigand pasidalino savo šalies patirtimi, apibrėždamas supervizijos plėtotės
gaires Lietuvoje.
Renginyje dalyvavo Klaipėdos regiono socialines paslaugas teikiančios organizacijos, jų tarpe ir
Gargždų socialinių paslaugų centras. Klaipėdos Universiteto didžiosios aulos antrojo aukšto fojė
konferencijos dalyviams Gargždų socialinių paslaugų centras stendiniame pranešime išradingai
pristatė teikiamų socialinių paslaugų įvairovę. Visi dalyviai galėjo pasidžiaugti ne tik rudeniniu
centro stendu, bet lankytojų darbelių paroda – muge, užduoti jiems rūpimus klausimus, pasitarti dėl
galimos savanorystės, praktikos atlikimo. Pristatymo metu fojė tvyrojo draugiškumo ir
susižavėjimo vieni kitais atmosfera. Skirtingų įstaigų atstovai dalinosi darbine patirtimi, džiaugėsi
savo ir kolegų pasiekimais.
Tariant konferencijos uždarymo žodį prof. E. Acienė negailėjo gražių žodžių socialinio darbo
praktikams bei ragino bendradarbiauti plėtojant superviziją socialiniame darbe.

Apvalaus stalo diskusija “Smurtas privačioje erdvėje”
2010-11-03
Naujausia statistika byloja, kad smurtą šeimoje patiria kas antra moteris. Šiai opiai visuomenės
problemai neabejingi daugelio sričių specialistai. Tai liudija šių metų spalio 22 d. Gargždų
socialinių paslaugų centre vykusi apvalaus stalo diskusija „Smurtas privačioje erdvėje“. Diskusijos
iniciatorės – Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro valdybos pirmininkė Snieguolė
Benikienė ir projektų koordinatorė Marija Juškienė. Šiemet Kretingos moterų informacijos ir
mokymo centras vykdo projektą „Stabdykime smurto ratą – 3“, finansuojamą LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
Be Gargždų socialinių paslaugų centro specialisčių diskusijoje dalyvavo ir Klaipėdos r.
savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja L. Liutikienė, Vaiko teisių apsaugos
skyriaus vedėjos pavaduotoja A. Tamolienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja D.
Gumuliauskienė ir vyr. specialistė J. Jankauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė G.
Jurevičienė, tarybos narė, sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto pirmininkė V.
Jasmontaitė, Klaipėdos r. seniūnijų socialinės darbuotojos bei Policijos komisariato Viešosios
tvarkos skyriaus, Prevencijos poskyrio vyr. specialistė D. Pipirienė.
Diskusijos pradžioje buvo pristatytos Gargždų socialinių paslaugų centre teikiamos paslaugos.
Pasidalinta patirtimi apie smurto šeimoje prevencijos vykdymą bei kompleksinės pagalbos šeiminio
smurto aukoms Krizių centre teikimą, kuri pradėta teikti nuo 2008 m.
Policijos atstovė apžvelgė smurto privačioje erdvėje padėtį Klaipėdos rajone, pateikdama
iškvietimų ir pareiškimų dėl smurto šeimoje statistiką bei smurtautojams taikomą teisinę
atsakomybę.
Daugiausia dėmesio skirta Apsaugos nuo smurto privačioje erdvėje įstatymo projekto
pristatymui ir aptarimui. Lietuva yra vienintelė Europos Sąjungos šalis neturinti atskiro įstatymo,
kuris gintų asmenis nuo smurto privačioje erdvėje, t.y. smurtas šeimoje nėra traktuojamas kaip
atskira nusikalstama veikla.

Šis projektas apibrėžia smurto sąvoką bei jo formas (fizinį, psichologinį, seksualinį smurtą), apima
smurto prevenciją (visuomenės švietimas ir informavimas, tyrimai, statistika), kompleksinės
(socialinės, psichologinės, teisinės bei kitokios) pagalbos teikimą tiek smurto aukai, tiek
smurtautojui bei apsaugą nuo smurto nukentėjusiems asmenims. Pastaroji sukėlė daugiausia
klausimų ir diskusijų, nes įstatymo projekte apsaugą smurto aukai siūloma užtikrinti, taikant
smurtautojui poveikio priemones – oficialų įspėjimą arba įsipareigojimą 14 dienų laikinai išsikelti iš
gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena kartu su nukentėjusiu asmeniu. Įstatyme numatoma, kad
skirti įspėjimą ar liepti išsikelti – sprendžia teisėjas, kai smurtautojas yra pristatomas policijos
pareigūnų. Besąlygiškas įpareigojimas išsikelti iš gyvenamosios vietos būtų skiriamas, jei kiltų reali
grėsmė nukentėjusio asmens gyvybei, sveikatai ar laisvei. Taip pat ši poveikio priemonė numatoma
taikyti, jei smurtaujama prieš besilaukiančią moterį, senyvo amžiaus žmogų, neįgalųjį, globotinį.
Diskusijoje buvo svarstoma, kad pagaliau priėmus šį įstatymą, jo įgyvendinti gali pritrūkti tiek
finansinių, tiek žmogiškųjų išteklių, jei įstatymo įgyvendinimui nebus numatytas papildomas
finansavimas bei atsakingi specialistai. Taip pat įdomu, kaip visuomenė reaguos į radikalius
pokyčius, sprendžiant smurto šeimoje problemą, nes daugelį metų ji buvo laikoma privačiu tos
šeimos reikalu, o smurtą patiriančios moterys su vaikais priverstos bėgti iš savo namų ir ieškoti
saugaus prieglobsčio.
Beje, nuo lapkričio 25 dienos, kai minima tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena,
pasaulyje startuoja 16 aktyvumo dienų prieš šią problemą.

Tradicinės Kalėdų parodos – mugės atgarsiai
2010-12-27
Š. m. gruodžio 8 – 9 d. centre šurmuliavo kasmet organizuojama kalėdinė paroda-mugė. Kiekvienas
užsukęs buvo raginamas paragauti vaistažolių arbatos ir išsitraukti iš pintinės centro lankytojų keptą
sausainį, pranašaujantį ateinančių metų likimą. Širdis, žvaigždė, mėnulis, drugelis, o gal traktorius?
Mugės lankytojams knietėjo sužinoti išsitraukto skanaus simbolio reikšmę – sužinoti, kas jų laukia
ateinančiais metais… Taip nejučia įsitraukėme į stebuklingą Kalėdų laukimą. O kokios Kalėdos be
dovanų?! Tomis dienomis užsukę svečiai turėjo galimybę įsigyti kalėdinių dovanėlių, šventinių
dekoracijų ir šiaip mielų smulkmenų sau ir savo artimiesiems. Akys raibo nuo pintų, iš vilnos veltų,
iš molio lipdytų grožybių. O kur dar proginiai atvirukai, papuošalai, nertos snaigės, laimę ir sėkmę
nešantys angelai…
Esame dėkingi visiems mus aplankiusiems ir negailėjusiems šiltų žodžių bei pagyrų. Esame
laimingi, kad nė vienas neišėjo tuščiomis, rado kažką mielo sau ir savo artimiesiems. Centro
bendruomenės nariams didžiausią džiaugsmą teikia tai, kad esame žinomi ir mūsų tradicinių mugių
laukia nuolatiniai jų lankytojai. Tad linkime Jums gražių ir prasmingų ateinančių metų ir sakome iki
pasimatymo velykinėje centro lankytojų darbelių parodoje-mugėje!

2011 m.
Saldžioms svajonėms besipildant…
2011-01-28

Žiemai įpusėjus organizmas reikalauja vis daugiau vitaminų… O kas yra pagrindiniai vitaminai
vaikams?! Ogi saldainiai, nes jie vieninteliai taip greitai pakelia nuotaiką ir priverčia kuo greičiau
pasveikti.
Mažieji mūsų centro lankytojai nusprendė nepasiduoti gripo epidemijai. Tad išvykome į saldžią
kelionę stiprinti organizmų. Šiaulių saldainių fabrikas “Rūta” mus pasitiko svetingai: vos išlipus iš
autobuso užuodėme tokį visiems artimą ir gerai pažįstamą saldainių kvapą… Nekantraudami
susidraugavome su gide Odeta ir pasipuošėme specialiais darbo rūbais, kurie sukėlė daug juoko, nes
mes tapome panašūs ne į saldainių valgytojus, o į chirurgus. Kelionę pradėjom susipažindami su
cechu kur gaminami glazūruoti saldainiai, sužinojome kaip teisingai juos reikia džiovinti ir fasuoti.
Lyg labirintais keliavome per fabriko aukštus ir stebėjome besidarbuojančias moteriškes, kurios
beveik visą pagrindinį darbą atlieka rankomis: saldainių pakavimas ir dėžučių rišimas. Pamatėme
kaip šokoladinis sviestas keliauja į indelius. Sunku buvo susilaikyti jo neparagavus. Sugrįžę į
pradinį ekskursijos tašką labai apsidžiaugėme, nes ant stalų radome daug skanių ir įvairių saldainių.
Bet ir šį kartą reikėjo išbandyti savo kantrybę ir prieš ragaujant pasiklausyti saldainių fabriko
istorijos ir pasižiūrėti filmuką apie šokolado pupelės kelionę. Išsipildžius taip ilgai lauktai svajonei
mes pradėjome ragauti saldainius, o kad geriau pajusti jų skonį užsigėrinėjome vandeniu. Prie stalo
net kilo diskusijos koks saldainis skaniausiais, tačiau taip ir nepavyko vieningai sutarti – kiekvienas
išsirinko sau skaniausią saldainį.
Padėkoję Odetai už įdomią ir skanią ekskursiją, iškeliavome paglostyti įžymios Šiaulių lapės. Nors
lapė buvo už mus daug didesnė ir pravertais nasrais, tačiau ji pasirodė miela ir draugiška kaip
„Mažojo princo pasakoje“. Įsiamžinus jos pašonėje mes laimingi grįžom namo.
Tikėdami, jog saldainiai neleis mums susirgti, geros sveikatos linkime ir Jums.

Dvylikos mėnesių pasaka
2011-01-24
Pūgai siaučiant prasidėjo muzikinė kelionė į praėjusius metus – žiūrovai pasinėrė į mistišką žiemos
pasaką. O ši pasaka buvo apie viduryje žiemos pamotės išgintą našlaitėlę žibuoklių ieškoti, apie jai
talkinusius dvylika mėnesių, apie gėrio pergalę prieš blogį… Garbingai visus metų mėnesius
pristatė vyriausias mėnuo Sausis. Kiekvienas metų laikas turėjo atskleisti savo svarbą, įrodyti, kad
„žiemą negali būti pavasaris, o rudenį – vasara“. Smuiko čiurlenimu sceną užplūdo Pavasaris,
pranašaujantis gamtos atbudimą. Skambėjo vaikų deklamuojamos eilės pripildytos pavasariškos
nuotaikos, senjorai atliko meilės ilgesio kupiną dainą apie gegužę. Vasara įsiveržė žaismingu
pasirodymu „Sara mara bū“, visiems pakėlė nuotaiką gėlę įsikandusi karvytė, ją melžianti mergaitė,
pievoje dūkstantys vaikai. Tačiau triukšmingas reperis nutraukė Vasaros šėliones ir „prišaukė“
Rudenį. Rudenį, kaip žinome, paukščiai išskrenda į šiltus kraštus, taigi šį metų laiką simbolizavo
daina „Rudeninis paukštis“. Metų pabaigą vainikuoja Žiema, nuostabiausias metų laikas, kadangi
tai švenčių ir dovanų metas. Laukdami Kalėdų puošiame eglutę, susitinkame su draugais, keičiamės
dovanomis. Vyriausias mėnuo Sausis priminė, kaip svarbu šiuo laikotarpiu atsiprašyti, susitaikyti,
pamiršti nuoskaudas ir atvira širdimi laukti stebuklo… Stebuklus skleidė visagalė Magė, o savo
„ožiukais“, pykčiais, netinkamais praėjusių metų darbais pasiūlė „atsikratyti“ išdykęs tigriukas,
įtraukdamas visus į sniego gniūžčių mūšį. Šventėje neapsieita ir be nuotykių – Kalėdų Senelis,
keliaudamas pas mus, netikėtai užkliuvęs už rogių, nukrito ir pamiršo, kas jis toks, ko jis ieško, ką
jis veikia… siekdami seneliui sugrąžinti atmintį, visiems dalyviams teko nueiti tolimą, bet labai
linksmą kelią – lįsti stebuklu tuneliu ir netgi išbandyti savo magiškas jėgas išdainuojant repiško

stiliaus burtažodį. Stebuklas įvyko! Už tai kiekvienas buvo apdovanotas Kalėdų senelio dovanomis,
šauniai pasišoko, pasivaišino, gerai praleido laiką draugų rate.
Buvo gera pabūti visiems kartu… Labai gaila išsiskirti, bet neteks ilgai liūdėti, juk neužilgo ateis
kitos linksmos šventės…

Išvyka pas draugus, į Kretingos dienos veiklos centrą
2011-02-21
Š. m. vasario 14 dieną, vykome į Kretingos dienos veiklos centrą. Ten vyko projekto – “Iš širdies į
širdį”, skirto mažiau galimybių turinčio jaunimo socializacijai per meninę saviraišką –
konferencija. Ji vyko dviejose „stovyklose“: t.y. dienos centrų lankytojams ir dienos centrų
darbuotojams, dirbantiems su negalią turinčiais jaunuoliais.
Konferencijoje dalyvavusi Kretingos Egidijaus Radžiaus dramos teatro režisierė Albina Butinienė
pranešime supažindino darbuotojus su profesionalaus teatro gairėmis. Dalyviams patiko praktinės
užduotys, kurias ji naudoja dirbdama su vaikais savo teatro trupėje. Buvo
pristatytas ”Veidrodžio“ žaidimas, gaminama valgyti menamoje virtuvėje su menamais daiktais,
mokomasi girdėti: reikėjo užsimerkus atspėti, nusakyti glamžomo popierius, stumdomos kėdės ir
panašius garsus. Susitikimo metu buvo pateikta daug naudingų pratimų, kuriuos galima pritaikyti
praktiniame darbe.
Darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su Skuodo globos ir socialinės priežiūros teatro trupės
atstovais. Visiems dalyviams buvo pristatyta ir pademonstruota filmuota medžiaga, kaip jie
„žaidžia teatrą“ savo centre. Jaunuoliai noriai atliko jiems pateiktą užduotį, kurios metu iš žurnalų
skiaučių klijavo plakatą, vaizduojantį, kas yra teatras, ieškodami asociacijų su šiuo žodžiu, šia
veikla.
Po rimtosios konferencijos renginio šeimininkai pakvietė svečius į diskoteką. Pasišokę,
pasilinksminę, su gera nuotaika, linksmai nusiteikę dalyviai išsiskirstė.
Esame dėkingi Kretingos dienos veiklos centrui už kvietimą dalyvauti jų organizuotoje
konferencijoje, už suteiktas žinias ir prasmingai praleistą laiką.

Mums jau septyneri
2011-02-18
Septyneri metai…tai daug ar mažai?! Tokių metų vaikas pradeda lankyti mokyklą, jam tai naujas,
dar nepažįstamas etapas, jo laukia naujos galimybės, patirtis, bet tuo pačiu ir nauja atsakomybė. O
įstaigai, kurią lanko vaikai, suaugę asmenys su skirtingomis negaliomis, senjorai, tai jau nemaža
patirtis, įgytos žinios, gebėjimai, užmegzti ryšiai su panašią veiklą vykdančiomis įstaigomis,
išpuoselėta graži bičiulystė su draugais, rėmėjais.
Saulėtą vasario popietę vykusi šventė buvo puiki proga patiems artimiausiems parodyti, kad mes jau
“užaugome” ir esame pasiruošę siekti naujų žinių, ieškoti naujų galimybių…. Šventiniam paradui
vadovavo “senmergė” mokytoja, tačiau ji nebuvo pikta niurgzlė, priešingai – entuziastinga
linksmuolė, tikrinusi visų programos dalyvių ir susirinkusių žiūrovų žinias, negailėdama nei

“dešimtukų”, nei pagyrų, nei nuotaikingų pastebėjimų. “Mokiniai” puikiai pasirodė pamokų metu –
skaičiavo, spėjo mįsles, sportavo, dainavo, šoko… “Mokyklos direktorė“ Aistė Stankuvienė
pravedė tėvų susirinkimą, kurio metu pateikė trumpą ataskaitą apie praėjusius metus:
suorganizuotas parodas, renginius, vykdytus projektus, išėjusius ir naujai atėjusius darbuotojus,
gausėjantį lankytojų būrį. Ji nuoširdžiai dėkojo visiems apsilankiusiems šventėje, nuolatiniams
rėmėjams.
7-ojo gimtadienio proga centro bendruomenę sveikino UAB „MARS Lietuva“ darbuotojai Ramūnas
ir Vaidas, kurie pasidžiaugė, kad turi galimybių talkinti moteriškam kolektyvui, nudirbdami ūkinius
darbus. Jie linkėjo stiprybės dirbant sunkų ir ne visada įvertintą, bet labai reikalingą darbą.
Direktorė padėkojo už nuoširdų bendradarbiavimą, nuolatinę paramą ir pagalbą, priminė
užsimezgusios draugystės su šia organizacija istoriją.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Šaulytė
pasidžiaugė kolektyvo darbuotojais, kurie visada pasitinka gera nuotaika ir šypsena, sugeba garsinti
įstaigą net ir už Klaipėdos rajono ribų.
Priekulės socialinių paslaugų centrą atstovavo direktorė su dviem socialinėmis darbuotojomis.
Direktorė Vilija Lingienė linkėjo stiprybės, nepavargti įgyvendinant savo sumanymus.
A.Stankuvienė padėkojo už šiltus santykius, geranorišką bendradarbiavimą.
Kunigėlis Vytautas užsiminė, kad šie metai paskelbti gailestingumo ir gerumo metais. Jis
sveikindamas linkėjo tą gerumą ir gailestingumą dalinti, atiduodant jį kitiems. O žvelgiant į ateitį
palinkėjo pabaigti pradinę, pagrindinę mokyklą ir sulaukti abitūros.
Nuolatinis Gargždų socialinių paslaugų centro rėmėjas ir savanoris Virgilijus Skuodas, šios šventės
akimirkas (kaip ir daugelio kitų) įamžinęs fotografijose, linkėjo kūrybos, žavesio, energijos ir
ištvermės.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vardu sveikino vyr.
specialistė Ligita, kuri linkėjo skleisti šilumą, jaukumą, geranoriškumą, pasidžiaugė įstaigos
novatoriškumu, įsimintais netradiciniais renginiais „Kaktusų trilogija“ ir „Muzikinė paukštė“.
Šventę vainikavo gimtadienio tradicija tapęs pačių keptas tortas su septyniomis žvakutėmis ir
jaunatviška energija trykštanti diskoteka…ilgiausių metų, ilgiausių!

Lietuvėlė mano
2011-03-04
Tęsiant gražią tradiciją, svečiavomės Gargždų J. Lankučio vaikų bibliotekoje. Kartu su mažaisiais
jos lankytojais minėjom Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Vasario 16 – ąją, ir tą progą skaitėme
eilėraščius bei kūrėme sparnuotas eiles. Jaukią ir draugišką atmosferą pagyvino Lietuvos trispalvės

viešnagė. Vėliava papasakojo apie jos svarbą valstybei, spalvų reikšmę, apie sausio 1-osios apeigas,
kuomet ant Gedimino bokšto iškilmingai keičiama trispalvė, garbingai visus metus puošusi pilies
bokštą.
Popietės dalyviai apsiginklavę rašymo priemonėmis ėmėsi atsakingo darbo. Ant geltonos spalvos
lapelio palengva lyg pirmieji saulės spindulėliai atsirado pirmosios eilės apie Lietuvą. Kiek
išdrąsėję mažieji poetai iškalbingiau ir kūrybingiau rašė apie žalias pievas, žalius miškus, o patys
mažiausieji ir žalių Lietuvos varlių nepamiršo paminėti… Kiek graudžiau sakėsi kurti ant raudonos
spalvos lapelių, nes nepamiršome, kaip sunkiai sekėsi atkovoti nepriklausomybę ir kiek kraujo
praliejo mūsų protėviai. Bet neteko ilgai liūdėti, nes visa kūryba lyg vėjo gūsio nešama pakilo ir
pakibo bibliotekos palubėse sudarydama Lietuvos trispalvę. Atlikę kūrybinę užduotį ir patikrinę
savo erudiciją šventės dalyviai smaguriavo saldumynus, kuriuos taip dosniai dalijo bibliotekos
vedėja Daiva Ringienė.

Pavasarinės „Maisto banko“ akcijos atgarsiai
2011-04-22
Balandžio 8 – 9 d ienomis 48-iuose Lietuvos miestuose vyko Labdaros ir paramos fondo
organizuojama tradicinė „Maisto banko“ akcija. Klaipėdos rajono gyventojams paramą rinko
Gargždų ir Priekulės miestų socialinių paslaugų centrai bei Klaipėdos rajono paramos šeimai
centras.
Gargždų socialinių paslaugų centro darbuotojai ir savanoriai aktyviai dalyvavo Labdaros – paramos
fondo „Maisto bankas“ akcijose ir rinko maisto produktus nuo 2005 metų, talkindami NVO
„Gargždų viltis“. Šiais metais dirbome savarankiškai Gargždų prekybos centre „Maxima XX“.
32 Gargždų socialinių paslaugų centro darbuotojai ir savanoriai surinko 1841 vienetą maisto
produktų ir higienos prekių, iš kurių buvo suruošti paramos paketai sunkiai besiverčiančioms
šeimoms, t. y. apie 100 žmonių. Dalis surinktų produktų bus skirta krizių centro gyventojams,
patekusiems į sunkią gyvenimišką situaciją. Kiti produktai bus naudojami įstaigoje maisto
gaminimui socialinės rizikos ir socialiai remtinų šeimų vaikų dienos centro lankytojams, negalią
turintiems ir senyvo amžiaus lankytojams, o taip pat vaišėms tradicinių švenčių, popiečių metu.
Maloniai nustebino, kad sunkmetis nesumažino aukotojų dosnumo, džiaugiamės,
kad nepasiturinčių centro lankytojų šeimos susės prie gausesnio Velykų stalo. Kiekvienas aukojo
pagal galimybes. Dažnai aukojimo dosnumas priklausė ne nuo „piniginės storumo“, o nuo
gyventojų sąmoningumo, geranoriškumo, noro padėti sunkiau materialiai gyvenantiems. Dėkojame
visiems prisidėjusiems prie „Maisto banko“ akcijos sėkmės, tikimės gražaus bendradarbiavimo ir
ateityje.

Maisto bankas 2011
2011-04-08
Gargždų socialinių paslaugų centro SAVANORIAI kviečia
DALYVAUTI PAVASARINĖJE „MAISTO BANKO“ AKCIJOJE
2011 M. BALANDŽIO 8 – 9 DIENOMIS
„Maxima XX“ Klaipėdos g. 37/Dariaus ir Girėno g. 2, Gargždai

Gargždų socialinių paslaugų centro savanoriai 2011 m. balandžio 8 – 9 dienomis dalyvaus Labdaros
ir paramos fondo „Maisto bankas“ organizuojamoje tradicinėje akcijoje ir rinks paramą maisto
produktais bei higienos prekėmis Gargždų prekybos centre „Maxima XX“ (Klaipėdos g. 37/Dariaus
ir Girėno g. 2, Gargždai).
2010 metais Gargždų socialinių paslaugų centre socialines paslaugas gaunančių lankytojų
maitinimui iš Savivaldybės biudžeto, projektinių lėšų buvo skirta 50 004 Lt lankytojų maitinimui.
Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ dėka Gargždų socialinių paslaugų centro socialiai
remtini lankytojai ir jų šeimos gavo produktų į namus už 6 621 Lt.
Nuo 2005 metų Gargždų socialinių paslaugų centro darbuotojai ir savanoriai aktyviai dalyvavo
Labdaros – paramos fondo „Maisto bankas“ akcijose ir rinko maisto produktus drauge su NVO
„Gargždų viltis“.
Mes kviečiame susivienyti visus geros valios žmones ir prisidėti prie maisto produktų rinkimo
akcijos padedant įgyvendinti bendrą tikslą – pagelbėti skurdžiai gyvenantiems žmonėms, socialiai
remtinoms šeimoms, neįgaliesiems, krizę patyrusiems asmenims, vyresnio amžiaus asmenims.
Nuoširdžiai prašome prisidėti prie maisto produktų rinkimo akcijos – paaukoti vargingiau
gyvenantiems ilgai negendančių produktų. Taip jūs pagelbėsite skurdžiai gyvenantiems mūsų
rajono gyventojams. „Maisto banko“ akcijos metu paaukoti produktai bus išdalinti nepasiturintiems
Gargždų socialinių paslaugų centro lankytojams ir šeimoms, dalis produktų bus panaudota
lankytojų maitinimui.
Gargždų prekybos centre „Maxima XX“ (Klaipėdos g. 37/Dariaus ir Girėno g. 2, Gargždai) 2011 m.
balandžio 8 (15–21 val.) – 9 (10–20 val.) dienomis Jūsų lauks akcijos savanoriai.
P.S. Norinčius dalyvauti akcijoje – būti savanoriais, prašome
administracija@gargzduspc.lt arba telefonais: 8 46 470202, 8 686 33702.

kreiptis

el.paštu:

„Muzikinė paukštė 2011“ suplazdėjo Šiauliuose
2011-05-18
Ankstyvą gegužės 4 d. rytą devyni mūsų centro lankytojai lydimi darbuotojų išriedėjo į Saulės
miestą Šiaulius, kur prieš metus iš Gargždų išskrido „Muzikinė paukštė“. Su nekantrumu laukėme
susitikimo su neįgaliųjų muzikinės saviraiškos festivalio dalyviais, jaudinomės, kad puikiai pavyktų
ilgai repetuoti pasirodymai. Nerimą išsklaidė šiltu žodžiu pasitikusi Šiaulių miesto savivaldybės
Dienos socialinės globos centro “Goda” vadovė Laima Klemienė. Be mūsų į festivalį „Muzikinė
paukštė 2011“, skirtą Motinos dienai, dalyviai rinkosi iš Klaipėdos, Patvarių, Kretingos, Priekulės,
Šilutės, Panevėžio, Žagarės miestų ir miestelių. Tai buvo socialinių paslaugų įstaigų, muzikos
mokyklų lankytojai, iš viso 12 kolektyvų. Festivalį atidarė “Godos” neįgaliųjų orkestras “Spalvų
muzika”. Šis orkestras pernai puikiai pasirodė ir išskraidino “Muzikinę paukštę” iš Gargždų. Kaip ir
praėjusiais metais „Spalvų orkestras“ sužavėjo savo atliekamais kūriniais, o nuotaikinga daina
„Pinavija“ dar labiau „užvedė“ žiūrovus. Po puikių publikos sutikimų, drąsiau žengė į sceną ir mūsų
atlikėjai. Jausmingas šokis „Pasaulis man – tai tu“ pakerėjo publiką, sulaukėme skambių plojimų, o
dainą „Sparnuotosios supynės“ kartu su soliste Judita dainavo visi žiūrovai. Festivalio nugalėtojais
tapo Panevėžio jaunuolių dienos centro muzikinė grupė „Mes“, tad kitais metais “Muzikinė
paukštė” vyks Panevėžyje. Panevėžio atstovai sugrojo linksmą klumpakojį, o keistuolių teatro daina
„Ten už girių toli“ nepaliko abejingo ne vieno. Šventę vainikavo daina skirta svetingam saulės

miestui Šiauliams. Po šventinės programos dalyvių laukė vaišės, malonus bendravimas, ką tik
vykusios šventės aptarimas. Kelionė atgal netruko prabėgti ir toliau netilo kalbos apie matytus
pasirodymus. O prabėgus vasarai, su naujom jėgom ir energija ruošimės kitų metų šventei
Panevėžyje.

Įsivaizduok, kad…
2011-05-11
Įsivaizdavimas – vienas iš saviugdos metodų, leidžiančių vaikui tapti tuo, kuo tik panorės. Todėl
pagautos smalsumo vaikų dienos centro vadovės nusprendė patikrinti ar lakia vaizduote pasižymi
centrą lankantys vaikai, bei vaikų bibliotekos mažieji skaitytojai.
Vaikams išsidalinus į dvi komandas, juos aplankė vaizduotė. Balta baltutėlė su pilnu krepšeliu
įvairiausių daiktų. Kol neprasidėjo įtemptas mūšis vaikai prasimankštino. Atėję po viena ir iš
krepšelio ištraukę patinkantį daiktą turėjo papuošti vaizduotę ir papasakoti kur tas daiktas vaizduotę
nukelia. Pasipuošus margom gėlėm popietės vedėja trumpam atsidūrė Havajuose ir kartu su
tenykščiais sušoko pilvo šokį. Ant scenos užlipus kitam vaikui ir iš stebuklingo krepšio ištraukus
nauja daiktą – peruką, vaizduotė pasinėrė į jūros gelmes ir tapusi undine šokinėjo per
bangas…Vaikai noriai įsitraukė į linksmą žaidimą ir su kiekvienu daiktu vis aktyviau fantazavo.
Prasidėjus žūtbūtiniam mūšiui komandos sugalvojo pavadinimus vieni tapo „Fantaziukais“, o kiti
„Vaizduotės riteriais“. Kiekvienas tūrėjo galimybę ne tik pafantazuoti, bet ir tapti kuo tikriausiu
aktorium. Gavę kortelę, kurioje kas nors nupiešta, per kuo trumpesnį laiką komandos narys turėjo
pavaizduoti, kad kiti atspėtų. Tad Gargždų vaikų bibliotekos salė virto zoologijos sodu po kurį
vaikščiojo žirafa ir tigras. Labai nelengva užduotis kliuvo mažesniems šventės dalyviams, nes
reikėjo vaizduoti akinius ar net kojines. Komandos kapitonai gavo atsakingą užduotį užrištom akim
atspėti kokį daiktą laiko rankose. Buvo nuspręsta, kad abiejų komandų kapitonai pasižymi
ekstrasensiškais sugebėjimais, nes suklydo tik po vieną kartą.
Pagauti azarto mažieji niekaip negalėjo sustoti fantazavę ir net nepastebėjo, kaip tyliai iš salės
pranyko vaizduotė…

Socialinių paslaugų centre lankėsi Velykų bobutė
2011-05-06
Trečiadienį, balandžio 27 dieną, Gargždų socialinių paslaugų centre vyko Atvelykio šventė, taip pat
vadinama Mažosiomis Velykėlėmis arba Vaikų Velykomis. Saulutei glostant veidelius ir bučiuojant
nosytes, besiskleidžiant pirmiesiems medžių pumpurams centro kiemelyje buvo ridenami margučiai, šurmuliavo būrys centro lankytojų, jų artimųjų bei darbuotojų, o svarbiausia – medinėmis
klumpėmis kaukšėdama ir spalvotų kiaušinų bei saldainių krepšiu nešina, straksinčių kiškučių lydima pasirodė Velykų bobutė.
Visų pirma susirinkusieji gavo popierinį pakabutį – margutį, kurio spalva reiškė priklausymą vienai
ar kitai komandai. Iš viso buvo sudarytos trys komandos, turėję atlikti įvairiausias užduotis. Pirmoji
užduotis – komandų pavadinimų rinkimas, praėjo labai greitai ir šauniai. Velykų šventei artimus sa-

vo komandų pavadinimus berinkdami susirinkusieji smagiai juokėsi ir spinduliavo gerą nuotaiką.
Na, o vėliau ko tik nebuvo – Velykė ir jos kiškučiai pramogų ir žaidimų tikrai nepagailėjo. Ir simbolius, kuriais kiaušinius anksčiau žmonės gražindavo, atspėti siūlė, ir baltą balionėlį kaip Velykų
margutį papuošti reikėjo, gražiausią margutį rinkti ir judrias užduotis atlikti komandos skubėjo…
Varžytis norinčių tikrai atsirado – net ir linksmajai bobutei ilgai raginti nereikėjo. Ypač šauniai mažieji pasirodė – kone visus senovinius simbolius ir jų reikšmę žinojo. Tačiau ir kiti nenusileido – iš
visų jėgų stengėsi, o kam prasčiau sekėsi – gerosios darbuotojos į pagalbą skubėjo. Velykų bobutė
skolinga pastangas parodžiusiems tikrai neliko – dosniai skanius saldainius ir dailiausius margučius
kartu su kiškučiais dalino ir visus smagiai leisti laiką skatino. O vėliau ir skaniu pyragu ir kitomis
vaišėmis apdovanojo.
Labai linksmai Atvelykį Socialinių paslaugų centras paminėjo – šventės pabaigoje narsiausieji margučių ridenimo varžybose rungėsi ir stengėsi nugalėti – juk kokios Velykos be svarbiausių šios
šventės atributų. Tikėkimės, kad šaunioji Velykų bobutė ir kitais metais atskubės į centrą – jos laukiančių ten niekada netrūksta. O jei kartais ir pamirštų – tikime, jog puriauodegiai kiškučiai jai šią
malonią pareigą primins ir už rankytės atves, o gal ir skanių saldainiukų į pintą krepšelį prikraus bei
margučių lauktuvėms nepagailės. Taigi, lauksime kitų Mažųjų Velykėlių – tokių pat šaunių, tokių
pat nuotaikingų ir be galo linksmų. O belaukdami kiaušinius marginsim ir treniruosimės – kas žino,
gal kitą kartą ir mūsų margutis pačiu stipriausiu ir pačiu gražiausiu taps?
Ilona Vitkauskaitė

Vaikų išvyka į „Mini Zoo“
2011-06-15
Birželis – taip laukta vaikų vasaros atostogų pradžia. O kokios atostogos be linksmybių, iškylų bei
išvykų?! LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Kartu mes galime
nuveikti daug“ dėka linksmybės lydės mus visą vasarą.
Gyvūnai – vieni geriausių žmogaus draugų ir taip mylimi vaikų, taigi birželio 9 d. popietę išvykome
aplankyti savo gamtos bičiulių į gamtininkų centrą „Mini Zoo”, esantį Jonušų kaime. Oras pasitaikė
nuostabus, saulutė lepino savo šiluma, tad pasivaikščiojimas po zoologijos sodą neprailgo.
Kaip ir dera, į svečius atvykome netuščiomis, atsivežėme skanėstų mažiesiems draugams –
duonos, kopūstų. Vaikai su nekantrumu skubėjo pavaišinti juos pasitinkančius bičiulius – lamas,
stirnas, ožiukus. Daugelis egzotinių gyvūnų mums buvo nežinomi, tad atidžiai juos
apžiūrinėjome, klausinėjome darbuotojų, iš kur jie kilę ir ką ėda. Visi buvome sužavėti liūto
karaliaus bei tigrų didybe, nejauku buvo pažvelgti į plėšraus vilko akis. Kupranugarių aptvarą
praėjome itin atsargiai, nes visi esame girdėję, kad kupranugaris gali apspjauti, o apspjautas
nenorėjime būti nė vienas. Visiems patiko margaspalvės papūgėlės, o mažąsias voveraites net namo
norėjosi parsivežti.
Kaip bebūtų smagu, reikėjo tarti „iki pasimatymo“ zoologijos sodo gyventojams. Nepamirškite
aplankyti gamtos bičiulių ir Jūs.

Ačiū “Supermiestui”
2011-06-14
Televizijos projekto „Supermiestas“ nugalėtoja tapo Klaipėdos komanda. 2011-06-06 buvo
surengtas padėkos koncertas. Akcijos rengėjai surinkę daugiau kaip 45 tūkst. litų neabejoja, kad
pavyks įgyvendinti socialinį projektą, kurį asmeniškai kuruoja televizijos projekte dalyvavęs
Klaipėdos meras V.Grubliauskas. „Supermiesto“ titulą pelnę klaipėdiečiai su savo kapitonu Simonu
Donskovu už paramą atsidėkojo koncertu. Jame pasirodė visos projekto žvaigždės – dainininkai
Steponas Januška, Violeta ir Vilius Tarasovai, grupė „Pikaso“, Klaipėdos universiteto sporto šokių
ansamblis „Žuvėdra“, kolektyvai „Saltanda“, „Coda“, „Hatora“, „Tamesa“, choras „Cantare“,
liaudies muzikos kapela „Mingė“, Muzikinio teatro solistai Mindaugas Rojus ir Rita Petrauskienė,
baleto trupės artistai. Už surinktas lėšas Klaipėdoje prie Danės upės planuojama įrengti šiuolaikišką
vaikų žaidimų aikštelę.
Uostamiesčio komandai įteikti naujutėlaičiai televizoriai „Samsung“, kuriais naudosis ne pergalę
iškovoję atlikėjai, dainininkai ir šokėjai. Nugalėtojai nusprendė dalį už pergalę gautų televizorių
padovanoti socialinėms įstaigoms – Plungės ir Skuodo rajonų senelių namams, Klaipėdos rajono
socialinėms įstaigoms. „Tai mūsų nuoširdi padėka žemaičiams, kurie buvo tvirta atrama kelyje į
pergalę“, – kalbėjo superfinale 350 tūkst. palankių telefono skambučių sulaukusios Klaipėdos
komandos koordinatorius Gintaras Bendžius.
Gargždų socialinių paslaugų centro bendruomenė labai apsidžiaugė, kad Klaipėdos rajono
savivaldybės administracija nusprendė toka šaunia dovana apdovanoti būtent mūsų įstaigą (kaip ir
Priekulės socialinių paslaugų centrą bei Lapių pagrindinę mokyklą). Tiesa, centre vyko diskusija,
kuriai grupei (senjorų, negalią turinčių žmonių, vaikų dienos centro) ši dovana labiausiai reikalinga.
Šį kartą sėkmė buvo vaikų pusėje ir didelis naujutėlaitis televizorius nukeliavo į vaikų dienos centro
patalpas. Direktorė A.Stankuvienė papasakojo apie „Supermiesto“ projektą ir pakvietė vaikus
išpakuoti dovaną. Šis darbas labai patiko vaikinams, kurie entuziastingai aiškinosi surinkimo
schemą ir be didelio vargo surinko TV pastatymo mechanizmą.
Gargždų socialinių paslaugų centro bendruomenės vardu dėkojame visiems gerų idėjų autoriams,
įgyvendintojams, projekto rėmėjams ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai.

“O mes vaikai, o mes – pasaulis”
2011-06-01
Su vasaros atidarymu sutampanti, jau tradicine tapusi šventė „O mes – vaikai, o mes – pasaulis“ ir
vėl sukvietė mažuosius Klaipėdos rajono gyventojus. Su nekantrumu laukėme pramogų, kurias
paruošė šventės organizatoriai.
Buvo smagu prekiauti savo darbeliais, į kuriuos įdėjai tiek meilės ir rūpesčio. Dalyvavome
dviratukų lenktynėse, kurių metu pasipuošėme aukso medaliu ir pasmaguriavom „MARS“
saldainiais.
Mažieji noriai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėlėse. Sunkiai sekėsi atpažinti vaikus po šventinio grimo
pamokėlių: mergaitės virto drugeliais arba princesėm, o daugumą vaikinų tapo vorais. Darbą molio
dirbtuvėse galėjo išbandyti tik kantriausieji, nes reikėjo pastovėti eilėje, laukiant vietos. Pasipuošus

molio pažymėta prijuoste ir pajungus vaizduotę, molio gabalėlis virto lėkštele su sraige arba
maišeliu. Su begaliniu susidomėjimu vaikai stebėjo, kaip pirmosios smilgos įamžinamos molio
darbeliuose. Kiekvienas meno kūrinėlis buvo pažymėtas autoriaus vardu, tikintis po išdegimo
atsiimti jį Gargždų socialinių paslaugų centre. Dauguma vaikų džiūgavo, kad gali išsitepti ir
mamytės dėl to ne bars, o tik pagirs, nes ir pačios mielai darbavosi drauge.
Nepraleidom progos sudalyvauti šokančioje aikštėje ir buvome vieni triukšmingiausių plojant
populiariam atlikėjui „Mino“.

LIKUI pralėkus
2011-07-13
Įpusėjus vasarėlės atostogoms norisi šėlioti ir išdykauti. O kad linksmintis būtų dar smagiau,
pasikvietėme į šventę „Linksmųjų ir išradingųjų klubą“, draugų iš Priekulės socialinių paslaugų
centro ir Gargždų vaikų globos agentūros vaikų dienos centro „Pastogė“. Šventė tampa tradicine – ji
organizuojama jau antrus metus. Susirinkusieji nekantravo, ką Likė smagaus ir įdomaus paruošė
šiais metais. Papuoštas kiemelis ir smagi muzika kėlė nuotaiką, tačiau vieno centro mažieji
lankytojai prisipažino, jog truputi nerimauja, ar nepamirš šokio žingsnelių, kuriuos taip atsakingai
mokėsi
namie.
Pirmoji užduotis, su kuria turėjo susidoroti visa komanda – sugalvoti pavadinimą ir išsirinkti
kapitoną. Komandos greit įveikė šią nelengvą užduotį. Priekulės centras pasivadino „Žirafiukais“,
jie net savo talismaną kartu atsivežė. Kaimynai iš Gargždų pasikrikštijo „Linksmaisiais
pastogiukais“. O šventės šeimininkai išdidžiai ištarė savo pavadinimą „Linksmučiai“. Kiekvienas
centras iš anksto turėjo pasiruošti namų darbus ir iškilmingai juos pristatyti žiūrovams. Pirmieji
pasirodė „Linksmučiai“ su teatralizuota dainele „Keturios kėdutės“. „Žirafiukai“ kaip tikri poetai
prisistatė eiliuotu pasirodymu ir linksmu šokiu. „Pastogiukai“ su savo pasirodymu „čiunga –
čianga“ ir „Afrika“ įkaitino orą lyg Safario dykumoj. Kiek atsivėsinę kapitonai kibo į pateiktas
užduotys. Šventės vedėja – linksma ir išradinga Likė kvietė pūsti muilo putas. Kadangi lauke buvo
be galo karšta, visi įsivaizdavo, jog baltos putos krentančios ant kiemelio grindinio virto baltomis
sniego pusnimis. Kapitonai sėkmingai įvykdę jiems skirtas užduotis subūrė savo komandas
nuožmesnei kovai. Kova vyko ne su draugais, o su vasarišku karščiu. Visos komandos
apsiginklavusios balionais su vandeniu rizikuodamos gyvybe ir sausais rūbais drąsiai puolė į
gynybą. Kiemelis prisipildė vaikų juoku, nes kiekvienas slapčia norėjo, kad balionas sprogtų virš jo
galvos. Komandos vieningai vykdė užduotys, o išgirdę žodį „draugystė“ garsiai plodavo, nes taip
šventės
pradžioje
sutarė
su
Like
ir
jos
padėjėja
Liktute.
Vaikai įsismaginę net nepastebėjo kaip ant stalų atsirado vaišių. Paskanavę nepamiršome ir
pasišokti, o pasišokę gražiai atsisveikinti.

Sudie, vasarėle…
2011-08-31
Rugpjūčio 29 dieną centro bendruomenė susirinko į vasaros palydėtuves. Tai jau tradicija tampanti
visų bendruomenės narių, lankytojų, jų tėvų, globėjų bei darbuotojų, šventė. Šiemet vasarą palydėti
išvykome į pažintinę – informacinę ekskursiją laivu „Venus“, kuris mus plukdė po Klaipėdos uosto
akvatoriją.

Pasiplaukiojimas buvo ne tik smagus, nes lepino paskutiniai vasarėlės spinduliai, bet ir labai
turiningas. Visos ekskursijos metu Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovė Dalia
išsamiai papasakojo apie uostą, jo istoriją, struktūrą, ir veiklą. Ekskursijos pabaigoje visi turėjome
galimybę sudalyvauti viktorinoje, kurios metu buvo dalinami prizai. Labiausiai pasisekė savo
erudiciją atskleisti mūsų lankytojams Erikai ir Robertui, kurie teisingai atsakė į tikrai nelengvus
klausimus, kaip kad: „Kada įkurtas uostas? Koks bendras uosto krantinių ilgis? Kas buvo pirmasis
Lietuvos kapitonas?“. Už puikias žinias aktyviausieji buvo apdovanoti prizais – kepuraitėmis,
marškinėliais, žibintuvėliais, rašikliais bei saldumynais su Klaipėdos valstybinio jūros uosto
atributika. Nei vienas dalyvis nebuvo pamirštas, visiems ekskursijos dalyviams buvo įteikti
Klaipėdos uosto žinovo pažymėjimai.
Po pažintinės programos, kaip įprasta, būtinos pramogos. Į savo kaimo turizmo sodybą
papramogauti mus noriai priėmė Saulius Baniulis. Čia mes žaidėme lauko žaidimus, plaukiojome
vandens dviračiais, supomės, grožėjomės žirgais. Jauki sodybos aplinka visus nuteikė šeimyniškai,
tad susėdę prie bendro vaišių stalo pasidžiaugėme kartu praleista viena paskutinių vasaros dienų bei
pasvajojome apie būsimas keliones ir rudens darbus.
Saulės spinduliai pasislėpė po lietaus debesėliais, o ir mums buvo metas namolio, tad sudie
vasarėle… ir sveikas ruduo!
Dėkojame Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai už suteiktą galimybę nuostabiai praleisti laiką
apžiūrint Klaipėdos jūrų uosto teritoriją bei Sauliui Baniuliui už šiltą priėmimą sodyboje.

Rudens derlius
2011-09-30
Prasidėjus lietingam rudenėliui skaičiuojame derlių. O jis užderėjo labai gausus, nes visą vasarą
aktyviai linksminomės, keliavome, sportavome…
Džiaugiamės galėdami į savo pintinę įsidėti gausybę geros nuotaikos, kurią pasėjome žaisdami
dažasvydį Gargžduose. Juk taip linksma, kai draugo nugara nusidažo geltona ar žaliai spalva, o savo
rankose gali laikyti priešininkų vėliavą.
Mokslo metams pasiruošėme į krepšelį įdėję – atkaklumą, ištvermę ir norą siekti kuo geresnių
rezultatų. Šitą „augalą“ pasodinome liepos mėnesį dalyvaudami sporto varžybose „Drąsūs, stiprūs,
vikrūs“. Rungtyse atkakliai grūmėmės su garbingais varžovais iš Priekulės socialinių paslaugų
centro ir tik per plauką išplėšėme pergalę. Tačiau tai mūsų draugystės neaptemdė – sujungę jėgas
užėmėme Agluonėnų sodybos pilį ir pergalę įamžinome nuotraukoje.
Karo prakaitui nuplauti išsiruošėme prie jūros, kur aplankėme Klaipėdos jūrų muziejų ir jo
nuotaikingus gyventojus – Kalifornijos jūrų liūtus.
Kad nepritrūktų jėgų mokslo metais nešti mokyklines kuprines, iš peties pasportavome „Lūšies
kelio“ kliūčių ruože. Nepabūgome nei aukščio, nei sunkumų, o tik dar kartą įsitikinome, jog labai
norint galima pasiekti labai daug. Už geranoriškumą ir draugiškumą dėkojame „Lūšies kelio“ parko
darbuotojams, suteikusiems mums galimybę daugelyje atrakcionų papramogauti nemokamai.
Su gera nuotaika ir pilna pintine vasaros nuotykių žingsniuojame į mokyklėlę… Lik sveika,
nerūpestinga, vasara! Sveikas, mielas rudenėli!

Klaipėdos rajono savivaldybėje sulaukta atsakomojo svečių
vizito iš Latvijos
2011-09-05
„Praėjusių metų spalio mėnesį, Socialinės paramos skyrius kartu su Klaipėdos rajono Švietimo
centru paprašėme kolegų Latvijoje pasidalinti patirtimi socialinių paslaugų, socialinės paramos
teikimo klausimais. Į mūsų užklausimą atsiliepė ir sutiko priimti Limbažių savivaldybė (latv.
Limbažu novads), kurioje susitikome su kolegomis iš Latvijos susipažinome su socialinės paramos
principais toje savivaldybėje, aplankėme dvi socialinių paslaugų įstaigas, diskutavome su
darbuotojais dėl konkrečių socialinių paslaugų teikimo, palyginome Lietuvos ir Latvijos socialinių
paslaugų teikimo esminius skirtumus ir panašumus”, – pasakojo Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Gumuliauskienė.
Šiandieną sulaukta atsakomojo vizito iš Latvijos, kurį organizavo Socialinės paramos skyrius ir
Klaipėdos rajono Švietimo centras. Atvykus svečiams sveikinimo žodį tarė meras Sigitas
Karbauskas, toliau vyko diskusija apie socialinių paslaugų teikimo, socialinės paramos klausimais.
Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos Dalios Gumuliauskienės po diskusijos kartu su svečiais
planuojama aplankyti dvi socialinių paslaugų įstaigas: Gargždų socialinių paslaugų centrą ir
Viliaus Gaigalaičio globos namus.
Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Kuprienė
„Praėjusių metų spalio mėnesį, Socialinės paramos skyrius kartu su Klaipėdos rajono Švietimo
centru paprašėme kolegų Latvijoje pasidalinti patirtimi socialinių paslaugų, socialinės paramos
teikimo klausimais. Į mūsų užklausimą atsiliepė ir sutiko priimti Limbažių savivaldybė (latv.
Limbažu novads), kurioje susitikome su kolegomis iš Latvijos susipažinome su socialinės paramos
principais toje savivaldybėje, aplankėme dvi socialinių paslaugų įstaigas, diskutavome su
darbuotojais dėl konkrečių socialinių paslaugų teikimo, palyginome Lietuvos ir Latvijos socialinių
paslaugų teikimo esminius skirtumus ir panašumus”, – pasakojo Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Gumuliauskienė.
Šiandieną sulaukta atsakomojo vizito iš Latvijos, kurį organizavo Socialinės paramos skyrius ir
Klaipėdos rajono Švietimo centras. Atvykus svečiams sveikinimo žodį tarė meras Sigitas
Karbauskas, toliau vyko diskusija apie socialinių paslaugų teikimo, socialinės paramos klausimais.

Projekto įgyvendinimas, aplankant Latviją ir Turkiją
2011-10-11
Socialinių įstaigų asociacijai vykdant Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą ,,Teorijos ir
praktikos ryšio plėtotė socialinio darbuotojo profesijos mobilumo programos kontekste“, atlikti
vizitai į Latviją ir Turkiją. Partnerių teisėmis šiame projekte dalyvavo Dienos veiklos centras
Kretinga, Gargždų socialinių paslaugų centras, Priekulės socialinių paslaugų centras, VšĮ Protiškai
neįgalaus jaunimo užimtumo dienos centras, BĮ Šilutės dienos paslaugų centras. Vizitų tikslas buvo
socialinių darbuotojų profesinių žinių ir įgūdžių tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, abipusės
kompetencijos darbo su neįgaliaisiais srityje dalinimasis, įgytos patirties pritaikymas socialinių
paslaugų darbo kokybės ir teikiamų paslaugų efektyvumo gerinimui, pažinimo ribų praplėtimas.
Penkios socialinių įstaigų atstovės lankėsi Latvijoje, kur priimanti organizacija buvo Alsviku
Profesinė mokykla. Atvykusiems teko susipažinti ir perimti socialinio darbo su neįgaliaisiais patirtį,

teorines žinias, praktinių užsiėmimų metu pastebėti pokyčius ir užfiksuoti naujoves, atstovauti
Socialinių įstaigų asociaciją bei supažindinti latvių atstovus su Lietuvos socialinės apsaugos
sistema, teikiamų socialinių paslaugų rūšimis ir kokybe, neįgaliųjų įdarbinimo bei integracijos
pasiekimais ir problemomis. Nuolat buvo vykdomos užduotys: susipažindinta su darbuotojais ir su
mokykloje teikiamomis paslaugomis neįgaliesiems bei jiems suteikiamomis profesijomis;
diskusijoje apie neįgaliųjų ugdymo, įdarbinimo, įgalinimo galimybes Latvijoje ir Lietuvoje;
dalyvauta individualiose ir grupinėse siuvimo, maisto ruošos, medžio apdirbimo, informacinių
technologijų (tekstų apdorojimo), piešimo, teatro terapijos, sporto užsiėmimų pamokose su
neįgaliaisiais. Buvo išsamiai pristatytas socialinės reabilitacijos vykdymas neįgaliesiems su
mokykloje dirbančių specialistų pagalba (psichologinės konsultacijos, neįgaliųjų kalbos terapijos
užsiėmimai). Lietuvių pusė pristatė neįgaliesiems Lietuvos dienos centruose vedamus užsiėmimus,
mokė skirtingomis technikomis piešti, dekoruoti, lipdyti. Taip pat buvo aplankyta “Protiškai
atsilikusiųjų ligoninė vaikams “Ainaži” ir socialinės globos centras Aluksnėje, apžiūrėtos ir aptartos
šių įstaigų turimos bazės, galimybės ir esama situacija. Siekiant pamatyti bendrą teikiamų paslaugų
vaizdą buvo aplankyta ir Aluksnes rajono savivaldybės administracija, diskutuota apie vykdomas
veiklas su vadovu.
Tuo pat metu penkios socialinių įstaigų darbuotojos lankėsi Turkijoje. Turkijoje aplankyta
neįgaliųjų asociacija, įkurta mamų auginančių neįgalius vaikus, reabilitacijos centras ir Nevsehiro
Provincinio Nacionalinio Švietimo Valdyba. Neįgaliesiems skirtoje asociacijoje susipažinta su
teikiamomis paslaugomis, neįgaliųjų savitvarkos įgūdžių ir buities darbų mokymu, socialinių
gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymu (mokymasis apsipirkti, skaičiuoti pinigus, nusipirkti bilietą),
atstovavimu sau (mokymasis atstovauti save, mokymasis reikšti nuomonę, norus), dailės terapija,
muzikos ir šokio terapija, fizinės veiklos ir sportinių užsiėmimų, judriųjų žaidimų vykdymu su
neįgaliaisiais, bendrauta su neįgaliųjų mamomis. Reabilitacijos centre susipažinta su neįgaliaisiais ir
jų šeimų nariais, teikiamomis paslaugomis, taip pat buvo sudarytos galimybės stebėti kalbos
terapijos, kompiuterinio raštingumo mokymo, skaitymo ir rašymo užsiėmimus, asmens higienos,
savitvarkos ir švaros mokymą, fizinę veiklą, žaidimų, dailės, relaksacijos terapijos vykdymą
(sergantiems Autizmu, Dauno sindromu). Susipažinta su darbo specifika teikiant paslaugas klausos
sutrikimus turintiems neįgaliesiems. Bendraujant su neįgaliųjų mamomis, išsakytos problemos su
kuriomis susiduria šeimos turinčios neįgalius artimuosius, aptarta socialinių paslaugų teikiama
nauda neįgaliųjų ugdymui ir įgūdžių lavinimui. Viešnagės metu Turkijos atstovai supažindinti su
Lietuvos socialinės apsaugos sistema, teikiamų socialinių paslaugų rūšimis, neįgaliųjų įdarbinimo
bei integracijos pasiekimais ir problemomis.
Dėkojame priimančiųjų organizacijų – Latvijos Alsviku profesinės mokyklos administracijai ir
projekto koordinatorei Ilvai Berzinai ir Turkijos Nevsehir Provincinio Nacionalinio Švietimo
Valdybos projekto koordinatoriui Kerem Sahin – už sudarytas sąlygas įgyvendinti projekto
programą, analizuojant socialinių sistemų panašumus ir skirtumus tarptautiniu lygmeniu.
Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos Dalios Gumuliauskienės po diskusijos kartu su svečiais
planuojama aplankyti dvi socialinių paslaugų įstaigas: Gargždų socialinių paslaugų centrą ir
Viliaus Gaigalaičio globos namus.
Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Kuprienė

Gargždų socialinių paslaugų centre paminėta pagyvenusių
žmonių diena

2011-10-03
1990 m. gruodžio 14 d. JTO spalio 1–ąją paskelbė Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Tą dieną
didesnis dėmesys skiriamas būtent pagyvenusių žmonių problemoms, jų gyvenimo sąlygoms,
skatinama ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Statistikos departamento
duomenimis, 2010 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 697,1 tūkst. 60 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų,
t. y. kas penktas šalies gyventojas.
Rugsėjo 29 d. ir Gargždų socialinių paslaugų centre paminėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių
diena. Į popietę „Auksinis ruduo“ sugūžėjo pilnutėlė salė senjorų, kurių ne vienas jau įkopęs į 9-tą
dešimtį. Renginyje dalyvavo net tik Gargždų SPC garbaus amžiaus grupė, taip pat atvyko Gargždų
pagyvenusių žmonių klubo „Užuovėja“ narės, vadovaujamos Reginos Kuneikienės bei Priekulės
socialinių paslaugų centro senjorų grupė, kurią atlydėjo socialinė darbuotoja Lilija Sertvytienė ir
muzikos vadovė Eurika Paulauskienė. Tiek Gargždų, tiek Priekulės socialinių paslaugų centrus
lankantys senyvo amžiaus asmenys gauna dienos socialinės globos paslaugas, t. y. kiekvieną darbo
dienos rytą atvyksta į įstaigą, kur dalyvuja įvairiose veiklose, bendrauja, o vakarop – išvyksta į
namus. Tiek vieniems, tiek kitiems šios įstaigos – lyg antrieji namai, kur verda gyvenimas, galima
realizuoti save, susirasti bendraminčių, draugų ir pan.
Popietėje liejosi dainos ir eilės apie meilę, mamą, draugystę, gyvenimą, gimtąjį kraštą, rudenį,
bėgantį laiką… Kai kuriuos senjorus jos sugraudino iki pat širdies gelmių. Šis susitikimas buvo
puiki proga pagyvenusiems žmonėms susipažinti su bendraamžiais, pabūti „čia ir dabar“,
pasidžiaugiant savo nueitu gyvenimo keliu, sukaupta patirtimi, savo gražiu ir garbiu amžiumi.
Pasak renginyje dalyvavusių senjorų, šiuo gyvenimo laikotarpiu itin svarbu yra: meilė, tarpusavio
supratimas, santarvė, būti vienas kitam ramsčiu.
Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų centrų senjorai susitiko pirmą kartą, tačiau tikimės, kad
nepaskutinį ir, kad ši pažintis išaugs į gražią draugystę.

“Maisto bankas” lapkričio 18-19 dienomis
2011-11-18
GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SAVANORIAI KVIEČIA
DALYVAUTI RUDENINĖJE „MAISTO BANKO“ AKCIJOJE LAPKRIČIO 18 -19 DIENOMIS
“MAISTO BANKO” AKCIJOJE DALYVAUJANČIOSE PARDUOTUVĖSE NUPIRKIME IR
PER SAVANORIUS PERDUOKIМE MAISTO PRODUKTŲ NEPASITURINTIEMS!
MES LAUKSIME JŪSŲ GARGŽDŲ PARDUOTUVĖJE “MAXIMA XX”, KLAIPĖDOS G.
37/DARIAUS IR GIRĖNO G. 2. LAPKRIČIO 18 DIENĄ NUO 15 IKI 21 VAL., LAPKRIČIO 19
NUO 10 IKI 20 VAL.
AČIŪ JUMS UŽ JŪSŲ GERĄ ŠIRDĮ!
GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SAVANORIAI KVIEČIA DALYVAUTI
RUDENINĖJE „MAISTO BANKO“ AKCIJOJE LAPKRIČIO 18 -19 DIENOMIS “MAISTO
BANKO” AKCIJOJE DALYVAUJANČIOSE PARDUOTUVĖSE NUPIRKIME IR PER
SAVANORIUS PERDUOKIМE MAISTO PRODUKTŲ NEPASITURINTIEMS!
MES LAUKSIME JŪSŲ GARGŽDŲ PARDUOTUVĖJE “MAXIMA XX”, KLAIPĖDOS G.
37/DARIAUS IR GIRĖNO G. 2. LAPKRIČIO 18 DIENĄ NUO 15 IKI 21 VAL., LAPKRIČIO 19
NUO 10 IKI 20 VAL.

AČIŪ JUMS UŽ JŪSŲ GERĄ ŠIRDĮ!

Rudens išvykos
2011-12-07

Dailininkas rudenėlis brūkštelėjo savo spalvotu teptuku ir išdažė gamtą įvairiomis spalvomis. Tuom
jo išdaigos nesibaigė, jis nusprendė visus suburti į gražią šventę „Rudens spalvos“. Džiaugėmės ir
mes gavę pakvietimą atvykti lapkričio 15 dieną į Viliaus Gaigalaičio globos namus. Svečių
prigūžėjo iš viso Klaipėdos krašto, net iš šešių įstaigų – Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“,
Padvarių socialinės globos namų, Kretingos dienos veiklos centro, Priekulės, Gargždų socialinių
paslaugų centrų, Macikų socialinės globos namų. Žinoma, šventine programa pradžiugino ir
šeimininkai, pasirodę su menine kompozicija „Auksinis ruduo“.
Mūsų centro lankytojų pasirodymas buvo sutiktas itin šiltai. Jaunuoliai visus užbūrė šokio
pasirodymu „Gyvenimas tai Tu“, o solistė Judita, atlikusi du muzikinius kūrinius, svečių buvo
pavadinta lakštingala. Šiltus žodžius apie draugystę šventės dalyviams dovanojo skaitovė Erika.
Renginio pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis bei
pakviesti prie gausaus vaišių stalo, o namo parsivežė šventinę ir pakilią nuotaiką.
Ruduo – kūrybos metas, tad lapkričio 30 dieną savo kūrybiniais vaisiais pasidalinti pakvietė ir
Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla. Jau kelerius metus iš eilės tradiciškai susitinkame rudenį,
kad pabūtume kartu ir parodytume vieni kitiems, ką gražaus išmokome. Šventinės popietės „Tu
nuostabus“ metu neįgaliuosius į grožio pamoką pakvietė mokytoja Leukadija ir jos išdykusi mokinė
Pepė. Atvykę svečiai turėjo pristatyti savo namų darbus. Visi popietės dalyviai turėjo galimybę
sudalyvauti šukuosenų darymo bei kaklaraiščių rišimo konkurse. Dalyviai apdovanoti prizais
ir padėkomis.
Rudens paveikslą paskutiniais spalvotais potėpiais užbaigė išvyka į Kretingos dienos veiklos centrą.
Su džiaugsmu sudalyvavome projekto „Lietuvos regionų kultūros pažinimas per neįgaliųjų teatrinę
saviraišką „Iš širdies į širdį 2“ baigiamajame renginyje, skirtame Tarptautinei neįgaliųjų dienai
paminėti. Renginyje netrūko puikios šventinės nuotaikos, gerų emocijų, šypsenų ir nuoširdžių
žodžių tiek neįgaliesiems, tiek darbuotojams padedantiems žmonėms su negalia išreikšti save per
teatrą.
Maloniai nustebino teatrinių improvizacijų žanrų įvairovė. Nuo Kretingos dienos veiklos centro ir
jo Salantų padalinio modernios „Eglė žalčių karalienė“ improvizacijos iki nuotaikingos
klounados improvizacijos „Krovinys“, kurią atsivežė SIŽGB „Pliungės viltis“ artistai.
Tardami savo sveikinimo žodį mes akcentavome draugystės tarp mūsų centrų, dalinimosi teatrine
patirtimi svarbą ir padovanojome du muzikinius kūrinius – „Sparnuotosios supynės“ bei
„Viešpaties lelija“ (solistė Judita Meškytė).
Koncertą praskaidrino Kretingos Pranciškonų jaunimo muzikinis sveikinimas. Jų giedamos giesmės
tarsi įliustravo renginio įdėją – iš širdies į širdį.

Už smagias ir turiningas rudens išvykas tariame ačiū mus kvietusiems draugams ir jaučiame naują
kūrybinį polėkį, nes juk netrukus vienos gražiausių metų švenčių – Kalėdos…

Ačiū už dosnumą!
2011-12-07
Lapkričio 18 – 19 dienomis Gargždų socialinių paslaugų centro savanoriai visus kvietė aktyviai
dalyvauti rudeninėje „Maisto banko“ akcijoje, kuri vyko Gargždų parduotuvėje „Maxima XX“.
Susumavus „Maisto banko“ akcijos rezultatus paaiškėjo, kad sunkmetis nesumažino aukotojų
dosnumo – surinkta 2163 vienetai maisto produktų ir higienos prekių. Labdaros ir paramos fondo
„Maisto bankas“ organizuojamos akcijos dėka Gargždų socialinių paslaugų centro socialiai remtini
lankytojai ir jų šeimos gaus maisto produktų ir higienos prekių už 6196,21 Lt. Dalis produktų bus
panaudota lankytojų maitinimui.
Dosniausiai buvo aukojamos kasdieninio būtinumo prekės – makaronai, kruopos. Nemažai
paaukota ir brangesnių prekių – miltų, cukraus, aliejaus, daržovių, mėsos, žuvies konservų, padažų,
margarino.
Džiaugiamės, kad visi akcijos metu aukojantys žmonės geranoriškai padeda įgyvendinant bendrą
tikslą – pagelbėti skurdžiai gyvenantiems žmonėms (socialiai remtinoms šeimoms, neįgaliesiems,
krizę patyrusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims). Sunkiai besiverčiančias rajono šeimas
pasieks paramos paketai, kurių dėka tų šeimų artimieji galės susirinkti prie gausesnio Kūčių bei
Kalėdų stalo.

2012 m.
Kalėdinis vakaras
2012-01-24
„Žiū mėnulis jau aukštai… ir žvaigždžių šimtų šimtai…“
Apsnigtu mišku žygiuoja Kalėdų senelio paštininkė, paskui save vilkdama pilną krepšį norų –
laiškų. Ieškodama Kalėdų žvaigždės ji nepastebi po kojomis apsnigto kelmo ir užkliuvusi išbarsto
visus laiškus. Atsisėdusi ant kelmelio paštininkė atidžiai ima žiūrėti, ar visi laiškai sveiki, ar nė
vienas nesuplyšo, nesušlapo. Vartydama Kalėdų seneliui skirtus laiškus, ji neatsispiria pagundai ir
vieną po kito ima juos skaityti.
Taip prasidėjo kalėdinė šventė Gargždų socialinių paslaugų centre. Į šventę atskubėję centro
lankytojų tėveliai, globėjai, artimieji bei draugai nekantravo sužinoti, kokį pirmą norą perskaitys ir
išpildys paštininkė. O jis buvo truputį vaikiškai sparnuotas… Centro lankytojų mamytės, rašydamos
Kalėdų seneliui laišką, prašė nors trumpam sugrąžinti jų atžalas į nerūpestingą vaikystę. Mamytės
džiaugėsi matydamos šokio sūkuryje besisupančius Irmantą, Kęstutį, Audrių ir Laurą solistei Juditai
atliekant dainą „Sparnuotosios supynės“. Smalsi paštininkė apsidžiaugė, kad pavyko išlipdyti norą
ir ėmėsi kitų laiškų, norėdama nors trumpam pabūti Kalėdų seneliu. Dariaus mamytė Kalėdų

seneliui rašė, kad norėtų pamatyti sūnų tapantį. Noras virto realybe, kuomet Darius skambant
muzikai šventės dalyvių akivaizdoje nutapė žiemos spalvomis žėrintį paveikslą. Erikos mama
Kalėdų seneliui rašė apie dukters baimę scenai. Smalsioji paštininkė išpildė ir šitą norą. Scenoje
prigesus šviesai Erika drąsiai padeklamavo eilėraštį į šventę sugužėjusiems svečiams. Pildant
ketvirtąjį norą žiūrovai buvo nustebinti šešėlių šokiu. Irma, Audrius ir Arūnas priminė, kaip svarbu
branginti savo tėvynę. Penktas mamyčių noras atskleidė, kaip svarbu mylėti mus supančius žmones.
Gausi tėvelių kompanija paprašė Kalėdų senelio, kad užkrėstų juos šventine nuotaika ir paštininkė,
ilgai nelaukusi, puolė pildyti jų norą. Linksmai kompanijai atliekant dainą „Varpeliai“ kaip mat visa
salė ėmė linguoti ir abejingų neliko. Paštininkei pavyko išpildyti mamų norą – pamatyti atžalas
žengiančias podiumu. Išradingieji Vaikų dienos centro lankytojai pristatė įspūdingą avangardinių
rūbų kolekciją.
Šventėje neapsieita ir be netikėtumų. Kalėdų paštininkei supainiojus norus vaikai pavirto ne
angeliukais, o zombiais. Kad išgelbėtume šventę į pagalbą teko šauktis Kalėdų senelį. Jis su savo
padėjėja Triuše atsuko laiką ir ištaisė padarytą klaidą. Išdalinęs dovanas Kalėdų senelis palinkėjo
gerų metų ir išskubėjo, o šventės dalyviai įsisuko į linksmą šokių sūkurį…

Kalėdinės parodos – mugės atgarsiai
2012-01-10
Š. m. gruodžio 15 – 16 d. visus kvietėme apsilankyti jau tradicija tapusioje kalėdinėje parodojemugėje. Kiekvienas užsukęs buvo vaišinamas saldumynais, kad ateinančios šventės būtų saldžios ir
šiltos.
O kokios šventės be dovanų?! Taigi kiekvienas skubėjo įsigyti centro lankytojų pagamintų darbelių
iš molio, vilnos, vytelių, medžio, popieriaus, taip pat siuvinėtų, nertų ir megztų rankdarbių bei
kalėdinių dekoracijų.
Dėkojame visiems apsilankiusiems bei parėmusiems centrą, nes pirkdami mūsų darbelius jūs ne
tik puošiate savo namus ar šildote širdis savo artimiesiems, bet ir remiate Gargždų socialinių
paslaugų centrą.

Užgavėnės
2012-02-22
Užgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą, prisišaukti pavasarį Vasario 21 dieną į
Gargždų socialinių paslaugų centro kiemelį gausiai susirinko visokiausių persirengėlių – žydų,
čigonų, nematytų gyvių bei žiemos ir pavasario simboliai – Lašininis ir Kanapinis.
Užgavėnės – paskutinė žiemos mėsiedo diena, per kurią daug valgoma, ypač mėsiškai. Todėl
Lašininis kovodamas už žiemą ir tinginystę visus bandė papirkti vaišindamas lašinio bryzu, bet
Kanapinis pasirodė esąs sumanesnis. Jis surengė kovą, kurioje nugalėjo storalūpį Lašininį. Jo
pergalę vainikavo Morės sudeginimas, nes tikima, kad su ja sudegs visas blogis ir greičiau ateis
pavasaris.

Nuo seno manoma, kad jei per Užgavėnes gerai ir sočiai valgysi, būsi sotus ir stiprus visus metus.
Taigi Kanapinis per Užgavėnių šventę visus susirinkusius vaišino tradiciniais mieliniais blynais,
kvietė ne tik valgyti, bet šokti ir dainuoti, linksmintis prieš 7 savaičių trunkančią Gavėnią.
Žiema išvaryta, belieka laukti pirmųjų pavasario pranašų ir Šv. Velykų.

Aštuntasis centro gimtadienis
2012-02-13
Vasario 9 dieną Gargždų socialinių paslaugų centro bendruomenė susirinko artimiausių draugų
būryje atšvęsti jau aštuntąjį centro gimtadienį.
Gimtadienis tokia nuostabi ir visų laukiama kasmetinė šventė, kad daugeliui norėtusi švęsti ne
vieną, o keletą kartų per metus. Dėl šio klausimo ginčijosi ir centro gimtadienio pagrindiniai herojai
– Pusmetis ir Metai. Jie pakvietė gimtadienio svečius pasidalinti į tris skirtingas – geltonųjų,
mėlynųjų ir oranžinių dalyvių komandas. Mat, kiekvienas jų buvo tvirtai įsitikinęs sava tiesa. O,
kad galėtų tai įrodyti buvo reikalinga komandų pagalba.
Pusmetis visiems susirinkusiems svečiams įrodinėjo, kad per pusmetį galima atlikti tikrai gražių
darbų. Jis pakvietė centro lankytojus pristatyti nuostabų meilės šokį „Širdelės“, kuriam sukurti
pakako tokio trumpo laiko. Bet Metai nenusileido ir sumanė patikrinti jaunojo Pusmečio
sumanumą. Pusmetis gavo užduotį, kuriai įgyvendinti jam reikėjo pasitelkti komandų pagalbą.
Komandos be žodžių turėjo pavaizduoti lapelyje užrašytus žodžius. Už teisingus atsakymus
Sekundantas skyrė taškus – žvakutes. Pavykus puikiai atlikti užduotį Pusmetis pasipūtė ir reikalavo
dovanų, bet jo jaunatvišką karštį nuramino Metų parodytas, per vienerius metus nuveiktas rimtas ir
tikrai talentingas darbas. Centro lankytoja Erika visems perskaitė vieną iš per metus išmoktų
eilėraščių. Nors Pusmetis ir buvo sužavėtas tokiu dideliu darbu, bet pasiduoti nenorėjo. Jis
sugalvojo dar vieną užduotį konkurentui. Ją įgyvendinti padėjo spalvingosios komandos. Iš
Sekundanto pateiktų žodžių komandos turėjo sukurti nuostabias eilės, palinkėjimus skirtus centro
gimtadieniui. Ypač nustebino geltonųjų komandos kūrybingumas. „Linksma kartu šią dieną būti. Ir
vėl dainuosime ir šoksime truputį. Nepaskutinį kartą mus sėkmė lydės. Gardžiai visi kvatosime mes
iš širdies. Ant stalo tortas ir svečiai linkės. Tikra ta šventė ir sėkmės!“ – deklamavo geltonosios
komandos narė V. Jasmontaitė. Šiuo pasirodymu labai didžiavosi Metai, nes parodė Pusmečiui ką
reiškia metų išmintis. Surimtėjo ir Pusmetis, nes labai nenorėjo nusileisti Metams jų ginče. Jis
pakvietė centro lankytojus pristatyti šokį „Šešėliai“ ir tuo labai nustebino Metus, nes Pusmetis
visiems priminė, kaip svarbu mylėti savo tėvynę. Sulaukęs pagyrimo jaunėlis jau manė laimėjęs
ginčą, bet Metai pateikė jam dar sudėtingesnę užduotį. Komandos turėjo jam padėti kuo greičiau
nupirkti gimtadienio dovanas, o jos buvo neįprastos – šaukštelis, raketė, saldainiai, gimtadienio
kepuraitė… O, kad užduotis nebūtų paprasta visi pirkiniai komandoms buvo sudėti į dėžes, kuriose
be šių daiktų buvo ir daugybė nereikalingų. Mikliausia komanda vėl buvo apdovanota pergalės
taškais – žvakutėmis. Pusmetis po šios užduoties nejuokais išsigando, kad pralaimės Metams, todėl
ėmėsi grąsinimų. Bet Metų būta gudresnio. Jis naivuoliui Pusmečiui pasiūlė staigmeną. Į sceną
sugūžėję mažieji zombiai sušoko savo šiurpų šokį ir pagrobė Pusmetį iš gimtadienio šventės.
Taip gudresnis ir didesnę patirtį turintis Metai laimėjo ginčą. Todėl ir ateityje gimtadienį visi
švęsime tik kartą metuose, nes pasak Metų „gimtadienio reikia nusipelnyti“. Apdovanojimo
nusipelnė ir komandos. Sekundantas daugiausiai taškų – žvakučių surinkusiai komandai padovanojo
tikras gimtadienio žvakutes ir suteikė jiems garbę sugalvoti patį gražiausią norą, uždegti ir drauge
užpūsti gimtadienio žvakutes.

O koks gimtadienis be sveikinimo žodžių. Sveikinimo žodį tarė Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
narė Voldemara Jasmontaitė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių skyriaus
vedėja Irena Šaulytė, Priekulės socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Kristina Žvirzdinaitė
bei ištikimiausi šventės dalyviai – centro lankytojų tėvai ir centro lankytojai. „Kadangi darbuotojų
centre net dvidešimt aštuoni, manau, kad juos turi saugoti ne vienas angelas sargas, o visa
bažnyčia“, – kalbėjo centro lankytoja Danguolė, padovanojusi savo rankomis kurtą bažnyčios
maketą. Sulaukta sveikinimų iš nuolatinių rėmėjų „Mars Lietuva“, kurie šventėje negalėjo
dalyvauti, bet perdavė pačius šilčiausius viso kolektyvo sveikinimo žodžius bei padovanojo saldžią
dovaną.
Padėkos žodį visiems sveikintojams tarusi centro pavaduotoja Viktorija Lygnugartienė, pakvietė
svečius ragauti gimtadienio torto, pabūti kartu, pasilinksminti nuotaikingoje diskotekoje.

Kovo 23-24 dienomis Gargždų socialinių paslaugų centro
savanoriai kviečia dalyvauti „Maisto banko“ akcijoje
2012-03-23
Gargždų socialinių paslaugų centro savanoriai kviečia visus dalyvauti pavasarinėje „Maisto banko“
akcijoje kovo 23 -24 dienomis.“Maisto banko” akcijoje dalyvaujančioje parduotuvėje nupirkime
ir per savanorius perduokime maisto produktų nepasiturintiems.
Mes lauksime jūsų Gargždų parduotuvėje “MAXIMA XX”, Klaipėdos g. 37/Dariaus ir Girėno g. 2.
kovo 23 dieną nuo 15 iki 21 val., kovo 24 nuo 10 iki 20 val.
P.S. Norinčius dalyvauti akcijoje – būti savanoriais, prašome
administracija@gargzduspc.lt arba telefonais: 8 46 470202, 8 686 33702.

kreiptis

el.paštu:

Ačiū jums už jūsų gerą širdį!

Prasideda pavasarinė „Maisto banko“ akcija
2012-03-23
„Kviečiame paaukoti maisto nepasiturintiems!” – tokiais žodžiais daugelio prekybos centrų
lankytojus šiandien pasitiks “Maisto banko” savanoriai. Šiemet prieš Velykas parama maistu
vargingiau gyvenantiems bus renkama 52 Lietuvos miestuose.
Padėti skurstantiems pirkėjus kvies virš 271 nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių
aktyvistai, socialiniai darbuotojai, moksleiviai ir jaunimas. Abejingais nelieka ir socialiai atsakingų
bendrovių kolektyvai: “Maisto banko” akcijoje šiemet renkant paramą maistu talkins „Swedbank”,
„Barclays technologijų centras Lietuvoje”, „City Service”, „Unilever” ir „Nielsen“ specialistai.
„Pabrangęs maistas ir šildymas patuštino žmonių kišenes, tad vargingiausieji maitinasi taip, tarsi
pasninkas tęstųsi visus metus“ – ragina nebūti abejingais ir aukoti maisto kulinarinių laidų vedėja ir
knygų autorė Beata Nicholson. „Seniau pavasarį būdavo sunkiau pramisti, nes baigdavosi rudenį
sukauptos atsargos. Dabar lėkštės dydį riboja tuščia piniginė“. Moteris kasmet ne tik nuperka
maisto, bet ir skiria laiko savanoriškam darbui „Maisto banke“.

„Kasdien matome maisto ateinančius pasiimti žmones, kurių neįtartum esant socialiai remtinais.
Neramina tai, kad skurdas įtraukia vis daugiau šeimų, kurių tėvai dirba ir augina vaikus“, teigia
„Maisto banko“ vadovė Deimantė Žebrauskaitė.
„Maisto banko“ akcijos organizatoriai sako pastebintys, kad kasmet vis daugiau žmonių aukoja
maisto nepasiturintiems. Pernai maisto produktų teigė aukoję 28% moterų ir 21% vyrų. Rudenį
vykusio paramos maistu rinkimo vajaus metu žmonės skurstantiems dovanojo maisto už 878 tūkst.
litų. Surinktas gėrybes „Maisto bankas“ padalino 258 nepasiturinčius globojančioms įstaigoms ir
organizacijoms.
„Maisto banko“ akcijos savanoriai prekybos centruose prašo aukoti pigesnių ilgai negendančių
maisto produktų. „Nors prieš Velykas prašydavome aukoti ir kiaušinių, dėl smarkiai išaugusios jų
kainos nesitikime surinkti jų didesnio kiekio“, prognozavo D.Žebrauskaitė. „Daugiausiai žmonės
nepasiturintiems nuperka makaronų ir kruopų, o didžiausią paklausą turi aliejus, konservai,
margarinas ir cukrus.“
„Maisto banko“ akcija prasidės kovo 23 d. (penktadienį) nuo 15 val. ir tęsis iki šeštadienio vakaro.
Spalvinga atributika pažymėtuose postuose paramą renkančius savanorius bus galima sutikti
daugelyje „IKI“, „MAXIMA“ ir „RIMI“ parduotuvių. „Maisto banko“ svetainėje internete pateiktas
akcijos elektroninis žemėlapis, kuriame galima susirasti arčiausiai gyvenamos vietos esančią
parduotuvę, kurioje vyksta akcija, sužinoti, kam ir kada bus dalinamas joje surinktas maistas.
Nespėjantiems sudalyvauti akcijoje „Maisto bankas“ siūlo pasinaudoti akcijos trumpuoju numeriu
1417 – juo paskambinus ar išsiuntus žinutę nepasiturinčių maitinimui galima skirti 5 Lt. „Už šią
nedidelę auką keturių asmenų šeima maitintųsi visą savaitę“, tikina D. Žebrauskaitė. „Tai tapo
įmanoma mūsų rėmėjų ir savanorių dėka – mat kiekvieną rėmėjo paaukotą litą pernai pavertėme 23
Lt vertės parama maistu“.

Mažųjų lankytojų kelionė į Kretingą
2012-04-17
Pavasaris – tai gamtos atgimimo metas, o šv. Velykos – viena gražiausių pavasario krikščioniškų
švenčių, kviečiančių kartu su gamta iš naujo atgimti ir žmogų.
Prasidėjus didžiajai savaitei nusprendėme aplankyti Kretingos bernardinų vienuolyną, kuris
neatsiejamas nuo Kretingos miesto istorinio veido.
Brolis Bernardas nuoširdžiai papasakojo apie vienuolyno įkūrimo istoriją. Pasak jo, grafas Jonas
Karolis Chodkevičius ir dideliu religingumu pasižymėjusi jo žmona Sofija Mieleckaitė
Chodkevičienė 1602 metais įkūrė Kretingoje bernardinų vienuoliną, kuris per daugelį metų patyrė
įvairiausių išbandymų. Praūžę karai paženklino vienuolyną įvairiais ženklais. Vienas jų –
vienuolyno požymiuose myriop uždarytų 120 vienuolių kaukolės, sudėtos naujai įrengtame
altoriuje. Čia mes sukalbėjome maldą jų atminimui, nes jų auka nebuvo beprasmė.
Šiuo metu vienuolyne gyvena 7 vienuoliai, kurie kiekvieną dieną skiria Dievo tarnystei. Brolis
Bernardas papasakojo apie vienuolių duotus įžadus, jų kasdienį darbą bažnyčioje ir parapijoje. Visi

buvome maloniai nustebinti brolio Bernardo sukurtomis šiltomis eilėmis. Išsiskyrėme nešini
palinkėjimais:
kasdien
daryti
gerus
darbus,
gyventi
su
Dievu.
Kitas Kretingos miesto pasididžiavimas – Kretingos muziejus, kuriame galima aplankyti Žiemos
sodą, vandens malūno ekspoziciją bei centrinių rūmų ekspoziciją, kuri šiuo metu yra tvarkoma ir
lankytojus ateityje nustebins naujovėmis. O mes, po žvarbaus pavasario oro, labiausiai norėjome
sušilti jaukiose Žiemos sodo patalpose, kuriose pasak gidės gyvena augalai „lepūnėliai“, nes visus
juos grafas Juozapas Tiškevičius (1875) atvežė iš įvairiausių šiltųjų kraštų, kur visada yra šilta ir
saulėta. Jo pastatytoje oranžerijoje tuo metu puikavosi vėduoklinės palmės, augo bananmedžiai,
kaktusai, apelsinmedžiai, laurai, citrinmedžiai, didžiulė araukarija, o koralais išpuoštomis sienomis
raizgėsi vijokliai. Uolomis žemyn krito krioklys, kurio vanduo upeliukais tekėjo į nedidelius
tvenkinius. Vandenyje nardė dekoratyvinės žuvys, o iš vieno tvenkinio tryško aukštas fontanas.
Karo metais visas šis grožis buvo suniokotas ir tik 1987 metais buvo pradėti Žiemos sodo
rekonstravimo darbai. Pasistengta, kad viskas atrodytų kaip anuomet. Berniukus ypač sužavėjo
balinių vėžliukų šeimyna, kuri šildėsi saulutės atokaitoje. Sušilę ir pasigrožėję gamtos oaze
patraukėme apžiūrėti vandens malūno ekspozicijos.
O tenais mus pasitiko Kipšiukas, kuriam pinigėlį palikome, na ir nuotrauką atminimui pasidarėme.
Vandens malūno ekspozicija išdėstyta pagal metų laikus ir žemės ūkio darbus. Galėjome pamatyti
pačias seniausias Užgavėnių kaukes, susipažinti su žemės apdirbimo padargais, namų ūkio
apyvokos reikmenimis. Buvo smagu patiems girnoje sumalti miltus duonai kepti. Pasirodo, tai labai
sunkus ir atsakingas darbas. Vieningai nutarėme, kad mūsų protėviai buvo be galo darbštūs.
Prasminga mūsų kelionė ėjo į pabaigą. Mažųjų lankytojų širdys prisipildė gamtos ir žmogaus sielos
pabudimo džiugesio. Jo linkime visiems Jums ir sveikiname su atėjusiu pavasariu!

„Maisto banko“ savanoriai dėkingi aukojusiems
2012-04-01
Praėjusį penktadienį ir šeštadienį per „Maisto banko“ akciją visoje Lietuvoje surinkta 745 tūkst. litų
vertės ilgai negendančių maisto produktų.
Gargžduose „Maximo XX“ prekybos centre penktadienį ir šeštadienį akcijoje talkino 30 Gargždų
socialinių paslaugų centro kviestų savanorių. Čia surinkta 1 814 vienetų maisto produktų už 5 436
Lt. Populiariausi produktai buvo makaronai, taip pat kruopos bei miltai. Žmonės aukojo šiek tiek
aliejaus, kai kurie nustebino į aukotojų krepšį įdėdami ir pabrangusių kiaušinių. Tačiau labiausiai
džiugina, jog žmonės aukoja ne pigiausius, bet pačių vartojamus produktus, pavyzdžiui, kavą. Tai
prabangos prekė, kuri net nepažymima “Maisto banko” akcijos lipduku. Tiesa, pernai pavasarį
centro savanoriai surinko kiek daugiau paramos – 1 841 vienetą maisto produktų. Šiemet paramą
išdalinti planuojama 46 šeimoms, kuriose gyvena 138 asmenys. Paramą gaus centro lankytojų
šeimos, taip pat jos raštiškai paprašę kiti gyventojai.
Esame dėkingi, kad visi akcijos metu aukojantys žmonės geranoriškai padeda įgyvendinant bendrą
tikslą – pagelbėti skurdžiai gyvenantiems žmonėms (socialiai remtinoms šeimoms, neįgaliesiems,
krizę patyrusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims). Jūsų dėka daugelis šeimų galės susirinkti
prie gausesnio šv. Velykų stalo.

„Jausmai, galima sakyti, ir padaro žmogų žmogumi. Be
jausmų žmogus būtų panašus į kietą šaltą akmenėlį.“ (Šatrijos
Ragana)
2012-05-22
Saulutei šildant ir alyvoms žydint, nusprendėme išlieti savo jausmus. O juk jie būna tokie įvairūs ir
jų neišvengsi. Visi jie – nuo džiūgavimo iki visiškos nevilties – egzistuoja, ir vienokiu ar kitokiu
būdu veikia mintis, elgesį, santykius su kitais.
Visi jausmai ir emocijos žmogui vienodai reikalingi ir reikšmingi. Jų negalima „sudėlioti į
lentynėles“, kaip teisingų ir klaidingų, bjaurių ir gražių, tinkamų ir netinkamų. Visus kilusius
jausmus reikia išjausti, juos išgyventi. Arba išpiešti… Kad tai padaryti būtų lengviau į pagalbą
pasitelkėm gėles, smilgas ir šakeles ir tai, ko nedrįsome išsakyti patys, gėlės, smilgos ir šakeles
padarė už mus.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Šeimos šventė centre
2012-05-17
Tarptautinę šeimos dieną minint
„Geriausi dalykai, nutinkantys Jums, ir geriausia, ką padarote Jūs, atliekama „dėl meilės“. Štai
kodėl sakau, kad geri santykiai šeimoje paskatina Jus aukštesniems sėkmės lygiams. O sėkmė iš
tiesų prasideda namuose“ (Zigas Ziglaras).
Tokiais žodžiais Gargždų socialinių paslaugų centro darbuotojai pasveikino visus centro lankytojus
bei jų artimuosius susirinkusius jų antruosiuose namuose.
Jau eilę metų Gargždų socialinių paslaugų centro bendruomenė, kaip viena gausi šeima, susirenka
paminėti Tarptautinės šeimos dienos. Šiais metais visi buvo pakviesti susėsti prie bendro stalo bei
sudalyvauti užstalės dainų konkurse. Popietės dalyviai stebino dainų gausa, nė viena komanda
nenorėjo nusileisti kitai. Konkurso dalyviai prisiminė ir atliko daugybę posmų apie mamą,
įvairiausius miestus, vardus, gėles… Keletas komandų atstovių parodė išmonę atliekant dainų
tekstus skirtingais muzikiniais stiliais. Užstalėje tvyrojo artumo ir nuoširdaus juoko prisodrinta
nuotaika. Nepastebimai prabėgo popietės laikas. Išsiskyrėme su noru kuo greičiau vėl susiburti –
juk esame viena šeima.
Vyr. socialinė darbuotoja Vilma Bružien

Muzikinė paukštė 2012 Panevėžyje
2012-05-03

Mažais žingsneliais eina pievomis pavasaris. Nedrąsiai nudažo žolę šviesiai žalia spalva ir
judindamas pumpurėlius liepia pabusti. Skardžiabalsis vyturys atkakliai budina žemę ir praneša
visiems apie artėjančius pavasario darbus.
Ir mes kaip tas pirmas pavasario pranašas vyturys džiaugiamės bundančia gamta ir norime
pasidalinti savo įspūdžiais iš gražia tradicija tapusios šventės „Muzikinė paukštė“.
Mėgaudamiesi šiltu pavasarišku rytu pradėjome savo kelionę į Panevėžį. Nekantravome kuo
greičiau susipažinti su naujais draugais ir pasisveikinti su senais. Pavasariškai išpuošta salė sukvietė
daug žmonių iš įvairių miestų ir miestelių. Priekulės socialinių paslaugų centro lankytojai pakvietė
visus į „Pasimatymą pajūry“. Išgirdome Kretingos dienos veiklos centro instrumentinės grupės,
Šiaulių dienos socialinės globos centro „Goda“, „Klaipėdos lakštutės“, Žagarės socialinių paslaugų
centro kolektyvo atliekamas muzikines kompozicijas ir dainas. Nepagailėjome plojimų ir Gargždų
muzikos mokyklos „Laisvajam kvartetui“ bei Gargždų muzikos mokyklos instrumentinei grupei
„Gargždukai“.
Gargždų socialinių paslaugų centrą atstovavo kolektyvas „Ontrep“. Išvertus iš žemaičių kalbos
reiškia „kitaip“, kolektyvo kredo – į pasaulį žvelgti kitu kampu per muziką, spalvas, judesį.
„Ontrep“ požiūris į pasaulį sužavėjo salėje sėdinčią publiką, kuri negailėjo šokėjams audringų
plojimų.
Gražią šventę vainikavo laimėtojo paskelbimas, kuriuo tapo „Klaipėdos lakštutės“, taigi kitais
metais muzikinė paukštė parskris į pajūrį. Grįžtant namo kelionė taip pat neprailgo – stabtelėjome
draugiškai papietauti ir atgavę jėgas bandėme nuridenti didįjį autostrados akmenį, tai mums beveik
pavyko…
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Skriski kūrybos paukšte 2012
2012-06-30
Birželio 21 dieną į žolynais išpuoštą kiemelį sugūžėjo svečiai iš Kretingos Dienos veiklos centro,
Šilutės dienos paslaugų centro ir Priekulės socialinių paslaugų centrų. Visus mes sukvietėme
atšvęsti gražia tradicija tapusią šventę – „Skriski kūrybos paukšte“. Šiemet paukštė ant savo sparnų
atnešė Jonines. Joninės – kuomet diena būna ilgiausia, o naktis – trumpiausia. Senovės lietuviai
pastarajam reiškiniui suteikė mistinę reikšmę. Užuominos apie tai rašytiniuose šaltiniuose siekia dar
XIV amžių. Ilgiausią metuose dieną oras pakvimpa šviežiai nuskintomis žolėmis, o trumpiausią
naktį – laužo dūmais. Visur pasklinda rūku apsigaubusi mistinė atmosfera. Viskas buvo siejama su
žolynais, vandeniu ir ugnimi. Tad ir mūsų kūrybinės užduotys buvo susijusios su šiais reiškiniais.
Atliekant pirmą užduotį turėjome naudoti kuo daugiau ir kuo įvairesnių gėlių pinant gražiausią ir
tvirčiausią vainiką. Vainiko reikšmė Joninių šventėje ypatinga. Apskritas, pabaigos neturintis
vainikas reiškia amžinybę ir darną, žmogaus dvasinį tyrumą. Savo forma jis panašus į saulę,
teikiančią šilumą ir gyvybę. Gražiausi vainikai buvo plukdomi Minijos upe, o tvirčiausi išbandyti
buriantis, nes nuo seno tikėta, jei užmesi vainiką ant šakos ar karties seksis visus metus.
Manoma, kad radęs paparčio žiedą žmogus tampa aiškiaregis – gali girdėti kitų žmonių mintis, todėl
žino visas jų paslaptis, supranta paukščių kalbą. Tokie sugebėjimai žmogui atneša turtus ir laimę.
Kadangi mes susirinkome į kūrybos šventę, nepabijojome patys sukurti savo paparčio žiedą,

taikydami nesiūto skiautinio techniką. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas vandeniui, kuris laikomas
turinčiu galią apvaisinti žemę, suteikti jai jėgų, todėl burtai, magiški veiksmai buvo atliekami prie
vandens arba su vandeniu. Tad ir mūsų svečiai įtikėję magiškomis vandens galiomis prisipylė
šaltinio vandens iš gargždiškių pamėgto Minijos slėnio šaltinio.
Šventę vainikavo paparčio žiedo paieška. Komandos gavo laiškus su užuominomis, kur galima rasti
šį stebuklingąjį žiedą. Ar pavyko komandoms surasti žiedą mes neišduosim, tačiau pasakysime tiek
– tai kas gražu ar brangu, dažniausiai būna šalia mūsų… Nereikia niekur toli keliauti ar vykti…
Reikia tik stabtelėti ir apsidairyti…
Socialinė darbuotoja Zosė Stonien

Diena prieš tabaką
2012-06-02
Gegužes 31 dieną, vykdant projektą „Kartu mes galime nuveikti daug“, centre vyko popietė skirta
Pasaulinei nerūkymo dienai. Į svečius atvyko ir apie rūkymo žalą pasakojo Klaipėdos rajono
Visuomenės sveikatos centro atstovė Dalia Pakalniškytė. Ji pristatė centro lankytojams Latvijoje
sukurtą prevencinį filmą, kuriame akcentuojamas jaunimo netoleruotinas elgesys, analizuojamos
tokio elgesio pasekmės. Žiūrovai turėjo galimybę parinkti filmo siužeto eigą, kartu su filmo
personažais dalyvauti skirtingose gyvenimiškose situacijose ir nuspręsti, kaip elgtis tokiais atvejais
– ar eiti į vakarėlį, ar rūkyti, ar vartoti alkoholį, ar visgi atsisakyti tokių pasiūlymų. Žiūrovams labai
patiko neįprastas prevencinės programos pristatymas, kiekvienas susimąstė apie „nekaltas“
pramogas, kurios neretai būna žalingų įpročių formavimosi pradžia ar netgi gali tapti tragedija.
Socialinė darbuotoja Vilija Dromantienė

Tariame AČIŪ
2012-07-26
UAB „Jūros gėlės“ dėka šią vasarą centro kiemelis pražydo įvairiausiomis spalvomis. Kieme
besistiebiantis ir visu grožiu atsiveriantis vis naujas gėlės žiedas kasdien labiau pakelia nuotaiką!
Siunčiame pačius gražiausius ir nuoširdžiausius padėkos žodžius UAB „Jūros gėlės“ kolektyvui,
nes jų iniciatyva turėjome galimybę pasisodinti įvairių lauko gėlių, o užimtumo kabinetų palanges
papuošti kambarinėmis gėlėmis. Sulaukėme vasaros besidžiaugdami nuostabiu jacintų žiedų kvapu,
kurių žydėjimo tikimės ir ateinantį pavasarį.
UAB „Jūros gėlės“ parama suteikia galimybę centro lankytojams ne tik džiaugtis žydinčiomis
gėlėmis, bet ir mokytis jas prižiūrėti, puoselėti ir pamilti.
Vyriausioji socialinė darbuotoja Vilma Bružienė

2012-07-18 popietė “Saugi vasara”
2012-07-19

Vasaros atostogos – tai toks metas, kuomet visiškai nesinori mąstyti apie rimtus dalykus, norisi apie
nieką negalvojant lėkti pievomis, gaudant drugelius arba sėsti ant dviračio ir lėkti, kur akys mato.
Kad ir kaip smagu atostogauti, tačiau nevalia pamiršti saugumo. Tad į svečius pasikvietėme
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariato
Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresniąją specialistę Diana Pipirienę. Popietės
metu mes kartu prisiminėme saugaus eismo kelyje taisykles, tuo pačiu aptarėme numatomas baudas
jų nesilaikant. D. Pipirienė priminė, jog degtukai, rūkalai ir alkoholis ne vaikų „žaisliukai“, o
„žaidžiant“ su jais – baudžiami vaikų tėveliai (globėjai). Pasmalsavome, ar pareigūnė nešiojasi su
savimi ginklą bei išsiaiškinome, kada ant policijos automobilio jungiami švyturėliai. Labiausiai
nustebome sužinoję, jog galima anonimiškai pranešti apie nusikaltimą telefonu, nurodytu ant
policijos pareigūnų mašinos.
Dėkojame D. Pipirienei už apsilankymą ir tikimės, jog rudenį visi sveiki sugrįšime į mokyklėles.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Gera turėti draugų
2012-09-14
Saulėtą rugsėjo rytą Gargždų socialinių paslaugų centro bendruomenė susirinko į tradicija tapusias
vasaros palydėtuves.
Centro lankytojai, jų tėvai (globėjai), artimieji ir darbuotojai susėdę į patogų 58 vietų autobusą
patraukėme link Palangos. Visi žinome, kad su vasara smagiausia atsisveikinti gamtoje, tačiau kad
kelionė taptų įdomesnė ir prasmingesnė iš pradžių apsilankėme Palangos užkardos Karklės
atraminame punkte.
Pasieniečių punktas įsikūręs atokiame Šaipių kaime Klaipėdos rajone. Nesitikėjome, kad viduryje
miško aptiksime moderniai įrengtą pasienio punktą. Vos įvažiavus pro vartus mus pasitiko
Pakrančių apsaugos rinktinės Specialiųjų užduočių užkardos vadas Rimantas Vizgaila. Jis išsamiai
papasakojo apie Palangos užkardos Karklės atraminį punktą, jo istoriją, struktūrą, veiklą ir lydėjo
mus visos ekskursijos metu. Su pasieniečių darbu susipažinome ir iš filmuotos medžiagos. Įdomu
buvo pasimatuoti apie 10 kg sveriančią neperšaunamą liemenę, šalmą ir net paliesti ginklus. Tačiau
didžiausią įspūdį paliko kinologų veikla. Jie su tarnybiniais šunimis pademonstravo kaip
sulaikomas pavojingas nusikaltėlis, kaip ieškomi paslėpti narkotikai ir net kaip nelegaliai per sieną
gabenami žmonės. Buvome sužavėti pasienio punkte tarnaujančių šunų paklusnumu, gebėjimais, o
taip pat ir draugiškumu. Pasak kinologų, tarnybiniai šunys gerus žmones myli ir tikrai nėra pikti.
Dėkodami už nuoširdų priėmimą ir įdomią ekskursiją centro lankytojai padovanojo pasieniečiams
pačių tapytą paveikslą ir iš vilnos veltą simbolinį pasienio stulpą.
Po ekskursijos nuvykome prie jūros paskutinį kartą šiais metais pasidžiaugti saulės spinduliais.
Veiklos užteko visiems: vieni rinko gintarus, kiti išbandė savo jėgas svaidydami į jūrą akmenėlius,
dalis braidė, o vienas senjoras išdrįso išsimaudyti… Iškylos metu visi džiaugėmės ne tik saulėta ir
turiningai praleista diena, bet ir galimybe pabūti kartu.
Dėkojame UAB „Mars Lietuva“ už suteiktą transportą ir Palangos užkardos Karklės atraminio
punkto pasieniečiams už galimybę susipažinti su pasieniečių tarnyba.

Vyr. socialinė darbuotoja Vilma Bružienė

Rudens „Maisto banko“ akcija šiemet prasidės anksčiau
2012-10-17
Nurimus Seimo rinkimų šurmuliui, šį savaitgalį vyks tradicinė rudens „Maisto banko“ akcija. 52
miestų prekybos centruose „Maisto banko“ akcijos savanoriai prašys žmonių paaukoti maisto
nepasiturintiems.
Šiemet labdaringa „Maisto banko“ akcija vyks anksčiau nei kitais metais – spalio 19-20 dienomis.
„Šią spalio savaitę kalendoriuje pažymėtos dvi svarbios datos – Pasaulinė maisto diena ir
Tarptautinė kovos su skurdu diena. Todėl prasminga didžiausią metų paramos maistu organizavimo
vajų rengti būtent šiuo metu“, sakė „Maisto banko“ direktorė Deimantė Žebrauskaitė.
Lietuvai sunkiai sekasi vaduotis iš gilios skurdo duobės, kurioje atsidurta dėl ekonominės krizės.
Statistika rodo, kad skursta kas penktas šalies gyventojas. „Nors santykinis skurdas nedidėja, augant
kainoms mažėjo realios gyventojų pajamos. Daugelis su nerimu laukia šildymo sezono pradžios.
Brangstančios komunalinės paslaugos ne vieną šeimą verčia taupyti maisto ir kitų būtiniausių
poreikių sąskaita“, teigia D. Žebrauskaitė. „Todėl mažiausias pajamas turintiems pagalba svarbi
kaip niekada anksčiau.“
Šiemet startuoja ir atskira „Maisto banko“ akcijai skirta interneto svetainė. „Užėję į „Maisto banko“
tinklapį, vartotojai bus nukreipiami į naująją svetainę. „Joje rasite „Maisto banko“ akcijoje
dalyvaujančių parduotuvių ir paramos gavėjų žemėlapius. Norintys „Maisto banko“ akcijos vietose
savanoriškai patalkinti priimant žmonių dovanojamą maistą galės čia registruotis“, naujos interneto
svetainės privalumus vardijo „Maisto banko“ vadovė.
Kita šių metų naujovė – karštoji „Maisto banko“ akcijos telefono linija. Klausimų, atsiliepimų ar
pastabų turintys „Maisto banko“ akcijos dalyviai galės skambinti numeriu 8-700-11211, prie kurio
budės savanoriai.
„Labai tikimės, kad Lietuvos žmonės noriai aukos maisto produktų tiems, kam trūksta lėšų
išmaitinti šeimas. Geraširdžiams aukotojams esame nepaprastai dėkingi“,
„Maisto banko“ rudens akcija prasidės šį penktadienį (spalio 19 d.) 15 val. ir tęsis iki vakaro.
Šeštadienį (spalio 20 d.) „Maisto banko“ akcijos savanoriai aukotojų parduotuvėse lauks nuo 10 iki
20 val. Akcijos parduotuves žymės maistą aukoti kviečiantys plakatai, „Maisto banko“ akcijos
savanoriai dėvės skiriamuosius ženklus.

Spalio 19 – 20 dienomis Gargždų socialinių paslaugų centro
savanoriai kviečia dalyvauti „Maisto banko“ akcijoje
2012-10-15
Gargždų socialinių paslaugų centro savanoriai kviečia visus dalyvauti rudeninėje „Maisto banko“
akcijoje spalio 19 – 20 dienomis. “Maisto banko” akcijoje dalyvaujančioje parduotuvėje nupirkime
ir per savanorius perduokime maisto produktų nepasiturintiems.

Mes lauksime jūsų Gargždų parduotuvėje “IKI”, Klaipėdos g. 60, spalio 19 dieną nuo 15.00 iki
21.00 val., spalio 20 dieną nuo 10.00 iki 20.00 val.
P.S. Norinčius dalyvauti akcijoje – būti savanoriais, prašome kreiptis el. paštu:
administracija@gargzduspc.lt arba telefonais: 8 46 470202, 8 686 33702.
Ačiū Jums už Jūsų gerą širdį!
Komentarai išjungti

Priklausomybių prevencija
2012-10-14
Spalio 9 dieną Vaikų dienos centro lankytojai lankėsi Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos Visuomenės sveikatos biure, kur išklausė paskaitėlę apie įvairias priklausomybes.
Paskaitėlę vedė Dalia Pakalniškytė, visuomenės sveikatos specialistė, atsakinga už vaikų ir jaunimo
sveikatos priežiūrą ir Rima Leonauskienė, visuomenės sveikatos specialistė, atsakinga už
visuomenės sveikatos stiprinimą. Specialistės akcentavo psichotropinių medžiagų vartojimo,
rūkymo, kompiuterinių žaidimų žalą. Profesionaliai pateikta prevencinė programa sulaukė vaikų
atvirumo – paskaitėlės metu jie prasitarė apie pirmuosius bandymus rūkyti… Buvo pateikti
konkretūs pavyzdžiai, kiek galima sutaupyti vienerius metus nerūkant, kad iš šių pinigų galima būtų
nupirkti kompiuterį, dviratį, televizorių ar skirti kitoms reikmėms. Atsakinėdami į anketos
klausimus ir juos apibendrindami vaikai sužinojo, kokios medžiagos yra priskiriamos prie
kenksmingų sveikatai psichotropinių medžiagų, kad vartojant šias medžiagas nuo mažens sutrinka
vaikų vystymasis: nukenčia vaikų ūgis, sulėtėja mąstymas, žūsta smegenų ląstelės, pakenkiami
vidaus organai. Vaikams buvo įdomu sužinoti, kad net saldainiai gali sukelti priklausomybę ir
sutrikdyti sveikatą, padidėja svoris, sutrinka virškinimas.
Nuoširdus bendravimas su specialistėmis paliko vaikams malonų įspūdį, susitikimą primins ne tik
įgytos žinios, bet ir padovanoti firminiai rašikliai.
Socialinė darbuotoja Vilija Dromantienė

Spalio 1-oji – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
2012-10-06
Šių metų spalio 4 dieną didelis būrys pagyvenusiųjų ir senjorų sugūžėjo į Priekulės socialinių
paslaugų centrą, kur vyko šventė „Jaunystės meilė“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai
paminėti. Šventėje dalyvavo ir Gargždų socialinių paslaugų centro vyriausieji lankytojai.
Atvykus į renginį Priekulės socialinių paslaugų centre, pirmiausia dėmesį patraukė rudens derliaus
darbų parodėlė. Gerų įspūdžių bei emocijų netrūko ir šventėje, nes nuotaiką skaidrino Klaipėdos
miesto pagyvenusių žmonių bendrija „Pajūrio krantai“. Šios bendrijos nariai ne tik džiugino
dainomis apie meilę, gimtąjį kraštą, miestą, jūrą, gintarą, bet ir ragino susirinkusiuosius būti
optimistiškais, nepasiduoti senatvės ligoms ir negalėms bei neprarasti humoro jausmo. Šventėje
dalyvavę abiejų centrų lankytojai taip pat dalinosi eilėmis ir prisiminimais apie jaunystę, tėviškę,
meilę. Savo kūrybos poeziją skaitė ir šio krašto poetė Adelė Sausienė.
Dėkojame Priekulės socialinių paslaugų centro bendruomenei už nuoširdų priėmimą ir turiningą
šventinę programėlę. Tikimės, kad šilta bičiulystė nenutrūks ir ateityje bus dar progų susitikti…

Socialinė darbuotoja Jurgita Rudgalvytė

Viešnagė Priekulės karalystėje
2012-10-06
Rugsėjo 25 dieną gavome ypatingą pasiūlymą – atvykti į karalienės organizuojamą pokylį. Vykstant
į Priekulės rūmus (Priekulės socialinių paslaugų centrą) turėjome įgyvendinti kelis reikalavimus.
Visų pirma, deramai pasipuošti, kad atsiskleistų mūsų karalystės nuotaikos ir klestėjimas. Antras
karalienės reikalavimas – atvykus įteikti jai dovaną, bet ne šiaip dovaną, o meninį kūrinį.
Rūmuose buvome iškilmingai sutikti ir palydėti iki karalienės sosto. Garbingai pasisveikinę ir įteikę
savo „dovaną“ – šokį, grožėjomės kitų karalysčių pasirodymais. Šilutės karalystė (Šilutės dienos
paslaugų centras) pralinksmino dainele be galo, Klaipėdos (BĮ Neįgaliųjų centro „Klaipėdos
Lakštutė“) pakvietė visus padainuoti, o Kretingos (Kretingos Dienos veiklos centro) trupė užbūrė
karališkomis melodijomis. Skyrusi kelias užduotėles karalienė su karaliumi svečiams pateikė savo
meninį pasirodymą. Po visų užduočių, kaip ir dera karališkam pokyliui,visi buvo pakviesti vaišėms
ir iškilmingiems šokiams.
Tradicija tapusį renginį „Draugystės šventė“ jaunuoliai prisimins ilgai, o parsivežtos geros
nuotaikos ir malonūs įspūdžiai šildys lietingomis rudens dienomis.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Rugsėjo 27-oji – Lietuvos socialinių darbuotojų diena
2012-10-06
Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos
iniciatyva Lietuvos socialinių darbuotojų diena kasmet oficialiai Lietuvoje švenčiama nuo 2004-ųjų
metų. Šventės data pasirinkta atsižvelgus į tai, kad rugsėjo mėnesį 1993 metais įvyko pirmasis
Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas. Be to, diena siejama ir su šv. Vincento
Pauliečio vardu, kuris laikomas socialinio darbo pradininku.
Ir šiemet Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacija sukvietė savo narius į šventinį renginį
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmuose.
Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos pirmininkas Saulius Liekis susitikimą
pradėjo šiltais sveikinimo žodžiais: „Dirbdami vieni galime daug, tačiau dirbdami kartu galime dar
daugiau. Linkiu kasdieniniame darbe daug kūrybiškumo, kantrybės, kad darbas teiktų Jums ir Jūsų
klientams džiaugsmą ir viltį.“
Saulius Liekis taip pat padėkojo mūsų centrui „už įdėtą rankų šilumą gaminant naująją Klaipėdos
krašto socialinių darbuotojų asociacijos vėliavą“. Centro vardu didelį AČIŪ tariame mūsų
lankytojui Gintautui Mejerui už kantrų ir kruopštų darbą siuvinėjant šią vėliavą.
Šventinio renginio metu gero žodžio, pagyrimo ir padėkos raštų sulaukė geriausieji šių metų
socialinio darbo specialistai iš viso Klaipėdos krašto regiono. Be galo džiaugiamės ir didžiuojamės,

kad Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos vardų už nuoširdų ir atsakingą socialinį
darbą buvo apdovanota ir mūsų centro socialinio darbuotojo padėjėja Ilma Norvilienė.
Pasibaigus oficialiajai daliai susirinkusiuosius linksmino skrabalų meistras Remigijus Šilinskas,
visus įtraukęs į energingą skrabalų garsų šėlsmą nuo liaudiškos polkos iki sudėtingiausios muzikos
iš pasaulinio repertuaro. Skrabalų virtuozas padovanojo mums geriausią dovaną profesinės šventės
proga – gerą nuotaiką.
Vyriausioji socialinė darbuotoja Vilma Bružienė

Gruodžio 6-oji – Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena
2012-12-04
Nuo 1992 metų gruodžio 3-ąją minima Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Šios dienos išvakarėse,
lapkričio 30 dieną, Gargždų socialinių paslaugų bendruomenė tradiciškai susirinko į neįgaliesiems
aukojamas šv. Mišias šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje.
Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimo tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į neįgaliuosius,
parodyti, kad žmonės su negalia gali išreikšti save įvairiose srityse. Po šv. Mišių buvo pristatyta
Gargždų socialinių paslaugų centro lankytojų piešinių paroda „Mes piešiam žiemą“. Centro
skaitovė Erika J. Marcinkevičiaus žodžiais įliustravo piešinių parodos atsiradimą: „Jie žiemos
nebijo- Į svečius ją kviečia: – Eikš, balta žiemuže, Mes tave nupiešim“. Neįgaliųjų darbuose
vaizduojami žiemos, taip laukiamų švenčių vaizdai, kurie dar labiau sustiprina didžiųjų švenčių
laukimo jausmą.
Parodos atidarymo metu direktorės pavaduotoja laikinai einanti direktorės pareigas Viktorija
Lygnugarienė Gargždų socialinio centro bendruomenės vardu džiaugėsi mūsų bendryste, galimybe
pabūti, pasimelsti kartu, nes kartu mes esame galia, nors žmonės vadina neįgaliaisiais… Šiltus
žodžius neįgaliesiems tarė Klaipėdos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia
Gumuliauskienė bei Gargždų parapijos klebonas kunigas kanauninkas Jonas Paulauskas ir
Endriejavo klebonas Stanislovas Anužis.
Šilti žodžiai suteikė centro lankytojams tikėjimą, kad jie yra pastebima ir svarbi visuomenės dalis,
kad jų darbai džiugina žmonių akis ir širdis.
Vyr. socialinė darbuotoja Vilma Bružienė

Akcija „16 dienų be smurto prieš moteris“
2012-12-04
Kasmet Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, lapkričio 25 dieną prasideda socialinė akcija „16 dienų
be smurto prieš moteris“. Ši tarptautinė akcija tęsiasi iki gruodžio 10 dienos – Tarptautinės
žmogaus teisių dienos. Šiuo laikotarpiu ypatingai siekiama atkreipti visuomenės narių dėmesį į šią
opią socialinę problemą ir parodyti nepakantumą smurtui prieš moteris. Didžiuosiuose Lietuvos
miestuose tuo tikslu organizuojami įvairūs renginiai – konferencijos, seminarai, filmų peržiūros,
diskusijos smurto prieš moteris tematika. Šios akcijos simbolis – baltas kaspinas – kaip
pasipriešinimo smurtui ženklas. Jį segintys vyrai pasižada, kad niekada nenaudos smurto prieš

moteris ir jo netoleruoja, o moterys – kad nekentės smurto ir neleis to daryti savo draugėms,
seserims, kaimynėms…
Gargždų socialinių paslaugų centras taip pat neliko abejingas šiai akcijai ir solidarizavosi su
organizacijomis, kovojančiomis su smurtu. Centro socialinės darbuotojos, pasitelkdamos į pagalbą
Klaipėdos rajono Policijos komisariato Viešosios policijos Prevencinio poskyrio pareigūnes,
Gargždų mieste dalino smurto netoleravimo simbolius – baltus kaspinėlius. Akcijos metu
aplankytos pagrindinės miesto įstaigos: Klaipėdos rajono savivaldybė, Gargždų, Dauparų-Kvietinių
seniūnijos, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Visuomenės sveikatos biuras, Klaipėdos rajono apylinkės
prokuratūra, Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ bei savaitraščio „Gargždų kraštas“ redakcijos.
Kaspinėliai buvo segami ir praeiviams gatvėje, akcentuojant, kad bet koks smurtas, tiek prieš
moterį, tiek prieš vyrą nėra norma ir negali būti toleruojamas.
Socialinė darbuotoja Jurgita Rudgalvytė

2013 m.
Kalėdų senelio dirbtuvėlės
2013-01-12
Dūzgia Kalėdų senelio dirbtuvėlės nuo kalėdinio pasiruošimo. Svarbu laiku nudirbti visus darbus,
juk pats baisiausias dalykas kai per Kalėdas geri žmonės neranda po eglute dovanų.
Tad Gargždų socialinių paslaugų centro nykštukai traškina dovanų popierių, kilnoja dėžutes ir
kruopščiai sekdami vardus pakuoja dovanas. Kadangi centre įsikūrusi nykštukų komanda pasižymi
linksmumu ir žaismingumu, atranda laiko ir kalėdinei dainai padainuoti, ir varpeliais paskambinti.
Nykštukė Erika kaip visada skrajoja padebesiais ir gaudo vėją, neveltui kiti nykštukai ją
praminė Svajokle. Pasiteiravus apie ką ji svajoja, išgirstame atsakymą H. Radausko eilėmis „Gėlė
pasakė vėjui, kad ji pražys rytoj, o vėjui pasigirdo, kad ji pasakė “tuoj”… Svajingas Erikos balsas
užmigdo nykštukus ir jie pamiršta visus kalėdinius darbus. Gražiai vienas į kitą suglaudę kepurytes
susapnavo sapną. Tame sapne Judita ir Darius išvysta neregėtas šalis, išgirsta ausiai neįprastus
garsus, išgyvena širdyje nepatirtus jausmus. Tačiau visą nykštukų mieguistumą ir dirbtuvėlių
ramybę išvaiko Nykštukė su savo komanda: Linksmučiu, Vikruoliu, Padauža, Kipšiuku, Šypsenėle
ir kitais, kurie sušoka smagų šokį „Dideli nykštukai“ primindami, kad ne visos dovanos
dar supakuotos.
Kalėdų senelio dirbtuvėlių prižiūrėtoja, kuri atsakinga už laiku nudirbtus darbus ir už ataskaitos
pateikimą net pačiam Kalėdų seneliui, subūrė kūrybiškų nykštukų komandą. Taip pat vyriausioji
nykštukė atsakinga ir už Kalėdų senelio sutiktuves, nes juk nuo to priklauso dovanų kiekis maiše.
Kalėdų senelio silpnybė – eilėraščiai. Juos išgirdęs senelis tuoj pat visas dovanas atiduoda, o jeigu
jie dar ir savos kūrybos – tai dovanų skaičius patrigubėja. Tad nieko nelaukdami Vyktautas ir
Viktoras perskaito savos kūrybos eiles ir apgaubia visus jaukia kalėdine dvasia. Nykštukas
Vytautas Kalėdų senelio pasitiktuvėms pagroja pianinu savo kūrybos dainą.
Kai visi darbai nudirbti, dirbtuvėlių darbininkai ima nekantrauti, kada gi pasirodys Kalėdų senelis.
Jie mėgsta ne tik dovanas pakuoti, bet ir gauti. Taigi surenkame kamerinį nykštukų chorą, kuriam
diriguoja vyriausias dirbtuvėlių nykštukas ir – prisišaukėme senelį su dideliu maišu dovanų.

Senelis kaip niekados šelmiškai nusiteikęs ir nors nykštukai laiku ir atsakingai atliko visus pavestus
darbus, tačiau dar nemažai turėjo smagiai paplušėti, kad gautų taip laukiamų dovanų. Kalėdinę
šventę vainikuoja linksmi šokiai ir malonus pasišnekučiavimas su artimaisiais.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Viktorina „Vasario 16-oji“
2013-02-25
„Vasario16 – oji“, šie žodžiai visuomet skambės kaip nepriklausomybės, laisvės sinonimai, ši data
visuomet suvirpins lietuvio širdį, juk tada valstybė prisikėlė iš užmaršties, tapo pasaulio politinio
žemėlapio dalimi. Šiai dienai paminėti Vaikų dienos centre buvo suorganizuota viktorina.
Pasiskirstę į dvi komandas – „Laisvė“ ir „Vytis“ – vaikai pasinėrė į užduotėlių labirintą. Iš
pateiktų žodžių mozaikos jie turėjo sudėti eiles apie gimtinę ir išraiškingai jas perskaityti, atspėti,
kas skalauja mūsų valstybės krantus, kuo originaliau Lietuvos vėliavos spalvomis papuošti
sugalvotą dekoraciją, papasakoti apie didžiausią įspūdį palikusią Lietuvos įžymią vietą. Susumavus
viktorinos taškus paaiškėjo, kad laimėjo draugystė.
Socialinė darbuotoja Vilija Dromantienė

Valentino diena
2013-02-25
Vasario14-ąją dieną Vaikų dienos centro vaikai ir darbuotojai nuotaikingai atšventė Valentino
dieną. Mažieji lankytojai noriai įsikūnijo į Valentino personažą, kuris išdalino meilės paštą su
meilės prisipažinimo laiškeliais geriausiems centro draugams. Šventės metu vaikai atliko įvairias
užduotėles: mokėsi įvardinti meilę išreiškiančius jausmus, stengėsi prisiminti pateiktam žodžiui
žodį – porą, naudodamiesi kinietiškais pagaliukais skubėjo ištraukti kuo daugiau prizų. Popietę
vainikavo pačių paruoštas šventinis stalas.
Socialinė darbuotoja Vilija Dromantienė

PASIDALINKITE NAMŲ ŠILUMA
2013-02-21
Jei Jūs neabejingi tėvų globos netekusiems vaikams ir norite jiems padėti, tapkite įtėviais ar
globėjais. Norinčius įvaikinti arba globoti vaikus, prašome kreiptis į Gargždų socialinių paslaugų
centrą. Čia jums bus suteikta išsami informacija visais dominančiais klausimais.
Renkama nauja įtėvių ir globėjų mokymų grupė. Mokymų trukmė – 3 mėnesiai. Grupiniai
mokymai planuojami š. m. vasario 28 dieną 18.00 val. Juos išklausius išduodamas dokumentas,
suteikiantis galimybę tapti įtėviais ar globėjais. Registruokitės tel.: 8 46 470202 arba 8 686 33702
(kontaktinis asmuo Viktorija Lygnugarienė).
Centre teikiama kvalifikuota pagalba jau įvaikinusioms ir globojančioms šeimoms socialiniais,
psichologiniais klausimais.

Globėjų savitarpio pagalbos grupės susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį 16.00
val.
Įtėvių savitarpio pagalbos grupės susitikimas vyks š. m. balandžio 17 dieną 18.00 val.

Užgavėnės – blynų ir linksmybių šventė
2013-02-14
Linksmybės, žaidimai ir blynų kvapas – tokį centro kiemelį galėjai išvysti Užgavėnių dieną. Kaip ir
kiekvienais metais Kanapinis metė iššūkį Lašininiui ir tik savo pagalbininkų, žydukų ir įvairiausių
persirengėlių, dėka žiemužė buvo išprašyta iki kitų metų. Kovoje su žiema žydukams teko nemažai
paplušėti: sniego gniūžtes iš kiemo surankioti, jėgas su svareliais išbandyti ir Lašininį iš savo
„sosto“ išversti.
Oi tai gardžius blynus mūsų šeimininkė šiais metais iškepė! „Kepė kepė, kepė kepė močia
blynus“… Skambant dainoms, smagiai pleškėjo Morė, o kad linksmybės greit nesibaigtų,
persirengėlių būrys aplankė ir artimiausius kaimynus. Už linkėjimus „greito, šilto, saulėto
pavasario“ buvome gausiai apdovanoti saldumynais ir pinigėliais.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Centrui jau devyneri
2013-02-14
Džiaugiamės, kad devintąjį centro gimtadienį susirinko atšvęsti gausus artimųjų ir draugų būrys. Per
šiuos metus jaučiamės pakankamai ūgtelėję ir kiek surimtėję.
Centro darbuotojos, nelaužydamos tradicijų, atidarė šventę padovanodamos susirinkusiems
svečiams muzikinį sveikinimą – centro himną. Šventės metu išgirdome daug palinkėjimų, tačiau
linkėjome ir patys: šilumos, draugiškumo, dosnumo, supratingumo, kūrybos, geros nuotaikos,
tikėjimo… Tikėjimo jausmui sustiprinti Judita ir Laimutę, atliko dainą „Tu patikėki“.
Atėjo laikas suskaičiuot visas klaidas – ši dainos eilutė privertė susimąstyti, ar mes šiais metais
nepridarėme daug klaidų. Nors sakoma – „kas nedirba – tas neklysta“. Visi kartu peržiūrėjome
fotografijose įamžintus metų darbus ir įvykius:
*Visada stengiamės laikytis tradicijų ir paminėti daugumą tradicinių švenčių: Užgavėnes, Šv.
Velykas, Jonines, Kūčias, Šv. Kalėdas.
*Centre mokomės būti draugiški, supratingi ir palaikantys, todėl noriai savanoriaujame patys ir
kviečiame kitus į pavasarinę ir rudeninę „Maisto banko“ akciją.
* Projekto „Kartu mes galime nuveikti daug“ dėka mūsų mažieji lankytojai keliauja ir pramogauja.
* Nepamirštame dalyvauti neįgaliųjų meninės saviraiškos renginiuose ir festivaliuose.

*Viena iš gražiausių tradicijų, kurią stengiamės palaikyti – tai bendra šventė su artimaisiais skirta
Tarptautinei šeimos dienai paminėti.
*Vasarą mėgaujamės saulės voniomis parke ir kūrybiškai leidžiame laiką centro kiemelyje, kurį
patys želdiname ir prižiūrime.
* Aktyviai įsitraukiame į prevencines paskaitėles ir organizuojame įvairias akcijas.
* Nėra vasaros, kad centro kiemelyje nenutūptų „Kūrybos paukštė“ – tai šventė, kuri suburia mūsų
draugus iš kitų centrų bendroms kūrybinėms užduotims atlikti.
* Kasmet su vasara atsisveikiname keliaudami. 2012 metais vasarą palydėjome prie jūros,
apsilankėme Palangos užkardos Karklės atraminame punkte.
* Mums patinka dalintis savo kūryba su kitais, tad organizuojame parodas Gargždų Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčioje, Gargždų kultūros centre, Jono Lankučio bibliotekoje, Gargždų krašto
muziejuje.
* Savo pagamintais darbeliais džiaugiamės patys ir džiuginame kitus, o kiekvienas įsigijęs darbelį
Kalėdų ar Velykų mugėje parsineša dalelę mūsų įdėtos šilumos ir meilės.
* Labai branginame ir vertiname draugystę su kitais centrais: Priekulės socialinių paslaugų centru,
Šilutės dienos paslaugų centru, Kretingos dienos veiklos centru ir jų Salantų padaliniu,
nevyriausybinėmis organizacijomis „Pastogė“ ir Gargždų „Viltis“.
* Nuoširdų ačiū norime tarti mūsų rėmėjams: UAB „Mars Lietuva“ – už saldų ir skanų rėmimą bei
pagalbą organizuojant išvyką į pajūrį. UAB „Jūrų gėlės“ – už žydintį ir kvapnų mūsų kiemelį, už
tai, kad jų dovanotos gėlės papuošė stalus ne tik per gimtadienio šventę, bet akį džiugina visus
metus. UAB „Taurunija“ ir UAB „Geistė“ – už pagalbą vykdant centro veiklą, labdaros paramos
fondui „Maisto bankas“ – už paramą maistu. Dar kartą ačiū tariame mūsų centro ilgamečiui
savanoriui foto menininkui Virgilijui Skuodui.
Apžvelgdami praėjusius metus, pasidžiaugėme, kad per 2012 metus centrą pradėjo lankyti 13 naujų
lankytojų ir į savo kolektyvą priėmėme dvi naujas specialistes: psichologę ir muzikos vadovę.
Gaila, bet atsisveikinome su dailės vadovu, linkėdami jam sėkmės ir kūrybinės laisvės.
Praėję metai buvo mums prasmingi ir turiningi, tikimės, kad ir šie metai bus kupini naujų idėjų,
siekių ir tikslų.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Pavasario šaukliai – su knyga pas vaikus!
2013-03-28
Balandžio 2-ąją, minint Tarptautinę vaikų knygos dieną, jau antrus metus įgyvendinama socialinė
akcija „Visa Lietuva skaito vaikams“, kurios globėja yra Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė, iniciatoriai – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu
su „Mažojo princo fondu“.

Šiemet daugiau nei dviem šimtams vaikų globos namuose augančių vaikų dainuos, vaidins, seks
pasakas, skaitys eilėraščius bei knygų ištraukas žinomi Lietuvos žmonės: Laura Imbrasienė, Asta
Pilypaitė, Giedrius Leškevičius, Justinas Lapatinskas, Dalia Michelevičiūtė, Vytenis Pauliukaitis,
Marija Liugienė, Vadimas Šuško, Girmantė Vaitkutė, Adas Meškėnas, Karolis Ramoška, Ričardas
Anusauskas, Redita Dominaitytė, Gintarė Gurevičiūtė, Jonas Sakalauskas, VU Kauno
humanitarinio fakulteto Kultūros vadybos studentai, žurnalų „Vakaro žvaigždelė“, „Nykštukas“ ir
asociacijos „Dzūkijos vaikai“ atstovai. Taip pat pasaką vaikams skaitys socialinės apsaugos ir darbo
ministrė A. Pabedinskienė.

Siuvinėtuose darbuose skleidžiasi pasaulis
2013-03-26
Gargždų socialialinių paslaugų centro ugdytinių darbuose kvepia gėlės, atgyja gyvūnai,
pradeda čiulbėti paukščiai. Perpratę dar mūsų prptėvių puoselėtą siuvinėjimo meną jie kuria
šiluma ir gyvybe alsuojančius darbus. Trečiadienį jaunųjų kūrėjų paroda „Spalvingo kryželio
keliu“ buvo atidaryta Gargžsų kultūros centre.
Dėkojo už žibančias akis
Parodoje eksponuojami Gintauto Mejero, Audriaus Juškos, Irinos Bagdonaitės, Mindaugo
Martinkaus, Arūno Visocko, Erikos Šliuožaitės, Irmos Kelpšaitės darbai. Socialinių paslaugų centro
direktorė Viktorija Lygnugarienė džiaugėsi, kad spalvingo kryželio keliu ugdytinius veda Vanda
Stalmokienė. „Ji įdeda labai daug pastangų, kad darbai įgautų formą, būtų galima jais pasidžiaugti.
Savo pomėgiu Vandutė sugebėjo „užkrėsti“ centro lankytojus. O svarbiausia, kad ji viską daro su
didžiuliu entuziazmu, jos akys žiba“, – teikdama gėles ir dėkodama V. Stalmokienei sakė V.
Lygnugarienė.
Socialinių paslaugų centro lankytojų darbais gėrėjosi ir gražių žodžių negailėjo Klaipėdos rajono
savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, admonistracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita
Liutikienė. Anot R. Cirtautaitės, būtų šaunu, jei centro lankytojai Gargždų miesto 760-ojo
jubiliejaus proga išsiuvinėtų rajono vaizdų, kuriuos kiekvienas gargždiškis iškart atpažintų.
Kūrybinės sėkmės, neblėstančios energijos linkėjo ir Tarybos narė Voldimara Jasmontaitė. „Tegul
visus jūsų darbus, gyvenimą saugo angelas sargas ir nauja jūsų ciršininkė (V. Lygnugarienė nuo
2013 m. kovo 1 d. Pradėjo eiti centro direktorės pareigas – aut. Pastaba)“, – pridūrė ji.
Karalių užsiėmimas
Renginį vedusi Gargždų socialinių paslaugų centro darbuotoja Zosė Stonienė susirinkusiems
priminė siuvinėjimo istoriją. Ji pasakojo, kad pirmieji rašytiniai šaltiniai apie siuvinėjimą išlikę nuo
Vytauto laikų. Prancūzų keliautojas laiške rašė, kad jam kunigaikštis Vytautas padovanojo gražiai
išsiuvinėtą galvos apdangalą ir dar kitų gražių daiktų. „Mūsų protėviai siuvinėjimo meną taikė tik
ypatingiems daiktams, drabužiams, kurie buvo naudojami apeigoms, šventėms, bažnyčios
reikmėms. Siuvinėjimu užsiimdavo karaliai. Ir tai darė ne dėl to, kad neturėjo, ką veikti, bet dėl to,
kad siuvinėjimas reikalauja didelio susikaupimo“, – dėstė Z. Stonienė. Japonai senovėje tikėjo, kad
išsiuvinėti raštai atbaido piktąsias dvasias ir pritraukia sėkmę bei turtus. Siuvinėjimas reiklauja
kruopštumo, kurį galima lyginti su juvelyro darbu.
Agnė ADOMAITĖ
Klaipėdos rajono laikraštis

2013-03-16

Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti
2013-03-26
Nuoširdžiai kviečiame 2013 m. balandžio 5 d. 15 val. visus neabejingus knygai į Gargždų ugdymo
centro „Naminukas“ renginį „Knyga – geriausias mano draugas“.
Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį, kad vaikų globos namuose augantiems vaikams
svarbi ne tik materialinė parama, bet ir nuoširdus dėmesys, turiningas bendravimas,
padedantis jiems įdomiai, saugiai augti, tobulėti, tinkamai vystytis.
Kviečiame visus pageidaujančius atvykti Į Ugdymo centrą „Naminukas“ ir prisidėti skaitymu balsu,
dovana – knyga.
Informuojame, kad pageidaujantys padovanoti knygą Ugdymo centro globos grupėje augantiems
vaikams, galite atnešti adresu: Kranto g. 3, Gargždai (Ugdymo centras „Naminukas“ ir/ar Vaiko
teisių apsaugos skyrius: Klaipėdos g. 11, Gargždai, 3 aukštas).
Tel. pasiteiravimui: (8 46) 452775, mob. 867333900

Velykėlės
2013-04-13
Balandžio 5- ąją Vaikų dienos centro lankytojai linksmai atšventė Atvelykį, dar kitaip vadinamą
Velykėlėmis. Šventinę dieną mažieji centro lankytojai pradėjo vaišių ruošimu – kepė pyragą,
margino kiaušinius. Šiais metais juos marginome netradiciniu būdu – naudojome šilkinius
kaklaraiščius.
Prasidėjus šventei, pilnoje pintinėje su vaišėmis, kurią paliko pro šalį važiavusi Velykė, vaikai
rado ir užduotis. Jie turėjo atspėti pagrindinį Velykų simbolį esantį krepšyje, žinoma tai buvo
kiaušinis. Viena iš užduočių buvo nupiešti margutį, panaudojant kuo daugiau ornamentų, simbolių,
spalvų. Vėliau aptarinėjome kiekvieno simbolio ir spalvos reikšmę. Visiems patiko spėti mįsles,
ieškoti kamuoliukų ir išmainyti juos į skanėstus. Apšilę su užuotimis surengėme margučių ridenimo
varžybas. Vaikams buvo priminta sena tradija – per Atvelyki aplankyti savo krikšto tėvus. Juk ten
jų laukia pats gražiausias margutis ir galbūt saldi ar šiaip miela dovanėlė. Šventei pasibaigus visi
laimingi, nešini pačių išgražintais margučiais išgužėjo pas artimuosius.
Velykų linksmybės nepaliko abejingų ir centro jaunimo bei senolių. Šventinės popietės metu su
dideliu entuziazmu jie rinko gražiausią, tvirčiausią ir taikliausią margutį, kiaušinių perdavimo
užduotyje ne tik lavino rankas, bet ir parodė komandinio darbo svarbą. Visas linksmybes vainikavo
smagūs šokiai, tad drąsiai galime teigti, kad pavasaris jau įsibėgėjo ir tai tikrai ne paskutinė
pavasario šventė, nes netrukus mes ir vėl kviesime visus susiburti šiltam, jaukiam pasibuvimui Šv.
Arkangelo Mykolo bažnyčioje parodos atidaryme „Gėlės mylimiausiems“.
Socialinės darbuotojos
Vilija Dromatienė, Zosė Stonienė

Teatro diena
2013-04-10
Kur eitume, kur neitume – visur pasaulis atkartoja savo dvasią…
Metų ratas apsisuko ir vėl buvome pakviesti į Kretingos Dienos veiklos centro organizuojamą
renginį „Atspindžiai“. Susitikimo metu paminėjome Tarptautinę teatro dieną ir pristatėme savo
teatralizuoto šokio „Kai užsidaro durys – atsidaro langas“ premjerą. Sakoma, kai užsidaro durys,
atsidaro langas – net mažas atvertas langelis suteikia viltį sėkmingai keliauti toliau… Savo
pasirodyme stengėmės atskleisti tarpusavio santykių subtilybes, pastangas juos išlaikyti ar
negebėjimą išsaugoti. Vienišas žmogus dažnai nebemato vilties ir per ilgai žiūri į uždarytas duris,
nepastebėdamas kaip atsiveria langas, nes kartais laukti tenka pakankamai ilgai.
Priekulės socialinių paslaugų centro „Keleiviai“ pavežiojo mus „gyvenimo traukiniu“, o Raseinių
protiškai neįgalaus jaunimo dienos užimtumo centro teatro trupė „Aitvarai“ nukėlė visus į rojų ir
supažindino su Adomu ir Ieva. Kretingos Dienos veiklos centro ir jo Salantų padalinio artistai
parodė filosofiškai gilias teatro improvizacijas: „Kelionė keturiomis stichijomis“ ir „Pasaulio ir
žmogaus sukūrimas“. Neįgaliųjų dienos centro „Klaipėdos lakštutė“ šokėjai atspindėjo gamtos
vaizdus breiko žingsnelių pagalba.
Viena iš labiausiai laukiamų renginio dalių – diskoteka. Juk taip smagu su draugais suktis ratu ir
linksmai ploti į taktą. Linksmybių kiek nuvarginti, tačiau džiugiai nusiteikę grįžome laukti taip
nenoriai ateinančio pavasario.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Pavasario „Maisto banko“ akcija – 12-13 dienomis
2013-04-10
Gargždų socialinių paslaugų centro savanoriai kviečia visus dalyvauti pavasarinėje „Maisto banko“
akcijoje balandžio 12 – 13 dienomis. “Maisto banko” akcijoje dalyvaujančioje parduotuvėje
nupirkime ir per savanorius perduokime maisto produktų nepasiturintiems.
Mes lauksime jūsų Gargždų parduotuvėje “IKI”, Klaipėdos g. 60, balandžio 12 dieną nuo 15.00 iki
21.00 val., balandžio 13 dieną nuo 10.00 iki 20.00 val.
P.S. Norinčius dalyvauti akcijoje – būti savanoriais, prašome kreiptis el. paštu:
administracija@gargzduspc.lt arba telefonais: 8 46 470202, 8 686 33702.
Maloniai kviečiame dalyvauti „Maisto banko” akcijoje! Ačiū Jums!

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“
2013-04-03
Balandžio 18 – 24 dienomis visoje Lietuvoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Šiais metais
prie iniciatyvos, Lietuvoje pradėtos prieš ketverius metus, prisijungėme ir męs. Šios programos

tikslas – jau nuo pat mažens ugdyti vaikų toleranciją ir empatiją. Kiekvieną dieną buvo kas nors
organizuojama draugiškumo tema – vaikai noriai dalyvavo piešinio “Draugystė” kūrime,
žiūrėjo prevencinius filmukus, diskutavo su centro psichologe apie draugystės svarbą, toleranciją
vienas kitam, pagarbų bendravimą. Draugiškiausio vaiko rinkimuose aktyviausios buvo mergaitės,
jos negailėjo vaikų dienos centro draugams šypsenėlių, jomis buvo vertinamas vaikų draugiškumas,
paslaugumas, nuoširdumas. Savaitės pabaigą vainikavo draugystės pyrago kepimas, kuriuo buvo
vaišinami kiti centro lankytojai ir darbuotojai. Tikimės, kad vaikai sužinoję apie pagarbaus
bendravimo svarbą ir patys turėję galimybę pajusti, kaip smagu būti draugiškais, bus pakantesni
vienas kitam ir ateityje.
Socialinė darbuotoja Vilija Dromantienė

Pradėtas projekto „Smurto šeimoje prevencija ir pagalba“
įgyvendinimas
2013-05-20
2013 metų balandį Gargždų socialinių paslaugų centras pradėjo vykdyti Klaipėdos rajono
savivaldybės finansuojamą projektą „Smurto šeimoje prevencija ir pagalba“ Klaipėdos rajone.
Projekto metu numatytos švietėjiškos paskaitos-susitikimai tema „Vyro ir moters tarpusavio
santykiai šeimoje“.
Pirmoji paskaita-susitikimas įvyko gegužės 15 d. minint Tarptautinę šeimos dieną Gargždų
dekanato Šeimos centre. Paskaitoje dalyvavo sužadėtinių kursus lankančios poros, sužadėtinių
programos koordinatorė Adelija Radžienė ir savanoriai. Susitikimo metu Gargždų socialinių
paslaugų centro psichologė Ramunė Kerzaitė ir socialinė darbuotoja Jurgita Rudgalvytė aptarė
smurto šeimoje formas, daugiau dėmesio skiriant psichologinio ypač verbalinio smurto
šeimoje/poroje atpažinimui, pristatė smurto ratą bei visuomenėje vis dar gajus mitus apie šią
problemą, pagalbos galimybes. Aptarti 2011 metų gruodžio 15 dienos įsigaliojusio Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatymo ypatumai. Pristatyta vaizdinė medžiaga – filmai „Užbaik“
(2011 m. Lietuvos trumpametražių filmų festivalio „Kalbėkime apie smurtą prieš moteris“ I vieta) ir
„Rutina“ (2010 m. Lietuvos trumpametražių filmų festivalio „Kalbėkime apie smurtą prieš
moteris“ II vieta) ne tik privertė paskaitos dalyvius susimąstyti apie smurto šeimoje
problematiškumą, bet ir sukėlė įvairiausių emocijų.
Projekto koordinatorė Jurgita Rudgalvytė

Šeimos šventė
2013-05-18
„Kiekvieną pavasarį mūsų centre pražysta gerumo, šilumos gėlės. Susiburiame visi į gražų šeimos
ratą pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais. Žinome, kad būsime išgirsti ir suprasti. Kiekvienam
svarbu, kad šalia būtų mylintys, palaikantys ir suprantantys žmonės“ – tokiais žodžiais šventės
vedančioji Erika pasveikino visus centro lankytojus bei jų artimuosius. Minint Tarptautinę šeimos
dieną lankytojai savo artimiesiems dovanojo šiltą koncertą. Dainų žodžiais buvo išdainuoti patys
gražiausi ir jautriausi jausmai savo šeimai. Visas mamas sujaudimo Kristinos „Aš širdyje labai
myliu savo mamą„ ir Juditos „Mamos rankos“ atliekamų dainų žodžiai. Nudžiugino savo
pasirodymais ir centro vyrai: Arnoldas bei Robertas atliko vyrišką dainą „Ant kalno karklai

siūbavo“, Vytautas – nostalgišką “Laikui” ir Vyktautas – „Vėjas padainuos tau dainą“. Jaunuolių
siunčiamas jaunatviškas sveikinimas ir atlikta „Riešutų žydėjimas“ daina sulaukė gausių
aplodismentų. Įtin nustebinio pačių lankytojų sukurta daina apie centrą, kurią drąsiai galima
pavadinti centro himnu. Ją jaunuoliai atliko norėdami padėkoti visai centro bendruomenei, nes
pasak jų „Centras – tai antrieji mūsų namai. Mes daug laiko praleidžiame visi kartu ir džiaugiamės
savo pasiekimais, palaikome vieni kitus, nubraukiame ašarą kai ji nori riedėti… mes esame bendra
didelė šeima“. Dovanų sulaukė ir į koncertą atvykę artimieji. Jiems buvo įteiktos mažos savo
dydžiu, bet didelės savo verte dovanėlės – dekupažuoti atminimo akmenėliai, kuriuose įamžintas
kiekvienam svarbus žodis „Myliu“. Po šventinio koncerto daug šiltų žodžių centro bendruomenei
išsakė centro lankytojų mamos ir patys lankytojai. Darbuotojus sujaudino Dariau D. močiutės
nuoširdi padėka už jų atiduodamą meilę ir sukuriamą šilumą šiuose namuose. Šeimos šventės
linksmybes vainikavo smagūs šokiai bei malonus pasišnekučiavimas su artimaisiais prie kavos
puodelio.
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Bružienė

Vaikų dienos centre Tarptautinei šeimos dienai skirti renginiai
truko net dvi dienas
2013-05-18
Gegužės 14 dieną Vaikų dienos centro lankytojai ir jų tėveliai (globėjai) dalyvavo paskaitoje –
diskusijoje „Šeimos vertybės“. Renginį pradėję drąsiausi vaikai skaitė eiles ir dainavo dainas apie
mamą, šeimą, pavasarį. Vaikų atliekama A. Borisevičiaus daina „Aš labai myliu savo mamą“
sugraudino į šventę susirinkusias mamas. Renginyje dalyvavusi Gargždų dekanato Šeimos Centro
atstovė Adelija Radžienė pasakojo apie šeimos vertybes, apie meilę šeimai ir apie tai, kad
pirmiausia tėvai turi būti vaikui pavyzdžiu skiepijant atsakomybę, darbštumą, savarankiškumą.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistė Kristina
Siminauskienė diskusijos metu priminė, kad ne tik vaikai, bet ir tėvai turi savo teises ir pareigas.
Popietės metu vaikai kartu su tėvais savo požiūrį į šeimą galėjo išreikšti netradiciniu būdu kuriant
bendrus plakatus. Juose atsispindėjo pagrindinė šeimos vertybė - meilė. Vaikų tėveliai džiaugėsi
netradicine popiete ir prisipažino, kad ateityje dalyvautų susitikimuose, kurių metu būtų aptariami
vaikų auklėjimo, drausminimo klausimai.
Gegužės 15 dieną vaikai kartu su tėveliais vyko į baseiną. Po maudynių vaikai ir tėveliai
džiaugėsi kartu praleistu laiku, dėkojo už suteiktą galimybę. Išvyka suorganizuota pagal Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Kartu mes galime nuveikti daug“.
Socialinė darbuotoja Vilija Dromantienė

Tapybos darbų paroda „Gėlės mylimiausiems“
2013-05-14
Balandžio 30 dieną Gargždų socialinių paslaugų centro lankytojų tapybos darbų paroda „Gėlės
mylimiausiems“ buvo atidaryta Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Parodos atidarymas
simboliškai skirtas artėjančiai Motinos dienai paminėti. Nes, pasak parodos iniciatorės, socialinio
darbuotojo padėjėjos Vaivos Bružaitės, šios parodos autorių tapybos darbuose pražydo patys
įvairiausi ir gražiausi žiedai, kuriuos kiekvienas jų dovanoja savo mylimiausiems žmonėms –

mamoms, nes būtent jos augina ir puoselėja savo vaikus, lyg tuos gležnus pirmuosius pavasario
žiedus.
Centro lankytojų darbais nuoširdžiai džiaugėsi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos Sveikatos
apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto pirmininkas Pranas Norvilas. Po parodos atidarymo buvo
aukojamos šv. Mišios, kurių metu visi meldėsi už savo mamas ir kitus artimuosius, o šv. Mišias
aukojęs kunigas Vytautas Liesis palaimino visus kuriančius bei palinkėjo kūrybinės sėkmės.
Esame dėkingi Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios dvasininkams už nuoširdų
bendradarbiavimą priimant centro lankytojų parodas Dievo namuose bei palaikant mūsų idėjas.
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Bružienė

Muzikinė paukštė 2013
2013-05-13
Simboliškai 2013 metų „Muzikinė paukštė“ (neįgaliųjų muzikinės saviraiškos festivalis) nutūpė ant
BĮ neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ slenksčio ir prabilo įvairiausiais balsais… Festivalio
dalyvių susirinko labai daug, net iš 13 įvairiausių įstaigų ir organizacijų, visi sugūžėjo į erdvius
Klaipėdos miesto kultūros centro Žvejų rūmus ir lyg tikros žvaigždės turėjo galimybę pasirodyti
didžiojoje scenoje. Džiaugėmės draugų pasiekimais ir negailėjome vieni kitiems nuoširdžių
plojimų. Pertraukos metu maloniai buvome nustebinti sulaukę netikėtos viešnios – Kar kar baltosios
varnelės, kuri visus dalyvius pavaišino gardžiais ledais ir pasekė pasaką apie ledų gamybą.
Renginio intriga, kas taps 2014 metų „Muzikinės paukštės“ organizatoriais, atskleista įnešus tortą.
Gausiems plojimams skambant busimieji festivalio organizatoriai, Priekulės socialinių paslaugų
centras, pažadėjo ir toliau tęsti šią gražią pavasario tradiciją.
Kaskart sugrįžę iš saviraiškos renginių įsitikiname, kad kurdami galime išreikšti save bei geriau
pažinti kitus, džiaugtis nuoširdžiu ir šiltu palaikymu, bendryste.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

MENINĖS SAVIRAIŠKOS ŠVENTĖ „SKRISKI KŪRYBOS PAUKŠTE“
2013-06-28
Šiemet „Kūrybos paukštė“ kaip ir pernai į Gargždų socialinių paslaugų centro kiemelį ant savo
sparnų atskraidino Jonines. Juk praėjusiųjų metų linksmybės ir pramogos suteikė šventės dalyviams
jėgų visiems metams, atliktos apeigos išvalė dvasią, sustiprino sveikatą.
Šiemet mes apžvelgėme ne tik lietuviškas Joninių tradicijas, bet ir keliavome po visą pasaulį bei
sužinojome kaip Joninės švenčiamos ir kitose šalyse. Paaiškėjo, jog Joninės švenčiamos ne tik
kaimyninėje Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Lenkijoje, bet ir Brazilijoje, Australijoje, Portugalijoje. O
mes kelionę pradėjome po Lietuvą ir susipažinome su centrais iš įvairių Lietuvos miestų. Pirmieji
su visais pasisveikino šventės šeimininkai – Gargždų socialinių paslaugų centro kolektyvas –
„Joninių centriukas“ su daina „O man gera čia“. Šilutės socialinių paslaugų centro – „Joninių
Dainorėlei“, atliko dainą „Joninių naktis“, o Priekulės socialinių paslaugų centro – „Bičiuliai“,

sušoko šokį su kepurėmis. Iš Kretingos Dienos veiklos centro pas mus atvyko instrumentinė –
vokalinė grupė „ KonTaktas“ su labai lyriška ir švelnia daina – „Laiškas vasarai“.
Po prisistatymo nusipynėme vainikus, kurie šventės pabaigoje buvo plukdomi Minijos upe.
Brazilijoje Joninių šventė sutampa su liūčių sezonu, o žmonės per šią šventę dėkoja šventajam Jonui
už žemę atgaivinantį lietų. Beje, Pietų pusrutulyje gyvenantiems brazilams, kaip ir australams, tai
ne vasaros, o žiemos šventė. Kadangi gyvename Lietuvoje tai atlikome lietuvišką paprotį.
Įmerkėme į rasą pirštelius ir švelniai perbraukę per veidą lino rankšluosčiu nusišluostėme liūdesį,
negerumą, blogą nuotaiką.
Lietuvoje per Jonines yra paprotys plukdyti ugnis. Dažniausiai naktį į vandenį jaunimas leisdavo
vainikus su prie jų pritvirtintomis degančiomis žvakėmis. Rusijoje Joninių (Ivan Kupala) dienos
išvakarėse mergaitės eina prie upių ir plukdo vainikus su uždengtomis žvakėmis. Kadangi Lietuvoje
taip pat gaji ši tradicija, mes mokėmės patys susisukti žvakes iš natūralaus vaško, kuris taip skaniai
kvepėjo vasaros pievomis.
Joninių kompozicijai iš augalų sukurti mums į talką atėjo dvi nuostabios viešnios iš Klaipėdos
siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos – Justina ir Jurgita. Jų dėka, mes išmokome daryti gėlių
skėčius, kuriuos žaismingai pristatė merginos iš kiekvieno dienos centro. Meninės saviraiškos
šventėje ne tik svarbu, kartu kurti, ne ka mažiau svarbu pasibendrauti, o tam labiausiai tinka –
bendras pietų stalas.
Svečius išlydėjome linkėdami – į namus parsivežti gamtos sveikatos, šokių ir saulės energijos, rasos
gaivos, žvakės ugnelės šilumos. O šventę visus metus primins garbingoje vietoje pastatyta gėlių
kompozicija – darnos, amžinumo ir laimės simbolis. Kad prisiminimai taip lengvai neišblėstų
visiems centrams buvo įteiktas šiųmetinis medus bei gydomųjų arbatžolių mišinys pačių rankomis
siuvinėtuose maišeliuose.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Vasaros linksmybės Gargždų vaikų dienos centre
2013-06-26
Atėjus taip lauktoms vasaros atostogoms Gargždų vaikų dienos centro lankytojai pasinėrė į
pramogų sūkurį. Birželio 14 dieną vykdant projektą „Kartu mes galime nuveikti daug“, vaikai vyko
į Ledo areną Klaipėdoje. Daugeliui tai buvo pirmosios čiuožimo ant ledo pamokos, tad pakeliui į
namus vaikai ne tik dalinosi įspūdžiais, bet svajojo apie kitą kartą, tikėdami, kad bus gerokai
drąsesni čiuoždami ledu.
Birželio 19 dieną vaikų dienos centro lankytojai, kartu su Priekulės vaikų dienos centro atstovais
dalyvavo kasmetinėje Linksmųjų išradingųjų klubo šventėje. Šiais metais renginys vyko Gražinos ir
Jono Vaitkų sodyboje „Akmenynė“. Vaikai aktyviai dalyvavo kūrybinėse užduotyse, susietose su
atostogomis ir vietove, kurioje pramogavo. Priekulės komanda prisistatė inscenizuoto šokio metu
„Šokis“, Gargždų komanda – skambant dainai „Muilo burbulai“. Kiekviena komanda puošė savo
stovyklavietės aplinką, po to labiausiai patikusius akmenis pažymėjo spalvingu užrašu
„Akmenynė“, kūrė atostogų plakatą, užrištomis akimis piešė linksmąjį Klouno personažą. Šventės
pabaigą vainikavo jau tradiciniu tapęs vandens balionų mūšis. Po apdovanojimų visi suskubo
ragauti ant laužo keptų dešrelių.

Birželio 20 dieną mažieji centro lankytojai pėsčiomis išėjo į turistinį žygį prie Minijos upės. Čia
žaidė įvairius žaidimus, skatinančius gamtos pažinimą: surasti, atpažinti ir atnešti įvairius augalus,
vabzdžius. Neatsiejama žygio dalis – maudynės Minijos upėje. Pakeliui į namus visi noriai
įsiamžino gamtos fone…
Socialinė darbuotoja Vilija Dromantienė

Akcija „APLINKA VISIEMS“
2013-06-21
Birželio 19 dieną Gargždų socialinių paslaugų centras sukvietė socialinio darbo specialistus,
neįgaliųjų organizacijų, bendruomenių atstovus, neįgaliuosius į VšĮ Galvočius organizuojamą akciją
„APLINKA VISIEMS“. Ši socialinė akcija vyksta įgyvendinant Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną projektą „Mano socialinė atsakomybė“. VšĮ Galvočius atstovas Pranas
Benikas kalbėjo apie aplinkos pritaikymą neįgaliesiems ir visoms bendruomenės grupėms, kaip
svarbu, kad aplinka būtų „draugiška“ kiekvienam asmeniui. Akcijos metu buvo dalinami
informaciniai lankstinukai, aplinkos žymėjimo/perspėjimo medžiagos.
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Bružienė

GARGŽDŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS ĮSISAVINO EUROPOS
SĄJUNGOS PARAMĄ NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PALAUGŲ
INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMUI
2013-08-28
Bendra informacija apie projektą
Projektą įgyvendino Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas, Gargždų socialinių paslaugų
centras ir Klaipėdos rajono savivaldybė. Projekto pavadinimas „Nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros modernizavimas įsteigiant Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį – Nakvynės
namus“. Projektas parengtas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją, 2007 -2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II
prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra” VP3-2.4-SADM-01-R priemonė „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra“.
Projektui skirtų lėšų suma sudaro 1.124.000,00 Lt.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2011-01 – 2013-09-30 (33 mėn.).
Projekto tikslai ir uždaviniai
Projekto tikslas – gerinti nestacionarių socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę Klaipėdos
rajono savivaldybėje.
Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotas pastatas, esantis Klaipėdos g. 53, Gargždų m. bei
pastatytas priestatas, įrengtos šios patalpos: budėjimo kambarys, gyvenamieji kambariai, asmens

higienos, laisvalaikio, maisto gamybos ir maitinimosi, psichologo/psichoterapeuto, rūkymo,
personalo, ūkinės paskirties patalpos, įsteigta 11 naujų darbo vietų, įsigyta kompiuterinė technika su
programine įranga, baldai, buitinė įranga bei technika, tikslinė transporto priemonė.
Projekto rezultatas – vykdoma tęstinė Gargždų socialinių paslaugų centro veikla, įkurtas įstaigos
padalinys – nakvynės namai, kuriuose bus teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos
socialinės rizikos suaugusiems asmenims. Planuojama, kad per metus įstaigos paslaugomis
pasinaudos 20 tikslinės grupės asmenų.
Projekto naudos gavėjai
Projekto naudos gavėjai – socialinės rizikos suaugusieji asmenys. Socialinės rizikos suaugusieji
asmenys integruojami į visuomenę suteikiant šias paslaugas: informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo, atstovavimo, apgyvendinimo, psichologinės pagalbos, kasdieninio gyvenimo bei
darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, asmeninės higienos paslaugų organizavimas.
Kontaktinė informacija dėl įgyvendinto projekto
Gargždų socialinių paslaugų centro direktorė Viktorija Lygnugarienė, tel. (46) 470202, 868633702.
Straipsnis paskelbtas Klaipėdos rajono laikraštyje “Banga” 2013-08-28 d

Kelionė į senąją žvejų gyvenvietę
2013-09-17
Kaip ir kiekvieną rugsėjį susirinkome į vasaros palydėtuves. Neišgąsdino ir lietų pranašaujantis
dangus, nes visi – Centro lankytojai, jų tėvai (globėjai), artimieji ir darbuotojai – susirinko smagiai
ir prasmingai kelionei į Drevernoje esantį Gargždų krašto muziejaus filialą Jono Gižo etnografinę
sodybą. Šiame laivadirbystės muziejuje susipažinome su garsaus Kuršių marių burinių laivų –
kurėnų – statytojo Jono Gižo asmenybe, šiame krašte gamintais laivais. Taip pat muziejaus
darbuotojos pakvietė į edukacinius užsiėmimus. Jono Gižo etnografinės sodybos vadovė Valentina
Žigienė pasakojo, kokiomis vėtrungėmis seniau buvo puošiami žvejų laivai, ką jos simbolizavo bei
parodė, kaip patiems pasigaminti vėtrunges. Norintys iš atskirų medinių detalių dėliojo, šlifavo,
klijavo vėtrunges. Tik vėtrungių nuspalvinimui pritrūko laiko. Tai padaryti pažadėjome jau
namuose.
Kadangi Drevernos kraštas nuo seno garsėja žvejyba, kita edukacinė programa buvo skirta šiai
šakai. Sunku įsivaizduoti žūklę be žvejybinių tinklų. Tinklų siuvimas – labai senas amatas, kurio
subtilybių mokė dreverniškė meistrė Irma Krauleidytė. Ji papasakojo, jog dabar tinklai
nebemezgami, kaip tai buvo daroma ankstesniais laikais, o siuvami iš specialaus gamyklinio puošto
– reikia taip vadinamas tinklo akis surinkti, sutvirtinti, tiksliai apskaičiuoti atstumus, pritvirtinti
svarelius. Tinklų akių skaičius ir dydis skiriasi priklausomai nuo to, kokio didumo žuvis bus
gaudoma. Šio amato jokioje mokykloje nemokoma, patirtį meistrai perduoda vienas kitam. Tokią
galimybę turėjome ir mes – kiekvienas norintis galėjo pabandyti siūti tinklus. Pasirodo, tai labai
kruopštus, susikaupimo reikalaujantis ir nelengvas darbas.
Po tiek įgytų naujų žinių, maloniai pavargę, akiai džiaugiantis gražiai sutvarkyta sodyba užkandome
atsivežtų vaišių. Pasistiprinę patraukėme apsižvalgyti, nes teko girdėti, kad tik Drevernoje ir jos
apylinkėse atsiveria įstabūs vaizdai – neaprėpiama pamario lyguma, šalia vingiuojanti vandeninga

Drevernos upė, istorinis Karaliaus Vilhelmo kanalas, o tolumoje matosi Nerijos kopos. Kelionę į
Pamarį sunku įsivaizduoti neaplankant Drevernos mažųjų laivelių krantinės, kur visa gausybė
laivelių bei žvejų, kurie noriai pasakoja apie Kuršių mariose pagaunamą žuvį. Beje, žvejai ragino
laikytis tylos, kad žuvų neišbaidytume…
Pasisėmę pamario gyventojų išminties ir Drevernoje tvyrančios ramybės, atsisveikinę su vasara,
sugrįžome namo kupini energijos naujiems rudens darbams.
Esame labai dėkingi nuolatiniam Gargždų socialinių paslaugų centro rėmėjui UAB „Mars Lietuva“
už suteiktą transportą ir Gargždų krašto muziejaus filialo Jono Gižo etnografinės sodybos
darbuotojams už šiltą priėmimą.
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Bružienė

Obuolių šventėje vers obuolių karolius ir sieks rekordo
2013-09-05
Gargždų bendruomenės rengiama ir jau išpopuliarėjusi tradicinė Obuolių šventė šiemet
praturtės netikėtu akcentu.
Gargždų Socialinių paslaugų lankytojų iniciatyva šiemet, rugsėjo 14-ąją, per Obuolių šventę,
aikštėje prie Kultūros centro, bus veriami ilgiausi vaisių karoliai.
Keis požiūrį į negalią
Tikimasi, kad prie Socialinių paslaugų centro lankytojų – suaugusiųjų, turinčių proto, fizinę ar
psichinę negalią, prisijungs kuo daugiau gargždiškių, bendruomenės narių ir iš obuolių skiltelių bus
suverti ilgiausi, galbūt net į Lietuvos rekordų knygą galintys pretenduoti, obuolių karoliai.
Į rekordo siekimą planuojama įtraukti kuo daugiau gargždiškių, taip skatinant ne tik
bendruomeniškumą, bet ir kūrybiškumą, visuomeniškumą, nuostatų į negalią keitimą.
Vaisių karoliams planuojama sunaudoti bent 50 kg obuolių. Sumanymą remia Labdaros ir paramos
fondas „Ateities banga“.
Kviečia su vaišėmis
Kaip naujienų portalui „Mano Gargždai“ sakė Gargždų bendruomenės pirmininkė Roma LitvinaitėPaplauskienė, tikimasi, kad jau ketvirtą rudenį iš eilės Gargžduose rengiama šventė šiemet
nustebins dar didesniu dalyvių skaičiumi, dar daugiau gargždiškių į aikštę atsineš savo gamintų
patiekalų iš obuolių ir noriai vaišins vienas kitą bei dalysis receptais.
„Labai graži Socialinių paslaugų centro iniciatyva – visi kartu išties galėtume suverti įspūdingus
obuolių karolius ir taip pradžiuginti vienas kitą smagia patirtimi, – sakė bendruomenės pirmininkė.
– Laukiame visų iniciatyvų, idėjų, o labiausiai – savo gamintais patiekalais nešinų gargždiškių,
nusiteikusių bendrauti ir dalintis gera nuotaika“.
Kaip ir kasmet, Obuolių šventės metu gargždiškiai bus raginami aukoti bėdos ištiktiems
bendruomenės nariams.

Aikštėje prie Gargždų kultūros centro gargždiškių lauks smagi muzika, šokiai ir žaidimai su
etnografiniu ansambliu „Kuršių ainiai“ iš Klaipėdos, įvairios rungtys bei galimybė paragauti
bendruomenės narių gamintų obuolinių skanėstų.
„Mano Garždai“ redaktorė Reda Baltinait

“Aš myliu Gargždus”
2013-09-03
Rugpjūčio 30 d. Gargždų iniciatyvus jaunimas sukvietė savo bendraamžius ir aktyvius Gargždų
bendruomenės narius į Gargždų miesto parką kartu palydėti vasarą renginyje “Aš myliu Gargždus”.
Renginio metu jaunimas buvo kviečiamas surašyti savo idėjas ir norus Gargždų miestui. Gargždų
socialinių paslaugų centro jaunuoliai išsakydami savo norus į įdėjų ir norų plakatą įrašė: „Turi
laisvo laiko – savanoriauk Gargždų socialinių paslaugų centre!“. Jaunuoliai pristatė pačių gamintus
darbelius, įrodydami, kad neįgalus jaunimas gali būti aktyvus ir kūrybingas.
Esame dėkingi renginio organizatoriams už galimybę turiningai praleisti laiką ir išsakyti savo norus
gimtajam miestui.
Socialinė darbuotoja Vilija Dromantienė

Svečiuose asociacijos Vilniaus moterų namai specialistės
2013-09-03
Rugpjūčio 26-27 dienomis Gargždų socialinių paslaugų centre svečiavosi asociacijos Vilniaus
moterų namai specialistės. Jos įvairių sričių suinteresuotus specialistus pakvietė į apvaliojo stalo
diskusiją “Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir
prievartą patiriantiems asmenims”. Diskutuota apie smurto problemą bei Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimą respublikos mastu. Demonstruota video medžiaga, kuri
įtraukė apskrito stalo dalyvius į diskusiją šia tema.
Socialiniai darbuotojai turėjo galimybę sudalyvauti mokymuose „Smurto šeimoje padariniai asmens
gyvenimo kokybei, gerovei ir sveikatai“. Mokymus vedusi psichologė – psichoterapeutė Lilija
Henrika Vasiliauskienė pristatė pasakos „Vasilisa Gražioji“ analizę grupėje, naudojant K.G. Jungo
Analitinės psichologijos metodą. Socialinės darbuotojos teikiančios specializuotą kompleksinę
pagalbą nukentėjusiems nuo smurto asmenims mokymų metu taikė atvejų supervizijas.
Dėkojame asociacijos Vilniaus moterų namai specialistėms už bendradarbiavimą ir prisidėjimą
įgyvendinant Klaipėdos rajono savivaldybės administracija finansuojamą projektą „Smurto šeimoje
prevencija ir pagalba“.
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Bružienė

„Spalvų skambesys“
2013-10-21

2013 m. spalio 15 d. Gargždų kultūros centro fojė buvo pristatyta Vaikų dienos centro lankytojų
akrilinės tapybos ant drobės darbų parodą „Spalvų skambesys”, kuri yra LR SADM finansuojamo
projekto „Kartu mes galime nuveikti daug“ dalis.
Darbus šiai parodai vaikai kartu su šeimos nariais tapė net kelis mėnesius. Pasak vaikų mamų
bendra veikla ne tik suartino, bet ir išmokė jas naujų bendravimo su vaiku, laisvalaikio praleidimo
formų. Pristatymo metu žvarbią rudens dieną parodos svečius sušildė vaikų – eilėraščiai ir dainos.
Šiltus žodžius kūrėjams tarė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vedėja Dalia Gumuliauskienė bei tarybos narė Voldemara Jasmontaitė.
Po oficialios dalies skambant akordeono muzikai, kurią atliko Gargždų vaikų muzikos mokyklos
auklėtiniai, visi buvo pakviesti apžiūrėti parodą ir pasivaišinti žolelių arbata.
Socialinė darbuotoja Vilija Dromantienė

Gargždai – akvarelės potėpiuose
2013-10-17
„Degantys laiptai“, „Laipteliai“, „Miesto katinas“ „Gargždų dangoraižiai“ – piešinių pavadinimai,
kuriuos pasirinko akvarele piešę Gargždų socialinių paslaugų centro lankytojai. Sukabinus piešinius
greta vienas kito, susidaro vientisas rudenėjančių Gargždų vaizdas. Juo pasigėrėti galėjo apsilankę
Gargždų krašto muziejuje vykusiame parodos atidaryme.
Atspindi Charakterį
Paroda yra skirta 760 – osioms Gargždų miesto įkūrimo metinėms. „Liedami švelnias akvarelės
spalvas, norėjome parodyti, kaip mes matome šį miestą. Kad trumpėjančios dienos nebūtų liūdnos,
stebėjome kasdien besikeičiančią, vis gražesnę, rudens nuspalvintą aplinką“, – kalbėjo teptuko
vingrybių Socialinių paslaugų centro lankytojus mokiusi socialinio darbuotojo padėjėja Vaiva
Bružaitė. Ji akcentavo negalinti išskirti nė vieno piešinio, mat kiekvienas savaip unikalus. „Darbai
net atspindi žmonių charakterį. Pavyzdžiui, vienas vaikas yra judrus, keistas, grubių judesių – visa
tai galima įžvelgti jo piešinyje. Akvarelės užsiėmimai lankytojams padėjo atsiskleisti“‘ – įsitikinusi
V. Bružaitė.
Vienam piešiniui centro lankytojai sugaišdavo porą dienų. „Pirmiausia skirdavome laiko
apmąstymams, ką norėtume piešti. Kitą dieną prasidėdavo idėjų realizacija. Iš viso parodą ruošėme
du mėnesius“‘ – informavo pašnekovė. „Labai patiko, anksčiau nebuvau bandęs akvarelės“, – sakė
vienas iš piešinių autorių Mindaugas Martinkus.
Puošiasi idėjomis
Pasigrožėti Gargždų socialinių paslaugų centro lankytojų darbais užsuko Klaipėdos
rajono savivaldybės tarnybos narė, jau vadinama centro globėja Voldimara Jasmontaitė. „Gamta
puošiasi rudeniu, o jūs kiekvienais metais puošiatės naujomis idėjomis“, – linkėdama toliau tęsti
gražias iniciatyvas sakė ji.
Gargždų krašto muziejaus kuratorė, kasininkė Sandra Uktverytė pastebėjo, jog piešiniai –
siurrealistinio pobūdžio: „Tačiau juose galima lengvai atpažinti Gargždų vietas. Spalvos trykšte

trykšta ir susilieja su rudeniu. Muziejui malonu eksponuoti kaimynų – Socialinių paslaugų centro –
darbus. Tikimės šis bendradarbiavimas tęsis“.
Akvarelė mums yra naujas išbandymas, dar niekada tokios parodos nesame turėję, tad labai
džiaugiamės. Esame dėkingi visiems centro lankytojams, kad gebėjo perteikti tokius gražius
vaizdus“, – pridūrė Socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma
Bružienė.
Parodai pakilios nuotaikos suteikė Socialinių paslaugų centro lankytojų dainos. Paruošti
pasirodymus padėjo specialistė užimtumui Sniežana Jakienė.
Agnė Adomaitė
Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“

Spalio 18 – 19 dienomis Gargždų socialinių paslaugų centro
savanoriai kviečia dalyvauti „Maisto banko“ akcijoje
2013-10-14
noriai kviečia visus dalyvauti rudeninėje „Maisto banko“ akcijoje spalio 18 – 19 dienomis. “Maisto
banko” akcijoje dalyvaujančioje parduotuvėje nupirkime ir per savanorius perduokime maisto
produktų nepasiturintiems.
Mes lauksime jūsų Gargždų parduotuvėje “MAXIMA XX”, Klaipėdos g. 37/Dariaus ir Girėno g. 2 ,
spalio 18 dieną nuo 15 iki 21 val., spalio 19 dieną nuo 10 iki 20 val.

P.S. Norinčius dalyvauti akcijoje – būti savanoriais, prašome kreiptis el. paštu:
administracija@gargzduspc.lt arba telefonais: 8 46 470202, 8 686 33702.
Ačiū jums už jūsų gerą širdį!

Geroji vaikų dienos centro patirtis
2013-10-08
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamo projekto „ Kartu mes galime nuveikti daug“ dėka
vaikų dienos centro lankytojai ir jų šeimos nariai turi galimybę keliauti, pramogauti, patirti naujų
įspūdžių, gerų emocijų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamo projekto „ Kartu mes galime nuveikti daug“ dėka
vaikų dienos centro lankytojai ir jų šeimos nariai turi galimybę keliauti, pramogauti, patirti naujų
įspūdžių, gerų emocijų.
Vaikai aplankė Gargždų krašto muziejuje parodą „Pradžių pradžia“,
išgirdo apie Gargždų krašto priešistorę. Kiekvienais metais vaikai važiuoja prie jūros, kur stato
skulptūras iš smėlio, renka akmenukus darbeliams, žinoma daugiausiai džiaugsmo suteikia
maudynės, šokinėjimas per bangas.

Vaikų dienos centro lankytojai labai laukė sporto varžybų “Drąsūs stiprūs vikrūs“, kurių metu ne tik
smagiai praleido laiką sportuodami gryname ore, bet ir susitiko su draugais iš Priekulės vaikų
dienos centro.
Ši vasara vaikams buvo naujų potyrių ir pojūčių metas. Kiekvienas galėjo išbandyti savo drąsą
jodinėjant žirgais. Ši pramoga vaikams sukėlė daug emocijų, jie jautėsi atsakingi už savo veiksmus,
pakilo jų savivertė, pajuto žirgų terapinę naudą – po pasijodinėjimo vaikai tapo ramesni,
paklusnesni. Vieni norėjo dar ir dar kartą pajodinėti, kitiems jodinėjimas kėlė baimę, tačiau
visi laukia kito apsilankymo žirgyne. Edukacinės pamokėlės Dinoparke metu vaikai pabuvo
dinozaurų griaučių liekanas atrandančiais archeologais. Kartu su tėveliais vaikai vyko į kino teatrą,
kur galėjo stebėti filmą 3D formatu, daugeliui centrą lankančių vaikų šeimų dėl lėšų stygiaus ši
galimybė yra neprieinama.
Dar vienas neišdildomas vasaros prisiminimas – svečių iš Ispanijos apsilankymas. Vaikai labai
susidraugavo su atvykusiomis savanorėmis, buvo sužavėti jų temperamento, per kraštus trykštančių
emocijų, šilto bendravimo. Mažieji centro lankytojai mokėsi ispaniškų žodžių, pynė
tradicines kaseles, gamino ispanišką skanėstą, išmoko ispaniškų žaidimų, kuriuos ir dabar mielai
žaidžia centre. Kaip gražus prisiminimas apie viešnagę liko savanorių nupiešti atvirukai su
ispaniškais palinkėjimais, kuriuos gavo visi be išimties.
Vaikai noriai dalyvo vasaros paskutinį penktadienį Gargždų iniciatyvaus jaunimo surengtoje
akcijoje“ “Aš myliu Gargždus”, suvėrė ryškiaspalves apyrankes.
Sėkmingai vykdant bendradarbiavimą su vaikų gerove suinteresuotomis įstaigomis vaikų tėvams
buvo suorganizuota diskusija – paskaita “Neigiama įtaka vaikui iš artimos aplinkos“. Šio renginio
metu tėvai susipažino su teisine atsakomybe už vaikų nepriežiūrą.

Socialinė darbuotoja Vilija Dromantienė

Kalėdų dvasia
2013-12-23
Kalėdų naktį, danguje skambant varpeliams ir dūdelėms, angelai už gerus darbus įgauna sparnus, o
Gargždų socialinių paslaugų centro lankytojai už gerus darbus gauna dovanas. Geri darbai – tai
dainos, šokiai, giesmės, eilėraščiai bei spektaklis, kuriuos mes kruopščiai ruošėme kelis mėnesius,
kad galėtume nustebinti ne tik Kalėdų Senelį, bet ir į šventę susirunkusius artimuosius. Renginį
pagyvino dvi Kalėdų dvasios – geroji ir blogoji, tarp kurių vyko ginčas, ar Kalėdos reikalingos ir ar
žmonės dar tiki Kalėdų stebuklu. Tačiau šį ginčą greitai išsprendė gerumo, meilės, supratingumo,
nuoširdumo, tikėjimo pilnos susirinkusių žmonių širdys. Juk Kalėdos – tai gerumo ir meilės šventė,
prieš jas įvyksta daug gražių ir net stebuklingų dalykų, kurių negalima pamatyti akimis ar paliesti
rankomis, tačiau giliai širdyje žinome, kad jie yra. Apglėbti šios stebuklingos nuotaikos sulaukėme
Kalėdų senelio ir taip ilgai lauktų dovanų.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Rankų šiluma išpuoštos dovanos

2013-12-12
Jei ieškote ypatingos ir išskirtinės dovanos, paskubėkite į Gargždų socialinių paslaugų centrą. Čia
šiandien ir rytoj vyksta nepakartojama kalėdinė mugė – fantastiškos rankų darbo dovanos graibstyte
graibstomos. Ir nebe reikalo – centro lankytojų pagaminti rankdarbiai ne tik gražūs, praktiški, bet ir
apgaubti meile, šiluma, kalėdine nuotaika ir nuoširdumu.
Tradicinėje Gargždų socialinių paslaugų centro kalėdinėje mugėje tikrai yra kur paganyti akis. Šilti
ir puošnūs veltinio aksesuarai, originalios eglės ir Advento dekoracijos, segės ir auskarai, siuvinėti
dovanų maišeliai, dekupažuoti suoliukai, skirti prisėsti skutant bulves, jaukiai prigulti kviečiančios
pagalvėlės, išskirtinės atvirutės – tai tik maža dalis ypatingų daiktų, kuriuos pagamino kelios
dešimtys centro lankytojų.
Kaip sakė Gargždų socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Zosė Stonienė, centro lankytojai
šiai mugei pradeda rengtis dar vasarą. Todėl kiekvienas rankdarbis apgalvotas, pagamintas
kruopščiai, neskubant.
Darbai gimsta pamažu
„Juokais sakau, jog dirbame pagal posakį – slides žiemai ruošk vasarą. Taip ir mes – jau nuo pat
vasaros rengiame įvairius užsiėmimus, kuriuos lanko apie 40 neįgalių žmonių iš viso rajono. Jie gali
rinktis keramikos, siuvinėjimo, medžio, veltinio būrelius. Ne kiekvienas savo darbą moka padaryti
nuo pradžios iki galo – kartais pritrūksta jėgų arba gebėjimo, todėl padeda užsiėmimų vadovės.
Tačiau lankytojai neretai dalijasi darbais. Pavyzdžiui, vienas moka išpjauti iš medžio formą, kitam
patinka dažyti, trečias gi piešia. Taip kiekvieną rankdarbį, kurį parduodame per mugę, paliečia ne
vienų rankų šiluma. Į savo rankdarbius centro lankytojai sudeda visą savo širdį, jausmus“, –
pasakojo Z.Stonienė.
Ji pastebėjo, kad kasmet mugė tampa vis populiaresnė – pirkėjų netrūksta, nes žmonės nori ypatingų
dovanų.
„Mugė prasidėjo 10 valandą, o pirmieji pirkėjai į centrą atėjo jau aštuntą ryto. Juokaujame, kad
kitais metais mugės lankytojų jau sulauksime iš vakaro. Žmonės nori būti pirmieji, nes rankdarbiai
nėra masiniai, vienos rūšies daiktų yra tik po keletą ar net tik po vieną“, – kalbėjo Z.Stonienė.
Diana Jomantaitė
“Mano Gargždai”

Jaunųjų neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkursas-festivalis
„Perliukai“ Klaipėdoje
2013-12-05
Š. m. gruodžio 3 d. buvome pakviesti į III – ąjį respublikinį jaunųjų neįgaliųjų muzikos
atlikėjų konkursą – festivalį ,,Perliukai“, kuris vyko Klaipėdos universiteto Menų fakulteto
koncertų salėje. Renginio organizatoriai – Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“.
Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas šiltai pasveikino visus į Menų fakulteto salę
atvykusius dalyvius. Konkurso – festivalio dalyvius nuotaikingai sutiko ir palaikė smagų ryšį

šventės vedantysis. Konkursinėje renginio programoje varžėsi 11 neįgaliųjų įstaigų, organizacijų
deleguoti muzikos atlikėjai iš Klaipėdos, Plungės, Telšių, Gargždų, Kretingos miestų. Taip pat savo
pasirodymais džiugino Menų fakulteto studentai.
Mūsų centro instrumentinis – vokalinis ansamblis ,,Kitaip“ turėjo galimybę pasirodyti ant
didžiosios scenos. Tai kėlė jaudulį, bet tuo pačiu ir pasididžiavimą. Visi konkurso dalyviai buvo
pastebėti, įvertinti ir apdovanoti prizais. Džiaugėmės draugų pasiekimais ir negailėjome vieni
kitiems nuoširdžių plojimų.
Namo grįžome pilnį įspūdžių, kupini geros nuotaikos, įsitikinę, kad negalia ne atima, o duoda
nuoširdų gebėjimą priimti vieniems kitus, kantrybę ir neblėstantį kūrybiškumą.
Nuoširdžiai dėkojame UAB „Mars Lietuva“ už paramą autobusu, suteikusią galimybę visiems
centro lankytojams pamatyti šį nuostabų renginį ir palaikyti savo draugus.
Socialinė darbuotoja Inga Lukšienė

2014 m.
Projektas
2014-01-14
Gargždų socialinių paslaugų centras 2013 m. liepos – gruodžio mėnesiais vykdė projektą,
skirtą kompleksinių paslaugų teikimui krizinėje situacijoje esantiems tėvams, auginantiems
vaikus. Pagrindiniai projekto tikslai – ne tik teikti tėvams kompleksinę (socialinę, psichologinę,
teisinę) pagalbą, bet ir ugdyti socialinius, pozityvios tėvystės įgūdžius bei rūpintis ankstyvąja
šeimos krizių prevencija.
Įgyvendinant šį projektą, Gargždų socialinių paslaugų centre, krizinėje situacijoje esantiems
tėvams, auginantiems vaikus, suteiktos 29 socialinės konsultacijos, 17 individualių ir šeimos
psichologinių konsultacijų, 14 val. informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendradarbiaujant
su kitomis institucijomis, įstaigose, tvarkant dokumentus – 30 val. Keturiems asmenims suteiktas
laikinas saugus būstas, teikta intensyvi krizių įveikimo pagalba, dviem atvejais organizuota teisinė
pagalba.
Be kompleksinės pagalbos teikimo, Gargždų socialinių paslaugų centre organizuoti pozityvios
tėvystės mokymai „Be pliaukštelėjimų – kaip su meile ir pagarba apibrėžti vaikui ribas”. Jie vyko
6 savaites (po kartą per savaitę). Mokymus baigė ir pažymėjimus gavo 6 mamos (21 – 31 metų
amžiaus), auginančios vaikus, kurių amžius nuo 9 mėn. iki 9 m. Mokymų dalyvės įgijo teorinių ir
praktinių žinių, kurios ateityje padės pasirinkti tinkamus auklėjimo, bendravimo su vaikais būdus.
Tėvai išmoko metodų, padedančių auklėti vaikus be smurto, suvokė bausmių (fizinių,
psichologinių) neigiamą įtaką vaiko asmenybės formavimuisi. Mokymų dėka sustiprėjo mokymus
lankančių asmenų ne tik tėvystės, bet ir socialiniai įgūdžiai.
Projektas bus tęsiamas ir 2014 metais, todėl asmenys, išgyvenantis krizines situacijas (skyrybas,
smurtą artimoje aplinkoje, bendravimo sunkumus su vaikais ar sutuoktiniu, emigraciją,
priklausomybes ir kt.) gali kreiptis nemokamos pagalbos.

Mūsų kontaktai:
Sodo g. 1, Gargždai
Tel.: (8 46) 47 02 02, 8 677 73032
Socialinė darbuotoja Jurgita Rudgalvytė

Socialinių paslaugų centro gerumui atvertos durys nepaliko
abejingų
2014-02-22
Prieš 10 metų Gargždų socialinių paslaugų centro duris nedrąsiai pravėrė penki pirmieji jo
lankytojai. Bėgant metams centrą lankyti pradėjo vis daugiau neįgaliųjų, socialinės rizikos šeimų
vaikų. Rudenį įkurtuves atšventusiame centro padalinyje – Nakvynės namuose – šiltą pastogę rado
benamiai. Per dešimtmetį centro lankytojų skaičius nuo 5 išaugo iki 110, darbuotojų nuo 9
padaugėjo iki 38.
Šią savaitę surengtoje Socialinių paslaugų centro 10 metų gimtadienio šventėje džiaugtasi tokiu
įstaigos augimu, jos teikiamų socialinių paslaugų įvairove ir aukšta kokybe, darbuotojų atsidavimu
ir ypatinga centre tvyrančia aura. Šventės dalyviai taip pat pakviesti atverti širdis nuoširdumui ir
kartu su centro lankytojais bei darbuotojais pasidžiaugti gražiu įstaigos veiklos jubiliejumi.
Per dešimtmetį – daug tradicijų
Gargždų socialinių paslaugų centro direktorė Viktorija Lygnugarienė išsamiai apžvelgė dešimties
metų veiklos laikotarpį. Ji akcentavo, jog nuo pat centro įkūrimo pradžios didelis dėmesys
skiriamas socialinių paslaugų plėtrai ir jų kokybei. Centro darbuotojai rengia ir vykdo įvairius
projektus, puoselėja tradicinius renginius. Kasmet švenčiamos Užgavėnės, rengiamos velykinės ir
kalėdinės parodos-mugės, Atvelykio popietės, lankytojų artimieji kiekvienais metais pagerbiami
Šeimos dienai skirtame renginyje. Tradicija yra tapusios ir vasaros palydėtuvės, kūrybinis
konkursas „Skriski, kūrybos paukšte“, susėdimas prie Kūčių stalo, Joninių šventimas. Siekiant
visuomenei pristatyti lankytojų gebėjimus, organizuojama daugybė parodų ne tik įstaigos patalpose,
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, Kultūros centre, Krašto muziejuje, bendrovėje „Mars Lietuva“,
ligoninėje ir kitur. Socialinių paslaugų centro bendruomenė dalyvauja ir įvairiose socialinėse
akcijose, jose įgyvendina originalius sumanymus. Praėjusiais metais centro darbuotojų ir lankytojų
iniciatyva Gargžduose vykusioje Obuolių šventėje suverti rekordiniai obuolių skiltelių karoliai,
kurie oficialiai pripažinti Lietuvos rekordu. Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ kasmet
inicijuojamuose rinkimuose skaitytojai šią įstaigos iniciatyvą išrinko reikšmingiausia 2013 m.
dovana, skirta Gargždų miesto 760-ajam gimtadieniui.
Džiaugiasi bendryste su kitais
Socialinių paslaugų centro vadovė džiaugėsi bendradarbiavimu su įvairiais partneriais. Tai, kad
įstaigai draugų netrūksta, akivaizdžiai rodė pilnutėlė Gargždų kultūros centro, kur vyko gimtadienio
šventė, fojė. Šventės svečiai negailėjo nuoširdžių žodžių įstaigos direktorei V. Lygnugarienei ir
visam darbuotojų kolektyvui. Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė
prisiminė, jog prieš 10 metų Savivaldybei reikėjo drąsos atidaryti Socialinių paslaugų centrą: „Tada
buvo įvairiausių nuomonių. Bet šiandien džiaugiamės, kad sudėtos viltys ir lūkesčiai pasiteisino.“
Mero pavaduotoja nusipelniusiems įstaigos darbuotojams įteikė Savivaldybės padėkos raštus. Juos
gavo Zosė Stonienė, Vilma Bružienė, Živilė Jurgutienė, Vanda Stalmokienė, Gediminas Paulauskas

ir direktorė V. Lygnugarienė. Centro lankytojus ir darbuotojus su gražiu veiklos jubiliejumi
sveikino ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita
Liutikienė bei Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Gumuliauskienė. „Šios įstaigos lankytojai,
darbuotojai, rėmėjai seniai įrodė, jog Gargždų socialinių paslaugų centras kviečia mus perfrazuojant
vieną poetą gerųjų žodžių, gerųjų minčių, gerųjų darbų kryptimi. Šiandien šiai mažai, bet
reikšmingai bendruomenei noriu palinkėti drąsių idėjų ir sklandaus jų įgyvendinimo. Nustebinkite
mus naujais rekordais, išlikite linksmi, kūrybingi ir drąsūs“, – linkėjo D. Gumuliauskienė.
Žinomi atlikėjai dovanojo koncertą
Sveikinimų ir linkėjimų laviną pratęsė Savivaldybės tarybos narė Voldimara Jasmontaitė, kuri įteikė
kartą per 25 metus žydintį vaistinį augalą ir linkėjo pamatyti jo žiedus. Nuoširdžius sveikinimo
žodžius taip pat sakė Gargždų seniūnas Saulius Bakšinskis, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja
Irena Šaulytė, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos direktorė Irena Pintverytė bei jos pavaduotoja
Danutė Mockienė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Gargždų viltis“ pirmininkė Vida
Gečienė, Viliaus Gaigalaičio globos namų direktorius Rimantas Ramanauskas ir jo pavaduotoja
Kristina Pocienė, UAB „Mars Lietuva“ Korporatyvinių reikalų skyriaus vadovas Ramūnas
Severinas, kolegos iš kaimyninių savivaldybių socialinių centrų, rajono seniūnijų socialiniai
darbuotojai, Gargždų kultūros centro, Krašto muziejaus direktorės, lankytojų tėveliai ir globėjai,
buvę centro darbuotojai. Juos pagerbė ir centro direktorė V. Lygnugarienė, kiekvienam buvusiam
darbuotojui, pasak jos, įstaigoje palikusiam dalelę savo širdies, įteikdama po rožę.
Malonia staigmena susirinkusiesiems tapo Socialinių paslaugų centro darbuotojų atlikta jų kūrybos
daina. Centro lankytojai šventės dalyviams padovanojo šokio ir vaidybos kompoziciją bei atliko
Kosto Smorigino dainą „Užtrauktukas“. Jubiliejinį renginį baigė dainininkų Romo Dambrausko ir
Andriaus Rimiškio koncertas. Abu atlikėjai centro lankytojams koncertavo nemokamai. Žinomų
dainininkų pasirodymas tapo didžiule dovana centro lankytojams, kurie nuoširdžiai kartu dainavo ir
šoko.

Gargždų socialinių paslaugų centro direktorė Viktorija Lygnugarienė centro bendruomenės vardu
dėkoja Klaipėdos rajono savivaldybei, prieš 10 metų įsteigusiai centrą ir suteikiančiai galimybę
gauti paslaugas socialiai pažeidžiamoms rajono gyventojų grupėms.
Už nuolatinę paramą bendrovėms „Mars Lietuva“, „Minijos nafta“, „Dolena“, „Taurunija“,
„Ilega“, „Jūros gėlės“, „Gardamas“. Už savanorišką darbą ir idėjas savanoriams fotomenininkui
Virgilijui Skuodui, Solveigai Urnikytei, Editai Gudauskaitei, operatoriui Valensui Ežerinskui.
Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ korespondentė
Milda Ancevičienė
2014-02-15

Užgavėnės
2014-03-07
Gargždų socialinių paslaugų centre kovo 4 dieną vyko Užgavėnių šventė. Visi centro lankytojai
linksmai nusiteikę sugūžėjo į Centro kiemelį, kuriame vyko Kanapinio ir Lašininio kova išvarant
žiemą.

Šiemet su žiema atsisveikinome labai nenoriai, nes žiema mums neprailgo – nepajutome žiemos
speigų, nežaidėme su sniegu, nebraidėme po baltą sniegą… Todėl šių metų Lašininis buvo silpnas ir
Kanapiniui nereikėjo labai stengtis kovojant. Lašininis labai greitai pasidavė ir užleido vietą
pavasariui.
Centro lankytojai smagiai leido laiką linksmindamiesi kiemelyje, žaidė žaidimus, šoko aplink
degančią Morę. O tradiciniai kvapnūs blynai su karšta garuojančia arbata tapo pagrindiniu šventės
akcentu. Tokios šventinės nuotaika vedami Centro persirengėliais aplankė ir savo kaimynus, savo
dainas ir linksmą nuotaiką mainydami į saldainius.
Socialinė darbuotoja Inga Lukšienė

Velykėlės centre
2014-04-24
Šviesią ir šiltą balandžio 22 dienos popietę, centro lankytojai, atšventė Velykėles. Dienos centro
jaunimas ir senoliai dalinosi įspūdžiais, prisiminė šv. Velykų atsiradimo istoriją, rodė savo
atsineštus margučius ir pasakojo apie įvairiausias marginimo technikas.
Apžiūrėję vieni kitų margučius rinkome patį gražiausią, spalvingiausią Velykų simbolį –
margutį. Bet tuo linksmybės nesibaigė, po gražiausio margučio rinkimų lankytojai išsidalino į dvi
komandas ir rungėsi bei demonstravo savo jėgas atlikinėdami įvairias rungtis.
Šventę vainikavo kiaušinių ridenimas bei taikliausio margučio savininko rinkimai. O galiausiai po
visų rungčių vyko smagūs šokiai. Visi liko patenkinti ir laimingi sulaukę ir smagiai atšventę pačią
gražiausią pavasario šventę – Velykas.
Socialinė darbuotoja Vaiva Bružaitė

DVASINGUMO POPIETĖ NAKVYNĖS NAMUOSE
2014-04-22
Šventos Velykos – svarbiausia krikščionių šventė, simbolizuojanti Kristaus prisikėlimą iš
numirusių po nukryžiavimo, kuria išreiškiamas didelis džiaugsmas dėl galutinės Dievo sūnaus
pergalės prieš mirtį.
Gargždų socialinių paslaugų centro padalinio Nakvynės namai gyventojai visą Didžiąją savaitę
ruošėsi šventei: puošė patalpas velykiniais piešiniais ir karpiniais, iš siūlų padarytais viščiukais,
margino kiaušinius įvairiomis technikomis, ruošė vaišes šventiniam stalui.
Balandžio 18 dieną šv. Velykų popietėje dalyvavo ne tik Nakvynės namų gyventojai, darbuotojai,
bet ir savo apsilankymu pamalonino Gargždų parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas.
Visi susėdusieji prie Velykinio vaišių stalo prisiminė šv. Velykų papročius, maldas, tradicijas, kartu
pasimeldė. Kunigas atsakinėjo į gyventojų pateiktus klausimus, domėjosi jų gyvenimo istorijomis,
palinkėjo visiems dvasinės stiprybės, apsaugoti save, savo šeimas nuo visokio blogio, išsaugoti
ramybę, priminė senąsias mūsų tautos tradicijas ir ragino jas puoselėti bei saugoti.
Kanauninkas Nakvynės namams padovanojo Naująjį Testamentą, žvakę, kiekvienam popietės

dalyviui įteikė po atviruką su Šventojo atvaizdu. Nakvynės namų gyventojai ir darbuotojai savu
ruožtu padėkojo svečiui už padovanotą nuostabią dvasingumo popietę.
Gera nuotaika, nuoširdus bendravimas žmonėms padėjo pamiršti kasdienybės rūpesčius ir negandas.
Pasibaigus popietei iki vėlaus vakaro gyventojai dalijosi įspūdžiais ir su nekantrumu pasiliko laukti
kitų gražių susibūrimų.
Nakvynės namų padalinio vadovė Danguolė Eringien

Gargždiškiai vienas po kito skuba į mugę
2014-04-10
Velykinė mugė prasidėjo šiandien 10 valandą. Nuo pat jos pradžios Socialinių paslaugų centro
durys neužsidaro – svečiai vienas po kito eina pasigrožėti ir nusipirkti įstaigos lankytojų rankdarbių.
Dėmesio vertų dirbinių mugėje, kaip ir visada, – daug. Galima įsigyti velykinių dirbinių ir kitų
šventę papuošiančių akcentų: siūtų kiškučių bei viščiukų, įvairiausių margučių, stalo papuošimų ir
panašiai. Taip pat ir kitokių daiktų: atvirukų, pintų krepšių, paveikslų, nertų staltiesių, papuošalų ir
daugybę kitų mielų dirbinių, nes Socialinių paslaugų centro lankytojų ir jų darbuotojų fantazija –
neišsenkanti.
„Mano Gargždai„ korespondentė Rita Rapalienė
2014-04-09

Pavasario „Maisto banko“ akcija – 11-12 dienomis
2014-04-03
Gargždų socialinių paslaugų centro savanoriai kviečia visus dalyvauti pavasarinėje „Maisto banko“
akcijoje balandžio 11 – 12 dienomis. “Maisto banko” akcijoje dalyvaujančioje parduotuvėje
nupirkime ir per savanorius perduokime maisto produktų nepasiturintiems.
Mes lauksime jūsų Gargždų parduotuvėje “MAXIMA XX”, Klaipėdos g. 37/Dariaus ir Girėno g. 2 ,
balandžio 11 dieną nuo 15 iki 21 val., balandžio 12 dieną nuo 10 iki 20 val.
P.S. Norinčius dalyvauti akcijoje – būti savanoriais, prašome kreiptis el. paštu:
administracija@gargzduspc.lt arba telefonais: 8 46 470202, 8 686 33702.
Maloniai kviečiame dalyvauti „Maisto banko” akcijoje!
Ačiū jums už jūsų gerą širdį!

Piešiniuose − metų laikų spalvos
2014-05-16

Trečiadienį Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko akvarelinių
piešinių parodos „Metų laikų spalvos“ atidarymas. Paveikslus tapė Gargždų socialinių
paslaugų centro lankytojai, Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti.
Renginio metu vaikai dainavo, deklamavo eiles. Apdovanotos komandos, išsprendusios
kryžiažodžius Kristijono Donelaičio biografijos tema. Gargždų socialinių paslaugų centro direktorė
Viktorija Lygnugarienė visiems vaikams įteikė padėkas už dalyvavimą. Tėveliams jų atžalos
padovanojo savo spalvingus paveikslus. Visi buvo vaišinami saldainiais, sausainiais ir arbata.
Sveikinimo žodžius tarė Savivaldybės atstovai.
Portalas “Mano Gargždai”

PARODA „KARPINIŲ PASULIS“
2014-05-06
Balandžio 29 dieną, po šv. Mišių, Gargždų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje atidaryta Gargždų
socialinių paslaugų centro lankytojų darbų paroda „Karpinių pasaulis“. Parodos atidarymas
skiriamas Motinos dienai paminėti. Tai pirmoji tokio pobūdžio paroda, kurioje darbų autoriai per
karpinius žvelgia į pasaulį. Pasak socialinės darbuotojos Vaivos Bružaitės, mokiusios karpinių
raižymo subtilybių, tai labai įmantri ir sudėtinga technika, darbeliai buvo ruošiami ilgą laiką ir
reikalavo daug kantrybės, kruopštumo. Darbais atvykę pasigrožėti centro laikytojų artimieji ir
svečiai grožėjosi bei stebėjosi smulkiomis karpinių linijomis, kruopščiai atliktu darbu. Pasak darbų
autorių, karpiniuose galima išvysti ne tik rojaus paukščius, gyvybės šaltinį, močiutės kaimo
vartelius, tikėjimą, viltį, bet ir padėką artimiausiam žmogui – Mamai.
Susidomėjusius „Karpinių pasauliu“ kviečiame apžiūrėti darbus Gargždų šv. arkangelo Mykolo
bažnyčioje.

Socialinė darbuotoja Vaiva Bružaitė
LINKSMŲJŲ IR IŠRADINGŲJŲ KLUBAS
2014-06-23
Birželio 18 dieną, Gargždų socialinių paslaugų centro suorganizuotos linksmos, aktyvios ir
draugiškos varžytuvės vyko tarp mūsų centro bei Priekulės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos
centrų vaikų. Kasmetinė ir jau tradicine tapusi šventė „Linksmųjų ir išradingųjų klubas“, vyko
Vaitkų sodyboje „Akmenynė“.
Nors dažniausiai šios šventės užduotys būna orientuotos į estafetes ar sportinius žaidimus, šiais
metais buvo nuspręsta, jog užduotys bus netradiciškos – intelektualios. „Pasakos“ temą užduotims
pasufleravo patys vaikai. Pastaruoju metu jie daug skaitė ir domėjosi pasakomis. Kaip visada
varžytuvės prasidėjo nuo prisistatymų, buvo įdomu sužinoti kas per pastaruosius metus ką naujo
išmoko ar atrado naujų talentų. Komandos sugalvojo pavadinimus ir žinoma išsirinko kapitonus.
Varžytuvių dalyviai turėjo gerokai pasukti galveles iš pateiktų užuominų atspėjant pasakų
pavadinimus, atsakinėjant į kryžiažodžio klausimus. Beje, nors Priekulės socialinių paslaugų centro
vaikučiai buvo mažesni, tačiau nė kiek nenusileido mūsų centro vaikams savo žiniomis bei

kūrybiškumu. Vaikai nebūtų vaikai, jei užtektų vien protinio darbo. Todėl draugiškai pasitarus buvo
nuspręsta, jog reikia ir judriųjų žaidimų. Vaikai tarpusavyje rungtyniavo užduotyje „Lanksčioji
gulbė“, kurios metu paaiškėjo, jog ne veltui daug sportuojame. Lankstumas ir fizinis pasirengimas
padėjo nugalėti! Atgauti jėgoms susėdome prie bendro vaišių stalo, prie kurio ir nutarėme, jog
būtinai susitiksime ir kitais metais…
Esame labai dėkingi Gražinai ir Jonui Vaitkams už šiltą priėmimą jų sodyboje „Akmenynė“.
Specialistė užimtumui Gilvilė Burniauskaitė

“Aš irgi galiu sportuoti 3″
2014-06-18
2014 m. birželio 12 d. Salantų gimnazijos sporto salėje vyko tarprajoninės neįgaliųjų sportinės
varžybos “Aš irgi galiu sportuoti 3″.Varžybose dalyvavo Dienos veiklos centro Salantų padalinys,
Skuodo globos ir socialinės priežiūros centras, SIŽGB “Plungės viltis”, SIŽGB “Klaipėdos viltis” ir
Gargždų socialinių paslaugų centras. Varžyvose talkino Salantų gimnazijos skautai.

MENINĖS SAVIRAIŠKOS ŠVENTĖ „SKRISKI KŪRYBOS PAUKŠTE 8 –
JONINĖS ANT KŪRYBOS PAUKŠTĖS SPARNŲ“
2014-06-18
Nuo pat birželio 17 dienos ryto centro lankytojai zujo po kiemelį, laukdami atvykstančių svečių iš
Šilutės socialinių paslaugų centro, Priekulės socialinių paslaugų centro, Kretingos Dienos veiklos
centro. Vasaros sezoną pradėjome tradiciškai – meninės saviraiškos švente „Sriski kūrybos paukšte
8 – Joninės ant kūrybos paukštės sparnų“. Šventė apjungė ištikimiausius draugus bendroms
kūrybinėms užduotims ir linksmybėms. Šių metų užduotys buvo išties nelengvos, nes visoms
komandoms teko išrinkti savo „Janiną“, ją papuošti, tuomet ji garbingai atstovavo savo komandą
demonstruodama Joninių madas. Kitos užduoties metu šventės dalyviai pabandė prakalbinti smilgą,
kuri prabilo eilėmis. Tokios kūrybinės nuotaikos pakylėti bei praalkę visi susėdome prie bendro
vaišių stalo, tačiau lietus neleido ilgai smaguriauti ir paragino surengti linksmą diskoteką Centro
salėje. Visai nesinorėjo skirstytis namo, o kuo ilgiau pasisukti ratu susikabinus su draugais už
parankės…
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Naujos draugystės pradžia
2014-07-21
Saulėta liepos 16 dienos popietė centro lankytojams tapo įsimintina ne tik dėl to, kad kai kurie
pirmą kartą aplankė Palangą, susipažino su žymiosios Palangos J. Basanavičiaus gatvės
pramogomis, nuo Palangos tilto grožėjosi Baltijos jūra, bet ir dėl naujai užsimezgusios draugystės.
Labai svetingai mus pasitiko Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybos dienos centro
kolektyvas. Psichologės Jelenos paruošta viktorina, kuri privertė pamankštinti ne tik smegenis, bet
ir linksmai pajudėti, greitai visus suvienijo. Žaismingumo įnešė užduotis su balionais, kai teko juos

pririšti prie kojų ir tai sukėlė daug juoko. Likome sužavėti muilo burbulų užduotimi, kai vėjo
pučiami jie kilo virš mūsų galvų į dangų. Labai džiaugiamės nauja pažintimi ir viliamės, kad tai
bus gražios draugystės pradžia.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Bitelė mums nebebaisi
2014-07-03
Š.m. birželio 26 dieną buvome pakviesti apsilankyti Didžiųjų Mostaičių k., Kulių sen., įsikūrusiame
Grigaičių bityne. Bitynas įsikūręs šalia senovę menančio žemaičių namo. Mus šiltai pasitikę
sodybos šeimininkai D. ir G. Grigaičiai papasakojo 180 metų etnografinės sodybos istoriją.
Šeimininkė pakvietė apžiūrėti pastatą iš vidaus, į kurį patekomę per senovę menantį prieangį. Iš ten
perėjome į kambarį, kuriame patogiai susėdome ir stebėdami filmuotą medžiagą klausėmės bityno
šeimininkės pasakojimo apie bičių gyvenimo būdą, jų teikiamą naudą žmogaus sveikatai. D.
Grigaitienė pamokė pasigaminti iš vaško žvakių, tad į centrą grįžtume ne tuščiomis.
Po edukacinio užsiėmimo mūsų laukė speciali apranga ir bityno šeimininkas G. Grigaitis, kuris
palydėjo mus prie avilių. Stebint bičių šeimyną sužinojome, kaip reikia elgtis su bitėmis, kaip jas
prižiūrėti, kaip elgtis įgėlus bitei ir kad nereikia jų bijoti, tik svarbu žinoti, kaip elgtis tam tikroje
situacijoje. Mūsu centro lankytojai buvo nustebinti bičių draugiškumu.
Viešnagę vainikavo saldžios vaišės, mes patys medsukyje išsukome medų ir jį ragavome. O kad
būtų dar gardžiau, prie medaus šeimininkai pasiūlė pieno, šaltos arbatos ir baltos duonos.
Valgydami pajutome gamtos dovanos skonį. Prieš išvykstant, atsidėkodami už puikiai praleistą
laiką, bityno šeimininkams padovanojome pačių padarytą suvenyrinį avilį, linkėdami, kad jų bityno
aviliai visados būtų pilni darbštuolių bičių bei gardaus medaus.
Į namus grįžome kupini įspūdžių ir geros nuotaikos. Nuo šiol bitelė mums nebebaisi, o už tai
nuoširdžiai dėkojame sodybos šeimininkams Daliai ir Gintautui Grigaičiams.
Socialinė darbuotoja Inga Lukšienė

Viešnagė J. Lankučio bibliotekoje
2014-07-03
Liepos 3 dieną svečiavomės J. Lankučio bibliotekoje. Vyr. bibliotekininkė Albina Žvirblytė
pakvietė apžiūrėti biblioteką ir trumpai supažindino su jos istorija, darbo specifika. Turėjome
galimybę apžiūrėti skaitykloje veikiančias parodas: meninės grupės “Kad būtų linksmiau” angelų
paveikslus bei Michailo Borisovo dirbinius iš medžio gumbų. Maloniai nustebino šeimininkų
įteiktos simbolinės dovanėles.
Dėkojame bibliotekos darbuotojams už smagiai praleistą laiką.

SOLIDARUMO AKCIJA
2014-09-26

Rugsėjo 26 dieną 12 valandą Gargždų socialinių paslaugų centro darbuotojai prisidėjo prie
Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos inicijuojamos Lietuvos socialinių darbuotojų
solidarumo akcijos “Atlyginimai lengvi, kad net kyla į orą”. Akcijos metu buvo paleisti balionai į
orą, kurie simbolizuoja menką darbo užmokestį.

VASAROS PALYDĖTUVĖS
2014-09-22
Vasara baigėsi, bet mes neliūdime… Centro lankytojai, jų tėvai (globėjai), artimieji ir darbuotojai
susirinkę į tradicija tapusiais vasaros palydėtuves linksmai išlydėjo vasarą ir pasitiko auksinį rudenį.
Kelionės tikslas – Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas. Centro bendruomenę pasitiko
brolis Arūnas, kuris išsamiai papasakojo apie Kretingos bažnyčios ir vienuolynų įkūrimo istoriją.
Esame smalsūs, tad džiaugėmės galimybe paklausinėti apie vienuolio rūbą, įžadus, darbą, atostogas
ir net užsienio kalbų mokėjimą. Lydimi brolio Arūno apžiūrėjome ir išgirdome pasakojimus apie
Kankinių koplyčią, vienuolyno požemius, Chodkevičių giminės sarkofagus, Kankinių kriptą.
Dvasiškai pakylėti sulipome į autobusą tęsti vasaros palydėtuves. Draugiškai dainuodami lietuvių
liaudies dainas pasiekėme „Karčemą“. Čia mūsų laukė kvapni firminė kopūstienė. Pasistiprinę
rinkomės ant žolynėlio ir smagiai leidome laiką: mėtėme lankus, žaidėme „karštą bulvę“, šokome
suktinį, polkutę, traukėme užduotis ir išradingai jas atlikome, dalinomės prizais-siurprizais,
linksmai supomės sūpynėse, grožėjomės išpuoselėta aplinka… Visi džiaugėmės ne tik vasariškai
saulėta ir turiningai praleista diena, bet ir buvimu kartu.
Gargždų socialinių paslaugų centro bendruomenė nuoširdžiai dėkoja UAB „Mars Lietuva“ už
suteiktą transportą ir galimybę gausiai centro bendruomenei puoselėti vasaros palydėtuvių tradiciją.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Rudenį dovanojame šokiui
2014-09-10
Nuo rugsėjo pradžios Gargždų socialinių paslaugų centre vyksta projektas „Šokio laboratorija“.
Projektas siekia didinti meno ir dalyvavimo meninėje veikloje prieinamumą, asmenims, turintiems
proto negalią, senjorams. Projektu taip pat siekiame sudaryti galimybę jaunosios kartos šokėjams
įgyvendinti individualius projektus, įtraukiant šias tikslines grupes, ugdyti socialinių paslaugų
sektoriuje dirbančių specialistų kūrybiškumą. Nesuklyskite, tai ne terapinis, o meninis projektas,
kuriuo siekiame, kad šokis būtų prieinamas visiems. Jei yra noras, šokti gali kiekvienas! Projekto
programą sudaro profesionalių šokėjų rengiamos kūrybinės šokio dirbtuvės, kuriose dalyvauja
socialinių paslaugų įstaigų klientai ir darbuotojai. Šokio dirbtuves Gargždų socialinių paslaugų
centre rengs šokėja ir šokio pedagogė Ieva Kristutytė. Dirbtuvėse bus sukurta šokio miniatiūra,
kurią pristatysime renginyje Klaipėdoje lapkričio pabaigoje. Projekte taip pat dalyvauja Priekulės
socialinių paslaugų centras, Neįgaliųjų centras „Klaipėdos Lakštutė“, Klaipėdos miesto globos
namai, Padvarių socialinės globos namai, Kretingos dienos veiklos centras, Panemunės senelių
globos namai, Kauno Kartų namai, Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras. Projektą „Šokio
laboratorija“ įgyvendina VšĮ Socialiniai meno projektai. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos
kultūros taryba.

Viešnagė pas draugus
2014-10-24
Lapkričio 21 dieną šiltų jausmų vedami aplankėme mūsų draugus V. Gaigalaičio globos namus,
kurie šiais metais švenčia 80 – ties metų sukakties jubiliejų. Atvykome pasveikinti ne tuščiomis
rankomis, o iš visos širdies dovanojome specialiai šiai progai paruoštą koncertą. Pradedant koncertą
direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Bružienė džiaugėsi taip gausiai susirinkusiais
žiūrovais ir linkėjo visiems sveikatos ir daug linksmų akimirkų. Koncerto metu skambėjo ne tik
dainos ir posmai apie rudenį, išskrendančius paukščius, gimtąją žemę, bet ir instrumentinio
ansamblio atliktas kūrinys „Rudens melodija“. Nuo pirmųjų rudens šalnų moterų širdys sušildė
Vyktauto atlikta dainą „Dilaila“. Koncertą vainikavo teatralizuotas pasirodymas „Angelai ant
stogo“, o koncerto vedančioji dar kartą V. Gaigalaičio globos namų gyventojus ir darbuotojus
pasveikino su gražiu jubiliejumi ir palinkėjo, kad visur ir visada juos lydėtų Dievo palaima ir angelo
sargo globa.
Socialinė darbuotoja Zosė Stonienė

Neįgaliųjų meninės saviraiškos renginys „Draugystės šventė
2014“
2014-10-24
Spalio 13 dieną Priekulės socialinių paslaugų centre vyko tradicinis neįgaliųjų meninės saviraiškos
renginys „Draugystės šventė 2014“. Šventės tema: „Popierinė fantazija“. Į šventę susirinko draugai
iš Gargždų socialinių paslaugų centro, Šilutės socialinių paslaugų centro bei iš Protiškai neįgalaus
jaunimo dienos užimtumo centro, esančio Raseiniuose. Šventės metu susirinkusiųjų laukė smagios
kūrybinės užduotys iš popieriaus, odos gabalėlių, medžiagų skiaučių, sagų, karoliukų, buvo galima
užsidirbti ir šokoladinių litų, įminant mįsles. Smagu buvo ne tik kurti, bet ir pamatyti bei
pasiklausyti svečių atvežtų pasirodymų bei parodyti savo paruoštą muzikinę programėlę savo
draugams.
Šventės kulminacija – padėkos raštų bei atminimo dovanėlių įteikimas bei smagūs šėliojimai
diskotekoje.
Ši šventė – tai puiki galimybė pabendrauti, pabūti kartu su savo draugais ir išreikšti save atliekant
įvairias kūrybines užduotis.

„Maisto banko“ akcija
2014-10-15
Spalio 17-18 dienomis Gargždų socialinių paslaugų centro savanoriai kviečia dalyvauti
„Maisto banko“ akcijoje
Gargždų socialinių paslaugų centro savanoriai kviečia visus dalyvauti rudeninėje „Maisto banko“
akcijoje spalio 17 -18 dienomis.“Maisto banko” akcijoje dalyvaujančioje parduotuvėje nupirkime ir
per savanorius perduokime maisto produktų nepasiturintiems.

Mes lauksime jūsų Gargždų parduotuvėje “MAXIMA XX”, Klaipėdos g. 37/Dariaus ir Girėno g. 2.
spalio 17 dieną nuo 15 iki 21 val., spalio 18 nuo 10 iki 20 val.
P.S. Norinčius dalyvauti akcijoje – būti savanoriais, prašome kreiptis el.paštu:
administracija@gargzduspc.lt arba telefonais: 8 46 470202, 8 686 33702.
Ačiū jums už jūsų gerą širdį!

Kviečiame pamatyti „Visatą“
Gargždų socialinių paslaugų centro jaunuoliai ir darbuotojai gruodžio 3 d. LCC Tarptautiniame
universitete Klaipėdoje (Adresas – Kretingos g. 36), 12:30 val. dalyvaus šokio performanse
„Visata“. Renginys yra VšĮ Socialiniai meno projektai įgyvendinamos „Šokio laboratorijos“
kūrybinių dirbtuvių programos dalis, kuri įgyvendinama bendradarbiaujant su Klaipėdos
universitetu, Vilniaus dailės akademija ir Klaipėdos miesto neįgaliųjų reikalų taryba.
„Projektas „Šokio laboratorija“ siekė sudaryti galimybę asmenims, turintiems negalią, dalyvauti
profesionalių menininkų vedamoje kūrybinėje saviraiškos veikloje. Kultūra yra žmogaus teisė, tad
negalia neturi riboti galimybių kurti ir dalintis šia kūryba su kitais,“ – sako VšĮ Socialiniai meno
projektai direktorė Ieva Petkutė. Kelis mėnesius trukusių Šokio dirbtuvių vaisius – gruodžio 3 d.
Tarptautinę neįgaliųjų dieną, pristatomas reginys, kuris nepaliks abejingų.
„Visata“ – tai šokio ir gyvos vaizdo projekcijos dermė, reginys apie pasaulio struktūrą – apie tai,
kas žavi, baugina, džiugina, kam suvokti dažnai esame riboti. Apie žmogų, kuris yra tarsi visata,
visumos dalis, tarsi beribė gelmė, iki galo nepažini savo talentais ir gebėjimais.
Renginyje taip pat dalyvaus projekto dalyviai iš neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“, Klaipėdos
miesto globos namų, Priekulės socialinių paslaugų centro, Padvarių socialinės globos namų,
Kretingos dienos veiklos centro. Iš viso renginyje pasirodys net 65 šokėjai.
Šokio choreografiją kūrė Ieva Kristutytė ir Dovilė Binkauskaitė. Renginio metu gyvai įspūdingą
vaizdo projekciją atliks Eglė Gudonytė. Šokėjams scenos rūbus sukūrė Vilniaus dailės akademijos
kostiumo dizaino katedra.
Projekto „Šokio laboratorija“ partneriai: Klaipėdos universiteto socialinio darbo katedra, Vilniaus
dailės akademija, Lietuvos sporto universitetas, Klaipėdos neįgaliųjų reikalų taryba.
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Rėmėjas – UAB Omniteksas.
Šokio performansas prasideda lygiai 12:30 val. Įėjimas į renginį laisvas. Daugiau informacijos
www.menasgerovei.lt.
Renginys FaceBook‘e https://www.facebook.com/events/311325339062916/ .

Socialinio darbo katedros gimtadienio proga – tarptautinė
mokslinė konferencija

2014-11-12
Lapkričio 6 dieną Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto (SvMF) Socialinio darbo
katedra šventė savo dvidešimtmetį. Ta proga buvo surengta tarptautinė konferencija „Socialinis
dialogas kaip socialinio darbo profesionalizacijos potencialas.“
Konferencijos pradžioje – institucijų mugė
Renginys pradėtas praktikos institucijų muge, kurioje su savo veikla supažindino dvylika įvairių
organizacijų: neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“, Kretingos dienos veiklos centras, Gargždų
socialinių paslaugų centras, paramos ir labdaros fondas „Dienvidis“, paramos ir labdaros fondas
„Nikopolis“, Klaipėdos miesto Nakvynės namai, „Klaipėdos viltis“, Šv. Pranciškaus onkologijos
centras, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Elgesio medicinos institutas,
Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“. Mugės metu buvo galima įsigyti organizacijų narių
pagamintų rankdarbių ir paragauti skanėstų.
Sveikinimai gimtadienio proga
Susirinkusiuosius ir KU SvMF Socialinio darbo katedrą sveikino KU Mokslo ir meno prorektorė
doc. dr. Rita Vaičekauskaitė, kuri priminė, kiek pastangų prireikė, kad būtų įrodyta, jog socialinis
darbas yra vertas akademinės bendruomenės dėmesio ir studijų programos.
KU SvMF Plėtros ir tarptautinių ryšių prodekanė dr. Indrė Būtienė kvietė pagalvoti apie tai, kad
laikas bėga labai greitai ir jis skaičiuojamas pagal sutiktus žmones, nuveiktus darbus ar patirtus
įspūdžius. Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos
skyriaus vedėja Audronė Liesytė Socialinio darbo katedrai įteikė Klaipėdos miesto mero V.
Grubliausko padėkos raštą ir sveikino katedrą su sėkminga dvidešimtmečio veikla.
Atsiminimais apie bendrus susitikimus dalijosi ir asociacijos, atsakingos už mokytojų švietimą
Europoje, kolegijos narys prof. Per Erik Paje Michaelsson.
Pranešimai pradėti atsiminimais apie Socialinio darbo katedros kūrimą
Pirmąjį konferencijos pranešimą pristatė viena iš Socialinio darbo katedros įkūrėjų, prof. dr. Elvyra
Acienė, kuri priminė pirmuosius katedros įsikūrimo žingsnius ir sunkų kelią profesinio tobulėjimo
link.
Iš viso konferencijoje buvo pristatyta 18 pranešimų, kuriuos skaitė atstovai iš visos Lietuvos.
Renginys užbaigtas Socialinių darbuotojų diskusijų klubo organizuojamu prisiminimų vakaru.
Socialinės problemos – amžinosios problemos
Socialinis dialogas, apie kurį daug ir įvairiais aspektais kalbėta vykusioje konferencijoje, yra būtina
sąlyga darniam visuomenės bendravimui ir tarpusavio sąveikai. Šis dialogas, su socialiai
pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, yra ypatingai svarbus. Tik socialinio dialogo tarp partnerių,
oponentų, šalininkų, pesimistų ir optimistų dėka, sukurta darni sistema socialinio darbo vystymuisi
ir tobulėjimui.
Konferencijos tema buvo aktuali ne tik jau dirbantiems socialinį darbą, tačiau ir tiems, kurie dar tik
rengiasi įstoti į šios profesijos atstovų gretas. Trečiakursis socialinio darbo studentas Modestas

socialinį dialogą suvokia kaip kontaktą tarp visų socialinių grupių ir mano, kad jis yra būtinas
labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių integracijai į visuomenę. Vaikino nuomone, svarbų
vaidmenį šiame procese atlieka įvairios organizacijos, paramos grupės ir įstaigos, kurių veikla
susijusi su socialine pagalba jautriausioms visuomenės grupėms: „Įvairiausi centrai yra kuriami
tam, kad įvairias negalias turinčios socialinės žmonių grupės būtų integruotos į visuomenę. Tiek
neįgaliųjų, tiek nakvynės namai ar priklausomybės centrai siekia tokiems žmonėms padėti labiau
socializuotis.“
Paklausta, kaip pasikeitė socialinis darbas per šiuos dvidešimt metų, prof. dr. E. Acienė pasakojo,
kad vienas didžiausių pasiekimų yra socialinio darbo pripažinimas akademinėje bendruomenėje,
studijų programos įsteigimas bei pasikeitęs požiūris į socialinį darbuotoją ir jo darbo sritį: „Pagaliau
į socialinį darbuotoją žiūrima kaip į įgalintoją, pagalbininką. Kitaip į mus žiūri ir medicinos sistema
bei jos atstovai. Dabar socialinis darbas pradėtas suvokt kaip integratyvi socialinių ir medicininių
paslaugų pagalba.“
KU dėstanti profesorė sako, kad „socialinės problemos, kuriose darbuojasi socialinis darbuotojas,
yra priskiriamos prie amžinųjų problemų“, kadangi nuolatos bus neįgalių, senų, bedarbių ir, dėl tam
tikrų priežasčių, išsilavinimo neturinčių žmonių.
Acienė pasakojo, kad socialinis dialogas yra nuolatinis reiškinys, vykstantis įvairiuose lygmenyse:
„Jis vyksta tarp socialinio darbuotojo ir įvairių socialinių institucijų, tarp politikų, akademikų,
praktikų, klientų. Jeigu neturėsime socialinio dialogo, nieko negalėsime nuspręsti.“
Progresuojanti visuomenė
Galime pasidžiaugti, kad visuomenės požiūris į žmones su negalia bei socialiai pažeidžiamas
asmenų grupes keičiasi į teigiamą pusę. Vis aktyvesnė šių žmonių socialinė integracija į visuomenę
vyksta ne tik įstatyminiu ar teoriniu aspektu (sąvoka „invalidas“ pakeista į „neįgalusis“), tačiau
akivaizdūs pokyčiai ir kasdieninėse gyvenimo situacijose.
Prof. dr. E. Acienė akcentuoja, kad negalią turintys žmonės yra tokie pat kaip mes, nors yra apriboti
tik tam tikroje, o ne visose gyvenimo srityse: „ Žmonės su negalia turi tik kažkokias apribotas
galimybes kažką veikti. Jeigu tu sėdi vėžimėlyje, tu nebėgsi, tačiau tu gali plaukti“, – sako E.
Acienė.
„Sociumas“ žurnalistų studijų mokomasis naujienų ir aktualijų portalas
https://sociumas.wordpress.com/2014/11/08/socialinio-darbo-katedros-gimtadienio-progatarptautine-moksline-konferencija/

Duris atvėrė Socialinių paslaugų centro mugė
2014-12-12
Vos nuo 9 val. veikiančią Gargždų socialinių paslaugų centro kalėdinę mugę-parodą jau
užplūdo originalių dovanų ieškantys pirkėjai.
Dar kartą buvo patvirtinta tiesa, kad rajono gyventojai laukia ir mėgsta Gargždų socialinių paslaugų
centro organizuojamas muges. Ir šiandien čia su didžiausia meile centro lankytojų gaminti darbeliai
sparčiai nyksta, mat nuo pat ryto įstaigoje nemažėja apsilankiusiųjų srautai.

Kaip ir kasmet, Socialinių paslaugų centro mugėje netrūksta akį traukiančių originalių darbelių:
dovanų maišelių, atvirukų, įvairiausiais būdais gamintų eglučių bei kitų dekoracijų. Taip pat galima
įsigyti keramikos dirbinių, pintų krepšių, pagalvėlių, žaislų ir suvenyrų. Ieškantys, kuo pasipuošti,
irgi nenusivils – mugėje apstu papuošalų ir kitų aksesuarų, skraisčių.
Mugė veiks gruodžio 11-12 dienomis (ketvirtadienį ir penktadienį) nuo 9 iki 16 val.
Rita Rapalienė
Naujienų portalas “Mano Gargždai”
2014-12-11

Šokio performanse – ir mūsų neįgalieji
2014-12-10
Gargždų ir Priekulės socialinių paslaugų centrų lankytojai rodo sėkmingą integraciją į
visuomenę. Trečiadienį abiejų centrų atstovai dalyvavo Klaipėdoje, tarptautiniame LCC
universitete organizuojamoje programoje neįgaliesiems. Protinę ir fizinę negalią turintieji
pristatė šokio performansą.

Tarptautinę neįgaliųjų dieną, gruodžio 3-iąją, Klaipėdoje surengtas šokio performansas „Visata“.
Šis renginys buvo VšĮ „Socialiniai meno projektai“ įgyvendinamos „Šokio laboratorijos“ kūrybinių
dirbtuvių programos dalis, kurios tikslas – neįgaliuosius su protine, fizine ir kompleksine negalia
įtraukti į meninę šokio veiklą.
Projektas „Šokio laboratorija“ šiemet įgyvendino 120 šokio dirbtuvių, kurios vyko dešimtyje
įstaigų, teikiančių socialinę pagalbą neįgaliesiems. Tarp jų buvo ir Priekulės bei Gargždų socialinių
paslaugų centrai. Trečiadienį jų atstovai – po keliolika skirtingą negalią turinčių lankytojų bei juos
prižiūrinčių socialinių darbuotojų, dalyvavo baigiamajame renginyje. Iš viso 65 dalyviai scenoje
atliko šokio ir muzikos gyvo vaizdo projekciją. Specialius sceninius drabužius dalyviams kūrė
Vilniaus dailės akademijos studentai.
Gargždų socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja Vilma Bružienė patikino, kad toks
renginys centro lankytojams buvo išskirtinis. „Kartu su neįgaliaisiais į įvairius renginius vykstame
bent kartą per mėnesį. Tačiau dažniausiai būname žiūrovai – juk neretai net erdvės nepritaikytos
žmonėms su sunkia negalia. Šį kartą scenoje pasirodė net cerebriniu paralyžiumi sergantis mūsų
lankytojas. Tai tikrai reta proga“, – akcentavo V. Bružienė.
Eglė Žadeikytė
„Banga“ korespondentė

Dalyvavo informacinėje kampanijoje „Laiškai Tau“
2014-12-05
Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras su Klaipėdos apskrities VPK Klaipėdos
rajono policijos komisariato ir Gargždų socialinių paslaugų centro darbuotojais gruodžio 4 d.

Gargždų miesto centre suorganizavo informacinę kampaniją „Laiškai Tau“, skirtą smurto
artimoje aplinkoje prevencijai.
Buvo pastatyta informacinė palapinė, papuošta „laiškais“, kuriuose surašytos anoniminės smurto
artimoje aplinkoje aukų istorijos.
Taip pat buvo dalijamos skrajutės, kuriose išdėstyta informacija apie smurto artimoje aplinkoje
apraiškas ir padarinius, teisines pasekmes ir atsakomybę, pagalbą smurto artimoje aplinkoje
teikiančias organizacijas.
Praeiviai buvo vaišinami „Gerumo arbata“, pamaloninti baltomis rožėmis.
Per 9 šių metų mėnesius Klaipėdos rajone gauti 152 pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje, kurių
metu nukentėjo 137 moterys ir 15 vyrų.
Naujienų portalas
“Mano Gargždai”

