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2022 m. sausis – vasaris – kovas

Nauji metai atnešė daug vilčių, naujų minčių, blogų ir sukrečiančių žinių iš pasaulio, kurios mus sujaudino, išgąsdino, sukėlė nerimą.
Bet turime likti stiprūs ir džiaugtis kiekvienu saulėtu gražiu rytu. Kartais reikia pabėgti, kad pamatytum, kas bėgs kartu paskui tave.
Kartais turi kalbėti švelniau, kad pamatytum, kas iš tikrųjų tavęs klausosi. Kartais turi žengti žingsnį atgal, kad pamatytum, kas stovi
tavo pusėje. Kartais turi priimti neteisingą sprendimą, kad pamatytum, kas tave palaiko, kai viskas žlunga. Mes visi kartu einama į
priekį, nes tik tikra daraugystė padeda gyventi.
Šie metai prasidėjo kulinariniais iššūkiais. Su labai dideliu noru merginos minkė, kočiojo, libdė tešlą, visi nekantriai laukė kol iškeps,
sėdėjo ir atidžiai stebėjo kepimo procesą.

Dienos centro jaunuoliai lankėsi Juro Eiduko foto darbų parodoje „ Nuščiuvimai. Tarp Anykščių ir Antakščių “. Paroda vyko
Anykščių menų inkubatoriuje menų studijoje.

Susirinkę į Dienos centrą jaunuoliai neturi kada nuobodžiauti. Dirba, pluša, kuria, gamina įvairius rankdarbius, paveikslus, naudodami
antrines žaliavas.

Šiais metais Dienos centre asmenims su negalia vygdysime projektą „ Žalioji palangė “. Jaunuoliai labai noriai ir su dideliu
susidomėjimu sodino pomidorus, agurkus, sėjo gėles ir prieskonines daržoves. Pasėjome vaistinių šalavijų, cinamoninių bazilikų.
Pašvietus pavasariniai saulutei mūsų daržovės sudygo labai greitai. Neužilgo reikėjo jas išskirstyti. Toliau auga, kaip pašėlę. Projektas
vyks keliais etapais. Persodintus ir paūgėjusius ūgliukus, jaunuoliai nešis į savo namus, kur toliau jais rūpinsis ir prižiūrėės, bei
fiksuos augimą.

Dienos centro asmenims su negalia jaunuoliai vis labiau stengiasi įsilieti į socialinį gyvenimą. Kartu su darbuotojomis eina apsipirkti į
parduotuvę, ieško draugams dovanų artėjantiems gimtadieniams. Parduotuvėje jaučiasi gerai, drąsiai, mokosi skaičiuoti pinigus ir
naudotis savitarnos kasomis.

Kaip ir kiekvieną savaitę, ketvirtadieniais būna organizuojama tvarkymosi diena. Jaunimas labai laukia šios dienos. Jiems labai
patinka tvarkytis. Visi kartu susirinkę, draugiškai pasidalina darbus. Vieni labai laukia grindų plovimo, kiti dulkių valymo. Yra
mėgstami ir nemėgstami darbai, bet ką jau padarysi, koks pakliuvo tokį turi ir dirbti.

Su gimimo diena sveikinome Inetą, Joną, Deividą, Moniką, Paulių ir Darių !!!

Dienos centre jaunimas dažnai pasikalba, daug bendrauja. Neretai darbuotojos nugirsta kokį vieną, kitą perliuką. Kalbasi.
Irmantas - Taigi pats kaltas, kad ne per perėję ėjau!
Irena - O, tai kas daugiau? Puškino bobutė?
-Ko jūs šiandien visi pikti?
-Mes nepikti, tai jūs visos piktos!
-Ne, aš tai nepikta, mano depresija šiandien namie liko...
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2021m. spalis – lapkritis – gruodis

Prabėgo dar vieni metai, kupini netikėtumų, staigmenų, atradimų ir praradimų. Gyvenimas įgauna tokį pagreitį, kad
net nepastebime, kaip gyvename vien iš inercijos ir nespėjame , net apsidairyti. Pradedant naujus kalendorinius metus
svarbu turėti idėjų, kurias verta apmąstyti kiekvienam. Pirma idėja yra svajoti. Jeigu nustojate svajoti, nustojate
progresuoti. Antroji idėja yra sekti savo aistra. Niekas – nei turtas, nei pinigai, nei sėkmė, apdovanojimai ar šlovė –
nepateisins to laiko, kurį praleisite darydami dalykus, kuriais nesimėgaujate. Žmonės, kurie seka savo aistra, gyvena
palaimintą gyvenimą. Trečia idėja pagal psichoterapeutąViktorą Franklį, kuris išgyveno Aušvicą ir mėgdavo kartoti: ,,
Neklausk, ko tu nori iš gyvenimo. Klausk, ko gyvenimas nori iš tavęs.“ Ketvirtoji idėja yra palikti savo gyvenime vietos
svarbiems dalykams: šeimai ir draugams, meilei ir dosnumui, pramogai ir džiaugsmui. Penktoji idėja yra sunkiai dirbti.
Reikia tik pamėginti ir jus aplankys džiaugsmas.

Mūsų EBRU paveikslai rado vietą. Didelis ačiū Švietimo pagalbos tarnybai, kuri priglaudė mūsų paveikslus ir labai
džiaugėsi atnaujinę ekspoziciją.

JUSTINOS IŠMINTIS
Važiuojant autobusu pamato trūkūsį kanalizacijos vamzdį, sako: Organizacijų vamzdis trūkęs.
Vilčinskas ankščiau buvo labai gražus žmogus, bet dabar nupliko.

Dienos centre turime siuvėjų
būrelį. Labiausiai patyręs siuvėjas yra mūsų Rimantas. Siūna ir kitos merginos. Prisiuvo pagalvėlių
\
užvalkalų, pirkinių krepšelių, laisvalaikio rankinių, telefono ir plančečių dėklų. Kartais suderiname ir nėrimą vašeliu.

Gruodžio mėnesį Dienos centro jaunuoliai lankėsi Anykščių menų inkubatoriuje kur dirbo kartu su mezgėja Diana ir keramike
Ramune.Visi pamėgino savo rankomis nusimegzti purius, šiltus, minkštus šalikus. Patys rinkosi siūlus, patys stengėsi įvaldyti
mezgimo mašiną. Taip pat kartu su Ramune stengėsi prisijaukinti molį. Savo rankomis lipdė molinius dubenėlius, vėliau juos padengė
glazūra.

Spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesį turėjome daug gražių gimtadienių. Sveikiname Arkadijų, Rimantą, Marių, Tadą,
Karolį, Eglę, Justiną ir Ireną. Linkime sveikatos, bei ukvatos ir šviesių saulėtų dienų.
Dienos centre asmenims su negalia jaunuoliai kiekvieną dieną turi užsiėmimus. Visi dirba pagal savo galimybes ir sugebėjimus.
Pasitelkdami įvairias medžiagas ir žaliavas, bei įvairiausias technikas kuria rankdarbius. Norėdami pasidalinti savo sukurtais
rankdarbiais šiemet sudalyvavome kalėdinėje mugėje, kuri vyko Anykščių menų inkubatoriuje. Sekėsi gana neblogai, susisitikome su
senais bičiuliais į kitus pažiūrėjome ir save parodėme. Už surinktus pinigėlius nusipirkome didelę ir skanią picą.

Į mūsų Dienos centrą ateina savanoriauti ir pasisemti gerosios patirties mokinės savanorės iš Jono Biliūno gimnazijos. Kartais
merginoms būna gana nemenka užduotis sugalvoti ką veikti, kaip užimti jaunimą, kaip su jais bendrauti kartu leidžiant laiką.

Šiais metais mūsų kalėdinis vakarėlis buvo neeilinis ir įsimintinas. Kiekvienas virto kažkokiu personažu kurį buvo, net sunku
atpažinti. Už kostiumus dėkojame Jolantai Rimkutei su kuria prasidėjo nuostabi draugystė Menų inkubatoriuje. Vakarėlį aplankė ir
kalėdų senelis.
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Mūsų profesija yra išskirtinė. Socialinės darbuotojos ir socialinio darbuotojo padėjėjos visada arčiausiai tų, kuriems
labiausiai reikia pagalbos. Tai sunkus, bet be galo prasmingas darbas, dirbantys negaili, nei laiko, nei jėgų. Socialinį
darbą dirbantis žmogus yra geras rūpestingas ir svarbiausia turi būti žmogiškas. Dirbant su žmonėmis su negalia reikia
ne tik specifinių žinių, bet ir begalinės kantrybės, gebėjimo suprasti ir trokšti padėti. Mūsų Dienos centras asmenims su
negalia pavasarį skaičiuos jau dešimtus metus. Visos darbuotojos dirba atsidavę, užjaučiančios, suprantančios,
išklausančios, padedančios. Kiekvienas mūsų lankytojas reikalauja labai daug dėmesio, bendravimo ir kartais dėl
žmogiškų faktorių ne viskas pavyksta sklandžiai. Labai malonu, kai nelengvas ir atsakingas darbas būna lydimas
pagarbos, šilto žvilgsnio, tikėjimo, supratingumo ir žmogiškų klaidų atleidimo.

Dienos centro asmenims su negalia jaunuoliai lankėsi Anykščių menų inkubatoriuje kūrybinėse dirbtuvėse. Kurti kartu juos
pasikvietė dirbanti rezidentė, kostiumo dizainerė Jolanta Rimkutė LT-IDENTITY. Jaunuoliai su tekstiliniais dažais štampavo
spalvotus ornamentus liaudiškais motyvais. Dėkojame Jolantai už nuoširdų bendravimą ir pasigamintas spalvingus maišelius
pirkiniams.

PARODA

Rugsėjo mėnesį atidarėme parodėlę Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje. Mūsų Dienos centro asmenims su

negalia lanjkytojai Irmantas ir Darius, laisvalaikiu mėgsta deginti paveikslėlius ant medžio. Abu vyrai labai stengiasi,
kruopščiai dirba, netgi mėgina lenktyniauti.

JAUNIMAS KALBA

Dienos centre turime labai kalbių jaunuolių, dažnai jų kalbos visiems praskaidrina dieną. Kartą

paklausus Monikos, koks jos vardas ji atsakė, kad Krisniūnaitė, o paklausus kokia pavardė atsakė, kad sūnaus duktė

Sušilus orams ir patalpoms, kaitinant vasaros saulutei Dienos centro jaunuoliai laiką leido prie upės, pamiškės pavėsyje,
vaišinosi ir gaivinosi ledais. Drąsiausi braidė upėje, taškėsi ir mėgavosi visais vasaros malonumais.

Kai
už lango šilta ir saulėta jaunimas daug laiko leidžia lauke vaikščiodami ir lankydami apylinkes.

Viešnagė žirgyne VILARTAS
Jau nuo seno žinoma, kad fizinė sveikata labai daug susijusi su emocine, psichologine žmogaus sveikata. Tačiau yra kitoks
pasaulis – žirgo ir žmogaus. Ramybė, tyla, kantrybė ir išdidumas, o kartu ir žaismingumas, tai emocija kurią sukuria žirgai.
Dienos centro asmenims su negalia jaunuoliai lankėsi žirgyne, važinėjosi karieta stebėdami rudenėjančią gamtą, jodinėjo ant
žirgo Opalo.

Atokvėpio oazė – šiame terapijų kambaryje puikiai laiką leidžia visi centro lankytojai. Kartais gali pasirodyti, kad mūsų
draugai su didesne negalia lieka pamiršti, nes mažiau matyti fotografijų su jais. Tai netiesa, jie puikiai leidžia laiką draugų
apsuptyje, visiems labai patinka terapijų kambarys, taip pat eina pasivaikščioti į kiemą, švenčia draugų gimtadienius ir nuolat
būna su visais, nes jiems reikia išskirtinio dėmesio.

Su
gimtadieniu sveikiname Viktorą ir Skaistę.

Liepų žiedai – tai arbata kurią geriame, kai sergame, turime temperatūros. Bet ne kiekvienas žinome, kad liepžiedžių
arbata padeda, kai kamuoja nemiga, nerimas, irzlumas. Liepų žiedų arbata ramina nervų sistemą ir malšina skausmą.
Teigiama, kad liepų žiedai
teigiamai veikia kepenis ir tulžies pūslę, valo organizmą, mažina
kraujo spaudimą.

Bendruomeninis gyvenimas
formuoja širdį. Popiežius Pranciškus 1
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Reikia drąsos, kad stovėtum tvirtai, kai kiti atsitraukia ar pasiduoda baimei. Reikia drąsos, kad
paaukotum šiandieną dėl rytojaus. Reikia drąsos, kad rizikuotum žinomu dėl nežinomo. Reikia
drąsos, kad paleistum vieną paukštį, esantį rankoje, tam kad gautum du ar daugiau. Reikia dąsos,
kad stovėtum vienas ir kovotum už tai ko nori. Mes visi buvome drąsūs ir puikiai atlaikėme
karantinų ribojimus. Dabar, kai susirenkame į centrą džiaugiamės, kad esame kartu. Labai smagu,
kad po truputį gyvenimas grįžta į savo vėžias ir
nebereikia gyventi baimėje.

Pavasaris prasidėjo šventėmis. Dienos centro
jaunuoliai Kovo 11 – osios šventei kepė ir puošė

ŠĮ GRAŽŲ RUGSĖJĮ MES NETEKOME
DRAUGO DARIAUS. ILSĖKIS RAMYBĖJE
DARIUK...

keksiukus, dažė margučius, ruošė dovanėles šeimoms, gamino stalo papuošimus.

Mama -

vienas svarbiausių asmenų žmogaus gyvenime, su kuriuo susitinkame pirmiausia ką tik gimę.
Kiekvienam sava mama gražiausia ir brangiausia. Gerbti ir mylėti jas privalome visą laiką, bet minint šią
dieną visą dėmesį ir meilę skiriame būtent joms. Ta proga Dienos centro jaunimas gamino ryškiaspalves
gėles, kad pasveikinti mamas.

AUKSINĖS JUSTINOS MINTYS
Paima Justina žirkles skirtas kairiarankiams ir sako:
-Čia žirklės kreivarankiams.
Reikia pastorėt, kad džinsuos tipčiau.
Ko jūs šiandien visi pikti ?
Mes nepikti, tai jūs visos piktos.
-Na, aš tai nepikta, mano depresija šiandien namie liko.

Dienos centro asmenims su negalia jaunuoliai dalyvavo virtualiame teatrų festivalyje Širdys vilčiai plaka,
kuriame pristatė kurtą filmuką „Darykime kartu„. Filmuke norėjome parodyti, kaip svarbu saugoti savo
aplinką ir gamtą. Leisdami laiką gamtoje fotografijomis užfiksavome nuostabų jos grožį.

EBRU MENAS
Dienos centras asmenims su negalia toliau vygdo projektą Atokvėpio oazė. Balandžio mėn. vykusiame
renginyje, dalyvavo mūsų jaunimas ir jų šeimos nariai, bei projekto partneriai, Jono Biliūno gimnazijos
moksleiviai kartu su mokytoja. Renginio metu išbandėme Ebru piešimo techniką – tapybą ant vandens –

terapinę ir edukacinę priemonę. Tapybai ant vandens nereikia turėti jokių specialių meninių sugebėjimų.
„Vandens veidas„ – būtent taip iš Persų kalbos verčiamas žodis „ebru“, o technika kilusi iš Kinijos jau VIa.

Dienos centre asmenims su negalia jaunimas susirenka, ne tik pabūti, bet ir aktyviai leidžia laiką, bei
užsiima savo mėgstama veikla, palaiko turimus mokslo įgūdžius. Dažnos išvykos į gamtą padeda
atsipalaiduoti. Apsilankymai muziejuose ar Anykščių menų inkubatoriuje praplečia akiratį, padeda
integruotis į visuomenę. Įvairūs darbeliai skatina laisvumą, kūrybiškumą ir fantaziją.

Per paskutinius tris mėnesius linksmai atšventėme labai daug gimtadienių. Dar kartelį norim pasveikinti

Paulių, Editą, Irmantą, Vaidą, Justiną. K., Gediminą, Deivydą ir Ligitą. Tegul neblėsta
šypsenos iš jūsų veidų, būkit laimingi.
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GERIAUSI DALYKAI gyvenime yra nemokami: apkabinimai, šypsenos, draugai, bučiniai, šeima, miegas,
meilė, juokas ir prisiminimai. Visus juos reikia vertinti. Gyvenimas pilnas siurprizų ir niekada negali
žinoti kas laukia už kampo. Jau trečiasis mūsų laikraštukas išleidžiamas karantino laikotarpiu.
Stengiamės negyventi vien gerais prisiminimais ir sukiotis atgal, visada džiaugiamės šiandiena ir tikimės
geresnio rytojaus. Juk gyvenimą turim tik vieną. Turim vieną vaikystę, vieną pirmą meilę ir ištikrųjų
gyvenimas yra brangus todėl, kad jame niekas nepasikartoja. Labai pasiilgome draugų, pasibuvimo kartu,
bet nenukabiname nosies ir tikimės kuo greičiau visi susitikti.
Sausio 13 – osios Laisvės gynėjų dienos 30 – mečio minėjimo proga, Dienos centro
jaunuoliai prisiminė įvikius ir gražią žiemos dieną , sniege piešė Lietuvos vėliavą .

Žiemą tiek daug magijos ir grožio. Ji yra pasaka. Graži, balta, labai švari. Žiemą galima virsti vaikais ir gyventi, kaip vaikystėje
– neslepiant emocijų ir jausmų. Draugystė - tai džiaugsmas. Didelis džiaugsmas ir bendravimas, sugriuvus į sniegą daryti
angelus, mėtyti sniego gniužtes lenktyniaujant, kuris toliau numes, nukasti sniegą ir padaryti kelią, kad draugas lengviau eitų.

Daug švenčių vienu metu, tad sunku suspėti. Kovo 11 d. pasipasakojome vieni kitiems kaip mylime Lietuvą, nuspalvinome
trispalves ir žinoma kepėme blynus, bei vijome žiemą iš kiemo. Dienos centro jaunimui patinka smagiai leisti laiką, slėptis po
kaukėmis ir daug juoktis matuojantis kaukes išmaniųjų technologijų dėka.

Dienos centro asmenims su negalia vygdomas projektas “ Atokvėpio oazė ”, kurio metu įrengtas terapijų kambarys. Terapijų
kambaryje yra smėlio ir šviesos staliukas, šviečiantis molbertas, muzikinis centras, sensorinis grindų plytelių rinkinys,
kinetinis smėlis, komplektai skirti aromaterapijai, Ebrų preimonių rinkinys, motorizuotas veidrodinis rutulys, minkšta
susinerianti grindų danga. Labai smagu, kad jaunuoliai turi galimybę mėgautis ramybe ir atsipalaiduoti.

Kiekvienas turime veiklą, kurią žmogus pats pasirenka pagal pomėgius ir skonį. Pomėgis gali ne tik pagerinti mūsų nuotaiką ir
savijautą, bet ir suteikti tam tikrą prasmę gyvenime. Užsiimdamas mėgstama veikla žmogus išsikrauna, bent laikinai tpamiršta
nerimą keliančias asmenines problemas, ar nesėkmes ir pyktį. Dienos centre asmenims su negalia nuobodžiauti netenka, nei
vienam. Susirinkę visi turi sau mėgstamą užsiėmimą.

Sveikiname su gimimo diena Paulių, Moniką ir Darių.

Dienos centre asmenims su negalia turime naujokę Editą. Ji labai myli žirgus, turi savo arkliuką ponį, kelius ožiukus. Pati
prižiūri savo ūkį. Yra labai nedrąsi, bet mažais žingsneliais žengiame į priekį. Editai labai patinka rankdarbiai iš popieriaus. Ji
pati kuria nuostabias atvirutes ir paveikslėlius. Centre išmėgino ir keleta naujų technikų. Viską daro labai kruopščiai ir
susikaupusi.

Reikia gyventi dabartimi ir priimti savo sprendimus
dėl savo gyvenimo dabar. Gyvenimas – ne šventė,
ir žmogus – ne drugelis. Gyvenimas yra darbas, kurį
dirbame kiekvieną minutę. Dabar gyvename, o ne
atidėliojame.

drudrugelis

Sportas yra labai svarbi ir efektyvi asmenybės vystymosi forma. Ji ugdo discipliną, sveiką gyvenseną ir socializaciją. Sportas
apibrėžiamas kaip energinga fizinė veikla, kuria siekiama išmatuoti individualiųjų fizinių galių ribas, žadina teigiamus
jausmus, padeda pažinti save ir savo kūno galias. Džaiugiamės, kad pasibaigus sporto projektui, jaunuoliai neapleidžia
sportinių užsiėmimų. Prasimina dviračiais, eidami bėgtakiu kiekvieną kartą didina nueitų kilometrų skaičių, save įsivaizduoja
lyg čiuožtų slidėmis sportuodami su elipsiniu treniruokliu, rankas tvirtina su irklavimą imituojančiu įrenginiu, lipimą į penktą
aukštą atstoja kopiklis.

Reikia nedaug, kad sukeltum šypseną, ir pakanka šypsenos, kad viskas taptų įmanoma !!!

