PROJEKTO „NEĮGALIŲJŲ JAUSMŲ SPALVOS-2“ PRISTATYMAS VISUOMENEI
Saulėtą vasaros popietę (birželio 19 d.) VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto
asmenims“ pakvietė Kuršėnų miesto gyventojus ir svečius į projekto „Neįgaliųjų jausmų
spalvos-2“ pristatymą visuomenei. Renginys prasidėjo nuostabiais muzikos garsais, kuriuos
padovanojo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio „Goda“ ir VšĮ „Dienos centras
sutrikusio intelekto asmenims“ lankytojai. Vėliau dalyviai turėjo galimybę susiverti tautiškus
angeliukus iš karoliukų bei sudalyvauti bendrame šokyje. Pažiūrėkime, su kokiais įspūdžiais
grižo mūsų šaunieji jaunuoliai:
„Šventėj, šypsenų šventėj. Daug žmonių buvo.
Reik neliūdėt, o džiaugtis. Pas mane tėtis su
mama atėjo. Tėtis žiūrėjo, kaip šokau.
Karoliukus vėrėm – angelą.“

Gintarė
Lukas

„Man patiko muzika,
šokti. „Goda“ – mūsų
draugai.“

„Labai gražu buvo šventėj. Šokau. Matas
su Benu, Pupa (šuniukas) atėjo. Jie
pažiūrėjo, kaip aš šokau ir jie plojo man.
Aš taip pasilenkiau, ir taip pasilenkiau ir
tada plojo. Su būgnu mušau.“

Vitalija

SULAUKĖM VASAROS, SULAUKĖM JONINIŲ
Joninės tai nuostabi šventė, kai visi sveikiname Jonus, Janinas ir Rasas, todėl birželio 22 d.
dienos centre paminėjome Jonines. Atėję į kabinetą žiūrime, kad ant stalo guli nuostabios gėlės ir
pasijautėme lyg laukiniai paukščiai, lyg pievoj. Jos skaniai kvepėjo, kartais nuo kvapo net nosis
sukuteno. Visi draugai pynėme vainikus iš laukinių gėlių: baltų ramunių, ąžuolų lapų, smilgų ir kitų
įvairių žolių. Dauguma jaunuolių vainikus pynė pirmą kartą, tačiau rezultatas gavosi puikus. Iš
vainikų papuošėm tvorą bei patys jais pasipuošėm.
Kastytis V.

„KĄSNIUKS“ bei „ORAI IR IŠMINTIS“ Skyreliai

RECEPČIUKAS
„Mielinės sluoksniuotos tešlos bandelės su uogiene“
Jums reikės: Šaldytos sluoksniuotos tešlos, kiaušinio
bei uogienės pagal skonį.
Kaip pagaminti: Šaldytą sluoksniuotą tešlą atšildyti
šaldytuve. Sluoksniuotos tešlos lakštus ištiesti ant sauso
paviršiaus ir kiekvieną supjaustyti į keturis vienodo dydžio
kvadratus. Ant vienos kvadrato pusės dėti 1-2 valgomus
šaukštus norimos uogienės. Kvadratą perlenkti pusiau į
trikampį, šakute užspausti tešlos kraštus, viršų aptepti kiaušinio plakiniu. Bandeles perkelti į
paruoštą skardą. Kepti 15–20 minučių, 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, kol pyragėlių viršus taps
sodriai auksinės spalvos. Išėmus iš orkaitės leisti bandelėms šiek tiek atvėsti.

BRONIUKO ORŲ PROGNOZĖ

IŠMINTINGI ŽODŽIAI

Liepos mėnesį mus džiugins šiluma,
kai termometro stulpelis šoktels iki 27
laipsnių šilumos. Saulė šildys, todėl mes
galėsime dažniau būti lauke trumpomis
rankovėmis, maudytis bei degintis saulėje.
Kartais sulauksime trumpalaikio vasariško
lietaus, o perkūnija bus retas reiškinys.
Neretai vėjas išsklaidys debesis ir vėl
pradės šviesti saulė. Tad džiaukitės gražiais
orais.

Niekas nieko nepraranda, nes
niekas niekam ir nepriklauso. Štai
tikroji laisvė: turėti svarbiausią
dalyką pasaulyje, bet jo nesisavinti
(Paulo Coelho).

LANKYTOJŲ KALBOS „PERLIUKAI“
 Vitalija teigė, jog „Meilė yra didelė šventė“.
 Draugams kalbant apie tai, ką valgė, Ingrida pasakė, jog
„Moliūgas – gryns kaip krepšinio kamuolys.“
 Bronius teigia, jog „Moteris ilgiau galvoja“.

Skyrelis „Darbuotojų kampelis“
TĘSIAME...
Vėl naujas numeris, nauja galimybė pristatyti Jums, mieli skaitytojai, dienos centro
nuostabiąsias... Šiame laikraštuko numeryje galėsite susipažinti su administracijos
darbuotojomis, iš kurių vieną tikrai gerai pažįsta dienos centro lankytojų tėveliai/globėjai, o apie
kitą mūsų kolektyvo narę turėsite galimybę sužinoti daaaaaaug daugiau. Mūsų ypatingosios
atlieka ypatingas užduotis. Mmmmmmmmmmmm, kas jos?
Ir pagaliau, pagaliau pristatau mūsų dienos centro daugelio
reikalų asę, visų mylimą Renatą. Sunku net įsivaizduoti
dienos centrą be šios šauniosios darbuotojos. Galėčiau vardinti
ir vardinti daug gerų darbų, kuriuos ji atlieka, bet, ką aš jums čia
pasakosiu. Mūsų lankytojai mielai sutiko pasidalinti mintimis
apie ją.
Lankytojų mintys apie RENATĄ:

Bronius - „Gera, mandagiai elgiasi, ateina pas
lankytojus, bendrauja, popierius rašo.“

Kastytis – „Linksma, suprantanti ir mėgstanti pajuokauti. Rašo projektus, paskui
išsiunčia, paskui laukia atsakymo ar laimėjom, ar nelaimėjom. Kai laimim pasako
jaunuoliams.“
Vitalija – „Renata graži moteris. Su kompu rašo, su Rima (buhaltere) šnekas.“

Toma – „Renata yra auklėtoja. Klausia, kokias dainas Toma dainuoji? Dirba prie
knygų.“

Ingrida – „Nuostabi, graži, protinga, stropi, mandagi, labai laiminga.“
Deivydas – „Labai faina, draugiška, malonus žmogutis.“
Gintarė – „Rašo su kompu. Eurus sumokėti nešu. Renata saugo vaikus, kalbamės,
kaip dirbam. Rūpinasi manimi. Su Renata darom valgyti, einam maudytis, piešiam.“
Skaičių jūros ir cunamiai... Taip, tikriausiai jau atspėjote. Pristatau mūsų mieląją
buhalterę Rimą (primenu, jog mūsų kolektyve yra dvi darbuotojos vardu Rima). Ji daug
skaičiuoja, suteikia daug įvairios naudingos
informacijos visiems darbuotojams jiems rūpimais,
svarbiais ir tikriausiai nesumeluosiu pasakydama,
kad visiškai nesuprantamais finansiniais klausimais, o
be viso šito dar atranda laiko dalyvauti įvairiose
dienos centro bendruomenės veiklose. Daugiau
įdomybių apie šią mūsų darbuotoją sužinosite
paskaitę lankytojų mintis.
Lankytojų mintys apie RIMĄ:

Bronius – „Pinigus skaičiuoja, gera, mandagi.“
Vitalija – „Jinai yra gera. Ji pasako: „Labas rytas“. Buhalterė dirba.“
Toma – „Skaičiuoja matematiką.“
Ingrida – „Džiaugsminga, graži, graži bliuska, šypsena labai graži. Darbe dirba
savo darbą.“

Gintarė – „Dirba, rašo su kompu. Pasisveikina.“
Kastytis – „Visada su nuotaika, skaičiuojanti pinigus. Atneša lapelius, kiek
suskaičiavo algos darbuotojams. Pasisveikina su jaunuoliais. Su nuotaika išvažiuoja iš
darbo.“
Bertos padėjėjas X
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