PROJEKTO „NEĮGALIŲJŲ JAUSMŲ SPALVOS“ PRADŽIA
Kovo 27-28 dienomis įvyko du susitikimai su Kuršėnų meno mokyklos dailę
besimokančiais mokiniais. Įgyvendinant projektą „Neįgaliųjų jausmų spalvos“ buvo
suorganizuota veikla, kuria siekiama, kad meno mokyklos mokiniai susipažintų su negalią
turinčiais jaunuoliais, pažintų jų vidinį pasaulį, emocijas ir tai perteiktų piešiniuose.
Jaunuolių mintys iš susitikimų:

Bronius – „Vaikščiojom. Aprodė viską...
Biški trūko informacijos apie gitaras, kaip groti“.
Sunkiausia buvo „kalbėt su žmonėmis nepažįstamais.
Apie gėdą biški sunku buvo... Kai sulaužau, paklaust
gėda“.
Vitalija – „Mokiniai sakė, dėl ko esat pikti?
Apie kavą daugiausia, kad prie kavos negalima šaukti“.
Mantas G. – „Vedžiojo visur, rodė kaip iš
molio daro. Alfuks grojo su gitara. Smagu į Alfonsą žiūrėt. Arbata vaišino, sausainiais.
Paskui rašėm. Aš namą nupiešiau, saulę, medžius, nes tai yra laimė. Kalbėjom, pašnekėjom.
Nebaisu bendraut“.
Jurgita – Įdomu buvo. Ten tokia mergaitė
Vika buvo. Ji gal nežinojo, kaip su mumis
bendraut, bet patiko su mumis bendraut. Ji
parodė savo darbus: nupieštą paukštį ir
ranką. Ji norėjo dar bendrauti ir išmokinti
mane groti su gitara. Aš neišsigandau. Prie
svetimo aš pradedu bendraut“.

IŠVYKA
Kovo 31 dieną vykome į spektaklį „Šokantys berniukai“ (pagal J. Glinskio pjesę).
Džiaugėmės galėdami pažiūrėti kaip kiti nuostabiai vaidina bei puikiai praleisti laiką. Štai jaunuolių
įspūdžiai:
„Per daug mušos. Negerai smurtaut, reik gyvent draugiškai. Per
daug stumdės ir šūkavo. Man iškart baisu pasidarė“. Tikėjausi,
„kad bus gražesnis spektaklis. Biški buvau išsigandęs, kai
pradėjo stumdytis“.

Mantas G.

Bronius

„Šoko mergos, dėdžiai šoko...
Laužas degė, kažką užkūreno...
Dainavo gražių dainų, bet
nesupratau“.

„Blogai. Už plaukų
nepatiko, kai tempė.
Negalima muštis.
Šaukti nemandagu“.

Toma

Skyreliai „KĄSNIUKS“ bei „ORAI IR IŠMINTIS“
RECEPČIUKAS
„Pieno kokteilis su vaisiais“
Jums reikės: 3 v. š mėlynių uogienės, 2 bananų, 200g šaldytų
braškių ir 1 l pieno.
Kaip pagaminti: Į plakimo indą sudėti supjaustytus bananus,
šaldytas braškes ir mėlynių uogienę. Viską sutrinti. Vėliau supilti pieną
ir vėl viską suplakti. Gautą masę supilti į stiklines, įdėti šiaudelį ir
skanauti. SKANAUS!

BRONIUKO ORŲ PROGNOZĖ

IŠMINTINGI ŽODŽIAI

Pavasaris bus lietingas, pūs stiprus
vėjas, bet kartais išlįs saulė ir šildys mus iki
20 laipsnių šilumos. Dar gali pasitaikyti
šlapdriba ir šalnų iki 1 laipsnio šalčio, bet čia
nieko baisaus, nereikia išsigąsti. Po
pavasario mus pasitiks karšta vasara.
Temperatūra pakils iki 18 laipsnių šilumos, o
vėliau bus dar karščiau. Kartais palis. Po
sėkminių galės pradėti maudytis.

Ten, kur jūsų mintys, ten ir jūs
patys. Visuomet stenkitės būti
geroje vietoje!

LANKYTOJŲ KALBOS „PERLIUKAI“
Kalbėdami mūsų lankytojai neretai paberia tokių „perliukų“, kuriuos verta užsirašyti, nes
ateityje tikrai bus, ką su šypsena prisiminti. Štai keli šmaikštūs, įdomūs, nuostabūs „perliukai“:
 Giedrė užbaigia išgirstą mintį:
Duodamas šansas pasitaisyti „KAVOS“.
 Staiga Vitalija pasakė:
„Lempas dega. Rodo, kad gera mergaitė esu.“
 Pagal Ingridą „TULČIKAS“ yra tualetas.
 „ČIUOŽĖMIS“ Jurgita vadina slides.

***PRADEDAME RAŠYTI NAUJĄ SKYRELĮ***

Skyrelis „Darbuotojų kampelis“

PRADEDAME...
Šiame skyrelyje pamatysite, paskaitysite apie mūsų darbuotojus. Čia turėsite galimybę
sužinoti, kas yra nežinoma, pamatyti, kas yra nematoma, nes juk dažnai mes net
nesusimąstome – kaip, kas ir iš kur viskas atsiranda mūsų dienos centre.
Taigi, taigi, taigi, pradedame!
Visi čia dirbantys nuostabieji darbuotojai turi savo pareigas, tačiau pagrindinė ir pati
pačiausia mūsų misija - tai saugoti, mylėti bei gerbti dienos centro lankytojus, kad jie jaustųsi
saugūs bei reikalingi. O, kad visa tai įgyvendinti reikia atlikti įvairiausius darbus, kurie
kartais būna įdomūs, reikalaujantys nemažai atsakomybės, kartais iš pirmo žvilgsnio atrodo,
kad visai nereikšmingi, bet visi be galo svarbūs. Būna dienų, kai darbuotojai lekia, bėga,
skuba, bet darbo rezultatai labai nudžiugina, būna dienų, kai susimąstome, koks ypatingas ir
svarbus mūsų darbas.
Taigi, pagaliau pristatau darbuotojus, kurie atlieka išskirtines pareigas. Jų dėka pasaulis
sužino apie visus įvykius vykstančius mūsų dienos centre. Tai
Berta ir Živilė. Mūsų nuostabioji Berta yra šio laikraštuko
kūrėja bei redaktorė. Ji ima interviu iš lankytojų – surašo jų
mintis iš pradžių į savo knygą apie įvairius lankytojų pojūčius,
patirtus išvykų, renginių ar švenčių metu. Šis darbas ypatingas,
reikalaujantis daug kantrybės ir ryžto. Po to pasiima savo knygą
ir kartu su savo padėjėjais Kastyčiu, Ričardu, Ingrida, Mariumi
bei dauguma kitų sėda prie kompiuterio ir nurašo tekstus
iš knygos. Berta labai kruopšti, ji viską, viską sudeda, įkelia
nuotraukas ir dar kartą dėlioja bei perdėlioja į šį laikraštuką.
Ir tada išpuoselėtas bei daug kartų peržiūrėtas laikraštukas
iškeliauja į platų pasaulį...

Jaunuolių mintys apie BERTĄ:

Bronius – „Gera, draugiška. Padeda šakeles verti iš karoliukų, kai suklystu“.
Kastytis – „Linksma, išdykus, padeda, mėgsta išdaigas, mėgsta medelius daryti.
Ligtais viskas“.
Deivydas – „Labai faina darbuotoja, simpatiška“.

Renata – „Linksma pasiutėlė, išdykėlė. Padeda kai reikia“.
Kartu su Berta (su kuria jau spėjote susipažinti), žinią visuomenei apie mus skleidžia dar
viena nuostabi darbuotoja – Živilė. Ji visur ir visada fotografuoja, stengiasi įamžinti
labiausiai įsimintinas akimirkas, kad galėtume prisiminti mes patys bei parodyti jums, kur ir
kada buvome, ką ir su kuo darėme. Šis darbas Živilei
laaaaaaabai patinka ir tinka . Be viso šito mūsų darbštuolė
praneša visas naujienas facebook‘o paskyroje – VšĮ „ Dienos
centras sutrikusio intelekto asmenims“. Ten Živilė rašo,
kur mes keliaujame, kokie svečiai lankosi pas mus bei, kas
švenčia gimtadienį, įdeda įvairiausių nuotraukų, kurias
pati atsakingai išrenka bei redaguoja.
Paskaitykime, kaip jaunuoliai apibūdina ŽIVILĘ:
Ramunė – „Nuostabi, nuoširdi“.

Mantas G. – „Yra graži, moka dirbti, prižiūri lankytojus,
kai einam pasivaikščioti į lauką – padeda eiti. Kai
švenčiam gimtadienius, Živilė mus fotografuoja. Živilės mašina graži, plaukai gražūs“.
Kastytis – „Šilta, draugiška. Padeda mankštoje pavaikščiot, kad nenukrisčiau. Pataiso
kavos ir laukia, kol
išgersiu“.
Naujas Bertos padėjėjas X
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