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Skyrelis „NAUJIENAI“
VELYKOS DIENOS CENTRE
Dienos centro jaunuoliai, kaip jau tapo įprasta paminėjo Šv. Velykas. Su darbuotojų pagalba
iš pat ryto jaunuoliai ėmėsi darbo: margino kiaušinius įvairiomis technikomis, klausėsi pasakojimų
apie pagrindinius Šv. Velykų papročius ir tradicijas, patys pasakojo, kaip jie švenčia šią gražią
pavasario šventę. Vėliau visi dalyvavo rungtyse: „Kieno margutis stipriausias“, „Kiaušinių
ridinėjimas“. Šventės pabaigoje jaunuoliai pasivaišino pačių padarytu pyragu.

ŠTAI IR ATĖJO PAVASARIS!
Pavasaris – vienas iš nuostabiausių metų laikų, kuomet kiekvieną dieną saulės spinduliai
tampa vis šiltesni, dangiška mėlynė – sodresnė. Išėjus į lauką galima išgirti paukščių čiulbėjimą,
pamatyti žaliuojančius medžius ir daugiau linksmesnių veidų. Dienos centro jaunuoliai taip pat
džiaugėsi atėjusiu pavasariu, dalijosi šypsenomis, gera nuotaika, grožėjosi žydinčiais medžiais bei
prie jų pozavo.

KURŠĖNŲ – PUODŽIŲ SOSTINĖS – MIESTO ŠVENTĖ
Paskutinį gegužės savaitgalį (2015-05-30) vyko Kuršėnų miesto šventė. Joje buvo
eksponuojami III-ojo Lietuvos puodžių karaliaus Broniaus Radecko keramikos darbai,
koncertavo miesto muzikinės grupės bei svečiai. Visi norintys, savo sukurtus rankdarbius galėjo
ne tik parodyti, bet ir parduoti tautodailininkų ir prekybininkų mugėje. Šventėje buvo galima
pamatyti ir VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ lankytojų darbelius, pagamintus
iš molio (vazelės, smilkalinės, lėkštutės, žvakidės ir t.t.), tekstilės (liaudiškais motyvais išdabinti
knygų skirtukai, apyrankės, minkšti meškučiai, padėkliukai ir t.t.). Didžiausio susidomėjimo
sulaukė iš spalvotų karoliukų suverti medeliai, kurie rado vietą dažno kuršėniečio namuose.
Dėkojame, šventėje dalyvavusiems žmonėms, kurie nestokojo pagiriamojo žodžio ir aukojo
mūsų Dienos centrui.

MOTINOS DIENA
Pirmasis gegužės sekmadienis – viena nuostabiausių pavasario švenčių, kai gražiausi gėlių
žiedai dovanojami mamoms, globėjoms. Už jų rūpestį ir meilę dienos centro jaunuoliai ruošė
dovanėles iš nevystančių žiedų.

PRADŽIA...
2015 m. birželio 2 d. prasidėjo projekto „Po lietaus... visuomet šviečia saulė“ veiklų
įgyvendinimas. Pirmasis susitikimas įvyko su Pavenčių mokyklos mokiniais. Kartu su
iniciatyvine grupe, projekto dalyviai spalvino mandalas ir dekoravo daiktus su vandens
dažais.
Siekiant tolerantiško bendravimo, projekto dalyviai žaidė žaidimą „Komplimentas“.
Vienas kitam sakė gražius žodžius: ,, Esi graži“, „Tu graži“, „Geras draugas“, „Protingas“.
Jaunuolių mintys:
„Iš pradžių buvo toks nedrąsumas, nes vis

Benigna
„Patiko mandalas
piešti.“

tiek nauji draugai, bet po to susipažinom.
Draugiškai dekoravom dėžutes su Laura.
Viskas patiko, bet bendravimo nebuvo.“

Kastytis

„Patiko draugai bei
spalvinti
mandalas.“

„Merkėm dėžutes į vandenį su dažais. Labai patiko.
Susiradau draugų. Norėčiau dar sudalyvauti tokioje
veikloje.“
Mantas
„Viskas patiko. Dėžutes merkiau ir
atvirutes. Spalvinau mandalas. Kai čia
buvom, tos trys merginos patiko. Buvo
viskas gerai.“

Bronius

KELIONĖ PO PASAKŲ ŠALĮ...
Pirmąjį vasaros ketvirtadienį (birželio 4 d.) į Dienos centrą atkeliavo pasakos, kurias
dovanojo Kuršėnų miesto viešosios bibliotekos darbuotojos. Dienos centro jaunuoliai turėjo
galimybę susipažinti su biblioterapija. O kas tai? Paklaustų dauguma. Į šį klausimą jau gali
atsakyti Dienos centro lankytojai:
Biblioterapija – „knygas skaityti ir
atsipalaiduoti“. Jaučiausi „liuks, mieguista,
ramiai.“

Renata

„Tai suprantu kaip knygų skaitymą,
klausymą. Pasimokiau, kad
skubėdamas ir reikalaudamas daug
– niekur nenuskubėsi ir padarysi
tiek, kiek suspėsi per dieną.“

Benigna

„Gražios pasakos. Jaučiau gerumą.
Ramybė buvo.“

Mantas

„Biblioterapija yra jausmas...o
jausmas yra skausmas. Kai
mums reikėjo miegoti, tai buvo
kaip sutemusi naktis.“

Ingrida

ANGELAI SARGAI“ – MŪSŲ DRAUGAI
Birželio 10 d. buvo ypatinga diena. Į Dienos centrą atvyko Kuršėnų policijos nuovados
vyriausioji specialistė A. Sirtautienė kartu su savo kolege. Jaunuolius sudomino pareigūnių
pasakojimai apie kelių eismo ir gražaus elgesio taisykles. Buvo pademonstruoti prevenciniai
Amsiaus filmukai bei pareigūnų amunicija.
Jaunuoliai aktyviai dalyvavo diskusijoje, pareigūnių klausinėjo apie juos dominančius
dalykus. Ši diena buvo tikrai įsimintina, o lankytojai noriai dalinosi savo įspūdžiais.

„Prisiminiau, kaip reikia taisyklingai eiti per
kelią. Įdomiausia buvo, kai pasakojo apie
elektros šoko prietaisą, papasakojo, kur ir dėl
ko jis panaudojamas, kai žmonės būna
agresyvūs.“

Mantas
Jurgita

„Labiausiai patiko, kaip buvo
atsakinėjami klausimai. Įsiminė
labiausiai, kad policininkai –
angelai sargai.“

„Man tai patiko, kai įjungė
sirenas išvažiuojant.“

Žilvinas

Skyreliai „KĄSNIUKS“ bei „PAGALVOK IR ATSAKYK“

LAIKRAŠTUKO
ATSAKYMAI NR. 5
1. Vanduo
2. Šerkšnas
3. Debesys
4. Žvaigždės
5. Akmuo

BRONIUKO ORŲ
PROGNOZĖ
Liepos mėnesį numatomi
trumpalaikiai lietūs bei vėsoki
orai, tad neišvengsime stipraus
vėjo bei liūčių. Temperatūra
svyruos nuo 17-20 laipsnių
šilumos.

IŠMINTINGI ŽODŽIAI
Suprask, kad tikroji laimė glūdi tavyje. Nešvaistyk laiko, ieškodamas ramybės,
pasitenkinimo ir džiaugsmo išoriniame pasaulyje. Prisimink, kad laimė ne tada, kai turi arba
gauni, o tik tada, kai pats duodi. Atsiverk. Dalykis. Šypsokis. Apkabink. Laimė – kaip kvepalai,
kurių negali išpilti ant kitų bent keliais lašeliais neaplaistęs ir savęs. (Ogas Mandinas)
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