Kalba vaikai
Pusryčiams vaikai valgo manų košę.
Logopedė klausia vaikų:

Mokytoja Irena kalba apie profesijas, kas dirba
darželyje.

- Kokią košę valgote?

- Virtuvėje dirba virinėja, - pasakoja Goda.

Tyla. Logopedė sako:

- Tai manų košė.
- Ne, čia mano košė, ne tavo, - atsako Eimė.

Logopedė rodo juodos spalvos mašiną ir klausia:
- Kokios spalvos mašina?
- Nakties spalva, - atsako Nedas.

Logopedė rodo paveikslėlį, kuriame nupieštas
dramblys ir klausia:
- Kas čia?
- Baublys, - atsako Airidas.

Mokytoja su priešmokyklinukais eina ieškoti
paslėpto žaislo.
Mokytoja Irena sako:

Lukas atvyko į darželį po ligos (sirgo vėjaraupiais).
Auklėtoja klausia:
- Kas tau buvo, kuo sirgai?

- Niekas nemyli, nežaidžia su peliuku Mikiu,
žaisliukas pasislėpė.
Egita atsako:
- Tai ir neisim ieškoti.

- Taškeliais, - atsako berniukas.

Laikraštuko išleidimo iniciatyvinė grupė: Stasė Giedrienė, Jolanta Mockevičienė, Loreta Čėsnienė,
Birutė Lakštutienė, Lina Gerinksonaitė Klumbienė
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Baigiasi 2015-ji, bet praėję 2014-ieji dažnai prisimenami, nes paminėjome Telšių
rajono vaikų su negale centro veiklos 20-metį. Apžvelgti nuveikti darbai, įvertinti rezultatai
ir numatytos gairės
ateičiai. Įspūdingi jubiliejiniai renginiai nuskraidino kiekvieną į
prisiminimus apie neįgaliuosius (iš kurių 24 jau mirę), jų pasiekimus ir nesėkmes, tėvų
atsiliepimus, apie kolegas, kurie nenuilstamai dirba siekdami pozityvių rezultatų, apie
valdžios ir visuomenės požiūrio kaitą ir tiesioginę įtaką mūsų Mokyklos veiklai. Daug
kartų išgyvenome laukimo nuotaikas: uždarys, sujungs, iškels, pertvarkys... Tai buvo
trikdžiai, kurie kėlė kolektyvui vidinę psichologinę įtampą ir turėjo įtakos tiesioginiam
darbui. Tačiau šalia nelengvo kasdieninio darbo Mokyklos darbuotojai mėgsta keliauti ir
neformaliai bendrauti. „Ne visada svarbu viską pamatyti kelionėse, bet svarbiausia keliauti
ir pabūti kartu“ - sako daugelis kolegų.
Nuo 2014 m. spalio 30 d. patvirtinti nauji nuostatai ir pakeistas pavadinimas. Dabar vadinamės Telšių „Vilties“
mokykla. Tai biudžetinė įstaiga, daugiafunkcinis centras, kur vykdomos ugdymo, reabilitacijos, dienos užimtumo veiklos. Nuo
2014 m. gruodžio 16 d. gavome licenciją socialinei globai teikti. Taip pat Mokyklai suteikta „Įstaigos asmens sveikatos
priežiūros licencija“ teikimui slaugos-bendrosios praktikos slaugos ir kitas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas: kineziterapijos, masažo.
Mokykloje teikiamos ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo, transporto, maitinimo, bendrabučio
(apnakvindinimo) paslaugos. Lanko 106 ugdytiniai/klientai. Darbuotojų 64,75 etatai, dirba 79 darbuotojai. Visi darbuotojai yra
puikūs savo sričių specialistai, kurie nuolat tobulėja, domisi naujovėmis, bendradarbiauja su analogiškomis įstaigomis ir žinias
pritaiko kasdieniniame darbe. Mokyklos 2015 metų biudžetas-627 340,87 eurų, iš jų 393 762,00 –darbo užmokesčiui, iš kurio
242 048,00 pedagoginiam personalui. Didžiausia skola už šildymą- 10 115,00 eurų.
Transporto paslaugos teikiamos kasdien neįgaliesiems, kurie dėl savo negalios pobūdžio negali atvykti
visuomeniniu transportu arba tėvai negali jų atvesti kasdien į Mokyklą. Atvežame ir išvežame kasdien. Pirmadieniais atsivežame
mokinius/klientus iš rajono. Dėl finansinių galimybių penktadieniais nebeišvežiojame į rajoną. Bendrabutyje (naktinėse grupėse)
kasnakt pasilieka apie 30 mokinių/klientų, kurie patys neturi galimybės kasdien važinėti į Mokyklą ir namo, o mes neturime
finansinių galimybių teikti kasdien šios paslaugos. Labai reikalinga nauja transporto priemonė, dar vienas vairuotojo etatas ir
lėšos, kad kuo mažiau mokinių/klientų nakvotų Mokyklos naktinėse grupėse.
Trečius metus maitinimo paslaugas teikia UAB „Lisitėja“. Maistas labai kokybiškas, kurio nepalyginsi su
buvusiu teikėju - „Kretingos maistu“.
Kad darbai sektųsi, reikalinga ir gera fizinė aplinka, priemonės. Iš Mokinio krepšelio ir specialios tikslinės
valstybės dotacijos - ūkio lėšų nupirkta naujų baldų, ugdymo priemonių ir kt. Mokyklos bendruomenė ir kiti rėmėjai skyrė 2%
gyventojų pajamų dalį mokesčio (už 2014 metus dabar pervesta - 3 299eurai). Šių lėšų labai taupų panaudojimą sprendžia
Mokyklos Labdaros ir paramos komisija, pagal iš anksto sudarytą planą. 2015-2017 m. numatoma pastato renovacija, kuri turėtų
būti atlikta pagal investicinį projektą iš valstybės kapitalo investicijų programos. Projektą organizuoja ir vykdo Telšių rajono
savivaldybė. Vertė apie 2,7 milijono litų. Remonto darbus pradėjo vykdyti UAB „GinStar“.
Kalėdiniu laikotarpiu su šventinėmis dovanėlėmis mus aplanko kitų mokyklų/darželių mokiniai. Labai mums
reikšmingi Kalėdiniai susitikimai su Palangos senosios gimnazijos mokiniais ir mokytoja Nijole Redikienė, kuri jau 5-eri metai
organizuoja mūsų Mokyklai kalėdinę paramą. Šaunusis “Kalėdų senelis“ Remigijus Juška jau pradėjo akciją –„Parama kitam
vaikui“, kuri pasieks kiekvieną mūsų mokyklos mokinį/klientą. Todėl esame dėkingi visiems rėmėjams ir geradariams, kurie
mūsų nepamiršta ir įvairiomis formomis palengvina kasdienybę. Šalia džiugių akimirkų yra ir rimtų problemų: trūksta etatų labiausiai psichologo, nėra sutvarkytas Mokyklos pastatas, nėra pilnai pritaikyta neįgaliesiems vidinė ir išorinė aplinka. Mūsų
rajone visiškai nėra „Laikino atokvėpio tarnybos“, kur būtų galima neįgalųjį palikti artimųjų laidotuvių, tėvų atostogų ar ligos
metu, savaitgaliais ar kitais atvejais pvz., mamai pailsėti nuo savo vaiko negalės. Jei būtų lėšų, tokią tarnybą būtų galima įsteigti
mūsų Mokykloje ir esant reikalui padėti neįgaliųjų artimiesiems. Taip pat nėra „Grupinių gyvenimo namų“ suaugusiems proto
(kompleksinės) negalės asmenims, kur jie galėtų oriai gyventi netoli savo artimųjų, neišvežant jų į Duseikių pensionatą ar
panašias įstaigas. Todėl tėvams nesibaigia nerimas ir neužtikrintumas dėl neįgaliųjų ateities, galop nusivylimas, kad labiausiai
pažeidžiami visuomenės nariai nesulaukia rimtų pokyčių.
Mokyklos veiklos sėkmė svaria dalimi priklauso ir nuo vadovo veiksmingo vadovavimo, t.y. vadovas turi gerai
vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir racionaliai priimti įvairius sprendimus. Tačiau ne tik pats vienas jis privalo spręsti visas
Mokyklos problemas, bet svarbiausia- turi padėti kolektyvui jas suvokti ir patarti kaip su jomis tvarkytis patiems. Vadovas
neprivalo visko smulkmeniškai išmanyti, tam yra pasirenkami kompetentingi pavaduotojai, kurie, kaip savo srities specialistai,
žino ką ir kaip daryti. Vadovas pasitiki savo pavaduotojais, visais darbuotojais ir jų nuoširdžiu noru dirbti savo darbą, bet už
viską kas vyksta Mokykloje atsako - vadovas!
„Nepaveskime vieni kitų, dirbdami neįgaliųjų labui. Susiklausymas, pagarba ir pagalba vieni kitiems, nuoširdus
bendravimas ir tarpusavio supratimas lemia veiklos sėkmę ir gerus rezultatus. Visada stenkimės dirbti taip, kad ugdytiniai ir
klientai noriai lankytų Mokyklą, o darbuotojams kasdien būtų gera dirbti ir būti kartu“ – direktorė.
“Vilties” mokyklos direktorė Stasė Giedrienė

Meilė yra didžiausias visų vaikų poreikis.
Ji taip pat yra svarbi teigiamos disciplinos dalis. Kuo
dažniau rodai savo vaikui meilę, priglaudi jį bučiuodamas ir sakydamas “myliu tave”, tuo labiau vaikas nori
įrodyti, kad yra vertas tos meilės. Meilė leidžia vaikui
išsiugdyti pasitikėjimo ir savo vertės jausmą.

Klausyk atidžiai, ką sako Tavo vaikas.
Domėkis tuo, ką jis veikia ir ką jaučia. Užtikrink jį, kad
stiprūs jausmai yra geri – jeigu juos išreiškiame tinkamu
būdu. Kuo dažniau tai darysi, tuo rečiau turėsi taikyti bet
kokią discipliną.

Ribos yra reikalingos netgi ir labiausiai
mylintiems žmonėms, tokiems, kurie sugeba
klausyti vienas kito. Būti tėvu nereiškia, kad turime vien
tiktai nustatyti ribas. Atsimink, kad yra visiškai naturalu
ir normalu, kai vaikas bando tavo nustatytas ribas. Tai
nėra maištas, o pažinimo proceso dalis. Vaikai jaučiasi
saugesni, jeigu laikaisi ribų, kurias nustatei (su sąlyga,
kad jos yra realios), netgi jeigu kartais skundžiasi jomis.

Girk ir skatink savo vaiką. Tikėkis, kad
vaikas gerai elgsis ir skatink jį dėti pastangas. Girk
vaiką už gerą elgesį ir stenkis ignoruoti netinkamą
elgesį. Kuo dažniau niurnėsi, tuo rečiau Tavo vaikas
Tavęs klausys.

Gerbk savo vaiką taip, kaip gerbtum
suaugusįjį. Leisk jam dalyvauti priimant
sprendimus, ypač tuos, kurie liečia jį patį. Atidžiai
išklausyk jo nuomonės. Jeigu Tau knieti pasakyti jam
ką nors nemalonaus, pagalvok, kaip tai nuskambėtų,
jeigu pasakytum tai kokiam nors suaugusiam žmogui.
Atsiprašyk, jeigu pasielgei netinkamai.

Nustatyk dienotvarkę.Maži vaikai jausis
saugesni ir lengviau išvengs konfliktinių situacijų,
jeigu nustatysi dienos tvarką.Jie jausis laimingesni,
jeigu valgymui, miegui ir triukšmingiems žaidimams
bus skirtas tam tikras laikas.

Kiekvienoje šeimoje būtinos tam tikros
taisyklės, tačiau stenkis išlaikyti lankstumą labai
Juokas padeda iškrauti įtampą. Kartais tėvai

tampa tokie rimti, kad tėvystė nustoja jiems teikti
džiaugsmo. Pastebėk linksmąsias buvimo tėvu puses ir
leisk sau pasijuokti, kai tik tai yra įmanoma.

Pasaulio stebėjimas vaiko akimis ir įsivaizdavimnas ką jaučia Tavo vaikas, yra raktas, kuris
padeda suprasti jo elgesį. Prisimink, kaip jauteisi, kai
buvai vaiku ir koks nesuprantamas Tau atrodė
suaugusiųjų pasaulis, kai galvojai, jog su Tavimi
elgiamasi neteisingai.

mažų vaikų atžvilgiu. Kai jau nustatysi Tavo šeimoje
privalomas taisykles, būk nuoseklus(-i). Vaikai gali
pasijusti nesaugiai, jeigu vieną dieną įvedi kokią
taisyklę, o kitą dieną ją atšauki. Kartais būtina nustatyti kitokias taisykles, galiojančias ne namuose, kurias
taip pat reikia vaikui paaiškinti.

Nepamiršk savo poreikių! Jeigu visa tai
pradeda priminti labai sunkų ir varginantį darbą, jauti,
kad Tau trūksta kantrybės, skirk dalį laiko vien tik
sau. Padaryk ką nors, kas tau teikia malonumą. Jeigu
kada nors pajusi, kad pradedi nesitvardyti arba
kiekvienu momentu gali užrikti ant vaiko, pažeminti jį
ar užgauti, tuomet pasitrauk į šalį ir suskaičiuok iki
dešimties.

Dailės būrelis „Smalsučiai“

Gaminkime drauge su vaiku

Kiekvieną antradienį mokiniai turi galimybę susitikti malonioje, jaukioje kūrybinėje erdvėje meniniams gebėjimams lavinti.
Dailės būrelyje „Smalsučiai“ užsiimame tapyba, grafika, kompozicija, išbando dailės terapijos metodus, akademinį piešimą, piešiame
skambant muzikai, lipdome ir turime galimybę pažinti visas kitas kūrybos paslaptis. Mūsų užsiėmimai yra linksmi, įkvepiantys,
ugdantys ir prieinami kiekvienam.
Kūrybingumas yra esminis gebėjimas, kurį svarbu ugdyti asmenybės augimui. Dailės būrelyje stengiamasi išlavinti vaiko
piešimo įgūdžius, svarbiausia – sudaromos sąlygos atsiskleisti vaizduotei. Vaikai skatinami stebėti ir geriau pažinti juos supančią
aplinką. Išradingai, žaidimo forma skatinamas vaikų kūrybiškumas, saviraiškai
suteikiama laisvė atsiskleisti, pasijausti tikrais
menininkais. Vaikų piešiniais galima pasidžiaugti atskirame „Smalsučių“ stende.

Kur yra mėgstamiausia mažylių, vos pradėjusių ropoti ar vaikščioti vieta? Greta jo žaislų dėžės? Va ir ne. Turbūt ne
viena mama patvirtins, jog mėgstamiausia mažylių vieta – virtuvė, o geriausi žaislai – įvairūs virtuvės rakandai. Dauguma
mažylių užaugo kraustydami “apatinį stalčių” ir akies krašteliu stebėdami ten vykstančius mamos ir tėčio reikalus. Jeigu ir
Jūsų vaikui virtuvė yra mėgstamiausia vieta namuose ir jis nori padėti gaminant maistą, neslopinkite vaiko norų. Juk gaminti
maistą yra smagu. Tai natūrali veikla, padedanti vaikams vystytis ir plėtoti pažinimą. Gaminkite kartu, nuolat kalbėkite kaip
ir ką darote, įvardinkite produktų pavadinimus, o svarbiausia – pasitikėkite savo vaiku. Būtinai leiskite jam pjaustyti, lupti,
maišyti, minkyti, berti, plauti ir panašiai (žinoma, nepamirštant akylos Jūsų priežiūros akies kampučiu). Nuolat leisdami
vaikui padėti Jums virtuvėje galite ne tik kurti smagias šeimos tradicijas, lavinti maisto gaminimo įgūdžius, plėsti vaikų
žodyną žodžiais, susijusiais su maistu ir jo gamyba, bet ir keisti valgymo įpročius – skatinti valgyti vaisius, daržoves, kitus
maisto produktus, kurių nevalgė anksčiau. Tiesiog, pasirinkite sveiką receptą, paruoškite jį vaikui aktyviai (pagal savo amžių
ir sugebėjimus) dalyvaujant gaminimo procese. Kai patiekalas bus paruoštas, susitvarkykite kartu virtuvę ir .... suvalgykite ką
paruošėte!
Šeima ir ugdymo įstaiga yra atsakingos už tai, kad vaikas augtų sveikai. Todėl kilo idėja – ieškoti būdų, skatinančių
vaikus valgyti sveiką maistą, o ne tą, kuris jiems patinka. Specialioji pedagogė R.
Stulpinienė ir priešmokyklinės grupės pedagogė I. Kniukštienė parašė projektą „Draugiškas
maistas“, kuriuo iš sveikatos projektų rengimo programos gavo lėšų, kurių dėka galėjome
papildyti vaikų kasdieninę aplinką, specialistų kabinetus,
priemonėmis, skatinančiomis
susipažinti su vaisių, dažovių, kitų sveikų produktų įvairove, bei lavinčiomis kitus
pažintinius įgūdžius. Vykdant šį projektą sieksime bendradarbiavimo su vaikų šeimomis,
įdiegiant vaikams maisto gaminimo įgūdžius bei sveikos mitybos sampratą; suteiksime
tėvams žinių apie mitybą; kalbėdami apie sveiką mitybą, kartu su vaikais gamindami maistą
ugdysime socialinius, komunikacinius, pažintinius, meninius ir, žinoma, sveikos
gyvensenos gebėjimus; skatinsime sveikos mitybos įpročius kasdienėje vaikų žaidybinėje
veikloje bei specialistų kabinetuose, įgytas žinias vaikai galės įtvirtinti bendrų pamokėlių,
renginukų metu.

Dailės būrelio vadovė vyr. spec pedagogė Vilma Vaičiulė

Folklorinis ansamblis “Viltis”
Popamokinė veikla- tai neformalus ugdymas, kurio pagrindinis tikslas patenkinti vaiko poreikius bei interesus. Dalyvavimas folkloro ansamblyje skatina
mokinius pažinti savo tautos kultūrą, suvokti ją ir kritiškai vertinti kasdienę muzikinę
aplinką. Tradicinėje liaudies kūryboje atsiskleidžia žmogaus vidinis pasaulis,
gamtojauta, išmintis, bendravimo papročiai. Aš muzikos mokytoja, Asta Lukošienė,
folkloriniam ansambliui " Viltis", vadovauju ir mokau vaikus aštunti metai. Šiemet buvo
surinkta nauja grupė vaikų, nes mano senbuviai dalyviai jau užaugo ir išėjo į Socialinių
paslaugų grupę. Šiuo metu būrelį lanko 7 mokiniai. Vaikai yra mokinami muzikuoti,
groti su ritminiais muzikos instrumentais, dainuoja nesudėtingas lietuvių liaudies
daineles. Mokiniai noriai ir aktyviai renkasi į būrelio užsiėmimus, kurie vyksta dukart
per savaitę. Mokomės gyvenimo pagrindų: būti kartu, organizuotai atlikti užduotis,
atkakliai siekti tikslo. Mokomės pakantumo ir tolerancijos, išreikšti savo mintis žodžiu ir muzikiniais garsais. Gilinamės į muzikos
paslaptis- mokomės valdyti muzikos
instrumentą, interpretuot. Mokomės ir jau gebame atlikti nesudėtingus kūrinėlius,
gebame ritmiškai atlikti nesudėtingus ritminius darinius.
Įsisaviname kolektyvinio muzikavimo pagrindus- atlikti vokalines,
pritariančias partijas, o svarbiausia, visa tai sudėti draugėn ir emocingai pagroti. Puiku- štai jums ir muzika! Mes turime draugų ir
visada ieškome naujų.
Folklorinis ansamblis "Viltis" dalyvauja įvairiuose koncertuose, projektuose. Mėgstamiausia mūsų kelionė ir pasirodymas yra
kas du metai vykstantis projektas "Mes esam vienodi, mes norime būti kartu" Plungėje. Šis projektas skirtas neįgaliems vaikams ir
jaunimui integruoti į bendrą su sveikais vaikais meninio ugdymo procesą. Šis projektas yra vienintelis tokio pobūdžio visoje
Žemaitijoje. Labai tikimės ir laukiam, kad kitais metais mes vėl ten dalyvausim.
Ansamblio vadovė Asta Lukošienė

Technologijų būrelis
Šių mokslo metų pirmą pusmetį technologijų būrelio moksleiviai supažindinami
su pirminio medžio apdirbimo darbais. Tai medžio pjovimas, obliavimas, dildymas,
šlifavimas, jungimas medvaržčiais, dekoravimas ir
lakavimas. Šio proceso dėka
moksleiviai išmoksta dirbti su rankiniais medžio apdirbimo įrankiais. Moksleiviai bus
mokomi gaminti padėklus palangių gėlėms.
Būrelio vadovas Romas Lubis

Vyr. specialioji pedagogė Reda Stulpinienė

„Augu sveikas ir žvalus“
Nuo 2015 metų birželio mėn. 5 dienos iki gruodžio mėn. 31 dienos
Telšių „Vilties“ mokykloje vyksta vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo
projektas „Augu sveikas ir žvalus“. Teikiant šį projektą tikėjome, jog mūsų
idėjos, stiprinti teisingą vaikų, tėvų požiūrį į sveiką gyvenseną, ugdyti norą
aktyviai judėti, taps realybe. Siekėme, kad atsirastų palankios galimybės
neįgalių vaikų aktyviai fizinei veiklai lauke. Nutarėme, kad mūsų mokyklos
vaikams labai reikalingas lauko
inventorius. Džiaugiamės, kad projekto „Augu sveikas ir žvalus“ idėjos įgavo
pagreitį. Telšių rajono savivaldybė projektui skyrė 400 eurų. Už finansinę paramą, 200 eurų, esame dėkingos - Robertui
Januliui, Remigijui Rusteikai, UAB „Metoeros“ direktoriui Pauliui Mazrimui, UAB „Tela“ Romanui Klingeriui, UAB
„S.Jurkus ir partneriai“ Stanislovui Jurkui, UAB „Gardumynai“ savininkams.
Mūsų sumanymus įgyvendino A.Pukinskis iš Janapolės, kuris ir pagamino įrenginius. Mūsų mokyklos darbuotojai
Remigijus ir Rimas juos įtvirtino. Dabar mūsų auklėtiniai gali džiaugtis nauja žaidimų aikštele.
Projekto vadovė socialinė darbuotoja Audronė Rusteikienė. Auklėtojos: Jūratė Kazalupskienė ir Jeroslava Liakienė
Projekto tikslas:
Bendradarbiaujant su šeima formuoti teisingą požiūrį į sveiką gyvenseną, ugdyti norą aktyviai judėti, didinti
organizmo fizinį pajėgumą bei teigiamą nuostatą į sveikatos stiprinimą. Sudaryti palankias sąlygas neįgalių vaikų
aktyviai fizinei veiklai lauke.
Projekto uždaviniai:

Stiprinti vaikų fizinę, psichinę, dvasinę sveikatą.

Suteikti, įtvirtinti ir gilinti žinias apie fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai.

Organizuoti tėvų susirinkimus ir plėsti jų žinias, apie vaikų aktyvią fizinę veiklą.

Inicijuoti tėvus bendradarbiauti, keistis patyrimu ir informacija.
Socialinė darbuotoja Audronė Rusteikienė

Gruodžio 3 d.- Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena
Mes esame tokie maži, o šis pasaulis- toks didžiulis. Būkim vienas kitam artimesni. Ištieskim ranką- atsikelt
padėkim. Ištieskim kitą- apkabinkime pečius. Nusišypsokim- šypsena lai sako - aš tavo draugas. Būki juo ir tu!
“Vilties žiburėlio” kūrybinė grupė

Dienos socialinės globos skyrius

Po vasaros atostogų labai pasikeitęs ir atsinaujinęs savo veiklą pradėjo Dienos socialinės globos skyrius. Mūsų
gretas papildė 5 jaunuoliai, tai visiems gerai pažįstami – Ligita, Edvinas, Žanas, Laurynas, Šarūnas, Ernestas. Dabar
Dienos skyrių lanko 22 klientai.
Tai dar ne viskas. Turime ir 6 naujus darbuotojus. Be jau pažįstamų – socialinio darbuotojo padėjėjų Živilės,
Laimutės, Adelės ir muzikos vadovės Astos – mūsų darbuotojų komandą papildė puikūs užimtumo specialistai – Rimas
Jonušas, Rūta Jonušienė, Vilma Vaičiulė.
Šiuo metu Dienos skyriuje yra vykdomos medžio darbų, aplinkos tvarkymo, muzikos, rankdarbių, dailės
užimtumo veiklos. Užimtumo metu padaroma daug puikių darbelių bei atliekama naudingų mūsų visai bendruomenei
darbų. Besidarbuojant laikas pralekia akimirksniu, tad mūsų jaunuoliai į namus išvyksta, kad ir truputį pavargę, tačiau
kupini gerų įspūdžių, emocijų.
Kai mūsų tiek daug, tai reikėjo ir papildomų patalpų. Dabar esame įsikūrę erdviose patalpose, tik labai laukiame,
kol tos patalpos bus suremontuotos.
Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos ir artėjančių švenčių proga linkime dar daugiau džiugių akimirkų, šypsenų,
meilės, gerumo, išminties, stiprybės bei vilties!
Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui Aušra Vanagaitė

Vaikai ragina mamas daugiau dėmesio skirti savo sveikatai

Mūsų mokykla prisijungė prie Agnės Zuokienės inicijuoto projekto „Nedelsk“. Visi kartu lankstėme origamį
gervelę ir ją, kaip sveikatos simbolį, kartu su laišku perdavėme mamytėms. Tai buvo vaikų prašymas mamoms daugiau
dėmesio skirti savo sveikatai, tikrintis dėl ligų, kurias galima išgydyti, jei diagnozuotos laiku.
Socialinė pedagogė Loreta Čėsnienė
Socialinė darbuotoja Audronė Rusteikienė

