Kiekvienas žmogus turi savyje

Vykdomi užsiėmimai:

neatskleistų tikslų ir siekimų.

• Darbinė veikla:

Jeigu Jūs

- siuvimas, siuvinėjimas;

- Jaučiate nepasitenkinimą ir

- mezgimas, nėrimas, vėlimas;

nusivylimą dabartine situacija
- Nerandate galimybių savęs realizuoti
- Stokojate pasitikėjimo savimi...

- keramika;
- darbeliai iš gamtinių medžiagų;
- medžio darbai, pynimas iš vytelių.
• Kūrybinė veikla:

dalyvaukite
socialinių paslaugų centro
bendruomenės gyvenime
Dienos socialinė priežiūros centre

- dailė, darbai iš popieriaus;
- meninė veikla.

teikiamos dienos centre:
• Informavimas ir konsultavimas
(neįgaliesiems ir jų artimiesiems).
• Tarpininkavimas ir atstovavimas,
bendravimas.
• Psichologinis konsultavimas.
• Pagalba neįgaliesiems ir jų šeimoms
sprendžiant socialines ir psichologines
problemas.

• Socialinė pažintinė veikla:

• Maitinimo organizavimas.

- kompiuterinių įgūdžių lavinimas;

• Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir

vykdomų užsiėmimų metu Jūs ne tik

- bendravimo įgūdžių lavinimas;

realizuosite savo sugebėjimus, bet ir

- kasdieninių gyvenimo įgūdžių

atskleisite asmenines galimybes.

Paslaugos,

lavinimo užsiėmimai;
- teminiai pokalbiai (diskusijos,
paskaitos);
- laisvalaikio, kultūrinių renginių,
tradicinių švenčių organizavimas
(išvykos, vakaronės).

• Sportinė veikla.

palaikymas.
• Darbinių įgūdžių ugdymas.

2004 m. įkurta Gargždų miesto ir
aplinkinių
seniūnijų
gyventojų
socialinius
poreikius
tenkinanti
socialinių paslaugų įstaiga, kuri
siekia teikti geros kokybės socialines
paslaugas, sudarant sąlygas asmeniui
(šeimai) ugdyti bei stiprinti gebėjimus
ir galimybės savarankiškai spręsti
savo socialines problemas, palaikyti
socialinius ryšius su visuomene, o taip
pat padėti įveikti socialinę atskirtį.
Mūsų darbo laikas:
I-IV nuo 7.30 iki 17.30 val.
V – nuo 7.30 iki 16.15 val.
Grupiniai užsiėmimai vyksta:
II – IV nuo 9.00 iki 13.00 val.
Mūsų adresas:
Sodo g. 1/Minijos g. 9, Gargždai
El. paštas:
gargzduspc@gmail.com
Interneto svetainė www.gargzduspc.lt
Telefonas pasiteiravimui:
(kviesti direktorės pavaduotoją
socialiniams reikalams Vilmą
Bružienę)
8 46 470202,
8 686 33702

Norintiems ir galintiems
paremti
Gyventojai,
mokantys
pajamų mokestį, savo nuožiūra
gali skirti iki 2 procentų paramą
užpildydami formą „Prašymas
pervesti 2 procentus pajamų
mokesčio
sumos
Lietuvos
vienetams,
pagal
Lietuvos
Respublikos labdaros ir paramos
įstatymą, turintiems teisę gauti
paramą“ nurodant mūsų įstaigos
pavadinimą, kodą ir adresą.
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