ŠVENTINIS PRIEDAS

Te pražysta šventų Kalėdų rytą
Stebuklingos snaigės ant langų.
Ir pušies šakelė sidabru nušvis,
Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu
Tegul šis stebuklas aplanko Jus.
Su šventėmis globos namų darbuotojai ir
gyventojai.
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Irena Šernienė
Tegul šventinė nuotaika,
Pripildžiusi širdis šviesos,
džiaugsmo
Ir viltingo laukimo,
Neapleidžia Jūsų visus metus.
Lai ateinančiais metais
Jus lydi puikios idėjos,
Energija ir gerovė.
Te bus tai naujų galimybių
Ir sėkmingo bendradarbiavimo
metai.
Darbo taryba
Sveikinu savo grupės darbuotojus socialinę
darbuotoją
Ritą
Zakarauskienę, socialinio darbuotojo
padėjėjus
Ramutę
Banevičienę,
Virgiliją
Mackevičienę,
Ričardą
Radzevičių, Rimą Valaitienę ir Albiną
Bindokienę artėjančių šv. Kalėdų ir
Naujųjų metų proga. Linkiu daug
sveikatos, laimės, džiaugsmo. Dėkoju
už nuoširdų ir gerą darbą.
5 grupės gyventojas Renatas Burkšaitis

Šventų Kalėdų džiaugsmas
Apglėbia šiluma.
Jau artinasi šventė,
Palaimą nešdama.
Ir suvirpės vėl širdys
Nuo spindinčių kerų.
Linksmų šventų Kalėdų
Ir metų Jums gerų!
9 grupės bendruomenė

Kalėdų šventėje daug paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų,
dėmesio vienas kitam. Linkim, kad šis nuostabus laikas būtų
skirtas ne liūdesiui, bet įvairiems geriems darbams,
prasmingam bendravimui, gyvenimo peržvelgimui ir naujų
planų kūrimui.
Sveikiname su artėjančiomis šventėmis!!!
… 8 grupės bendruomenė ...
Kalėdos!
Kažkas nepaprastai stebuklingo!
Nepakartojamas laikas!
Metų saldiklis!
Tylių apmąstymų akimirka!
Ypatingi prisiminimai!
Galima apsieiti be dovanu,
Bet juk reikia Kalėdų magijos.
Mieli globos namų gyventojai ir darbuotojai, linkime Jums
Kalėdų magijos...
1 gr. gyventojos

Mielieji saviveiklininkai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus su artėjančiais Naujaisiais 2019
metais! Linkiu stiprios sveikatos, jėgų ir energijos. Šventę
pasitikime su gražesnio ir prasmingesnio gyvenimo viltimi.
Išlikite laimingi!
Muzikos vadovė Vida Valentienė

Kalėdos – atsinaujinimo ir susitaikymo metas, kai prisimename esančius toli, susitinkame su draugais ir
artimaisiais, vieni kitus sveikiname.
Kalėdų rytą teišsipildo visos Jūsų svajonės, o Kalėdų šventė teatneša gerų permainų Jūsų gyvenime!
Rimvydas Žiemys

Išmokim atleisti, išmokim pamilti,
Ant angelo sparno į dangų
pakilti.
Uždekim širdyse Kalėdų žvakelę,
Tegul ji apšviečia kiekvieną
kertelę...
Su šventom Kalėdom!
Jums linki 10 grupės bendruomenė

Mielieji,
Kai metų virsmas prasideda gruodį, o tamsa užleidžia
savo vietą plintančiai šviesai – ateina slaptinga Kalėdų
naktis, nešdama ramybę, meilę ir viltį. Lai sušildo ji
užgautas širdis, paguodžia sužvarbusias sielas ir
stiprina tikėjimą savo artimu, pačiu savimi…
Prasmingų Šv. Kalėdų ir linksmų Naujų metų Jums linki
11 grupės bendruomenė.

Tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime,
Kurie kupini ieškojimų, atradimų ir
džiaugsmo,
Nuskaidrinti bendravimo ir abipusio
pasitikėjimo,
Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais
pasiekimais.
Tegul šiuo nuostabiu laikotarpiu Jūsų širdys
prisipildo meile,
Protas – išmintimi,
O dvasia – stiprybe, viltimi ir tikėjimu!

Žiemos taku šventės jau atėjo,
Teatneša daug laimės,
džiaugsmo valandų,
Lai sunkios valandos Jums
pralekia lyg vėjas,
O laimės dienos slenka
pamažu...
Su šventom Kalėdom Jus
sveikina 12 grupės
bendruomenė

Tebūnie Jums geras šitas rytas,
Prasmingų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų – 2019 metų
Jums linki 7 grupės gyventojos ir darbuotojos!

Kai žiema vėl žemę nubučiuos.
Ir kai žodžiai gerumu pavirtę,

Sušilkime prie žmogiškumo – šventų Kalėdų – laužo,
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi,
Ir šilumos, lyg duonos atsikandę,
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni...
Su šv. Kalėdom ir ateinančiais Naujaisiais metais!
SPĮ užimtumo specialistės Lolita ir Karolina

Tūps lyg paukščiai ištiestuos delnuos.
Svajonės, trapios lyg varvekliai,
Eis sutikt naujos aušros.
Tebūnie Jums geras šitas rytas,
Ir diena, ir metai nuo pradžios.
Su šv. Kalėdomis Jus sveikina 5 gr.
darbuotojai ir gyventojai!

Tegul Kūčių vakaro šviesa sušildo ir sujungia mūsų širdis. Būkime vieni kitiems atidesni ir
geranoriški. Išklausykime ir išgirskime. Atsiverkime gerumui. Tegul Kalėdų rytas
dovanoja džiaugsmą, viltį, ramybę bei išpildo svajonės.
Linkime jaukių, šviesių ir kvapnių šventų Kalėdų!
Renata, socialinio darbo padalinio vedėja
Aušra, vyresnioji socialinė darbuotoja
Tegul su laime, su džiaugsmu,
Su paprastu švelniu juoku
Ir dideliu tikrų draugų būriu,
Ateina gražiausios metų šventės!
Globos namų gyventojus ir darbuotojus su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais
metais sveikina globos namų tarybos nariai.

