PPI NAUJIENRAŠTIS. 2013 BIRŢELIS
Prašome susipaţinti su VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" (PPI) naujienomis 
Gegužės 10-11 d., įgyvendinant projektą „PPI darbuotojų ir savanorių socialinio verslumo
kompetencijų ugdymas“ vyko PPI darbuotojų ir savanorių mokymai „Savanorių darbo
organizavimas ir vadovavimas“. Mes mokėmės apie savanorystę, apie socialinį verslumą ir
apie kitus dalykus. Mokymai vyko kaimo turizmo sodyboje Širvintų rajone. Kursus
organizavo ir vedė VšĮ "W2W projektai". Mokymai buvo naudingi ne tik informacijos
gausa, bet aptarėme ir įvairius mūsų saviraiškos bei veiklos klausimus.
Taip pat vyko savanorių mokymo programos ir metodikos rengimas, įrangos įsigijimas bei
PPI internetinio puslapio atnaujimas. Šios priemonės finansuojamos iš Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programos.
Daugiau informacijos apie programą www.cpva.lt. Paslaugos perkamos pagal VP taisykles.
ARTIMIAUSI RENGINIAI: 2013 m. birželio 26- liepos 3 dienomis, šalia garsios pušynais
Labanoro girios, vyks ketvirtoji PPI organizuojama vaikų ir jaunimo vasaros stovykla
„Labanoro šėlsmas“ (V.Čepulienės kaimo turizmo sodyba, Utenos rajonas Pliauškečių
kaimas). Vadovai – profesionalūs savanoriai, skautai, Karo akademijos studentai. Į stovyklą
ilsėtis galime pakviesti 35 vaikus, nuo 6 iki 16 m. amžiaus. Šios stovyklos pagrindinis
tikslas – skirtingų patyrimų vaikų socializacija. Mes siekiame, kad vaikai, turintys įvairias
gyvenimo patirtis, turėtų panašias sąlygas ir galimybes turiningai praleisti vasaros
atostogas. Vienos vaiko stovyklos kelialapio kaina – 400,00 Lt.

Kviečiame paremti PPI stovyklą - socialinę iniciatyvą: moraliai ir materialiai padėti
globėjų šeimoms, kompensuojant jų šeimose globojamų ir biologinių vaikų aštuonių dienų
poilsį vasaros stovykloje. Akcija siekiame atkreipti dėmesį į svarbų globėjų darbą, taip bene
pirmą kartą siekiame suteikti visokeriopą paramą globėjų šeimai: globojami vaikai praleis
savaitę stovykloje, o patys globėjai turės galimybę pailsėti nuo kasdieninių darbų rutinos.
Tikimasi, kad skiriama visuomenės parama iššauks diskusijas apie vaiko globą šeimoje,
paskatins mus įsigilinti į sunkų globėjų darbą bei atrasti įvairias vaiko globos prasmes
asmeniškai ir visuomeniniame lygmenyje. Stovyklos vaikų užimtumo programoje
neatlygintinai dalyvaus įstaigų ir organizacijų kolektyvai.
Tokias akcijas mes organizuojame ketverius metus. Visuomenės ir organizacijų dėka
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stovyklose nemokamai ilsėjosi 120 vaikų iš: nepasiturinčių šeimų, našlių šeimų,
daugiavaikių šeimų. Kviečiame ir prašome Jūsų prisidėti prie mūsų socialinės veiklos ir
būti socialiai atsakingais. Jeigu Jūsų įstaigoje dirba globėjai, mes maloniai pakviesime jų
globojamus ir biologinius vaikus į stovyklą.
Galimi paramos būdai:
 asmeniniu dalyvavimu/organizavimu vienos dienos renginiui stovykloje;
 parama maisto produktais, stovyklai reikalingomis priemonėmis, transportu
ir pan.;
 parama pinigais, kompensuojant konkretaus vaikų skaičiaus stovyklos
kelialapių kainą (tikslinė parama į a.s. LT34 7044 0600 0403 0321 su
nuoroda “Vasaros stovyklai 2013 m.“, arba vieno vaiko (vaiko vardas ir
pavardė));
 https://www.aukok.lt/Projektai/Stovykla-seimose-globojamiems-vaikams
Mums svarbus bet koks Jūsų asmeninis ar įstaigos indėlis. Tikimės Jūsų aktyvumo,
paramos ir supratimo. Tik bendromis jėgomis galime padaryti daug gerų darbų. Mums
svarbios tokios vertybės kaip skaidrumas ir viešumas, todėl už bet kokią Jūsų skirtą
paramą, mes pateikiame ataskaitas, informuojame rėmėjus jų pageidaujama forma. Iškilus
klausimams
maloniai
prašome
kreiptis:
el.
paštu:
zigmas.giedrimas@ppi.lt, parama@ppi.lt arba tel. 8 672 35298.
KITOS PPI VEIKLOS:
 2013 m. balandţio 30 d. - birţelio 5 d. vyksta įvadinai GIMK mokymai,
kuriuose dalyvauja 24 asmenys, ketinantys įvaikinti ar globoti vaikus.
 Nuolat teikiamos paslaugos jau esamiems ar būsimiems globėjams ir įtėviams.
 Vykdoma savanorių paieška, atranka ir mokymų darbui su globojamu vaiku ar
socialinės rizikos paaugliais organizavimas, naudojant Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos lėšas.
 vykdomas kompleksinių paslaugų teikimo nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų
šeimos nariams projektas „Padėkime vaikui gyventi be smurto“. Veikla vykdoma
nuo sausio mėn. iš įstaigos lėšų, nuo balandžio 01 d. vykdoma iš programos lėšų.
 PPI tęsia bendradarbiavimą su Vilniaus miesto ir rajono, Trakų, Šalčininkų, Biržų,
Širvintų rajonų savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriais.
Ankščiau įvykusių stovyklų nuotraukų galeriją galite pamatyti mūsų atnaujintame
puslapyje www.ppi.lt.
Dėl paramos, iniciatyvų prašome mums rašyti: parama@ppi.lt; info@ppi.lt
Ačiū parėmusiems mūsų įstaigos veiklą 2 proc. nuo sumokėtų mokesčių.
PPI kolektyvas 
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