PPI NAUJIENRAŠTIS. 2013 m. spalis - gruodis

Sveikiname Jus su artėjančiomis šventėmis!
Jaukių ir stebuklingų Jums Šventų Kalėdų,
kantrybės ir sėkmės Naujaisiais Metais!
Su geriausiais linkėjimais,
VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva"
kolektyvas

VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" 2013 m. spalio - gruodžio mėnesiais įvyko:


2013 m. rugsėjo 17 - lapkričio 19 d. vyko globėjų (rūpintojų) ir įtėvių GIMK
mokymai. Mokymus baigė 24 žmonių grupė.



2013 m. spalio 7 dienos - gruodžio 9 d. vyko 6 – 12 metų vaikų globėjų ir įtėvių
programos mokymai pagal tėvystės įgūdžių tobulinimo programą STEP. Juos
baigė 4 žmonių grupė.



Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį Vilniaus miesto savivaldybėje vyko
tęstinių mokymų - savipagalbos grupė globėjams.



PPI tęsė bendradarbiavimą su Vilniaus miesto ir rajono, Trakų, Šalčininkų,
Biržų, Širvintų rajonų savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriais.



Paruošta mokymo programa ir metodinė medžiaga savanoriams darbui
jaunimo socializacijos sityje, pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programą.



Vykdomas kompleksinių paslaugų teikimo nuo smurto nukentėjusiems
vaikams ir jų šeimos nariams projektas „Padėkime vaikui gyventi be smurto“.



VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva, kartu su AB Lietuvos geležinkeliai, spalio
19 d. rytmetį pakvietė globėjų ir įtėvių šeimas aplankyti AB Lietuvos
geležinkeliai muziejų.



Gruodžio 16 d. įvyko pirmas tarptautinis susitikimas su partneriais,
bendradarbiaujančiais įgyvendinant Leonardo da Vinči Naujovių perkėlimo
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programos
projektą
„SOCIALINIŲ
PEDAGOGŲ
PROFESINĖS
KVALIFIKACIJOS GERINIMAS PER MEDIACIJOS ĮGYVENDINIMĄ „


Išleistas naujas PPI leidinys „Vaikas, gimęs mūsų širdyse: atmintinė vaiko
globėjams ir įtėviam“, skirtas esamiems ir būsimiems globėjams ir įtėviams,
Vaiko teisių apsaugos specialistams, socialinio darbo ir pedagogikos
studentams. Daugiau apie tai: http://www.ppi.lt/naujienos/80-vaikas-gimes-mususirdyse-atmintine-vaiko-globejams-ir-iteviams



Nauja! Jau renkama nauja 6 – 12 metų vaikų tėvelių (įtėvių ir globėjų) grupė
mokymams pagal STEP programą. Mokymus pradėti planuojama 2014 m.
vasario mėnesį. Susidomėjusius kviečiame registruotis el.p. lina.bucyte@ppi.lt.



Dar kartą ačiū visiems už parodytą palaikymą mūsų socialinei iniciatyvai –
vaikų vasaros stovyklai!



Taip pat dėkojame parėmusiems mūsų įstaigos veiklą 2 proc. nuo sumokėtų
mokesčių.

PPI kolektyvas 

Dėl paramos, iniciatyvų, iškilus klausimams maloniai prašome mums rašyti:
zigmas.giedrimas@ppi.lt, parama@ppi.lt arba tel. 8 672 35298.
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