PPI NAUJIENRAŠTIS. 2013 KOVAS
♥ Mieli draugai ir kolegos,
sveikiname sulaukus šiltų, saulėtų
šv. Velykų!
Tegul kartu su pavasariu į Jūsų
namus atkeliauja šiluma, laimė ir
ramybė ♥

Kviečiame susipažinti su VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" naujienomis 
PPI, dalyvaudama Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programoje, 2013 m.
įgyvendina projektą „PPI darbuotojų ir savanorių socialinio verslumo kompetencijų
ugdymas“. PPI organizacija, kaip paramos gavėja, įgyvendina fondo finansuojamą
paprojektį, kuris skirtas jaunuolių socialinės integracijos plėtojimui pasitelkiant PPI
darbuotojus ir savanorius. Planuojami įvairūs socialinio verslumo mokymai, strateginio
jaunuolių socializacijos paslaugų plano sukūrimas, savanorių darbo organizavimas ir
vadovavimas jiems ir kt.
Daugiau informacijos apie programą www.cpva.lt
KAS YRA SOCIALINIS VERSLUMAS?
Socialinis verslumas - gebėjimas sukurti novatoriškus sprendimus socialinių problemų
sprendimui ir mobilizuoti idėjas, informaciją, resursus ir socialines struktūras nuosaikiems
socialiniams pokyčiams įgyvendinti.
Socialinį verslą galima apibūdinti Nobelio taikos premija apdovanoto Bangladešo
ekonomisto Muhammado Yunuso septyniais principais:
• socialinio verslo misija yra išspręsti tam tikrą socialinę problemą visuomenėje (per
socialinę inovaciją arba sėkmingų praktikų pritaikymą);
• socialinis verslas yra finansiškai patvarus, turi gyvybingą verslo modelį;
• pelnas eina socialinei problemai spręsti arba reinvestuojamas į socialinio verslo plėtrą;
• socialinis verslas veikia darnoje su aplinka;
• darbuotojai gauna rinkos lygio arba aukštesnius atlyginimus, jų darbo sąlygos yra
geresnės nei vidutinėje įmonėje;
• socialinis verslininkas tiki tuo ką daro, todėl jis mėgaujasi savo darbu ir realizuoja save.
Daugiau apie tai www.aiesec.lt/lt/ism/se
Kovo 15-16 dienomis vyko pirmieji mokymai PPI įstaigos darbuotojams ir savanoriams
tema „Socialinis verslumas ir strateginis planavimas“. Mokymai sustiprino motyvaciją
didinti organizacijos veiklos patvarumą, efektyvumą, prieinamumą ir žinomumą, tenkinant
klientų poreikius ir darbuotojų lūkesčius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI: 2013 balandžio mėn. vyks „Savanorių darbo organizavimo ir
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vadovavimo jiems“ mokymai. Taip pat balandžio mėn. Numatytas savanorių mokymo
programos ir metodikos rengimas, įrangos įsigijimas bei PPI internetinio puslapio
atnaujimas. Šios priemonės finansuojamos iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos. Paslaugos perkamos pagal VP taisykles.
KITOS SVARBIOS PPI VEIKLOS:
 būsimų globėjų ir įtėvių paieška, atranka ir mokymai. 2013 m. kovo mėn. baigėsi
įvadinai GIMK mokymai, kuriuose dalyvavo 24 asmenys, ketinantys įvaikinti
ar globoti vaikus. Šiuo metu rengiamos išvados apie jų pasirengimą globoti ar
įvaikinti.
 globėjų ir globojamų vaikų konsultavimas. Tai nuolat teikiamos paslaugos jau
esamiems ar būsimiems globėjams ir įtėviams.
 savanorių paieškos, atrankos ir mokymų savanoriškam darbui su globojamu vaiku
ar socialinės rizikos paaugliais organizavimas. Ši priemonė stiprinama
panaudojant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšas.
 gautas finansavimas kompleksinių paslaugų teikimui nuo smurto nukentėjusiems
vaikams ir jų šeimos nariams projektui „Padėkime vaikui gyventi be smurto“.
Veikla buvo vykdoma nuo sausio mėn., nuo balandžio 01 d. Ji bus vykdoma iš
programos lėšų.
 PPI bendradarbiauja su Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono, Trakų, Šalčininkų, Biržų,
Širvintų rajonų savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriais.
MŪSŲ ĮSTAIGA SKELBIA SOCIALINĘ AKCIJĄ - renkame lėšas vaikų vasaros
stovyklai, kuri planuojama birželio- liepos mėn. Stovyklauti bus kviečiami šeimose
globojami ir vienišų mamų auginami vaikai. Tuo mes norime paremti ir palaikyti globėjus,
dirbančius atsakingą vaikų globos darbą ir mamas, vienas auginančias savo vaikus.
Stovykla vyks V. Čepulienės kaimo sodyboje. Kviečiame prisidėti prie gero darbo.
Reikalinga parama:
 maisto produktais,
 pinigais,
 priemonėmis,
 teminiais renginiais,
 asmeninėmis iniciatyvomis.
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Ankščiau įvykusių stovyklų nuotraukų galeriją galite pamatyti www.ppi.lt.
Dėl paramos, iniciatyvų prašome mums rašyti: info@ppi.lt
Tikimės, kad Jums priimtina ir svarbi mūsų veikla. Dar nevėlu paremti mūsų įstaigos veiklą
2 proc. nuo sumokėtų mokesčių.
Svarbi informacija, skiriant paramą elektroninėje deklaravimo sistemoje:
įstaigos tipas "2", kodas 300015813, forma FR0512 v.2 .
Ačiū Jums.
PPI kolektyvas 
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