VŠĮ “Pagalbos paaugliams iniciatyva”
veiklos pristatymas

Zigmas Giedrimas, PPI direktorius

2013 rugsėjo 19 d., Vileikiškių kaimas

Paslaugos globėjams ir įtėviams I

Teikiamos: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Širvintų rajono, Trakų
rajono, Šalčininkų rajono gyventojams
Paslaugos:
-GIMK mokytojų konsultacijos asmenims/šeimoms, galvojantiems apie
įvaikinimą ar vaiko globą. Paslauga pradėta teikti nuo 2013 m., už
paslaugą apmoka patys klientai.
- įvadiniai globėjų ir įtėvių mokymai, išvadų rengimas. Paslauga apmokama
iš SADM programos lėšų. P.S. dalyviai, kurie negali dalyvauti įvadiniuose
mokymuose pagal grafiką, teikiama mokama įvadinių mokymų paslauga.
-tęstiniai mokymai, savipagalbos grupės. Paslauga apmokama iš SADM
programos lėšų.
- dalyvavimas “suporavimo” procese, išvadų tikslinimas. Paslauga nėra
įtraukta į oficialią ataskaitą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyboje.

Paslaugos globėjams ir įtėviams II
-Globėjų ir įtėvių individualus konsultavimas procedūriniais, ugdymo,
pagalbos klausimais. Paslauga apmokama iš SADM programos skirtų lėšų.
- įtėvių ir globėjų šeimų mokymai: pozityvioji tėvystė, mokymasis iš
patirties. Paslauga dalinai apmokama iš SADM programos, dalinai
prisideda dalyviai.
- išvadų rengimas ar tikslinimas asmenims, kuriems įvadiniai mokymai
neprivalomi, keičia sprendimą iš įvaikinimo į globą ar atvirkščiai.
Paslaugos gavėjai nėra įtraukiami į oficialias ataskaitas.
- tęstinis palaikymo ir konsultavimo paslauga šeimoms, kurioms nebuvo
rekomenduota tapti globėjais ar įtėviais. Paslauga nėra įtraukta į
oficialią ataskaitą.
- švietimas apie įvaikinimą ir globą (straipsniai, leidiniai, susitikimai,
dalyvavimas laidose ir pan.

Rezultatai
Per 2008 – 2013 m. laikotarpį įvadiniuose mokymuose dalyvavo arti 200
asmenų. Maždaug su 80 iš jų ir dabar palaikomi ryšiai.
2013 m. jau pravesti įvadiniai mokymai 2 – iems grupėms, dabar mokosi
3 grupė, planuojama 4 grupė (Širvintose).
2013 m. jau suformuotos grupės (Vilniaus m. ir Širvintų rajonas) ir
vyksta tęstiniai mokymai (Vilniaus m.). Planuojama suformuoti grupes
(Trakų ir Šalčininkų rajonuose).
2013 m. pravesti tęstiniai mokymai globėjų ir įtėvių šeimoms. Dalyvavo
52 dalyviai, nuo 2.5 m. iki 53 m.
2013 m. 9 PPI parengtos šeimos jau įvaikino 12 vaikų.

Probleminės sritys

-nėra apibrėžtas GIMK mokytojų teikiamų paslaugų asmenims
kalendorinis laikas bei teikiamų paslaugų trukmė valandomis.
- iš GIMK mokytojų reikalaujama atlikti papildomas užduotis, kurių
turinys/metodika nėra aiškiai apibrėžta; GIMK mokytojai neturi
tam kompetencijos; papildomos užduotys nėra įtraukiamos į oficialias
atskaitas ir nėra apmokamos.
-nestabilus finansavimas iš valstybės programos, o savivaldybės
neskiria jokių lėšų; išskyrus patalpas.
- VTAS siunčiami konsultacijoms, tęstiniams mokymams ypač
globėjai, nėra motyvuoti naudotis šiomis paslaugomis.
- didžioji dalis klientų yra dirbantys, todėl paslaugas gali gauti tik
po darbo.
-Veiklos “zonoje” nėra tradicijos bendradarbiauti su kitų įstaigų
GIMK specialistai, aptariant/analizuojant ypatingus atvejus.

PPI strategija
Stiprinti GIMK specialistų komandą. Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. mokosi dar
vienas GIMK mokytojas (įvadinių mokymų, konsultavimo paslauga)
Kelti GIMK mokytojų kvalifikaciją, įgyjant papildomų gebėjimų.
Plėsti paslaugų globėjams ar įtėviams paketą, įvedant ir mokamas
paslaugas.
Siekti, kad būtų apibrėžta teikiamų paslaugų iš valstybės programos lėšų
trukmė laike (kalendoriuje ir valandomis), teikiant pasiūlymus SADM.
Teikti galimiems globėjams ar įtėviams paslaugas, laikantis pagarbos jų
pasirinkimui ir neformalaus požiūrio principu. T.y. jei reikalauja aplinkybės
skatinti dalyvius pašalinti priežastis nurodytoms išvadose; teikiant
palaikymo paslaugas.
Aktyvinti paslaugų teikimą esamiems globėjams ir įtėviams (tęstiniai
mokymai).
Plėsti tarptautinę partnerystę.

Statistika

Įvadiniai mokymai:
Vilniaus miesto – apie 65 proc. visų klientų (didžioji dalis įtėvių);
Vilniaus rajonas, Šalčininkų rajonas - 25 proc. klientų
Trakų ir Širvintų rajonai - 10 proc. klientų.
Tęstiniai mokymai (kai siunčia VTAS): 60 proc. – Širvintų rajonas, 40
proc. – Vilniaus m.
Tęstiniai mokymai (PPI iniciatyva, buvę PPI mokiniai) – Vilniaus m.,
Širvintų rajono, Vilniaus rajono, Trakų rajono.
Galimybės per 1 m. : 3 – 4 grupės įvadinių mokymų.
3 – 4 gr. tęstinių/savipagalbos mokymų.
Vidutinis valandinis GIMK mokytojo atlygis 1.7 lt – 3.50 lt (įskaitant
administravimui, viešinimui skirtą laiką).
Vilniaus m. VTAS nemokamai skyrė patalpas, kuriose laisvu grafiku
galime teikti individualias konsultavimo paslaugas. AČIŪ !

Paslaugos šeimoms
Paslaugos:
kompleksinės
paslaugos
smurtą patiriančiose ar smurtaujančiose
šeimose. Paslauga teikiama iš SADM
programos lėšų.
Paslaugos teikiamos: Širvintų, Trakų,
Vilniaus, Šalčininkų, Biržų rajonuose.
“Stringa” – Vilniaus m.

Pasiekimai:
-Yra atidirbta sistema pagalbos vaikui ir šeimai sistema,
bendradarbiaujant su VTAS.
-“Matomi” šio darbo rezultatai. Klientai priima įstaigos specialistus.
- Dalyvaujame su partneriais “atvejų aptarimuose” ir galime
rekomenduoti/siūlyti išeitis ir teikti suplanuotas paslaugas.
-Prasidėjo bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, kurios teikia
paslaugas smurtą patiriantiems vaikams ar jų šeimos nariams: gryninasi
klientų grupės, “aptarnaujančios” zonos, procedūriniai dalykai.
-Labai svarbu, kad nuo 2013 m. valstybė užtikrina finansavimo tęstinumą
bent trims metams.

Probleminės sritys:
-negalime teikti paslaugas nedelsiant, kai yra toks poreikis.
- neturime procedūrinių priemonių nukreipti klientus partneriams kai yra
sudėtingi atvejai arba kitokių paslaugų poreikis.
- ypač didelėse savivaldybėse sunkiau “suderinti” paslaugų teikimą.
-specialistai turi papildomus darbus, todėl ne retai nėra “prieinami”
klientams.
-Vyrauja konkurencija tarp panašias paslaugas teikiančių įstaigų.

Mūsų siekiai:
-išlaikyti teikiamų paslaugų pastovumą, ieškant finansinių galimybių
specialistams apmokėti.
-kurti įvairias paslaugas teikiančių įstaigų ratą pagal klientų grupes.
Ieškant būdų kaip “sutvarkyti” finansų srautus už paslaugas,
skatinant paslaugų įvairovę, paslaugų kokybę.

Statistika:
Paslaugos teikiamos nuo 2009 m. Pradžia
– Širvintų rajone, šio rajono VTAS
iniciatyva. Ačiū!
Per
metus
suteikiamos
paslaugos
vidutiniškai 100 – 150 šeimų.
Su kai kuriomis šeimomis specialistai
dirba jau kelerius metus.

Paslaugos jaunimui
Tai sritis, kuriai labiausiai buvo skirtas dėmesys įgyvendinant Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansuotą projektą.
Paslaugos:
-Savanorių mokymai ir savanoriškas darbas;
-Profesinės praktikos galimybės;
-Esame teisiniai atstovai neformalioms jaunimo grupėms (JTBA
projektas “Garažas”, 4 savanoriai
Dažniausiai šioje programoje nuosekliai dalyvauja savanoriai iš Širvintų
rajono. Iš Vilniaus m. turime 1 neformalią jaunimo grupuotę.
Savanoriškas darbas: organizuojant vaikų stovyklą, organizuojant
renginius šeimoms/visuomenei, organizuojant socialines akcijas,
socialinių jaunimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (2013 m. – Vilniaus
mieste, vietinės jaunimo iniciatyvos – 13 – 16 m. 32 vaikai).

Rezultatai:
Projekto rėmuose jau yra padaryta:
-Savanoriai dalyvavo socialinio verslumo mokymuose kartu su PPI
darbuotojais;
-Parengta Savanorių, dirbsiančių jaunimo socializacijos srityje,
apmokymo programa ir mokymo metodika;
-Programa ir metodika šiuo metu yra recenzuojama JRD ir JTBA
specialistų.

Savanorių,
dirbsiančių jaunimo socializacijos
srityje, rengimas
Idėja: esami ir buvę VGN auklėtiniai, jaunimas iš socialinės rizikos
šeimų, neformaliai bendrauja su savanoriais ir mokosi iš jų sėkmingo
gyvenimo kūrimo įgūdžių. (BB/BS pagrindu). (PROGRAMA).
Veiksmai: savanorių apmokymas tai veiklai (programa ir metodika);
Idėjos pristatymas VGN vadovams ir jaunimui, savivaldybių
specialistams (Jaunimo reikalų);
Dalyvių “poravimas” ir mentorystė;
Veiklos poveikio ir rezultatų vertinimas.

Probleminės sritys:
Lėšos tęstinumui;
Tarinstitucinio tinklo kūrimas;
Savanorių paieška ir atranka;
VGN pozicija.

Paslaugos vaikams
Kompleksinės paslaugos nuo smurto nukentėjusiems vaikams;
Vasaros poilsio organizavimas. Prioritetas: įtraukti vaikus iš globėjų
ir įtėvių šeimų.

Siekiai:
-Organizuoti vaikų užimtumo stovyklėles per “trumpąsias” atostogas.
-Teikti
konsultavimo
paslaugas
“be
mokymosi
motyvacijos”
paaugliams.
-Įgyvendinti
socialinės
mediacijos
kompetencijas
socialiniams
pedagogams, kurie ypač dirba mokyklose. ( Leonardo da Vinči
Naujovių perkėlimo projektas “Socialinių pedagogų profesinės
kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą”2013 – 2015 m.

Artimiausios veiklos ir planai I
Skatinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą 2013 m gruodžio 1 savaitę
organizuojame tarptautinę konferenciją “Paramos vaikui ir šeimai”
klausimu.
Nuo 2013 spalio 1 d. pradedame įgyvendinti Leonardo da Vinči Naujovių
perkėlimo projektas “Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos
gerinimas per mediacijos įgyvendinimą”. Partneriai: Vilniaus kolegijos
PF (LT), Arbeit und Leben Thuringia (DE), Rēzeknes Augstskola (LV),
Erfurter Mediationspraxis e.V.,(DE) LPSA (LT).
Priemonės “Savanorių, dirbsiančių jaunimo socializacijos srityje,
rengimas” programos įgyvendinimui.
Teiksime prašymus SADM, pratęsti finansavimą Kompleksinių
paslaugų teikimui nukentėjusiam vaikui nuo smurto ir jo šeimai,
Globėjų ir įtėvių rengimo programai (iki spalio 1 d.).

Artimiausios veiklos ir planai II
Pradedame rinkti lėšas 2014 m. vaikų vasaros poilsio stovyklai (šeimose
globojamiems vaikams)
Rengiame lėšų rinkimo įstaigos veikloms finansuoti akcijos planą
“Padėkime vaikui surasti ir išsaugoti šeimą”.

Informacija apie PPI:
Šiuo metu dirba 8 darbuotojai, 2 aktyvūs savanoriai, 4 asmenų
neformali jaunimo grupė;
Neturime ofiso, veiklas vykdome partnerių patalpose;
Pagrindiniai finansavimo šaltiniai: valstybinių ir kt. programų
finansuoti projektai;
Finansines įstaigos ataskaitas skelbiame kasmet www.ppi.lt
Veiklas vykdome 6 savivaldybėse.

Mūsų stiprybės:
-turime partnerių tinklą (savivaldybių VTAS). Mūsų veiklų “įkvėjas”
Širvintų rajono Vaiko teisių apsaugos skyrius. Ačiū Jums!
- turime jau beveik 7 m. darbo patirtį.
-turime pastovius specialistus, kurie kartais dirba ir laukdami
atlygio...
-turime planų, noro, idėjų ir nuolat ieškome partnerystės.
-Manome, kad
konkurencija nėra veiksminga, esame atviri ir
norintys kokybiško bendradarbiavimo ir kokybiško rezultato.

Ačiū už dėmesį 

Kviečiame diskusijai:
-galimos bendradarbiavimo sritys
būdai;
-tobulinimas esamos padėties;
-galimi pasiūlymai...
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