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Atsakomybė: esame atsakingi už savo darbo kokybę ir tvarų bei darnų tikslų
siekimą.
Sąžiningumas: esame atviri sau ir kitiems bei taikome visiems vienodus
standartus.
Bendradarbiavimas: girdime ir padedame vieni kitiems siekiant bendro tikslo.
Lankstumas: kūrybiškai reaguojame į kintančias situacijas, racionaliai
naudodami išteklius.

VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ (toliau – PPI) - nuo 2004 m. balandžio 6 d.
sėkmingai veikianti ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija. PPI misija -
užtikrinti vaiko gerovę, įtraukiant ir įgalinant šeimą, bendruomenę ir visuomenę. 

Pagrindinė PPI veiklos kryptis yra darbas su globėjais, įtėviais, asmenimis,
norinčiais jais tapti, budinčiais globotojais, specialistais ir tais, kurie domisi
globa, įvaikinimu, budinčių globotojų vykdoma veikla, šeimomis. PPI savo veikla
siekia, kad teikiamos paslaugos, inicijuojami projektai prisidėtų prie globojamų ir
įvaikintų vaikų pozityvaus ugdymo, auklėjimo, lavinimo ir jų fizinės bei
psichologinės gerovės kūrimo, visuomenės neigiamų nuostatų apie globą ir
įvaikinimą keitimo.

PPI vizija – proaktyvi, vieninga komanda, kryptingai siekianti, kad
kiekvienas vaikas augtų emociškai sveikoje ir saugioje aplinkoje.

PPI vertybės:
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V Š Į  " P A G A L B O S  P A A U G L I A M S  I N I C I A T Y V A "

P P I  G L O B O S  C E N T R A S
PPI Globos centras savo veiklą pradėjo vykdyti 2018 m. lapkričio 15 dieną. Tai yra
vienas iš 5 globos centrų Vilniaus mieste ir vienas iš 66 globos centrų Lietuvoje.

PPI Globos centro tikslas – teikti konsultacinę, psichosocialinę ir kitą pagalbą
tėvų globos netekusiems vaikams, jų globėjams (rūpintojams), budintiems
globotojams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti. Skatinti vaiko globą
(rūpybą), įvaikinimą bei tinkamą vaiko priežiūrą, auklėjimą ir ugdymą, jo interesų
ir teisių gynimą ir atstovavimą šeimai artimoje aplinkoje, kai vaikas negali augti
savo biologinių tėvų šeimoje.
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1. Globos centro patalpų keitimas - patalpos turi užtikrinti didėjančius

teikiamų paslaugų, konsultacijų skaičius, leisti tinkamai įrengti darbo vietas

bei būtų prieinamos paslaugų gavėjams. 

2. Paslaugų kokybės gerinimas diegiant sertifikuotą viešųjų paslaugų kokybės

vertinimo sistemą, kuri padėtų įvertinti Globos centro veiklos rezultatus,

efektyvumą, numatyti veiklos tobulinimo tikslus, kryptis ir taip užtikrinti

paslaugų kokybę bei paslaugų gavėjų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

3. Stiprinamos viešinimo veiklos - į viešinimo veiklas įtraukiami visi Globos

centro darbuotojai; viešinimo veiklos vykdomos pasitelkiant ne tik renginius,

mokymus, bet ir socialinius tinklus, partnerius ir pan.

4. Puoselėjami ir tęsiami tradiciniai renginiai, siūlomos papildomos veiklos,

siekiant suburti ir stiprinti Globos centro paslaugų gavėjų bendruomenę.

5. Inicijuojami nauji projektai, veiklos, kurios leistų ne tik kelti Globos centro

darbuotojų profesines kompetencijas, bet ir leistų gerinti teikiamų paslaugų

kokybę, sudarytų sąlygas paslaugų plėtrai ir efektyvumui užtikrinti.

6. Globos centro darbuotojų kompetencijų tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas -
organizuoti supervizijas, individualius poreikius atitinkančius mokymus,

organizuoti metinius darbuotojų įvertinimus. 
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V E I K L O S  T I K S L A I  2 0 2 0  M .
Prioritetinės kryptys:
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Nors Pasaulinė pandemija, sukelta
COVID-19 virusinės injekcijos, ir šalyje
paskelbti karantinų ribojimai 2020 m.
Globos centrui kėlė nemažai iššūkių,
tačiau veiklų tai nesustabdė ir veiklos
apimčių nesumažino. 

2 0 2 0  M .  A P Ž V A L G A

Paskelbus karantiną, darbai buvo perorganizuoti ir
adaptuoti prie pasikeitusių sąlygų: rasti alternatyvūs
paslaugų teikimo būdai, pasitelktos technologijos,
naudotos bendravimo platformos (MS Teams, ZOOM,
Messenger ir kt.) ir kitos priemonės, kurios leido
užtikrinti pagalbos teikimą vaikams ir jų globėjams
(rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir
kitiems Globos centro paslaugų gavėjams. 

Nuotoliniu būdu buvo teikiamos psichologinės
konsultacijos tiek suaugusiems, tiek ir vaikams.
Organizuoti seminarai, paskaitos, nuotoliniai susitikimai.
Buvo rengiama informacija, psichologų patarimai, kaip
reaguoti į vaikų emocijas, netinkamą elgesį, kaip spręsti
konfliktus, konstruktyviai bendrauti, kaip suprasti savo ir
vaikų savijautą, teiktos rekomendacijos kaip motyvuoti
vaikus mokytis nuotoliniu būdu, rengtos atmintinės,
aktuali informacija paslaugų gavėjams bei Globos centro
darbuotojams. 

Globos centro darbuotojams organizuotos supervizijos,
intervizijos, aptarimai, nuotoliniai susitikimai, kas leido
stiprinti emocinį atsparumą, mažinti įtampą. 
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1. Globos centro patalpų keitimas - 2020 m. sausio 22 dieną buvo pasirašyta

patalpų Jono Basanavičiau g. 45, Vilnius nuomos sutartis. Šios naujos patalpos

du kartus didesnės už ankstesniąsias, kas leidžia tinkamai užtikrinti teikiamų

paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

2. Paslaugų kokybės gerinimas - 2020 m. gegužės 15 dieną pateikta  projekto

Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant

EQUASS kokybės sistemą“ paraiška, kuriuo siekiama  įsidiegti Globos centre

socialinių paslaugų kokybės sistemą bei didinti socialinių paslaugų kokybę,

taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary

European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Laimėjus

projektą 2020 m. birželio 9 dieną buvo pasirašyta dalyvavimo minėtame

projekte sutartis ir pradėtas socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas,

kurį planuojama užbaigti iki  2021 m. gruodžio 31 d.

3. Stiprinamos viešinimo veiklos - parengtas ne tik PPI Globos centro, bet ir

bendras Vilniaus miesto Globos centrų kartu su Vilniaus miesto savivaldybės

administracija viešinimo veiklų planas. Kokios viešinimo veiklos buvo

įgyvendintos žr. šios Veiklos ataskaitos 7-8 psl.

4. Puoselėjami ir tęsiami tradiciniai renginiai - trečius metus iš eilės

organizuotas Piknikas, skirtas globėjų dienai paminėti bei 10-ąjį kartą iš eilės

organizuotas įtėvių, globėjų (rūpintojų) ir budinčių globotojų šeimų

savaitgalis Labanore. Išsamiau apie šiuos renginius 7 psl.

5. Inicijuojami nauji projektai, veiklos - organizuota vaikų vasaros stovykla

"Vilnius - vaikams"; organizuotas piešinių konkursas; inicijuotas Globos centro

aktualios literatūros bibliotekos įkūrimas ir kt. veiklos, apie kurias skaitykite

9 psl.

6. Globos centro darbuotojų kompetencijų tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas

- organizuotos supervizijas, individualius poreikius atitinkantys mokymai,

organizuoti metiniai darbuotojų įvertinimai ir kitos kvalifikacijos tobulinimo

veiklos.

2020VEIKLOS ATASKAITA //

V E I K L O S  T I K S L Ų  Į G Y V E N D I N I M A S
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S U T E I K T A  P A S L A U G Ų

824 psichologo konsultacijos vaikams ir jų globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams,
įtėviams, asmenims, ketinantiems jai tapti ir kitiems paslaugų gavėjams. Psichologo
konsultacijų suteikta 39% daugiau nei 2019 m.

308 socialinio darbuotojo paslaugos. Lyginant su 2019 m., buvo suteiktas net 39% daugiau
socialinio darbuotojo konsultacijų.

1548 globos koordinatoriaus paslaugos globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių
šeimoms, jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems ir biologiniams jų
šeimose augantiems vaikams bei kitiems paslaugų gavėjams. Suteikta 53% daugiau globos
koordinatoriaus paslaugų bei 2019 m.   

481 informavimo paslauga tiems, kurie domisi globa (rūpyba), įvaikinimu, budinčių globotojų
veikla, norėtų pasiimti vaiką laikinai pasisvečiuoti ir pan., suteikta daugiau kaip 18 % daugiau
informavimo paslaugų nei 2019 m.

26 asmenys baigė GIMK programos pagrindinės dalies mokymus, kas nežymiai skiriasi nuo
2019 m., kuomet mokymus baigė 27 dalyviai. 

Iš viso Globos centras 2020 m. suteikė 3537 paslaugas esamiems ir būsimiems globėjams
(rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų steigėjams ar dalyviams, jų
globojamiems (rūpinamiems), prižiūrimiems, įvaikintiems vaikams, bendruomeninių vaikų globos
namų (toliau – BVGN) darbuotojams, asmenims, ketinantiems priimti vaiką laikinai svečiuotis ar
teikti laikino atokvėpio paslaugą ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, visuomenės
atstovams.

2020 m. buvo suteikta:
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V E I K L Ų  R E Z U L T A T A I
Organizuotas PPI Globos centro globojamų (rūpinamų) vaikų dalyvavimas
VU Verslo mokyklos „Verslumo akademijoje 2020”. Verslumo ir lyderystės
akademiją baigė 2 vaikai. Dalyvaudami  jaunuoliai ne tik lavino savo
verslo anglų kalbos žinias, bet ir daugiau sužino apie tai, kas yra
sėkmingos verslo idėjos dėmenys ir ko reikia, kad verslas augtų. Tokios
veiklos padeda ugdyti globojamų (rūpinamų) vaikų savarankiškumą, kelia
motyvacija ir padeda stiprinti profesines žinias bei savarankiško gyvenimo
įgūdžius, tokius kaip finansinis raštingumas. Daugiau:
https://www.youtube.com/watch?v=T83IJ2Yl-ts

Organizuoti 7 mokymai, paskaitos, skirti pozityvios tėvystės skatinimui,
emocinio atsparumo didinimui, globos ir įvaikinimo skatinimui, Globos
centro veiklos viešinimui: Vaikų „ožiukai“: kaip juos suvaldyti?“ - 1
renginys, "Ribos, kaip tinkamai jas brėžti" - 3 renginiai, "Paauglystės
iššūkiai - kaip likti toje pačioje pusėje?" - 1 renginys, "Dėmesingas
įsisąmoninimas ir streso valdymas (Mindfulness)" - mokymų grupė, 1 atvira
paskaita "Globa ir įvaikinimas suaugusiųjų ir vaikų akimis". Iš viso šiuose
mokymuose dalyvavo 158 dalyvių. Šiems mokymams vesti skirta 30
valandų. 

Organizuotos 2 Pagrindinių GIMK mokymų grupės, jose dalyvavo būsimi
globėjai (rūpintojai), įtėviai, budintys globotojai ir šeimynos iš viso 26
dalyviai, 2 Specializuotų GIMK mokymų grupės, jose dalyvavo 25 dalyviai
ir 1 Tęstinių mokymų grupė - 8 dalyviai. 

Organizuoti tradiciniai renginiai: "Piknikas 2020", skirta globėjų dienai
paminėti, jame dalyvavo apie 80 dalyvių ir globėjų (rūpintojų), įtėvių ir
budinčių globotojų šeimų savaitgalis „Labanoras 2020", kuriame dalyvavo
77 dalyviai. 

Organizuotas Globėjų ir budinčių globotojų motyvacijos stiprinimo
renginys "Birštonas 2020", kuriame dalyvavo 16 budinčių globotojų,
globėjų (rūpintojų) šeimų. 

Organizuota vaikų dienos stovyklą "Vilnius – vaikams“. Šioje stovykloje
smagiai laiką leido 6 – 10 metų Vilniaus miesto globėjų (rūpintojų),
budinčių globotojų prižiūrimi ar įvaikinti vaikai. Iš viso stovykloje
dalyvavo 15 vaikų. 
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Piešinių konkursas “Superdiena su mano šeima” - konkursas buvo skelbiamas
2020 m. kovo-balandžio mėn. PPI Facebook paskyroje. Konkurse dalyvavo 22
dalyviai iš visos Lietuvos. Konkursu susidomėjo daugiau kaip 6,8 tūkstančiai
žmonių.

Inicijuota PPI Globos centro bibliotekos įkūrimas. Iš viso surinktos 32 aktualios
literatūros knygos, kuriomis galės naudotis Globos centro paslaugų teikėjai,
darbuotojai, savanoriai. Veiklą numatoma tęsti ir 2021 m. 

Dalyvauta LRT Radijo laidoje "Paraštės" tema "įvaikinimas", pristatyta Globos
centro veikla, diskutuota vyresnių vaikų įvaikinimo ir globos temomis. Laidos
įrašas: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000103720/parastes-apie-
ivaikinima-su-filmo-cia-buvo-sasa-kurejais

Aktyviai vykdyta viešinimo veikla PPI Facebook paskyroje
https://www.facebook.com/ppiniciatyva/. Per 2020 m. Facebook paskyra
pasiekė 49 253 vartotojus, lyginant su 2019 m. paskyros pasiekiamumas
padidėjo net 6,0 tūkst.%.  Iš viso sukurtai 152 įrašai aktualiomis temomis
(dalintasi atmintinėmis, kvietimais į renginius ir pan.). 

Parengti dažniausiai užduodami klausimai (DUK) ir patalpinti www.ppi.lt
svetainėje https://ppi.lt/klientams/duk/, viešinta Facebook paskyroje (pasiekė
1 119 vartotojų) bei išsiųsta paslaugų gavėjams. 

Parengtas e-lankstinukas apie Vilniaus miesto globos centrus, teikiamas
paslaugas globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems, budinčių globotojų
prižiūrimiems vaikams. Šis lankstinukas išplatintas visoms Vilniaus miesto
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, pradinėms mokykloms, progimnazijoms,
gimnazijoms. 

Publikuotas straipsnis "Mergaitę įsivaikinusi Aleksandra: mūsų šeima dažnai
susiduria su klijuojamomis etiketėmis" apie įvaikinimą, iššūsius ir gerąją
patirtį. Straipsnis publikuotas Delfi.lt, Tv3.lt, Lrytas.lt, Diena.lt ir
Bernardinai.lt. Iš viso buvo pasieti 5 347 skaitytojai. 

2020VEIKLOS ATASKAITA //

V I E Š I N I M O  V E I K L Ų  R E Z U L T A T A I
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V Y K D Y T I  P R O J E K T A I

"Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą". Projekto
tikslas - įsidiegti Globos centre socialinių paslaugų kokybės sistemą bei didinti
socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų
kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services)
reikalavimus. Projektas finansuojamas: ES struktūrinių fondų lėšomis. Daugiau apie
projektą: https://bit.ly/PPI_GC_equass

 "Šeimos narių įtraukimas teikiant pagalbą įvaikintam ar globojamam vaikui".
Projekto pagrindiniai tikslai: įgauti žinių ir įgūdžių, metodų šeimos stiprinimo,
įtraukimo į pagalbos procesą, įgalinimo srityje, kuriuos galima naudoti efektyvinant
pagalbos klientams teikimui; susipažinimui su šeimos įgalinimo, įtraukimo į
pagalbos teikimo procesą būdais ir metodais; darbo su šeima planavimu, taikomų
metodų įvertinimu ir pan. Projektas finansuojamas: programos "Erasmus +"
suaugusiųjų švietimo mobilumo projektų lėšomis. Daugiau apie projektą:
https://bit.ly/šeimų_įtraukimas

"Globėjų, budinčių globotojų ir įtėvių pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimas,
mokant efektyvių ugdymo ir drausminimo metodų". Projekto tikslai: susipažinti su
Belgijos globos (rūpybos) ir įvaikinimo sistemomis, veiklų organizavimu; sužinoti
globėjų ir įtėvių parinkimo, veiklos vertinimo būdus ir kriterijus; susipažinti su
globėjų ir įtėvių pozityvios tėvystės įgūdžių mokymo bei ugdymo metodikomis;
susipažinti su Belgijos darbuotojų patirtimi, ugdant globėjus ir įtėvius vaikų
prieraišumo, saugumo užtikrinimo, socialinės įtraukties temomis ir kt. Projektas
finansuojamas: programos "Erasmus +" suaugusiųjų švietimo mobilumo projektų
lėšomis. Daugiau apie projektą: https://bit.ly/Tėvystės_įgūdžių_stiprinimas

„Vyresnio amžiaus žmonių socialinis aktyvinimas“ Nr. 08.3.2-ESFA-K-415, kuris dar
vadinamas "54+". Pagrindinis projekto tikslas – įtraukti asmenis nuo 54 metų į
savanorišką veiklą globėjų ir įtėvių šeimose, bendruose renginiuose. Projektas
finansuojamas: ES struktūrinių fondų lėšomis. Daugiau apie projektą:
https://bit.ly/54plius

„Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" Nr. 08.3.1-ESFA-K-
413-01“. Šio projekto tikslas - atkurti tikslinių grupių socialinius gebėjimus, stiprinti
motyvaciją, psichologinį pasirengimą ir darbo įgūdžius, ugdyti, palaikyti ir atkurti
socialinius ir darbo įgūdžius ir kt. Projektas finansuojamas: ES struktūrinių fondų
lėšomis. Daugiau apie projektą: https://bit.ly/Atskirtis
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Vilniaus m. savivaldybės lėšos
51%

ESFA lėšos
47%

Kitų projektų, šaltinių lėšos
2%
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2 0 2 0  M .  G L O B O S  C E N T R O
B I U D Ž E T A S :

Visas metinis biudžetas: 134 908 eurai

Globos centro veiklos buvo finansuojamas Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos, projekto ,,Vaiko
gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai,
globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei
prieinamumo plėtra" Nr. 08.4.l-ESFA-V-405-02-0001 ir
kitų projektų, programų lėšomis. 
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G L O B O S  C E N T R O
D A R B U O T O J A I
Viso 2020 m. Globos centre dirbo 8 darbuotojai:

Lina Vegėlienė - Globos centro vadovas

Zigmas Giedrimas - Globos koordinatorius (socialinis

pedagogas)/ GIMK specialistas

Deimantė Petkevičiūtė-Butkevičė - Psichologas

Inga Leonavičiūtė - Psichologas/ GIMK specialistas

Justina Samuolienė - Psichologas/ GIMK specialistas

Jelena Šinkūnienė - Socialinis darbuotojas

Marta Lišikovskaja - Globos koordinatorius

(socialinis pedagogas)

Dovilė Kuzmaitė - Globos koordinatorius (socialinis

darbuotojas)
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"Komandos jėga yra kiekvienas
atskiras narys. Kiekvieno nario

stiprybė yra komanda" - 
Philas Jacksonas

P A R T N E R I A I ,
F I N A N S U O T O J A I

Dėkojame už bendradarbiavimą!
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