VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva veiklos ataskaita už 2020 metus
1. Veiklos tikslas ir priemonės jiems pasiekti:
Tikslas: stiprinti vaiko gerovę, teikiant paslaugas vaikui, šeimai ir visuomenei.
Tikslui pasiekti buvo numatyta:
- Vykdyti PPI Globos centro veiklą Vilniaus mieste;
- Diegti Globos centro teikiamų socialinių paslaugų kokybės EQUEES standartus;
- Dalyvauti valstybės ir ES programų projektų konkursuose vaiko, šeimos,
visuomenės gerovei stiprinti;
- Stiprinti bendradarbiavimą su Valstybės, savivaldybių, NVO, vaiko ir šeimos
gerovės stiprinimo srityje.
2020 metais pasiekti rezultatai:
a) Įstaiga toliau vykdo Globos centro funkcijas Vilniaus mieste. 2020 m. vasario mėn.
išnuomotos labiau Globos centro poreikius tenkinančios patalpos. 2020 m. pertvarkyta
Globos centro etatų struktūra.
b) Įstaiga įgyvendino šiuos laimėtus projektus 2020 metais:
- Kompleksinių paslaugų teikimas nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos
nariams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programa. Veiklos buvo vykdomos
Vilniaus mieste, Biržų rajone.
- Tęsiamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
priemonės Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“ projektas „Vyresnio amžiaus žmonių
socialinis aktyvinimas. Projektas įgyvendinamas Vilniaus mieste, Vilniaus, Trakų,
Širvintų rajonuose.
- Tęsiamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija
į darbo rinką“ finansuotas projektas „ Socialinis aktyvinimas
integracijai į darbo rinką“. Veiklos vykdomos Vilniaus mieste, Vilniaus, Šalčininkų,
Trakų rajonuose.
- Įstaiga teikė konsultavimo, mokymų paslaugas Vaikų globos namų specialistams,
Globos centrų specialistams. Paslaugos buvo teikiamos Vilniaus miesto VGN, Biržų
GC, Trakų GC.
Panaudojant gautą valstybės paramą dėl karantino, stiprinama įstaigos materialinė
bazė – įsigyti du nauji kompiuteriai, nuotoliniam darbui skirtos priemonės;
stiprinamos darbuotojų kompetencijos nuotoliniam darbui su klientais.
Parengtos vidaus tvarkos ir formos, organizuojant ir teikiant paslaugas klientams
Globos centre.
- Įstaigos globos centro darbuotojai stažavosi Belgijoje, stažuotė finansuota iš Erasmus +
programos.
- Pateiktos trys paraiškos programos Erasmus + projektų konkursui. Finansavimą gavo
viena paraiška – darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.
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2. Veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams
Prioritetiniai tikslai:
Vystyti Globos centro veiklą, plėtojant paslaugas bei užtikrinant jų kokybę per
paslaugų kokybės standartų, specialistų kvalifikacijos kėlimą ir komandinio darbo
stiprinimą.
- Plėtoti bendradarbiavimą su ESFA, projektų partneriais, užtikrinant
kokybiškus projekto rezultatus.
- Diegti naujas PPI paslaugas: mediacijos mokymai, mokymai specialistams,
dirbantiems su vaikais.
- Teikti naujas paraiškas inovatyviems metodams atrasti, taikyti.
-

Priemonės:
 Aktyvinti
bendradarbiavimą
su
Vilniaus
miesto
savivaldybės
administracijos Socialinių paslaugų skyriumi; Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnyba, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie
SADM, Vilniaus mieste veikiančiais Globos centrais.
 Rengti ir teikti Erasmus + programai paraiškas Globos centro, Mediacijos
centro veiklų tobulinimo tikslais.
 Rengti ir siekti akreditacijos ankstyvosios prevencijos programas globėjų ir
įtėvių šeimoms.
 Teikti konsultavimo, mokymo paslaugas Globos centrų, BVGN,
mokyklų ir darželių darbuotojams.
 Aktyvinti ESFA projektų veiklų įgyvendinimą, siekiant rodiklių, įtraukiant
naujus partnerius, darbuotojus į projektų veiklas.

Direktorius

Zigmas Giedrimas
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