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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 globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių
šeimomis, asmenimis, norinčiais jais tapti, specialistais ir tais, kurie domisi globa (rūpyba),
įvaikinimu, budinčių globotojų vykdoma veikla. 

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

PPI vertybės:

VŠĮ "PAGALBOS
PAAUGLIAMS INICIATYVA"

PPI GLOBOS CENTRAS

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.



PPI Globos centre suteikiamų paslaugų skaičius nuo 2019 m. proporcingai auga. Nors suteikiamų
paslaugų skaičius kasmet ženkliai didėja, reikėtų pažymėti, jog augimas šiuos ketverius metus buvo
mažėjantis, t.y. 2020 metais suteiktas 55% daugiau paslaugų, nei 2019, 2021 m. suteikta 44% daugiau
paslaugų nei 2021 m., o 2022 m. - jau tik 23% daugiau paslaugų nei 2021 m. (1 grafikas). Didėjantį teikiamų
paslaugų skaičių globos centre būtų galima sieti ne tik su pagalbos paslaugų teikimo organizavimo
gerinimu, pagalbos paslaugų kokybės didinimu, bet ir su etatų skaičiaus padidėjimu globos centre: 2021
m. prisidėjo 2 nauji etatai, o 2022 m. - dar 2 nauji etatai. 

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ
PALYGINIMAS 2019-2022
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Suteikiamų, skirtingų PPI globos centro specialistų, paslaugų skaičius taip pat kasmet didėja (2 grafikas).
Mažiausias pokytis stebimas suteikiamų psichologo paslaugų skaičius dinamikoje, tačiau svarbu pažymėti,
kad psichologo etatų skaičius nuo 2019 m. nesikeitė. Globos koordinatorių suteikiamų pagalbos paslaugų
skaičius kasmet proporcingai didėja. Tai vertinama ne tik kaip augančių globos koordinatoriaus
kompetencijų ir gebėjimų motyvuoti, įtraukti ir įgalinti globėjus (rūpintojus), įtėvius ir budinčius globotojus,
rezultatas, bet ir kaip didėjantis klientų pasitikėjimas šiais specialistais. Svarbu paminėti, kad globos
koordinatorių ženklus pagalbos paslaugų skaičiaus didėjimas 2022 m. taip pat susijęs su padidėjusia
imigracija ir globos koordinatorių teikiama pagalba iš Ukrainos atvykusioms globėjų (rūpintojų) šeimoms.
Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kad per šį laikotarpį didėjo globos koordinatorių etatai (nuo 3 etatų 2019 m. iki
4.5 etatų 2022 m.). Tarnybos atestuotų asmenų suteikiamų paslaugų statistika 2019 m. nebuvo renkama,
todėl duomenys pateikiami tik už 2020-2022 metus. Ženklus suteikiamų paslaugų didėjimas susijęs su
didėjančiu Tarnybos atestuotų asmenų įsitraukimu į globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų poreikių
vertinimo, pagalbos paslaugų teikimo procesus, kitų paslaugų, tokių kaip savitarpio pagalbos grupių, vedimą
ar teikimą.  2 grafikas



GIMK mokymai ir 
parengtos išvados

PPI Globos centre GIMK mokymų dalyvių skaičius ženkliai buvo sumažėjęs 2020 m. Tai siejama su Pasauline
pandemija ir šalyje paskelbtu karantinu, kada nebuvo leista GIMK mokymų organizuoti nuotoliniu būdu, o
kontaktiniai susitikimai buvo draudžiami arba ribojami. Taip pat ir asmenys dėl tuometinių socialinių
sąlygų buvo mažiau motyvuoti ryžtis globai (rūpybai), įvaikinimui ar budinčių globotojų veiklai. 2021 metais
skaičius besimokančiųjų yra gerokai didesnis, nes, dėl minėtų aplinkybių, nemažai dalyvių buvo perkelta iš
2020 m. į 2021 m. Bendrai pastebimas nežymus besimokančiųjų skaičiaus mažėjimas (3 grafikas). Šiai
tendencijai daugiausiai įtakos turėjo pastarųjų metų įvykiai šalyje ir pasaulyje, t.y. Pasaulinė pandemija,
Karas Ukrainoje.  Nors koordinuojamų atvejų skaičius globos centre 2022 m. ženkliai išaugo, jis yra susijęs
su iš Ukrainos atvykusiais globėjais (rūpintojais), bet ne su didėjančiu globėjų Lietuvos piliečių skaičiumi. 
Analogiška situacija susiklostė ir parengtų išvadų statistikoje, t.y. kadangi asmenys/šeimos mokymų baigti
2020 m. negalėjo, išvadų rengimas taip pat buvo atidėtas į 2021 m. (4 grafikas). Parengtų rekomendacijų
skaičiaus padidėjimas 2022 m. taip pat susijęs su rekomendacijomis Lietuvos piliečiams, ketinusiems
laikinai globotoji iš Ukrainos atvykusius vaikus. 

Analizuojant PPI Globos centro 2019 - 2022 m. statistinius duomenis apie besimokančiųjų Pagrindinės, 
 Specializuotos,  Artimųjų giminaičių GIMK mokymų programos grupėse  bei Tęstinių mokymų pagal GIMK
programą grupėse, pastebima, jog Pagrindinių GIMK mokymų dalyvių skaičius 2021 m. ženkliai didėjo, kaip
ir minėta, dėl "persikėlusių" dalyvių iš 2020 m. Specializuotų GIMK mokymų dalyvių skaičius šiek tiek mažėjo,
nes Vilniaus mieste šių mokymų poreikis yra sumažėjęs, t.y. nemaža dalis bendruomeninių vaikų globos
namų ir globos centrų darbuotojų šiuos mokymus jau yra baigę. GIMK mokymai pagal artimųjų giminaičių
mokymo programą 2019 ir 2020 m. artimiesiems giminaičiams nebuvo vedami, nes jie nebuvo privalomi.
Nepaisant to, artimieji giminaičiai visada buvo kviečiami prisijungti prie Pagrindinės mokymų grupės ir
stiprinti savo gebėjimus atpliekti globojamo (rūpinamo) artimojo giminaičio poreikius. Nuo 2021 m. liepos
mėn. GIMK mokymai privalomi visiems artimiesiems giminaičiams, todėl mokymai pradėti vesti atskirai tik
artimiesiems giminaičiams pagal Artimųjų giminaičių GIMK mokymų programą (5 grafikas). Tęstinių
mokymų dinamika analogiška ir susijusi su 2020 -2021 m. įvykiais.
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Vertinant kvalifikacijos tobulinimosi veiklas PPI Globos centre nuo 2019 iki 2022 metų pastebimas
proporcingas kvalifikacijos tobulinimosi veiklų (akademinėmis valandomis) skaičiaus didėjimas. Įdomu
tai, kad kasmet faktiškai įgyvendinamų kvalifikacijos tobulinimosi veiklų procentas nuo planuotų išlieka
panašus (kasmet įgyvendinama nuo 23 iki 28 % daugiau veiklų nei buvo planuota per metus). 2021
metais kvalifikacijos veiklų akademinėmis veiklomis mažesnį skaičių lėmė karantino ribojimai dėl
Pasaulinės pandemijos, kas apsunkimo dalyvavimą kai kuriuose kvalifikacijos tobulinimosi veiklose. Taip
pat reiktų pažymėti, jog 2021 m. didelė dalis veiklų, susitikimų vyko nuotoliniu būdu, tad darbuotojai buvo
mažiau motyvuoti rinktis nuotolines kvalifikacijos kėlimo veiklas (6 grafikas). 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMOSI
VEIKLŲ PALYGINIMAS 2019-2022

Vidinės kompetencijų 
tobulinimosi priemonės
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Pastebimas ir proporcingas kvalifikacijos kėlimo akademinių valandų skaičiaus didėjimas įvairiuose
kvalifikacinių veiklų kategorijose (7 grafikas).



Sėkmė neateina per vieną dieną. 

Reikia kantrybės, laiko ir trupučio pagalbos 

 - Džonas Maksvelas -

Dėkojame partneriams, finansuotojams, kitoms organizacijoms ir asmenims, kurie mus remia,
motyvuoja, pataria ir padeda siekti mūsų visų bendro tikslo - vaikų gerovės užtikrinimo,

įtraukiant ir įgalinant šeimą, bendruomenę ir visuomenę.
 

Dėkojame šeimoms, kurios pasitiki PPI globos centru ir jos specialistais, kreipiasi pagalbos ir ją
priima. Jūsų sėkmė yra mums didžiausias atlygis ir vykdomos veiklos įprasminimas! 

 
Dėkojame ir PPI specialistams, šauniai globos centro komandai, kurie nenuilsdami,

negailėdami savo laiko, pastangų ir energijos jau ketverius metus dirba vaikų ir juos
globojančių, prižiūrinčių šeimų labui. Tik kompetentingų, kūrybiškų, motyvuotų ir savo darbą

mylinčių specialistų dėka, mums pavyksta nuolat tobulėti, siekti vis geresnių rezultatų ir
užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą ir efektyvumą.

VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" Globos centras

J. Basanavičiaus g. 45, 03109 Vilnius

Tel. (8 665) 22 480, (8 672) 35 298

El. p. info@ppi.lt, 

www.ppi.lt, 

facebook.com/ppiniciatyva

http://www.dienoscitata.lt/citata/5357
http://www.dienoscitata.lt/citata/5357
http://www.dienoscitata.lt/citata/5357
http://www.dienoscitata.lt/dzonas_maksvelas

