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PPI NAUJIENRAŠTIS.  2013 Liepa 
 

Prašome susipažinti su VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" (PPI) naujienomis  

 

 ĮVYKO RENGINIAI: 2013 m. birţelio 26- liepos 3 dienomis, šalia garsios pušynais 

Labanoro girios, įvyko ketvirtoji PPI organizuojama vaikų ir jaunimo vasaros stovykla 

„Labanoro šėlsmas“. Vadovais buvo profesionalūs savanoriai. Stovykloje ilsėjosi  39 vaikai 

nuo 6 iki 16 m. amţiaus.  Šios stovyklos pagrindinis tikslas – skirtingų patyrimų vaikų 

socializacija. Mes siekėme, kad vaikai, turintys įvairias gyvenimo patirtis, turėtų panašias 

sąlygas ir galimybes turiningai praleisti vasaros atostogas.  

 

Dţiaugiamės stovykloje sutikę daug šaunių ir gerų vaikų. Įsitikinome, kad tokia stovykla 

labai reikalinga. Vaikai susidraugavo neţinodami vienas kito gyvenimo istorijų... O 

suţinoję jas buvo nustebę ir negalėjo patikėti, kad jų draugai gyvena ne su tėvais... Nes jie 

nepamatė jokio skirtumo. Vaikai yra mūsų visuomenės atspindys, jie perima klaidingus 

suaugusių įsitikinimus... Tokia apjungianti, griaunanti stereotipus stovykla labai reikalinga! 

Smagu, kad vaikams stovykla labai patiko, paliko daug įspūdţių, liūdėjo jai pasibaigus. 

Buvo dţiugu matyti, kad vaikai taip susidraugavo, kad yra laimingi suradę naujų draugų.  

 

Stovykloje su veiklomis vaikams lankėsi AB Lietuvos geleţinkeliai, Krašto apsaugos 

ministerijos, projekto Ţaliasis kodas atstovai. Labai ačiū visiems dalyvavusiems, 

prisidėjusiems organizuojant ir parėmusiems mūsų socialinę iniciatyvą – vasaros stovyklą, 

padėjusiems ir palaikiusiems globėjų šeimas!   

 

 
 

Dėkojame stovyklos rėmėjams 

Europos parlamento nariams: Vilijai 

Blinkevičiūtei, Justui Vincui Paleckiui, 

Leonidui Donskiui, Algirdui Sau- 

dargui. 

p. Janinai Butkevienei. 

AB Lietuvos geleţinkeliai 

Pilietinės gynybos centrui prie KAM 

PLF Maisto bankas 

Lietuvos futbolo federacijai 

UAB Longana 

Asmenims, aukojusiems per aukok.lt 
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Prašome Jūsų parodyti palaikymą mūsų socialinei iniciatyvai! 
Mieli kolegos, draugai, paţįstami ir nepaţįstami, nors mūsų metų stovykla įvyko, prašome 

dar mus palaikyti ir padėti... Šiuo atveju mums labai svarbus rėmėjų skaičius aukojimo 

portale www. aukok.lt, kuris reiškia pritarimą mūsų idėjai bei galimybes ir toliau dalyvauti 

šio portalo konkursuose. Todėl labai svarbi Jūsų parama ne materialinio, bet palaikomojo 

pobūdţio. Tad jei skirsite bent kavos puodelio sumą - bus puiku... 

https://www.aukok.lt/Projektai/Stovykla-seimose-globojamiems-vaikams 

Tikimės Jūsų paramos ir supratimo. Ačiū Jums! Tik bendromis jėgomis galime padaryti 

daug gerų darbų. Mums svarbios tokios vertybės kaip skaidrumas ir viešumas, todėl uţ bet 

kokią Jūsų skirtą paramą mes pateikiame ataskaitas, informuojame rėmėjus jų 

pageidaujama forma.  

Šių metu ir ankstesnių stovyklų nuotraukų galeriją galite pamatyti mūsų atnaujintame 

puslapyje www.ppi.lt.     

Dėl paramos, iniciatyvų, iškilus klausimams maloniai prašome mums rašyti:  

zigmas.giedrimas@ppi.lt, parama@ppi.lt arba tel. 8 672 35298. 

Ačiū  parėmusiems mūsų įstaigos veiklą 2 proc. nuo sumokėtų mokesčių.  

 

IR KITOS PPI  VEIKLOS: 

 Birželio 5 d. baigėsi  įvadinai GIMK mokymai, kuriuose dalyvavo 24 asmenys, 

ketinantys įvaikinti ar globoti vaikus. Rengiamos išvados apie šeimų pasirengimą. 

 Nuolat teikiamos paslaugos jau esamiems ar būsimiems globėjams ir įtėviams. 

 Ruošiama mokymo programa ir metodinė medţiaga savanoriams darbui jaunimo 

socializacijos sityje, pagal  Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą.  

 Vykdomas kompleksinių paslaugų teikimo nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų 

šeimos nariams projektas „Padėkime vaikui gyventi be smurto“. Veikla vykdoma 

nuo sausio mėn. iš įstaigos lėšų, nuo balandţio 01 d. vykdoma iš programos lėšų.  

 PPI tęsia bendradarbiavimą su Vilniaus miesto ir rajono, Trakų, Šalčininkų, Birţų, 

Širvintų rajonų savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriais.   

Planai: 

          Rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 d. planuojamas seminaras globėjų ir įtėvių šeimoms 

Labanore. Apie registraciją, dalyvavimo sąlygas kviečiame teirautis: el.p-tas. info@ppi.lt; 

tel. 8 672 35 298 

Nuo rugsėjo vidurio planuojama pradėti įvadinius mokymus būsimiems 

globėjams ir įtėviams. Mokymai vyks Vilniaus m. savivaldybėje. 

 Partnerių pagalba formuojamos savipagalbos globėjų ir įtėvių  grupės 

Vilniuje, Širvintose, Trakuose. 

  Ruošiamės organizuoti informacinį seminarą GIMK mokytojams ir Vaiko 

teisių specialistams apie tęstinių paslaugų teikimą globėjų šeimoms. Seminaras 

planuojamas vesti kartu su partneriais iš Maskvos „Rodnaja siemja“.  Seminaras numatytas 

rugsėjo mėnesį. Daugiau info bus paskelbta www,ppi.lt. 

  

Pabaigai nelabai rimta pastraipa   
Kadangi esame organizacija, dirbanti vaikams ir paaugliams, norime pasidalinti receptu, 

nugirstu per radiją. Turbūt visi suaugę yra pastebėję, kaip vaikams patinka pūsti muilo 

burbulus. Bėda tik kad muilo burbulų skystis būna greitai baigiasi (išlaistomas, ypač su 

maţesniais vaikais). Variantas iš indų ploviklio ir vandens jau išbandytas ir nuvylęs. 

Pabandykime naują receptą:  

https://www.aukok.lt/Projektai/Stovykla-seimose-globojamiems-vaikams
http://www.ppi.lt/
mailto:zigmas.giedrimas@ppi.lt
mailto:parama@ppi.lt
mailto:info@ppi.lt
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Reikės: 1 l. vandens, 50 ml. indų ploviklio arba skysto muilo, 1 arbatinio šaukštelio 

glicerino (jo būna vaistinėse), apie šaukštelį cukraus. Galima įberti maistinių daţų. Vandenį 

uţvirinti iki 60 laipsnių, viską supilti ir atsargiai išmaišyti. Atvėsusį skystį galima supilstyti 

į maţesnius indelius (pavyzdţiui, tuščius muilo burbulų) ir pūsti  Sako, galima net statyti 

„muilo pilis“. Tam reikia muilo burbulų skystį įpilti į lėkštelę ir pūsti ilgu ir siauru 

šiaudeliu, kol iškils putų „pilis“.  

Būtinai reikės tai išbandyti ir mūsų stovykloje kitais metais  

  

                       
 

Graţios vasaros ! 

 

PPI kolektyvas  


