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    PPI NAUJIENRAŠTIS. 2013 Rugsėjis 
 

VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva" (PPI) naujienos  

 

 ĮVYKO RENGINIAI:  

2013 m. rugpjūčio 31 - rugsėjo 1 dienomis, kaimo turizmo sodyboje šalia Labanoro 

girios, įvyko PPI įvaikinusių šeimų susitikimas - mokymai. Renginyje dalyvavo 56 

dalyviai: suaugę ir vaikai nuo 1 iki 7 m. amţiaus.  Šios renginio pagrindinis tikslas – 

skatinti šeimų tarpusavio palaikymą, pasidalinti patirtimi, patarimais, pagalba. 

Mokymus vedė Daiva Chadusevičienė. Nuoširdţiai dėkojame Daivai ir jos pagalbininkėms 

savanorėms Saulei ir Smiltei, vedusioms uţsiėmimus tėveliams ir vaikams, uţ įdomų 

renginį ir gerą nuotaiką. Šaunu buvo matyti tiek daug draugiškų veidų. PPI kolektyvas 

dėkoja visos šeimoms, dalyvavusioms šeimų susitikime, uţ suteiktas laimingas akimirkas. 

 

Keletas Daivos minčių šeimų susitikimui pasibaigus: 

...nesvarbu kokiu keliu (biologiniu, įvaikinimo ar globos) atkeliauja vaikas į šeimą. Tai 

liudija ir nepaprastas visų vaikų panašumas į tėvus - po dienos jau lengvai pasimetėlius 

atiduotum tiems, kam jie ir priklauso. 

....nesvarbu, kad nė vienas negali būti tobulas tėvas ir mama. Jūsų tarpusavio meilė ir 

meilė vaikams padaro jus tobulais. O klaidos, kurias darom suteikia progą atleidimui, kuris 

ir puiki trąša naujiems meilės vaisiams. 

...kadangi jau sutarėm, kad nesam tobuli, todėl mums kaip oro ir vandens reikia vienas kito 

palaikymo, kuris gimsta panašių susitikimų metu. Čia supranti, kad tavo daromos klaidos 

yra banalios ir paprastos, o atradimai meilės kelyje yra unikalūs ir nepakartojami. Čia gali 

pasisemti patirties iš tų, kurie jau nužygiavo dalį įvaikinimo kelio. Čia gali kalbėtis ir 

atrasti daugybę atsakymų į labiausiai skaudančius klausimus. Juk įvaikinimu vaiko 

laukimas tik prasideda, o ne baigiasi.  

...galiausiai čia gali pasisemti kokį kibirą džiaugsmo, kylančio tėvų ir vaikų, vienas kitą 

atradusių bendrystės. Šio susitikimo erdvė būtų puiki vieta visų skeptikų, kalbančių apie 

visokius baisumus, kuriuos gali iškrėsti ne biologinis vaikas, gydymui. Netikit tuo? Tuomet 

atvažiuokit kitąmet baigiantis rugpjūčiui ir patys tuo įsitikinsite.  

P.S.ačiū Zigmui, kurio dėka negalim banaliai patogiai leisti savaitgalių, ačiū visoms 

šeimoms, kurios leido pasiskonėti savais džiaugsmais ir be abejo ačiū svetingiems namų 

šeimininkams. 

 

 Rugsėjo 19 d. Z.Mišelio kaimo turizmo sodyboje įvyko apskrito stalo diskusijos 

„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybių plėtra, organizuojant darbą su 

globojamu jaunimu, vaikais  ir šeima“. Renginys buvo skirtas savivaldybių Vaiko teisių 

apsaugos skyrių specialistams, nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba su vaikais ir 

šeimomis, atstovams. 

Pagrindiniai renginio tikslai: 

- Apsikeisti patirtimi, lūkesčiais, idėjomis, teikiant paramą ir pagalbą vaikui ir šeimai; 

- Pristatyti dalyviams PPI veiklas, problemines sritis, perspektyvas; 

- Ieškoti bendradarbiavimo galimybių įgyvendinant naujas idėjas bei plečiant tapinstitucinį 

pagalbos vaikui ir šeimai tinklą; 

- Pristatyti PPI parengtą programą savanoriams darbui su globojamais paaugliais ir 
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buvusiais globotiniais. 

Ne paslaptis, kad dauguma problemų teikiant paslaugas vaikui ir šeimai, kyla dėl subtilių 

bendradarbiavimo prieţasčių, dėl skirtingų darbo stilių, lūkesčių bei aplinkybių. NVO 

sektoriuje daţnai vyrauja konkurencijos elementai, todėl daţnai pastangos, iniciatyvos 

nugęsta pradinėje stadijoje. 

Renginyje dalyvavo daugiau nei 20 dalyvių iš Vilniaus miesto, Vilniaus, Trakų, Širvintų 

rajonų savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų. Savo patirtimi dalinosi svečias iš Maskvos 

Anton Ţarov (ţiūrėti www.ppi.lt skyriuje „Leidiniai“, LT ir RU kalbomis), PPI direktorius 

Zigmas Giedrimas pristatė įstaigos veiklas, problemines sritis ir perspektyvas. Diskusijose 

buvo nubrėţti bendradarbiavimo, ypač tarp NVO metmenys, išgrynintos bendradarbiavimo 

galimybės ir idėjos. 

Šis renginys buvo organizuotas pagal PPI įgyvendinamo Lietuvos ir Šveicarijos 

bendradarbiavimo programos finansuotą projektą  „ PPI darbuotojų ir savanorių socialinio 

verslumo kompetencijų ugdymas“.  
 

IR KITOS PPI  VEIKLOS: 

 Rugsėjo 17 d. prasidėjo įvadinai GIMK mokymai, kuriuose dalyvauja 24 

asmenys, ketinantys įvaikinti ar globoti vaikus. Nuolat teikiamos paslaugos jau 

esamiems ar būsimiems globėjams ir įtėviams. 

 Rugpjūčio 30 d. prasidėjo tęstiniai mokymai globėjams, vyksiantys kiekvieno 

mėnesio paskutinį ketvirtadienį.  

 Spalio 7 d. planuojama pradėti 6 – 12 metų vaikų tėvelių (įtėvių ir globėjų) 

mokymus pagal tėvystės įgūdžių tobulinimo programą STEP. Susidomėjusius 

kviečiame registruotis iki spalio 3 d. Daugiau http://www.ppi.lt/ 

 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.   

 

Ačiū už parodytą palaikymą mūsų socialinei iniciatyvai! 
Mums labai svarbus rėmėjų skaičius aukojimo portale www.aukok.lt, kuris reiškia 

pritarimą mūsų idėjai bei galimybes ir toliau dalyvauti šio portalo konkursuose. Mes vis dar 

renkame aukas. Todėl labai svarbi Jūsų parama ne materialinio, bet palaikomojo pobūdţio. 

Iki reikiamos sumos liko surinkti 100 lt. Tad jei skirsite bent arbatos puodelio sumą - bus 

puiku... Mieli kolegos, draugai, paţįstami ir nepaţįstami, prašome dar mus palaikyti mūsų 

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

Pervedimas nieko nekainuoja. Ačiū Jums! 

 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 su krepšinio sidabru, be abejo, visus!!! : )  

 

PPI kolektyvas  
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