ATA S K A I TA

2015-2016

metai

Pateikiame jums ataskaitą apie Paramos vaikams centro nuveiktus darbus per 2015-2016 metus.
Esame motyvuoti ir profesionalūs specialistai, atidūs ir jautrūs vaikų psichologiniams poreikiams,
gerbiame kiekvieno vaiko ir suaugusiojo individualumą. Per dvejus metus padėjome šimtams tėvų
auginti saugius ir laimingus vaikus, kovojome už saugią vaikystę Lietuvoje ir bendradarbiaudamos su
kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis prisidėjome prie Europos vaikų saugumo kūrimo. Būrėme
profesionalų ir piliečių bendruomenę Lietuvoje, raginančią priimti įstatymus, draudžiančius smurtu auklėti
vaikus. Sukūrėme ir ėmėme teikti naujas paslaugas šeimoms. Ypatingai norime pabrėžti „Big Brothers Big
Sisters“ programos vadovės Jūratės Baltuškienės iniciatyvą, atsidavimą ir įžvalgumą, kurių dėka programa
įsitvirtino kaip pavyzdinė prevencinė programa vaikams. „Vaikystės be smurto“ programos mastai ir
įtaka vaikų apsaugos srityje įgavo naują pagreitį jos vadovės Ievos Daniūnaitės kruopštaus bei atkaklaus
darbo dėka. Mums pavyko išsaugoti „Antro žingsnio“ programą Lietuvos mokyklose koordinatorės
Renatos Paslaitienės ir mokyklų konsultančių pasiaukojamo darbo dėka. Programa „Pozityvi tėvystė“,
kuriai vadovauja Erna Petkutė, pasipildė naujais mokymais tėvams ir specialistams. Didžiuojamės ir
džiaugiamės mūsų sustiprėjusia ir išaugusia komanda. Nuoširdžiai atsisveikiname su amžiams išėjusia
Birute Pauriene.
Esame dėkingi ilgametei Centro valdybos pirmininkei Audrai Juodeškienei ir jos vadovaujamai valdybai už
paramą ir ištikimybę Paramos vaikams centro vertybėms.
Aušra Kurienė ir Erna Petkutė
Paramos vaikams centro steigėjos

PROGRAMA „BIG BROTHERS BIG SISTERS”

„BIG BROTHERS BIG SISTERS“ savanoriai per dvejus metus daugiau kaip 20 500 valandų skyrė Vilniaus vaikams. Kiekvienais
metais per 100 vaikų turėjo po patikimą ir savo pavyzdžiu įkvepiantį Didįjį Draugą. Džiaugiamės ir dėkojame mūsų savanoriams,
kurie palaikė ilgalaikius, saugius ir nuoseklius ryšius su savo Mažaisiais Draugais, stiprino jų psichologinį atsparumą, padėjo
įveikti įvairias krizes, skatino pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais, mokė susidraugauti ir išlaikyti ilgalaikius santykius, padėjo
vaikų šeimoms. Įvairūs renginiai, kūrybinės dirbtuvės, patyriminis žygis, vasaros stovykla pamario krašte, savęs pažinimo
užsiėmimai – stiprino vaikų socialinius gebėjimus, plėtė akiratį, padėjo atrasti naujų pomėgių ir laisvalaikio užsiėmimų.
2016 metais pradėjome stiprinti savanorių kvalifikaciją reguliariose supervizijose, kuriose kartu su Paramos vaikams centro
specialistais Didieji draugai gilinosi į vaikų ir paauglių psichologiją, bendravimo ir konfliktų sprendimų niuansus, krizių
įveikimo aspektus.
Vilniaus Gedimino Rotary klubas išrinko „BIG BROTHERS BIG SISTERS“ savo partneriu kampanijoje „Stebuklinga kava“, kur
kiekvieno išgertas kavos puodelis prisidėjo prie daugiau gydančių ir auginančių draugysčių sukūrimo.
Dėkojame visiems programos rėmėjams, kurių dėka pagalba vaikams buvo teikiama kokybiškai ir laiku. Toliau tęsiame
darbus, stiprindami vaikų emocinę sveikatą ir augindami brandžią, saugią bei empatišką kartą. Visus kviečiame
prisijungti ir kartu kurti saugią vaikystę. Nes juk tik kartu, mes galime daugiau.
JŪRATĖ BALTUŠKIENĖ
Programos „BIG BROTHERS BIG SISTERS“ vadovė

PROGRAMA „BIG BROTHERS BIG SISTERS”

„BIG BROTHERS BIG SISTERS“ SUTEIKTA PAGALBA
• 2015-2016 m. – BBBS savanoriai skyrė 20 500 valandų
padėti vaikams.
• 2015 m. - 96 vaikai dalyvavo programoje, jiems palaikymą ir teigiamą pavyzdį suteikė 96 savanoriai.
• 2016 m. – 104 vaikai dalyvavo programoje, jiems teigiamą
pavyzdį rodė ir stiprias draugystes užmezgė 104 savanoriai.

„BIG BROTHERS BIG SISTERS“ programa suorganizavo
24 renginius programos dalyviams, rėmėjams ir
partneriams:
- Mokslo metų atidarymo šventės boulinge.
- Mokslo metų uždarymo šventės.
- Kūrybinės dirbtuvės žiemos vakarais.
- Įvairios paskaitos ir seminarai vaikams ir savanoriams.
- Patyriminis žygis.
- Kalėdinės teminės šventės.
- Sportinė mokslo metų uždarymo šventė.
- Apsilankymas gaisrininkų gelbėjimo stotyje ir kiti.

MOKYMAS IR ŠVIETIMAS
• 144 val. skirtos savanorių mokymams – 91 dalyvis.
• 20 val. skirta mokymams vaikams apie saugumą – 58 vaikai.
• 24 val. skirtos specialistams apie mentorystės programų
steigimą Lietuvoje – 21 dalyvis.

PAGRINDINIAI PROJEKTAI
• „Auginanti ir gydanti draugystės galia“.
• „Stebuklinga kava“.
• „Meninė-kultūrinė-pažintinė-sveikatingumo stovykla
vaikams ir jaunimui: augame pažindami ir kurdami“.

PROGRAMA „VAIKYSTĖ BE SMURTO“
Programos „VAIKYSTĖ BE SMURTO“ tikslas – užtikrinti profesionalią kompleksinę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms, teikiant pagalbą tiesiogiai ir vedant mokymus šalies specialistams.
2015-2016 m. pasitelkę tarptautinius ir šalies ekspertus praplėtėme Lietuvoje prieinamos pagalbos vaikams
ir šeimoms galimybes. Pritaikėme atsparumą stiprinančios ir į traumą nukreiptos grupinės kognityvinės
elgesio terapijos metodus. Šie metodai pasiteisino – savo praktikoje juos naudoja nemažai mūsų parengtų
Lietuvos specialistų.
Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu parengėme konfliktų ir seksualinės prievartos prevencijos programas mokykloms. Tyrimai patvirtino šių programų efektyvumą, todėl programos yra ir bus įgyvendintos
daugelyje šalies mokyklų.
Paramos vaikams centras nuolat organizavo ir vykdė mokymus vaikų krizių, smurto prevencijos ir intervencijos, vaikų apklausų bei tarpžinybinio bendradarbiavimo temomis Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Svarbu,
kad auga ir tęstinio kvalifikacijos kėlimo poreikis. Tai įrodė bendradarbiavimas su Klaipėdos rajono savivaldybe ir Gargždų socialinių paslaugų centru, kurie užtikrino nuolatinius mokymus savo specialistams.
2016 m. pabaigoje programos darbą vainikavo kampanija „VAIKYSTĖ BE SMURTO“ (Apginkime vaikus dabar), siekianti uždrausti visas smurto prieš vaikus formas Lietuvos įstatymuose. Džiaugiamės aktyviu politikų, specialistų, žinomų žmonių ir visos visuomenės įsitraukimu.
Dėkojame mus įkvepiantiems užsienio partneriams – tarptautinei organizacijai BICE (Prancūzija), fondui „Įgaliname vaikus“ (Lenkija), centrui „Dardedze“ (Latvija) ir eNACSO bei kitiems partneriams. Taip pat dėkojame
savo kolegoms, dirbantiems įvairiose Lietuvos vietose, kurie palaiko Paramos vaikams centro skleidžiamas
idėjas ir jas pritaiko savo kasdieniame darbe.
Ieva Daniūnaitė
Programos „VAIKYSTĖ BE SMURTO“ vadovė

PROGRAMA „VAIKYSTĖ BE SMURTO“

SUTEIKTA PAGALBA

KONFERENCIJOS:

Iš viso per 2015-2016 metus buvo suteikta 5232 val. psi- • „Apsaugok mano vaikystę! “– Vilnius, 200 dalyvių.
chologų, socialinių darbuotojų, teisininko, psichiatro pagal• Seksualinės prievartos prevencijos mokykloje programos
ba. Padėjome 818 vaikų, patyrusių smurtą, ir jų šeimų
„Saugok ir gerbk mane“ baigiamoji – Marijampolė, 100 danarių Lietuvoje:
lyvių.
• 264 vaikai ir 305 jų artimieji gavo kompleksinę specialis• Konfliktų prevencijos programos „Taiki mokykla“ baigiatų pagalbą Paramos vaikams centre;
moji – Vilnius, 100 dalyvių.
• atliktos 24 teisinės vaikų apklausos.
• 130 vaikų, patyrusių smurtą, gavo psichologinę pagalbą
bendradarbiaujant su specialistais visoje Lietuvoje;
• 95 tėvai ir vaikai dalyvavo 18 traumų įveikimo grupių
Paramos vaikams centre ir kitose įstaigose.

TYRIMAI:
SOCIALINĖS KAMPANIJOS:
• „Nustokime barti – pradėkime girti“ – 60000 dalyvių.
• „Vienas iš penkių“ – 25000 dalyvių.

• Konfliktų prevencijos programos „Taiki mokykla“ poveikio tyrimas.
• Seksualinės prievartos prevencijos mokykloje programos
„Saugok ir gerbk mane“ poveikio tyrimas.

• „Požiūris į vaiką liudytoją – mūsų apsisprendimo reika- • „Young people, sexual rights and the internet“ – Lithuania
las“- 3000 dalyvių.
Focus Group Report (Ataskaita: „Jauni žmonės, seksualumas ir internetas” – fokus grupės Lietuvoje).
• „Mąstau, todėl nesiunčiu“.
• Tarptautinis Lietuvos vaikų, patyrusių smurtą, psichologi• „Vaikystė be smurto (Apginkime vaikus dabar)“ – visa
nio atsparumo tyrimas, bendradarbiaujant su tarptautine
Lietuva.
organizacija BICE ir Milano universitetu.

PROGRAMA „VAIKYSTĖ BE SMURTO“
MOKYMAS IR ŠVIETIMAS:
Iš viso buvo skirta 1290 val. specialistų mokymams. Mokymai skirti įvairių sričių specialistams ir bendruomenėms. Iš viso – 1405 mokymų dalyvių.
MOKYMAI IR ŠVIETIMAS

Val.

„Pagalbos teikimas vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos“ – vaiko teisių apsaugos, švietimo ir sveikatos, teisėsaugos specialistams Lietuvoje.
„Mokymai smurto prieš vaikus prevencijos, pagalbos bei kontrolės klausimais“.
„Atvejo vadyba“ – Vilniaus VTAS darbuotojams.
„Smurto prieš vaikus atpažinimas ir vertinimas – Seimo kontrolieriaus įstaigos ir Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos specialistams.
„Konfliktų valdymas“ – Įvaikinimo tarnybos prie LR SADM specialistams.
„Teisinės vaikų apklausos“ – įvadiniai ir tęstiniai mokymai vaikų apklausų vykdytojams.
Tarpžinybiniai pasitarimai/ atvejų aptarimai sprendžiant vaikų, nukentėjusių nuo smurto atvejus.
Profesinė priežiūra SOS vaikų kaimų dienos centrų darbuotojams Alytuje ir Vilniuje.
Seksualinis smurtas prieš vaikus šeimoje ir už jos ribų: atpažinimas, pagalba ir pranešimas (lektorė M.
Nisse, Prancūzija).
„Vaikų, patyrusių smurtą, psichologinis atsparumas ir jo tyrimas“ (lektorė dr. F. Giordano, Italija).
Tęstiniai Klaipėdos rajono socialinių ir sveikatos priežiūros darbuotojų, policijos, VTAS ir pedagogų, psichologų, dirbančių su vaikais ir šeimomis, kvalifikacijos kėlimo mokymai.
„Į traumą nukreipta grupinė kognityvinė elgesio terapija vaikams ir paaugliams su potrauminio streso
sutrikimu“ (lektorius D. Trickey, D.Britanija ir Lietuvos specialistai) – psichologai; 2gr. po 32val.
4 tarpžinybinės profesinės apskrito stalo diskusijos – vaiko teisių ir teisėsaugos specialistai.
„Vaikų, paauglių pozityvaus elgesio skatinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, pykčio valdymas“ – Rokiškio
socialiniai pedagogai ir psichologai.
„Vaikų psichologinės krizės, smurtas prieš vaikus ir prevencijos priemonės mokyklose” – „Renkuosi mokyti“ mokytojai.
Profesinės priežiūros grupės psichologams, dirbantiems su vaikų krizėmis ir smurtu prieš vaikus Vilniuje,
Marijampolėje, Mažeikiuose – 8 grupės po 12 dalyvių.
Konfliktų prevencijos programos „Taiki mokykla“ mokymai moksleiviams, specialistams, mokytojams –
5 mokyklos.
Seksualinės prievartos prevencijos mokykloje programos „Saugok ir gerbk mane“ mokymai moksleiviams, PPT ir mokyklos specialistams, mokytojams, tėvams ir vietos bendruomenei – 5 mokyklos.
Iš viso:
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PROGRAMA „VAIKYSTĖ BE SMURTO“

PAGRINDINIAI PROJEKTAI:
• „Vaiko advokacijos centras – geresnės vaikų, smurto artimoje aplinkoje aukų/liudytojų apsaugos link“.
• „Kompleksinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams, smurto liudininkams ir jų šeimoms“.
• „Seksualinio vaikų išnaudojimo prevencija centrinėje ir rytų Europoje: kompleksinis požiūris“.
• Programa „Seksualinė prievarta prieš vaikus“.
• „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“: konfliktų prevencijos programos „Taiki mokykla“ ir seksualinės prievartos
prevencijos mokykloje programos „Saugok ir gerbk mane“ kūrimas, išbandymas ir tyrimas.

PROGRAMA „POZITYVI TĖVYSTĖ“
Programos „POZITYVI TĖVYSTĖ“ tikslas – sustiprinti tėvų ir globėjų psichologinius gebėjimus sukurti, atstatyti
ir išsaugoti konstruktyvius ryšius su vaikais bei įveikti šeimos krizes.
Per 2015-2016 metus sukūrėme ir įgyvendinome naujas tėvystės programas. Neišnešiotų kūdikių – neišnešiotukų
tėvų programos autorė yra Inga Norkutė-Mueck; programos paauglių tėvams autorė yra Veronika LakisMičienė. Sertifikuotų mediatorių Laimos Nausėdaitės ir Rugilės Ladauskienės iniciatyva pradėjome teikti
mediacijos paslaugas tėvystės atsakomybėmis besidalinantiems tėvams. Tęsėme tėvystės mokymus kūdikių
besilaukiantiems tėvams pagal SAFE programą, taip pat ikimokyklinukų ir pradinukų tėvams. Rengėme įtėvius
ir globėjus ir moderavome savipagalbos grupes pagal GIMK programą. Teikėme kompleksines psichologo,
socialinio darbuotojo, psichiatro ir teisininko paslaugas šeimoms, atsidūrusioms krizinėse situacijose.
Konsultavome Vilniaus SOS kaimo ir Jaunimo namų specialistų komandas. Per dvejus metus perskaitėme
nemažai viešų paskaitų: Martyno Mažvydo bibliotekoje, mokyklose, darželiuose ir kitose organizacijose visoje
Lietuvoje.
Džiaugiamės mūsų naujais partneriais – Neišnešiotų naujagimių asociacija, Šeimos santykių institutu, M. Mažvydo
biblioteka ir ilgalaikiu vaisingu bendradarbiavimu su SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija.
Erna Petkutė
Programos „POZITYVI TĖVYSTĖ“ vadovė

PROGRAMA „POZITYVI TĖVYSTĖ“
MOKYMAS IR ŠVIETIMAS:
Iš viso įgyvendinome 322 val. mokymų ir švietimo užsiėmimų 233 tėvams, įtėviams, globėjams ir specialistams.
Išleidome 10000 lankstinukų tėvams su patarimais apie vaikų psichologiją ir auklėjimą.
MOKYMAI IR ŠVIETIMAS

1
2
3
4
5
6
7
8

Val.

Efektyvios tėvystės mokymai ikimokyklinukų ir pradinukų tėvams.
36
Mokymai neišnešiotų kūdikių tėvams.
24
Mokymai besilaukiantiems kūdikių tėvams.
24
Mokymai paauglių tėvams – 4 grupės po 24val.
96
GIMK mokymai įtėviams ir globėjams – 1 grupė.
30
Viešų paskaitų ciklas apie vaikus tėvams Martyno Mažvydo bibliotekoje.
12
Paskaitos apie vaikų psichologiją ir tėvystę bendruomenei Lietuvoje: specialistams, tėvams 12
ir globėjams.
SOS vaikų kaimo ir Jaunimo namų specialistų komandų profesinė priežiūra.
88
Iš viso
322
SUTEIKTA PAGALBA:
Suteikėme 672 val. konsultacijų ir 120 mediacijos val. 229 suaugusiems ir vaikams.
PAGRINDINIAI PROJEKTAI.
• „Šeimos emocinių vertybių kalvė“. • „Pagalba šeimai krizės metu“.
• „Neišnešiotų naujagimių tėvų psichinės sveikatos ir gerovės stiprinimas”.

Dalyvių
skaičius

32
8
10
46
8
60
60
9
233

PROGRAMA „ANTRAS ŽINGSNIS“

„ANTRAS ŽINGSNIS“ – tai socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo, smurto prevencijos programa pradinių klasių moksleiviams. Mokytojai, vesdami programos pamokas, vaikus išmoko suprasti save ir kitus, nusiraminti, kontroliuoti impulsus,
tinkamai reikšti jausmus ir priimti sprendimus. Tokiu būdu programa mažina vaikų agresyvų elgesį, moko atpažinti emocijas ir spręsti konfliktus, susitvarkyti su problemomis ir suprasti savo elgesio pasekmes.
Per 2015 ir 2016 metus Paramos vaikams centras koordinavo programos „ANTRAS ŽINGSNIS“ palaikymą ir plėtrą Lietuvoje. Mums pavyko tęsti programos įgyvendinimą ir išsaugoti mokyklų, mokytojų, moksleivių - dalyvių skaičių, panaudojus Paramos vaikams centro finansavimo galimybes ir žmogiškuosius išteklius.
Su mumis aktyviai ir savanoriškai bendradarbiavo programos „ANTRAS ŽINGSNIS“ vadovės-konsultantės:
Rita Bakšienė, Rasa Blikertienė, Aušra Simavičiūtė, Diana Laužadienė, Lineta Barkevičienė, Danguolė Danielienė, Laima Šutinienė, Valdonė Šimonytė, Rita Bartkaitienė, Gražina Žemaitienė, Rasa Jurgelevičienė, Morta Griciuvienė, Jolanta Sagatytė,
Renata Zigmantavičienė, Diana Buinickienė.
Renata Paslaitienė
Programos „ANTRAS ŽINGSNIS“ koordinatorė

PROGRAMA „ANTRAS ŽINGSNIS“

Programą „ANTRAS ŽINGSNIS“ Lietuvoje įgyvendino:
2015 m.

2016 m.

270 mokyklų

259 mokyklų

900 mokytojų

828 mokytojai

18000 moksleivių

15295 moksleiviai

21600 socialinių emocinių įgūdžių pamokų

19872 socialinių emocinių įgūdžių pamokų

PARAMOS VAIKAMS CENTRO FINANSAVIMAS 2015-2016 METAI
PARAMOS IR FINANSAVIMO DAVĖJAS
2015M.

Finansavimo
suma

%

PARAMOS IR FINANSAVIMO DAVĖJAS
2016M.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

300
22829

Švietimo mainų paramos fondas

3100

Lietuvos kultūros taryba

5040

IŠ VISO:

9

31269

Vilniaus miesto savivaldybė

15135

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

17000

LR Sveikatos apsaugos ministerija

11400

IŠ VISO:

43535

8690

Oak fondas

26701

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo nevyriausybinių organizacijų (NVO) programa

56510

Eurochild fondas

12980

Europos komisija

15350

IŠ VISO:

34

120231

Europos komisija

17085

Oak fondas

57196

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas

434

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo
nevyriausybinių organizacijų (NVO) programa

21431

Lietuvos energijos paramos fondas

5000

Vilniaus Gedimino Rotary Klubas

3250

VERSLO ĮMONIŲ PARAMA

1329

UAB „Šviesos technologijos“

600

UAB „AF-Consult“

200

UAB „Inova Experts“

300

UAB „Beatos virtuvė“

300

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

100

UAB „Šviesos technologijos“

500

UAB „AF-Consult“

263

UAB “Narbutas Furniture Company”

400

UAB „Pionierius“

500

UAB „Alisa Management laboratory“

150

1

FIZINIŲ ASMENŲ PARAMA

FIZINIŲ ASMENŲ PARAMA
Asmeninė žmonių parama
Lietuvos gyventojų skirti sumokėtų pajamų
mokesčio 2 proc.
IŠ VISO:

15399
3862

5

19261

Asmeninė žmonių parama

2840

Lietuvos gyventojų skirti sumokėtų pajamų
mokesčio 2 proc.

3712

IŠ VISO:

6552

2,5

KOMERCINĖS LĖŠOS

KOMERCINĖS LĖŠOS
Palūkanos 2015 m.

0,5

1550

IŠ VISO:

3092

IŠ VISO:

42

104396

IŠ VISO:

VERSLO ĮMONIŲ PARAMA
„Barclays“ technologijų centras

17

FONDŲ PARAMA

FONDŲ PARAMA
Western Union fondas

%

VALSTYBĖS/SAVIVALDYBĖS FINANSAVIMAS

VALSTYBĖS/SAVIVALDYBĖS FINANSAVIMAS
Vilniaus miesto savivaldybė

Finansavimo
suma

Palūkanos 2016 m.

1230

443

Paslaugos - mokymai ir konsultavimas

94140

181951

IŠ VISO:

94583

355804 100

VISO 2016 METAIS :

Paslaugos - mokymai ir konsultavimas

180721

IŠ VISO:
VISO 2015 METAIS :

51

38

250616 100

MŪSŲ VALDYBA IR KOMANDA
VALDYBA:

DARBUOTOJAI:

• Audra Juodeškienė – Metrodonic B.V. (Lietuvos
padalinys) rinkos plėtros specialistė, Paramos
vaikams centro valdybos pirmininkė

• Aušra Kurienė - Paramos vaikams centro steigėja ir vadovė,
psichologė, psichoterapeutė

• Arvydas Andrijauskas – UAB „AL Holdingas“
valdybos pirmininkas
• Skirma Kondratas – nepriklausoma konsultantė
socialinės politikos klausimais
• Aušra Kurienė – Paramos vaikams centro
direktorė

• Erna Petkutė - Paramos vaikams centro steigėja, psichologė,
projektų vadovė
• Jūratė Baltuškienė - programos „Вig Brothers Big Sisters“ vadovė,
psichologė
• Ieva Daniūnaitė - programos „Vaikystė be smurto“ vadovė,
psichologė
• Inga Norkutė Mueck - psichologė, projektų koordinatorė

• Dr.Virginijus Lepeška – Organizacijų vystymo
centro direktorius

• Veronika Lakis – Mičienė - psichologė, projektų koordinatorė

• Dr. Kristina Ona Polukordienė – psichologė–
psichoterapeutė, HEPI dėstytoja ir supervizorė

• Rugilė Ladauskienė - socialinė darbuotoja, psichologė, mediatorė

• Erna Petkutė - Paramos vaikams centro projektų
vadovė, narė nuo 2016 m.
• Ariana Rastauskaitė - UAB „Nestlé Baltics“
korporatyvinių reikalų vadovė

• Laima Nausėdaitė - socialinė darbuotoja, mediatorė
• Renata Paslaitienė – biuro vadovė, mokymų ir programos „Antras
žingsnis“ koordinatorė
• Asta Eitminavičiūtė - programos “Вig Brothers Big Sisters”
draugysčių koordinatorė, psichologė
• Vaida Gabė - programos “Вig Brothers Big Sisters” draugysčių
koordinatorė, psichologė
• Agnė Černiauskaitė – programos “Big Brothers Big Sisters”
darbuotoja
• Birutė Paurienė - Paramos vaikams centro buhalterė
• Živilė Stipinienė - Paramos vaikams centro buhalterė
• Helle Nevierienė – savanorė, komunikacijos ir lėšų pritraukimo
specialistė, 2016 m.
• Giedrė Biržytė – komunikacijos specialistė

VšĮ „PARAMOS VAIKAMS CENTRAS“
Latvių g. 19A, Vilnius 08113, Lietuva
Tel.: (8 5) 271 5980, 8 611 43567
Faksas: (8 5) 271 5979
Sėlių g. 18, Vilnius 08145, Lietuva
Tel.: 8 611 22612
El. paštas: pvc@pvc.lt
Įmonės kodas: 124632778
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT397300010000064344, AB “Swedbank”
www.pvc.lt
www.facebook.com/pvc.lt
www.facebook.com/Big-Brothers-Big-Sisters-Vilnius

DĖKOJAME RĖMĖJAMS ir PARTNERIAMS

VA L S T Y BI N I S V I S U O M E N Ė S
SVEIKATOS STIPRINIMO FONDAS

KOALICIJA

“Psichikos sveikata 2030”

ASMENYS, SKYRĘ 2 % GPM

NVO KOALICIJA
„UŽ VAIKO TEISES “

