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Viešoji įstaiga
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC

Misija

 HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC siekia, kad visi pasaulio gyventojai turėtų daugiau
galimybių gyventi be skurdo, ligų ir žmogaus laisvių suvaržymų.
 HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC palaiko gyventojų siekius burtis ir remia
bendruomenių kūrimąsi bei vystymąsi.
 HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC remia su sveikata, švietimu, tvaria aplinka susijusius
projektus ir tiki, kad nuoseklus darbas šiose srityse užtikrina geresnes sąlygas darniam
vystymuisi.

Istorija

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC (toliau – HPP BALTIC) buvo įkurta 1998 m.
pradžioje. Įstaigos sukūrimą paskatino siekis sukurti organizaciją, kuri rinktų lėšas ir remtų
neturtingų pasaulio šalių gyventojų pastangas susikurti geresnį gyvenimą. Šiam tikslui
įgyvendinti buvo plečiamas ir nuolat tobulinamas prekybos dėvėtais drabužiais tinklas, o
prekyboje gautas pelnas skiriamas darnaus vystymosi projektams, kurie įgyvendinami
bendradarbiaujant tarptautinėje HUMANA PEOPLE TO PEOPLE federacijoje (daugiau
informacijos apie Federaciją – 6 psl.).
Pirmoji HUMANA parduotuvė Lietuvoje buvo atidaryta Vilniuje 1998 metų gegužę. Tų
pačių metų rudenį pradėjo veikti ir dėvėtų drabužių bei tekstilės gaminių Rūšiavimo centras.
Stabiliai augdama, HPP BALTIC tapo viena iš didžiausių dėvėtų drabužių pardavėjų bei mokesčių
mokėtojų Lietuvoje, o 2020 m. rėmė 70 socialinio vystymo projektų 11-oje pasaulio šalių.
Augant socialinės partnerystės veiklų apimtims, 2019 m. HPP BALTIC atskyrė jas nuo
prekybos dėvėtais drabužiais verslo, įkurdama uždarąją akcinę bendrovę HUMANA LT. Dėl to
HPP BALTIC gali skirti daugiau dėmesio darnaus ir socialinio vystymosi projektams užsienyje ir
Lietuvoje. Bendrovę HUMANA LT valdo įstaiga HPP BALTIC.
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LĖŠŲ RINKIMAS socialinio vystymo projektams

Įsigijimas
Siekdama tausoti aplinką ir plėtoti
žiedinę ekonomiką, HPP BALTIC prekiauja dėvėtais
drabužiais, kurių įsigyja didmeninėje rinkoje.

Rūšiavimas
Dėvėti drabužiai ir avalynė
išrūšiuojami į šimtus kategorijų ir parduodami mažmeninės
prekybos tinkle bei eksportuojami į kitas šalis.

Prekyba
Apie 50 proc. išrūšiuotos produkcijos
eksportuojama. Likusi dalis, aukščiausios kokybės dėvėtų
drabužiai parduodami Lietuvoje daugiau nei 4,5 milijono
lankytojų kasmet aptarnaujančiame 63 mažmeninių
HUMANA parduotuvių tinkle. HUMANA prekybos tinklas
yra tvarios mados lyderis Lietuvoje, suteikiantis klientams
galimybę ne tik įsigyti geros kokybės drabužių, bet ir
asmeniškai prisidėti prie tekstilės pramonės poveikio
aplinkai mažinimo bei gamtos išteklių tausojimo.

Parama
Sumokėjus mokesčius, gautas pelnas
skiriamas įgyvendinti darnaus ir socialinio vystymo projektus
Lietuvoje ir užsienyje.
2020 m. HPP BALTIC skyrė 3 372 030 EUR paramą 70
projektų 11-oje šalių.
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TARPTAUTINIS HUMANA PEOPLE TO PEOPLE JUDĖJIMAS

HPP Baltic yra tarptautinės HUMANA PEOPLE TO PEOPLE federacijos (The Federation for
Associations Connected to the International Humana People to People Movement) narė.
Federacija buvo įsteigta 1996 metais, kai 16 nacionalinių Afrikos ir Europos HUMANA PEOPLE TO
PEOPLE organizacijų nusprendė susijungti ir įsteigė partnerystės tinklą, kuris dabar žinomas kaip
tarptautinis pilietinės visuomenės judėjimas, pagrįstas įsipareigojimu spręsti svarbius pasaulio
socialinius ir aplinkosaugos iššūkius.
Šiandien HUMANA PEOPLE TO PEOPLE federacija jungia 30 nacionalinių Afrikos, Azijos, Pietų ir
Šiaurės Amerikų ir Europos organizacijų, bendradarbiaujančių tarpusavyje įgyvendinant darnaus,
socialinio vystymo projektus, kurių naudos gavėjais kasmet yra apie 9,5 milijono žmonių visame
pasaulyje.
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE federacijos organizacijų narių veikla aprėpia keletą tarpusavyje
susijusių sričių ir remiasi žiniomis apie konkrečių šalių žmonių ir vietos bendruomenių poreikius
bei galimybes. Federacijos būstinė yra įsikūrusi Šamvos regione Zimbabvėje, kaimiškoje vietovėje,
85 kilometrų atstumu nuo sostinės Hararės. Federaciją valdo komitetas, kurį renka generalinės
asamblėjos nariai.
Federacijos organizacijos narės Europoje ir Šiaurės Amerikoje renka ar superka dėvėtus
drabužius, juos išrūšiuoja, o išrūšiuotus parduoda, taip surinkdamos lėšų darnaus, socialinio
vystymo projektams ir tuo pačiu padėdamos tausoti aplinką.
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE federacija yra įsipareigojusi savo veikloje vadovautis aukščiausiais
atskaitomybės, skaidrumo ir geros vadybos standartais. Federacijos narės organizacijos kasmet
panaudoja iš viso apie 90 mln. EUR darnaus ir socialinio vystymo projektams visame pasaulyje.

Kiekviena federacijos organizacija narė turi tarptautinius standartus atitinkančią vidaus politiką,
veiklos gaires, be to, nuosekliai vykdo vidaus kontrolę bei atlieka išorės auditą. HUMANA PEOPLE
TO PEOPLE federacija turi SGS NVO sertifikatą, kuris patvirtina, kad organizacija laikosi
atskaitomybės suinteresuotosioms šalims standartų bei vadovaujasi geriausia vadybos praktika.
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TARPTAUTINIS HUMANA PEOPLE TO PEOPLE JUDĖJIMAS

Pagrindinės socialinio vystymo projektų sritys
Bendruomenės
Šios srities projektai įgyvendinami kaimiškose vietovėse ar didmiesčių lūšnynuose. Čia gyventojai
telkiasi į vietos veiklos grupes, kurios bendradarbiaudamos su projektų vadovais, sveikatos ir
švietimo įstaigomis, vyriausybės, savivaldos įstaigomis ir bažnytinėmis organizacijomis sprendžia
aktualias kasdienio gyvenimo problemas.
Bendruomenių vystymo veikla apima rūpinimąsi vaikais, pagalbą senjorams, ligoniams,
neįgaliesiems, sveikos gyvensenos ir mitybos skatinimą, raštingumo lygio kėlimą, darbo vietų
kūrimą, atliekų tvarkymo bei sanitarinės infrastruktūros plėtrą.
Švietimas
Pagrindinis HUMANA PEOPLE TO PEOPLE organizacijų įsipareigojimas švietimo srityje yra
užtikrinti, kad mokiniai gerai mokytųsi. Rūpestis švietimo kokybe apima ir ikimokyklinį ugdymą.
Šioje srityje HUMANA PEOPLE TO PEOPLE organizacijos ištobulino metodiką ir dažnai iš esmės
keičia tėvų, mokytojų ir švietimo įstaigų administratorių požiūrį į ankstyvąją vaiko raidą.
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE mokytojų seminarijos ruošia pradinių klasių mokytojus dirbti
kaimiškų vietovių mokyklose. Įvairiuose HUMANA PEOPLE TO PEOPLE organizacijų projektuose
bei profesinėse mokyklose jaunuoliai įgyja darbo rinkoje reikalingų įgūdžių.
Sveikata
Sveikatos projektai sutelkti į didžiausius Afrikos ir kai kurių Azijos šalių sveikatos sistemos
iššūkius. Projektais siekiama kontroliuoti ŽIV ir AIDS epidemijas, stabdyti tuberkuliozės ir
maliarijos plitimą.
Diabetas, hipertenzija, vėžys ir kitos ligos yra priešlaikinių mirčių priežastis pasaulyje. HUMANA
PEOPLE TO PEOPLE organizacijos inicijuoja ir vykdo visuomenės švietimo, ligų prevencijos bei
diagnozavimo kampanijas. Mūsų organizacijų įgyvendinami sveikatos apsaugos projektai yra
pagrįsti aktyviu pačių žmonių dalyvavimu prevencinėje veikloje ir glaudžiu bendradarbiavimu su
nacionalinių sveikatos apsaugos sistemų įstaigomis, poliklinikomis ir ligoninėmis.
Aplinka
Smulkiesiems ūkininkams vis svarbiau prisitaikyti prie besikeičiančių ūkininkavimo sąlygų.
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE organizacijos telkia smulkiuosius vietos ūkininkus į klubus, remia jų
mokymus, stiprina derybinius jų gebėjimus, padeda įsigyti medžiagų ir priemonių, įsijungti į
nacionalines aplinkos apsaugos bei žemės ūkio plėtros programas ir t.t. Didžioji smulkiųjų
ūkininkų ekonominės veiklos dalis vykdoma „tradiciškai“, tai yra neformaliai, todėl smulkieji
ūkininkai retai kada būna tinkamai įvertinami oficialiose suvestinėse, nors būtent jų išauginti
maisto produktai pasiekia tuos, kuriems jų labiausiai reikia – nepasiturinčiuosius kaimų ir miestų
gyventojus.
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HPP Baltic parama socialinio vystymo projektams 2020 m.
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Toledo pagalba vaikams

88 017

Fermerių klubai

42 977

Apsauga nuo gamtos stichijų

45 555

Pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai

18 913

Phikwe pagalba vaikams

106 298

Ghanzi pagalba vaikams

39 203

HOPE Humana CATCH

66 671

HOPE Humana Kanye

107 017

HOPE Humana 90-90-90

88 637

Institucinių gebėjimų stiprinimas

128 930

Longling ikimokyklinis ugdymas

19 035

Louwu ikimokyklinis ugdymas

32 270

Qiaojia ikimokyklinis ugdymas

19 078

Puge bendruomenės vystymas

16 896

Bisoros profesinė mokykla

61 936

Cacheu mokytojų seminarija

52 004

Veiklusis jaunimas

26 810

Epidemijų valdymas

4 331

Fermerių klubai

75 364

Rūšiavimo centro plėtra

95 286

Uttar Pradesh mokytojų seminarija

111 247

Bihar ir Jharkhand mokytojų seminarija

12 703

ŽIV/AIDS ir TB prevencija

74 636

Edukacinės programos

19 086

Moterų įgalinimas

52 696

Bendruomenės vystymas

15 104

Jharkhand Tejaswini bendruomenės vystymas

10 926
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HPP Baltic parama socialinio vystymo projektams 2020 m.
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Mikolongwe profesinė mokykla

148 126

Institucinių gebėjimų stiprinimas

65 673

TB prevencija ir slauga

100 699

Atsakas į ciklono Idai padarinius

13 135

HOPE Cabo Delgado

19 241

Mityba

119 568

Pagalba vaikams

30 448

Mokykla

25 191

Epidemijos valdymas

97 555

Pagalba vaikams

38 077

Bushbuckridge HOPE

13 065

uPhongolo HOPE ir Mthatha pagalba vaikams

24 840

Epidemijų valdymas

44 953

Mokytojų seminarija

1 547

Institucinių gebėjimų stiprinimas

55 870

ŽIV ir AIDS prevencija

16 122

Frontline institutas

184 207

Žemdirbystė

73 888

Rushinga pagalba vaikams

29 006

Masvingo fermerių klubai

12 947

Chimanimani pagalba vaikams

89 323

Ponesai Vanhu technikumas

136 501

Ponesai Vanhu jaunimo mokykla

70 470

HPP klinika

214 883

Narystės įnašas

177 930

Programa „Valgyk protingai“ (19 mokyklų)

34 515
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HPP Baltic paramai skirtos lėšos kurias federacijos narės nacionalinės organizacijos 2020 m. panaudojo socialinio vystymo projektams

2020 m. HPP Baltic parama vystymuisi EUR
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HPP Baltic parama vystymuisi pagal panaudojimą žemynuose
2020 m.

HPP Baltic parama socialinio vystymo projektams 20 6-2020 m.
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HPP Baltic parama pagal projektų sritis 2020 m.

Po dviejų dešimtmečių pažangos alkstančių žmonių skaičius pasaulyje vėl pradėjo didėti. 2014 m. pasaulyje nuo maisto stygiaus kentėjo 628 milijonai žmonių. 2019 m. šis skaičius
išaugo iki 688 milijonų, tai yra vien per penkerius metus pasaulyje alkstančiųjų pagausėjo 60
milijonų. Spėjama, kad 2021 m. alkstančiųjų ir
badaujančiųjų pasaulyje gali pagausėti net iki
830 milijonų gyventojų.
Skurdi dieta, ankštos gyvenamosios patalpos, lėtinės ligos ir ribotos galimybės gauti sveikatos paslaugas plačiai atveria vartus SARS Cov
-2 epidemijai. Patys paprasčiausi dalykai, kaip
antai, geriamas vanduo, vandentiekio ir nuotekų infrastruktūra, erdvūs, vėdinami gyvenamieji pastatai ir sveika mityba būtų apsaugoję
tūkstančius žmonių pasaulyje nuo Covid-19.
Milijonai žmonių pasaulyje neturi net šių būtinųjų buities sąlygų.
Šioje nedėkingoje situacijoje HUMANA
PEOPLE TO PEOPLE požiūris į sveikatos apsaugą
tampa dar aktualesnis. Mūsų sveikatos apsaugos projektai grindžiami aktyviu pačių žmonių
dalyvavimu savo bendruomenėse, projektai
įgyvendinami glaudžiai bendradarbiaujant su
nacionalinės visuomenės sveikatos apsaugos

įstaigomis, tarptautiniais fondais ir organizacijomis.
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE sveikatos
apsaugos programos yra parengtos pagal
bendrąsias strategijas, kaip antai, Jungtinių
Tautų 90–90–90 ir kovos su ŽIV/AIDS strategijas, Pasaulio sveikatos organizacijos kovos su
tuberkulioze ir maliarija strategijas bei kovos su
Covid-19 gaires. Daugiametė praktinio darbo
patirtis įgalina HUMANA PEOPLE TO PEOPLE
organizacijas teikti pasiūlymus viešajai sveikatos sistemai.
Sveikatos apsauga yra kiekvienoje iš keturių strateginių HUMANA PEOPLE TO PEOPLE
veiklos krypčių. Rūpinimasis vaikų sveikata, geriamu vandeniu, nuotekomis, atliekų tvarkymu,
sveika gyvensena ir mityba yra integrali bendruomenių vystymo krypties projektų dalis.
Nuosavo daržo prie namų priežiūra yra būtinoji
kiekvieno ŽIV pozityvaus gyvenimo projekto
dalis. Sveikatos švietimas yra integrali vietos
veiklos grupių ir ūkininkų klubų veiklos dalis.
2020 m. HUMANA PEOPLE TO PEOPLE
organizacijos vietos bendruomenėse įgyvendino nepaprastai daug kovos su SARS Cov-2 viruso epidemija veiklų.
12

HPP Baltic socialiniai partneriai Lietuvoje 2020 m.

1

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija

2

Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras

3

Panevėžio M.Rimkevičaitės profesinio rengimo centras

4

Šiaulių Gytarių progimnazija

5

Šalčininkų r. P.K.Brzostowskio gimnazija

6

Mažeikių r. M.Račkausko gimnazija

7

Klaipėdos m. suaugusiųjų gimnazija

8

Elektrėnų Versmės gimnazija

9

Alytaus m. Dainavos progimnazija

10

Alytaus r. Daugų gimnazija

11

Kėdainių r. Josvainių gimnazija

12

Mažeikių r. Kalnėnų progimnazija

13

Šiaulių m. Dainų progimnazija

14

Vilniaus mokymo centras „Žirmūnai“

15

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

16

Šiaulių r. L.Ivinskio gimnazija

17

Vilniaus r. agroekologijos mokymo centras (Šalčininkų r.)

18

Alytaus r. Putinų gimnazija

19

Plungės r. vaikų ir jaunimo centras „Džiaugsmo slėnis“
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Rūšiavimo centras

Nuotraukoje: HPP Baltic Rūšiavimo centras Vilniuje, Kibirkšties g. 6.

Per du nuoseklaus augimo dešimtmečius,
pradedant 1998 m., HPP Baltic Rūšiavimo
centras tapo viena didžiausių dėvėtos tekstilės
rūšiavimo įmonių Baltijos šalyse. Šiuo metu
Rūšiavimo centre kiekvieną savaitę išrūšiuojame daugiau nei 800 tonų dėvėtų drabužių ir
avalynės. Drabužius daugiausia perkame iš
tiekėjų Švedijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Austrijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Šiuolaikinės tekstilės gaminių perdirbimo
technologijos kelia vis aukštesnius rūšiavimo
kokybės reikalavimus. Dėvėtus drabužius ir
avalynę išrūšiuojame į daugiau nei 200 kategorijų pagal sezonus, specialius klientų pageidavimus, kiekvieno gaminio kokybę ir t.t.
31 proc. išrūšiuotų prekių tiekiama į HUMANA mažmeninės prekybos tinklą Lietuvoje; 47
proc. eksportuojama į Humana People to People judėjimo narių organizacijas ir kitiems
klientams visame pasaulyje. 17 proc. parduo-

dama perdirbimo įmonėms ir panaudojama
kaip žaliava, pavyzdžiui, gaminant šluostes.
Likusieji 5 proc. netinka net perdirbti. Šią dalį
perduodame šilumos energijos gamybos įmonei.
2020 m. mes įvedėme specialią žemiausios
audinio kokybės kategoriją, skirtą besikuriančiai išmaniojo rūšiavimo rinkai. Išmaniojo rūšiavimo technologija leidžia didžiąją kruopštaus rankų darbo dalį pavesti atlikti robotams,
tai yra kompiuterio programomis valdomiems
mechanizmams.
Išmaniojo rūšiavimo procese svarbiausiu
laikytinas etapas, kai ant konvejerio juostos
keliaujantį tekstilės gaminį apšviečia šviesos
spindulys. Jo atspindys analizuojamas specialiu
įrenginiu, tokiu būdu nustatoma audinio sudėtis ir informacija siunčiama mechanizmo rankai, kad toji drabužį paimtų ir jį padėtų į atitinkamą surinkimo skyrių.
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Rūšiavimo centras
Per mėnesį išmaniojo rūšiavimo rinkai mes
parduodame apie tris procentus viso išrūšiuotų tekstilės gaminių kiekio, tai yra apie 2,5 tonos žemiausios kokybės drabužių. Svarbu pabrėžti, kad šie žemiausios drabužiai tampa žiedinės ekonomikos dalimi, kadangi iš jų yra gaminamas pluoštas naujų drabužių gamybai.
Rūšiavimo centro skalbykloje kiekvieną darbo dieną išskalbiame apie dvi tonas drabužių.
2020 m. pradėjome valyti batus bei kokybiškus, bet šiek tiek suteptus drabužius. Kiekvieną
darbo dieną išvalome du tūkst. porų batų ir
200 kilogramų drabužių.
2020 m. skalbykloje įdiegėme keletą papildomų aplinkos išteklių tausojimui svarbių priemonių. Skalbimui naudojame tik ekologišką,
vandenyje visiškai suyrantį skalbiklį. Elektros
energiją, laiką, vandenį ir skalbiklius optimaliai
dozuoja skalbimo mašinų valdymo kompiuteris.

2019 m. ant mūsų Rūšiavimo centro stogo
buvo sumontuota saulės jėgainė. 2020 m. ši
jėgainė pagamino 350 tūkstančių KWh elektros
energijos, tai yra pusę mūsų per metus sunaudoto elektros energijos kiekio.
Rūšiuoti dėvėtus drabužius nuotoliniu būdu
neįmanoma. Todėl 2020 m. SARS Cov-2 epidemija smarkiai paveikė kasdienį mūsų darbą.
Kad apsaugotume savo darbuotojus nuo užsikrėtimo sveikatai ir gyvybei pavojingu virusu,
įdiegėme papildomų sanitarijos priemonių,
kaip antai, specialia įranga reguliariai dezinfekuojame patalpas, kas savaitę darbuotojams
atliekame antigeno testus.
Kad darbuotojai išvengtų nebūtinų tiesioginių kontaktų tarpusavyje, pertvarkėme darbo
laiką. Darbuotojus veždami į darbą ir namo
autobusais, užtikriname didesnį atstumą tarp
keleivių.
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Humana parduotuvės

Didėjant supratimui apie neigiamą mados
ir tekstilės pramonės poveikį aplinkai, žmonės
visame pasaulyje pasirenka dėvėtus drabužius
kaip geriausią galimybę žvelgiant į ateitį, pakartotinai naudodami drabužius, o ne pirkdami
naujus. 2020 m. HUMANA dėvėtų drabužių
prekybos tinklas aptarnavo klientus parduodamas prekių 9,7 milijono kartų.
Pirmoji HUMANA parduotuvė Lietuvoje
buvo atidaryta 1998 m. gegužės mėn. 2020 m.
pabaigoje HUMANA mažmeninės prekybos
Lietuvoje tinklą sudarė jau 63 parduotuvės,
įsikūrusios 28 šalies miestuose: 16 parduotuvių
Vilniuje, 12 parduotuvių Kaune, 3 Klaipėdoje, 3
Šiauliuose, 2 Panevėžyje, 2 Alytuje ir 2 Marijampolėje. Likusios 23 parduotuvės yra Anykščiuose, Biržuose, Druskininkuose, Elektrėnuose, Jonavoje, Joniškyje, Jurbarke, Kaišiadoryse,
Kėdainiuose, Kupiškyje, Lentvaryje, Mažeikiuose, Plungėje, Radviliškyje, Raseiniuose, Rokiš-

kyje, Tauragėje, Telšiuose, Trakuose, Ukmergėje, Utenoje, Varėnoje ir Visagine.
Pagrindinis HUMANA parduotuvių bruožas
yra nuolat atnaujinamas prekių asortimentas.
Tam buvo sukurtas ir ištobulintas penkių ir
dviejų savaičių ciklas: parduotuvėse prekių
asortimentas pilnai atnaujinamas kas penkias
savaites. Kai kuriose regioninėse parduotuvėse
prekių asortimentas atnaujinamas kas dvi
savaites.
Kitas svarbus HUMANA mažmeninės prekybos tinklo bruožas — tai gebėjimas patenkinti skirtingų klientų lūkesčius. Didėjant masinės gamybos drabužių pasirinkimui prabangos
parduotuvėse, mūsų klientai vis labiau vertina
drabužio unikalumą. Į dėvėtų drabužių parduotuves vis dažniau užsuka Y karta, dabartiniai
trisdešimtmečiai, norintys apsirengti šiuolaikiškai, pagal savo pačių susikurtą stilių.
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Klientams, ieškantiems kažko išskirtinio, mes
turime specialų pasiūlymą. Parduotuvėse Vilniuje, Didžiojoje gatvėje 18/2 ir Trakų gatvėje
16, parduotuvėje Kaune, Daukšos gatvėje 25,
mes parduodame originalius vintažinius septintojo, aštuntojo ir devintojo dešimtmečių
drabužius.
Naujausias ir moderniausias HUMANA
projektas – tai sėkmingai startavusi elektroninė parduotuvė -v n g .h m n . Būdama
viena pirmųjų elektroninių dėvėtų drabužių
parduotuvių Baltijos šalyse, ji skirta visų stilių
vintažinių drabužių mėgėjams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. E-vintage parduotuvėje nauju
prekių ženklu THINK TWICE pirkėjai galės pirkti
ir iš kitų šalių.
Prisijungę interenete prie -v n g .h m n .
paskyros, pirkite tiesiai iš namų! Mūsų elektro-

ninėje parduotuvėje laukiame nuolatinių ir
naujų klientų, siūlome jiems kruopščiai atrinktus, geresnės kokybės, firminius vintažinius
drabužius, aksesuarus ir avalynę. Siekdami
patenkinti kiekvieno kliento lūkesčius, kasdien
papildome elektroninės parduotuvės asortimentą. Pastebime, kad mūsų produktai yra vis
labiau pageidaujami ir vertinami. Unikalaus
drabužio antras gyvenimas atveria gilesnę
mūsų darbo prasmę.
Informaciją apie mūsų veiklą ir akcijas mes
reguliariai skleidžiame savo tinklalapyje
www.h m n . , siųsdami SMS žinutes ir
elektroninius laiškus. Mūsų tinklalapio skyriuje
„Kontaktai“ galite rasti išsamią informaciją
apie kiekvienos HUMANA parduotuvės darbo
laiką ir kontaktinį telefono numerį bei tikslią
parduotuvės vietą Google Maps žemėlapyje.
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Kontaktai

Viešoji įstaiga
Humana People to People Baltic

Kibirkšties g. 6, Vilnius, LT-02242 Lietuva
www.h m n .
www.h m n b c.

buveinė
Kibirkšties str. 6, Vilnius, LT-02242 Lietuva

Administratorė
D v ė S ėn nė

Tel: +370 5 264 1058

El.paštas: info@humana.lt

Rūšiavimo centras
Kibirkšties g. 6, LT-02242 Vilnius, Lietuva
Rūšiavimo centro direktorius
Eg d
Švc
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Tel: +370 5 260 2250
Tel/Fax:+370 5 219 0817

El.paštas: sc@humana.lt
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