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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 2021 m. rėmė 55 socialinio vystymo projektus 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 padidinti
drabužių pakartotinį naudojimą, 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.
2021 m. HPP BALTIC skyrė 3 474 000 EUR paramą 55
projektams 11-oje šalių.

5

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 29 nacionalines Afrikos, Azijos, Pietų ir
Šiaurės Amerikų ir Europos organizacijas, bendradarbiaujančias tarpusavyje įgyvendinant
darnaus, socialinio vystymo projektus, kurių naudos gavėjais kasmet yra apie 10 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
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE organizacijos ištobulino metodiką ir dažnai iš esmės keičia tėvų,
mokytojų ir švietimo įstaigų administratorių požiūrį. 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.
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE 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 ir darni žemdirbystė
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 neformaliai, todėl smulkieji ūkininkai retai kada būna
tinkamai įvertinami oficialiose suvestinėse, nors būtent jų išauginti maisto produktai pasiekia
tuos, kuriems jų labiausiai reikia .
Pakartotinis dėvėtų drabužių naudojimas
Žmonija dabar yra apsirengusi geriausiai, nei kada nors anksčiau istorijoje. Drabužių pasirinkimas
didžiulis, juos vis dažniau keičiame naujais. Drabužių perteklius reiškia didesnę naštą aplinkai.
Dėvėtų drabužių parduotuvės užtikrina galimybę išsirinkti ir įsigyti kokybiškų drabužių, tuo pačiu
veiksmingai mažina pramonės poveikį aplinkai. Dėvėtas drabužis naujajam savininkui yra naujas
drabužis. HUMANA PEOPLE TO PEOPLE tinklo organizacijos beveik 80 proc. surinktų dėvėtų
drabužių parduoda pakartotiniam dėvėjimui.
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HPP Baltic parama socialinio vystymo projektams 2021 m.
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Pagalba vaikams

62 365

Phikwe pagalba vaikams

26 031

Ghanzi pagalba vaikams

38 378

HOPE Humana Palapye

41 916

HOPE Humana CATCH

61 164

HOPE Humana Kanye

50 521

HOPE Humana 90-90-90

125 532

Institucinių gebėjimų stiprinimas

128 667

Huize ikimokyklinis ugdymas

17 172

Tengchong ikimokyklinis ugdymas

22 110

Longling ikimokyklinis ugdymas

11 091

Qiaojia ikimokyklinis ugdymas

35 345

Nanjiang žemdirbiai

13 051

Bisoros profesinė mokykla

132 328

Cacheu mokytojų seminarija

43 619

Epidemijų valdymas

3 430

Bendruomenės vystymas

22 337

Sambawna— vaikai ir jaunimas

5 107

Jharkhand Tejaswini bendruomenės vystymas

193 775

Moterų įgalinimas

64 036

ŽIV/AIDS ir TB prevencija

61 035

Institucinių gebėjimų stiprinimas

385 836

Darbas jaunimui

37 089

Kova su epidemijomis ir tuberkulioze

188 631
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HPP Baltic parama socialinio vystymo projektams 2021 m.
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Chimoio mokytojų seminarija

5 144

Inhambane mokytojų seminarija

4 287

Nacala mokytojų seminarija

27 009

Nhamatanda mokytojų seminarija

34 297

Švietimo ir technologijos institutas

148 621

Mitybos kaita

111 426

Dėvėtų drabužių parduotuvių tinklo plėtra

145 760

Mokykla

9 681

Epidemijos valdymas

160 538

uMkhanyakude, Mopani Vhembe Capricorn,
Ehlanzeni pagalba vaikams

123 601

Bushbuckridge HOPE

10 486

HOPE uPhongolo, Child Aid Mthatha, Abaqulusi

33 903

Mpumalanga ŽIV ir AIDS prevencija

7 134

Frontline institutas

27 851

Žemdirbystė

107 788

Ponesai Vanhu technikumas

98 210

Ponesai Vanhu jaunimo mokykla

134 622

Bindura HOPE

81 763

HPP klinika

402 984

Narystės įnašas

189 790

Programa „Valgyk protingai“ (19 mokyklų)

24 000
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HPP Baltic paramai skirtos lėšos kurias federacijos narės nacionalinės organizacijos 2021 m. panaudojo vystymo projektams

2020 m. HPP Baltic parama vystymuisi EUR
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1 110 360

2021 m.

3 474 000

2021 m.

3 659 737

2022 m.
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924 624

HPP Baltic parama vystymuisi pagal panaudojimą žemynuose
2021 m.

HPP Baltic parama socialinio vystymo projektams 2016-2021 m.
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HPP Baltic parama pagal projektų sritis 2021 m.

UNAIDS duomenimis, 2021 m. pasaulyje
buvo 38 mln. ŽIV infekuotų žmonių, iš kurių 28
mln. buvo suteiktas antiretrovirusinis gydymas. Per 2021-uosius dar 1,5 mln. žmonių užsikrėtė ŽIV, o 680 000 žmonių mirė nuo su AIDS
susijusių ligų.
COVID-19 epidemija dar labiau padidino
socialinę nelygybę, ypač bendruomenėse, kuriose rizika užsikrėsti ŽIV yra didesnė. Tačiau
2022-ieji atveria žmonijai naujas galimybes susitelkti kovai su ŽIV, pritaikyti gerąją kovos su
COVID-19 patirtį ir pagerinti visų ŽIV infekuotų
moterų ir vyrų gyvenimą.
Per pastaruosius 22 metus HPP organizacijos narės išmokė daugiau nei dvidešimt milijonų žmonių saugotis ŽIV infekcijos. Daugiausia
pastangų buvo skirta neturtingiausiems, socialiniame užribyje esantiems žmonėms. HPP organizacijos narės aktyviai dalyvavo ir prisidėjo
prie nacionalinių kovos su ŽIV programų įgyvendinimo pietinėse Afrikos šalyse, taip pat
Indijoje bei Kinijoje.
Per daugiau kaip dvidešimt kovos su ŽIV
metų, HPP organizacijų narių strategija buvo
bendradarbiaujant su vietos partneriais pasiekti tas vietos bendruomenes, kurios yra sunkiausiai pasiekiamos. Plataus masto strategija kovos su ŽIV strategija buvo įgyvendinama Pietų

Afrikos, Namibijos, Mozambiko, Angolos, Kongo ir Indijos kaimiškųjų vietovių ir didmiesčių
skurdžių kvartalų bendruomenėse. Tai yra ten,
kur gyvena didžiausiame pavojuje esantys žmonės, o tarp jų — ypač lengvai pažeidžiamos moterys ir merginos. Kovos su ŽIV fronte svarbiausia užtikrinti, kad kovai mobilizuoti komandos
nariai veiktų aktyviai, reaguotų profesionaliai ir
veiksmingai apsaugotų žmones nuo viruso
sklaidos.
Pietinės Afrikos šalyse, kur ŽIV paplitimas
yra didžiausias pasaulyje, į kovos su ŽIV epidemija kampanijas mobilizuojami vietos bendruomenių nariai. Kampanijos strategija aprėpia
tikslinius ŽIV testus, nukreipimą gydytis, išplėtotą bendradarbiavimą su vietos sveikatos apsaugos įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis ir fondais, asmeninę praktinę ir psichologinę pagalbą gyventi laikantis antivirusinių vaistų
vartojimo režimo. Kovos su ŽIV kampanija vykdoma bendradarbiaujant su nacionaline sveikatos apsaugos sistema. Tokiu būdu HPP judėjimo organizacijos narės ženkliai prisideda prie
tarptautinės bendruomenės ir UNAIDS 95-9595 tikslo iki 2030 m. įveikti AIDS įgyvendinimo.
2021 m. HPP organizacijos daug dėmesio
skyrė kovai su Covid-19. šalių.

12

HPP Baltic socialiniai partneriai Lietuvoje 2021 m.

1

Alytaus m. Dainavos progimnazija

2

Alytaus r. Putinų gimnazija

3

Alytaus r. Daugų gimnazija

4

Elektrėnų Versmės gimnazija

5

Kėdainių r. Josvainių gimnazija

6

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

7

Klaipėdos m. suaugusiųjų gimnazija

8

Mažeikių r. M.Račkausko gimnazija

9

Šiaulių Ivinskio gimnazija

10

Šalčininkų r. P.K.Brzostowskio gimnazija

11

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija

12

Panevėžio M.Rimkevičaitės profesinio rengimo centras

13

Vilniaus mokymo centras „Žirmūnai“

14

Šiaulių m. Dainų progimnazija

15

Šiaulių Gytarių progimnazija

16

Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras

17

Vilniaus r. agroekologijos mokymo centras (Šalčininkų r.)
HPP B
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: 24 000 €
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Rūšiavimo centras

Nuotraukoje: Rūšiavimo menas HPP Baltic Rūšiavimo centre.
Per daugiau nei du dešimtmečius nuoseklaus augimo „HPP Baltic“ rūšiavimo centras
Vilniuje tapo viena didžiausių ir labiausiai patyrusių rūšiavimo įmonių Baltijos šalyse. Šiuo
metu mūsų rūšiavimo centre kiekvieną savaitę
išrūšiuojama daugiau kaip 630 tonų drabužių
ir avalynės. Daugiausia jų perkama iš tiekėjų
Švedijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Austrijoje, Austrijoje, Italijoje
ir Jungtinėje Karalystėje. Tvarkydami drabužius, mes suteikiame žmonėms visame pasaulyje galimybę išrinkti ir įsigyti kokybiškų drabužių už prieinamą kainą bei veiksmingai sumažiname tekstilės pramonės naštą aplinkai. Kiekvieną savaitę išmintingai sutvarkydami daugiau kaip 630 tonų panaudotų tekstilės gaminių, mes per 2021 m. sumažinome šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išmetimą 200 000 tonų
(6,1 tonos vienai surinktai tonai).
P
n d b žų n d m
d bm
Tekstilės pramonė yra ketvirtas pagal dydį
pirminių žaliavų ir vandens vartotojas po maisto, būsto ir transporto ir penktas pagal išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Europos Sąjungos tekstilės strategijoje numatytos priemonės stiprinti konkurencingumą ir
inovacijas šiame pramonės sektoriuje, plėtoti
darnios ir žiedinės tekstilės rinką, įskaitant

tekstilės rūšiavimą, skatinti pakartotinį drabužių naudojimą ir perdirbimą.
Virš 30 proc. mūsų rūšiavimo centre Vilniuje išrūšiuotų prekių parduodama „Humana“
parduotuvių tinkle arba smulkiesiems pardavėjams Lietuvoje. 47 proc. eksportuojama
„Humana People to People“ judėjimo organizacijoms narėms ar kitiems klientams visame
pasaulyje. Tai reiškia, kad net 78 proc. drabužių išgelbėjami nuo įvertinimo kaip žaliava ir
perdirbimo į pluoštą. Šiems drabužiams suteikiamas antras gyvenimas, o aplinka apsaugoma nuo daug energijos ir cheminių medžiagų
reikalaujančio perdirbimo.
Iš viso išrūšiuoto kiekio, 17 proc. parduodama perdirbimo įmonėms ir naudojama, pavyzdžiui, pluošto ar šluosčių gamyboje. Ir tik 5
procentus, likusius nuo viso išrūšiuoto kiekio,
atiduodame sudeginti energijos gamybos įmonėje. Vis dėlto, mes nuolat ieškome naujų
klientų, kad sudeginama būtų kuo mažiau.
Rūšiuojame į kelis šimtus kategorijų, atsižvelgiant į metų laikus, kiekvieno daikto kokybę, specialius kliento pageidavimus ir pan. Atskirai išrūšiuojame plastikinius maišelius,
popierių, metalą, elektroniką. Pakartotinis
naudojimas mums yra absoliutus prioritetas,
perdirbimas - antrasis geras pasirinkimas, o
likutis, skirtas sudeginimui, turi nuolat mažėti.
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Rūšiavimo centras
piuterinę programą, kuri optimizuoja laiko, elektros energijos,
vandens ir skalbimo priemonių
sąnaudas. Be drabužių skalbimo,
2021 m. pradėjome drabužių cheminį valymą. Kad panaudotas valiklis nepatektų į aplinką, valiklio
naudojimo ciklas yra uždaras.
Kiekvieną savaitę mes išvalome
vieną toną drabužių. Kasdien išskalbiame 2 tonas drabužių. Šiuo
metu tai sudaro 2 proc. viso
drabužių kiekio, bet ši dalis nuolat
didėja. 2021 m. išvalėme daugiau
kaip 100 000 porų batų.
Nuotraukoje: Saulės moduliai ant HPP Baltic Rūšiavimo cen- Pirmieji saulės moduliai ant mūsų
Rūšiavimo centro stogo buvo sutro stogo.
montuoti 2019 m. Pernai mes
Rūš v m m n
padvigubinome savo jėgainės našumą iki 1
Rūšiuojant drabužius tenka kruopščiai dirbti
MW. 2021 m. mūsų saulės elektrinė pagamino
rankomis, tikrinti pluoštus, kokybę, siūles, dė- 430 MW valandų žaliosios energijos, kas sudames ir dešimtis kitų niuansų, susijusių su mada ro du trečdalius mums reikalingos elektros eir prekės ženklu. Šiame darbe reikia daug žinių nergijos. Nedarbo dienomis pagamintos enerir suvokimo, kuriame tarpusavyje dera mokslas gijos perteklius tiekiamas į bendrą elektros
ir menas. Reikalavimai rūšiavimo kategorijoms tinklą. Šis žaliosios energijos kiekis sumažino
nuolat keičiasi, įvedamos naujos kategorijos. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
Ypatingą dėmesį skiriame rūšiuotojoms, jų mo- kiekį 160 000 tonų.
kymui ir kvalifikacijos kėlimui. Rūšiavimo moT
mą
kyklų nėra. Mūsų rūšiuotojos mokosi darbo
Reguliariai gauname prašymų skirti paramą
vietoje. Mokymas įprastai užtrunka vienerius drabužiais ir avalyne. Tokius prašymus atsiunmetus. Be to, Rūšiavimo centre įdiegta rūšiavi- čia socialinės rūpybos organizacijos, teisėsaumo kokybės stebėjimo ir vertinimo sistema. gos institucijos, savivaldybės įstaigos ir pabėJokia mašina negali tinkamai ir kūrybiškai atlik- gėlių organizacijos. Nuo 2021 m. vidurio Lietuti šio vis sudėtingesnio darbo.
voje išaugo karo pabėgėlių ir migrantų skaiT
n ą
čius. Padaugėjo ir prašymų skirti paramą
Išskalbdami daugiau drabužių, mes daugiau drabužiais. 2021 m. paramai skyrėme daugiau
jų išaugome nuo perdirbimo į žaliavą. Didinda- nei 2,4 tonos kruopščiai atrinktų drabužių, pami išskalbiamų drabužių kiekį mes susiduriame talynės ir avalynės. Teikiant paramą drabusu energijos ir vandens vartojimo iššūkiu. To- žiais, brangiausia sudedamoji dalis yra mūsų
dėl turime daugiau investuoti į naujoviškas ir
darbuotojų darbo laikas, reikalingas atrinkti
aplinkos neteršiančias technologijas ir priemo- tokius drabužius, kuriuos tikrai dėvės. Todėl
nes, tausojančias energiją, vandenį ir dujas. skirdami paramą drabužiais, mes papildomai
Kaip antai, naudojame tik ekologiškas, vande- įsipareigojame apsilankyti įstaigoje ir patikrinti,
nyje visiškai suyrančias skalbimo priemones. kokią naudą suteikėme tikslinei grupei ir ką
Skalbimo mašinoms valdyti pasitelkėme kom- galėtume padaryti geriau.
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Humana parduotuvės

Lietuvoje pirmoji „Humana“ parduotuvė
buvo atidaryta 1998 m. gegužės mėn. Iki 2021
m. pabaigos „Humana“ parduotuvių tinklą
sudarė 64 parduotuvės, atidarytos 29 šalies
miestuose: Vilniuje – 16 parduotuvių, Kaune 12, Klaipėdoje - 3, Šiauliuose - 3, Panevėžyje 2, Alytuje - 2, Marijampolėje - 2. 24 parduotuvės yra Anykščiuose, Biržuose, Druskininkuose,
Elektrėnuose, Jonavoje, Joniškyje, Jurbarke,
Kaišiadoryse, Kėdainiuose, Kupiškyje, Mažeikiuose, Lentvaryje, Plungėje, Prienuose, Radviliškyje, Raseiniuose, Rokiškyje, Tauragėje,
Telšiuose, Trakuose, Ukmergėje, Utenoje,
Varėnoje, Vilkaviškyje ir Visagine.

savaites, o regioninėse parduotuvėse — atnaujinamas kas dvi savaites.
Ne mažiau svarbu gebėti organizuoti parduotuvės darbą taip, kad į parduotuvę užsuktų
klientai iš kuo įvairesnių visuomenės grupių.
Mus labiausiai džiugina tai, kad mūsų parduotuvių klientais vis dažniau tampa tie, kurie
žino, vertina ir ieško unikalių darbužių.
Klientams, ieškantiems unikalių drabužių,
turime specialų pasiūlymą: trijose parduotuvėse Vilniuje, Didžiojoje g. 18/2 ir Trakų g. 16 ir
Tilto g. 10/8, bei vienoje parduotuvėje Kauno
mieste, Daukšos g. 25, prekiaujama originaliais
vintažinio stiliaus drabužiais.

Išskirtinis „Humana“ parduotuvių bruožas,
tai nuolat atnaujinamas prekių asortimentas.
Tam buvo sukurtas ir ištobulintas veiklos modelis: didžiuosiuose miestuose parduotuvių
asortimentas visiškai atnaujinamas kas penkias

2021 m. „Humana Vintage“ internetinė
parduotuvė išplėtojo savo veiklą ir dabar vadinasi „Think2.eu“.
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Humana parduotuvės

„Think2“ — THINK TWICE — didžiuojasi
savo veikla „Humana“ parduotuvių tinkle, kuris
skatina atsakingą vartojimą, santūrumą ir gerą
skonį „greitosios mados“ drabužių pertekliaus
aplinkoje. Kaip alternatyva „greitajai madai“,
„Think2“ ne tik didina supratimą apie atsakingą gamybą bei vartojimą, bet ir telkia sąmoningo vartojimo žmonių bendruomenę, kurioje
kiekvienas kuria ryškų individualų stilių visus
vienijančioje darnaus pasaulio ir žmonijos
vizijoje.

įgūdžius — du kartus pagalvoti prieš ką nors
perkant. Taip išmokstame ne tik išvengti nusivylimų „greitosios mados“ drabužiais, bet ir
atpažįstame ir įsigyjame drabužius, kuriuos
norėsime pasilikti visam laikui.
Atsakingo vartojimo principai pasirodė
labai svarbūs plėtojant veiklą Europoje: Belgijoje ir Vokietijoje mūsų parduotuvės sėkmingai
veikia jau ne vienerius metus.
Savo naujoje vintažinėje internetinėje parduotuvėje mes orientuojamės į platesnį vintažinių drabužių ir aksesuarų asortimentą. „True
Vintage“ kategorijoje rasite 90-ųjų ar dar ankstesniųjų dešimtmečių drabužių, o „Exclusive“
kategorijoje— visuotinai pripažintų dizainerių
ir prekės ženklų drabužių.
Ir dar viena svarbi žinia — mes jau siunčiame užsakytas prekes į visas ES šalį!

Mes vadovaujamės idėja, kad visuomet
verta pažvelgti į tai, kas jau pagaminta. Galbūt
tie drabužiai vėl tapo labai madingi. Pasitelkus
kūrybiškumą, poros dešimtmečių senumo
vintažiniai drabužiai gali suteikti aprangai akcentą, skleisti ypatingą žavesį ar nešti žinią
pasauliui. Savo veikloje mes skatiname klientus
išsiugdyti sąmoningo ir atsakingo vartojimo
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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

18

Tel: +370 5 260 2250
Tel/Fax:+370 5 219 0817

El.paštas: sc@humana.lt
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