Asociacijos narystės mokesčio pakeitimas
nuo 2017 metų

Per 10 metų pasikeitė PVPA veikla
- Išaugo PVPA narių skaičius nuo 50 (iš jų 20 buvo fizinių) iki 132 narių.

- PVPA organizuojamų nemokamų renginių kiekis per metus pasikeitė: nuo 5 renginių veiklos pradžioje iki
40 renginių 2016 metais.
- Iš esmės pasikeitė renginių kokybė ir veiklų įvairovė. Ne tik forumai, bet ir kitokio formato renginiai bei
projektai.
- Nuolat siūlomos naujos ir dalyviams patrauklios renginių formos bei metodai, kurie sudomintų dalyvius,

geriausiai padėtų atskleisti renginio temą bei paskatintų dalintis savo darbo patirtimi ir problemomis.
- Norėdami kokybiškai aptarnauti išaugusį narių skaičių ir įgyvendinti naujas idėjas, padidinome PVPA
administracijos darbuotojų skaičių nuo 1 veiklos pradžioje iki 3 pastaruoju metu.

PVPA veiklos rezultatai, kuriais didžiuojamės
- PVPA pritraukia geriausius Lietuvos ir tarptautinius ekspertus. Turime galimybę apsilankyti

pažangiausiose Lietuvos įmonėse. Renginiuose dalyvauja geriausi PV specialistai iš Lietuvos bei Europos
šalių.
- Per dešimtmetį tapome pripažintais European Association For People Management (EAPM) nariais.

- Organizuojami analogų neturintys asociacijos konkursai, mentorystės projektai bei personalo valdymo
standarto mokymai.
- Esame personalo valdymo srities kompetencijų centras. Savo narių tarpe vienijame geriausius savo srities
ekspertus.
- Esame sukaupę nemažą profesinės literatūros biblioteką.
- Atnaujintas internetinis tinklalapis leidžia mūsų nariams būti matomiems ir skleisti informaciją apie save.
- Partnerystės santykiai su konferencijų, renginių ir mokymų organizatoriais leidžia mūsų nariams dalyvauti
renginiuose su ženklia nuolaida.

Investicijos į PVPA veiklos plėtrą
- Turime užtikrinti aukštos kokybės renginius savo nariams ir personalo profesionalų
bendruomenei.
- Norime toliau plėtoti partnerystę, pritraukdami geriausius personalo valdymo srities
ekspertus.
- Privalome kokybiškai administruoti nuolat augantį narių skaičių, bei pasiūlyti jiems
aktualius bei jų poreikius atitinkančius renginius bei projektus.
- Siekiame ir ateityje užtikrinti nemokamą dalyvavimą renginiuose PVPA nariams.

2016.05.18 metinėje narių konferencijoje patvirtinti nario mokesčio tarifai nuo 2017 m.

Aprašymas

Nario mokestis* 1
einamiesiems
kalendoriniams metams

Nario mokestis 6
mėn., nuo liepos 1
d.

Fiziniu asmeniu laikomas asmuo, stojimo į asociaciją metu neturintis darbo santykių su organizacija.
Narystę tvirtina asociacijos Valdyba.

200 EUR

100 EUR

Įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 10 darbuotojų, įmonę atstovauja 1 kontaktinis atstovas, galintis
dalyvauti PVPA renginiuose.

400 EUR

200 EUR

Įmonė, kurioje dirba nuo 10 iki 1000 darbuotojų, įmonę atstovauja vienas kontaktinis atstovas,
renginiuose vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 įmonės darbuotojai.

600 EUR

300 EUR

Įmonė, kurioje dirba daugiau nei 1000 darbuotojų, įmonę atstovauja du ir daugiau kontaktinių atstovų,
renginiuose vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip 4 įmonės darbuotojai.

950 EUR

480 EUR

Studentu laikomas asmuo, studijuojantis nuolatinių studijų forma aukštojoje mokykloje ir stojimo į
asociaciją metu neturintis darbo santykių su organizacija.

100 EUR

50 EUR

