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Sveiki kolegos, 

Esu Inga Staniūnė, visą savo karjerą siejanti su 

Žmogiškųjų santykių sritimi. Taip taip, 

Žmogiškuosius išteklius aš mėgstu vadinti 

Žmogiškaisiais santykiais. Nors trumpinys anglų 

kalba skamba taip pat – HR. Kodėl? Nes man HR yra 

apie santykius – tarp vadovų, kolegų, pavaldinių, 

galų gale klientų ar partnerių. Ir tikiu, kad viena iš 

mūsų misijų yra padėti komandoms kurti tokį 

santykį, kuris kurtų vertę organizacijai ir klientui. Personalo procesai yra tik įrankiai, kurie padeda 

kurti santykį. 

Savo karjerą prieš 17 metų pradėjau tarptautinių įmonių versle, o paskutinius 10 metų dirbu lietuviško 

kapitalo, tačiau pasauliniu mastu veikiančiose organizacijose. Mano mėgstama frazė: Iš Lietuvos – 

Pasauliui!!! Kodėl? Nes paskutinius 5 metus kasdienybė prabėga kuriant, diegiat, vertinant ar 

adaptuojant procesus bei inicijuojant globalius pokyčius. Esu personalo praktikė su stipriu buvimo „ant 

žemės“ jausmu – juk kitaip bet kokios iniciatyvos atsidurs stalčiuje arba „deleted items“ aplanke. 

PVPA veikloje dalyvauju dalindamasi idėjomis, kaip personalo valdymo procesai gali veikti ir tokiose 

įmonėse, kur tik klojami personalo valdymo pamatai! Kelis metus prisidėjau prie mentorystės 

projekto kaip mentorė ar tiesiog dalinausi patirtimi individualiuose susitikimuose, kitose iniciatyvose. 

Viena jų – PVPA standarto mokymai. Esu baigusi pirmąjį PVPA standarto kursą, kuris man, naujai 

„iškeptai“ personalo vadovei tuo metu padėjo susisteminti turėtas žinias ir įgyti dar daugiau 

pasitikėjimo savo jėgomis.  

Kaupiant patirtį ir vis augant vidinei brandai, aktualia tampa pasirūpinimo savimi tema. Esu įsitikinusi, 

kad tik gebantis savimi pasirūpinti vadovas ar personalo ekspertas yra pajėgus rūpintis ir kitais. Vis dar 

gyvenu idėja apie Žmogiškųjų santykių specialistų asmenybinį ugdymą grupinės psichoterapijos 

pagalba. Aš asmeniškai labai tuo tikiu ir kuo toliau, tuo labiau mūsų srityje matau emocinio palaikymo 

ir paramos poreikį. Juk mes kolegas ugdome, palaikome... O iš kur palaikymo semtis mums, personalo 

ekspertams?  

Labai džiaugiuosi, kad PVPA skatina naujoves ir turėdama platų apžvalgos kampą kasmet leidžia 

atsiskleisti vis kitoms įmonėms, talentams. Didelė pagarba viešajam sektoriui, kuris taip pat aktyviai 

įsitraukia į šią veiklą ir dalijasi savo pasiekimais. Šaunuoliai! 

Esu tikra, kad išlaikydami pagrindines asociacijos kryptis, tokias kaip jaunųjų specialistų ugdymas bei 

dalijimasis gerąja patirtimi, o taip pat įnešę ir naujų iniciatyvų išlaikysime tvarią personalo ekspertų 

bendruomenę. Bendruomenę, prie kurios ateities kūrimo noriu prisidėti ir aš. 


