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Globėjos patirtis „Nuo svečiavimosi į globą“ 
 

„Neturiu ką jau tokio pasakoti“ – santūriai šypsojosi globėja, kviečiama susitikti su SOTAS darbuotojomis ir 
papasakoti globos kelionę. Tačiau pasakojant apie 9 metų globotinę nušvitusios moters akys išreiškė patirtį, 
kupiną meilės ir švelnumo.  

Kaip kilo mintis apie vaiko globą? 

 „Svarstymas truko apie porą metų. Matyt tie metai, kol bijojau globoti, buvo reikalingi. Ėmiau domėtis iš daug 
toliau. Labai palietė per televiziją matytas filmas apie vaikų globos namus, sukilo gailestis, globos namai priminė 
fabriką. Bet kas yra gailestis be veiksmo? – svarstė globėja – „Kilo klausimas, ką galiu. Norėjosi, kad vaikai turėtų 
namus. Taip pat per radiją girdėjau pokalbį apie globą, žmonės buvo drąsinami – jei kyla minčių, tai tiesiog 
pradėkit. Tiesa, stabdė abejonės dėl pakankamo finansinio stabilumo, trūko žinių, kad galima ne tik įvaikinti, bet 
ir globoti“.   

Globėja jautė vidinį norą, kad ji dar gali kažką duoti:  „Mano pačios dukros jau užaugintos, be to, ne tik apie savo 
artimųjų ratą galima suktis. Ir tuo pačiu reikia spyrio sau – juk eina laikas, paskui supranti – ko laukti?“ 

Taip galiausiai moteris apsisprendė, išlankė mokymus. Gavus leidimą globoti atsirado naujas iššūkis – ką toliau 
daryti, ką globoti? Pirma įsivaizdavo, kad norėtų jaunesnio vaiko. Tačiau kai atėjo metas spręsti realiai, suprato, 
jog norėtų savarankiškesnio, mokyklinio amžiaus vaiko. Paskambino į kelis globos namus, klausinėjo, ar būtų 
galima kokią mergaitę pagloboti, su ja leisti laiką. Galiausiai vienuose globos namuose pasiūlė susipažinti su 6 
m. mergaite.  

Darbuotojai ją mergaitei pristatė kaip savanorę, kuri padės ruošti namų darbus, padraugaus. Pirmas susitikimas 
sukėlė daug jausmų, kilo klausimų – ar galės, ar sugebės. Tiesa, vėliau tokių klausimų nebekilo. 2 mėnesius tuo 
metu dar būsimoji globėja lankė mergaitę globos namuose. Vėliau įforminus svečiavimąsi galėjo su ja išeiti, 
galiausiai mergaitė likdavo nakvoti. Globėja svečiavimosi laikotarpiu padėjo mergaitei ir paprastais dalykais – 
lopydavo drabužėlius, tvarkydavo „be pabaigos“, įsitraukė ir į mokyklos reikalus, lankė tėvų susirinkimus. Ir 
matė, kad mergaitė ėmė pratintis prie jos.   
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Kaip sekėsi priimti vaiką?  

„Visaip buvo. Mergaitė nebuvo lipšni, iš pradžių neleisdavo prie jos liestis. Tas nebuvo lengva, nes dėjau 
pastangas, o mergaitė arti neprisileisdavo. Tačiau iš lėto jaukinosi, kartu ramiai pabūdavome po vakarinės 
pasakos ar kitais būdais. Beje, labai padėjo ir namuose gyvenantys augintiniai“.  Taip pat globėja  pastebėjo, kad 
mergaitė džiaugdavosi, kai leisdavo laiką drauge su globėjos dukromis, spėja, kad jai buvo įprasčiau būti tarp 
daug vaikų, žmonių, o ne likti dviese.  

Kaip atėjo apsisprendimas nuo svečiavimosi pereiti prie globos? 

„Paimi vaiką, o tada grąžini. Norėjosi kažko pastovaus, atrodė, kad kažkas ne taip“. Moteris ėmė klausti 
mergaitės, ką ji galvoja apie gyvenimą pas ją – mergaitė išsakydavo, kad nori ir ten, ir ten,  „50/50“. Taip pat ji 
kartais norėdavo savaitgaliais likti su mergaitėmis globos namuose. Būsimoji globėja pasitarė su vaikų teisių 
apsaugos specialistais, kad kol kas geriau palikti svečiavimąsi ir palaukti. 

Kaip vieną padrąsinančių momentų imtis globos globėja prisiminė SOTAS šeimų stovyklos patirtį – ten susitiko 
su daug moterų, kurios vienos augina globojamus vaikus. Taip pat suvokė, kad artėja paauglystė, jautė trūkumą, 
kad nesuteikia vaikui iki galo to, ką gali. Deja, trukdė vidinis neapsisprendimas. „Tikėjausi iš jos išgirsti „noriu““ 
– kaip nerealų norą purtydama galvą prisimena globėja. „Bet supratau, kad man sunku apsispręsti, o vaikui – 
dar sunkiau“.  

Užsitęsusią situaciją su svečiavimusi padėjo išspręsti mergaitės draugo, augusio vaikų globos namuose, istorija. 
Vieną dieną mergaitė papasakojo, kad jos draugą paėmė globoti viena šeima. Globėja ir pasakė, kad ji irgi nori 
sutvarkyti dokumentus, tada mergaitė galės gyventi pas ją – ar gerai? Mergaitė sutiko, tačiau santūriai, jausmų 
dėl to nereiškė. Globėja tik vėliau sužinojo iš globos namų vadovės, kad persikėlimo dieną mergaitė jau pati 
ruošėsi išvykimui, susikrovė daiktus.  

Kas gi pasikeitė pasiėmus mergaitę globoti, gyventi drauge?  

Globėja juokėsi: „Yra DIDELIS skirtumas. Nebuvo lengva, buvo nerimo, kad mergaitė veršis į globos namus, 
tačiau buvo atvirkščiai. Tik neseniai pati išsakė norą aplankyti vaikus globos namuose – drauge aplankėme. 
Žinoma, yra daug iššūkių – būna, kad pasakai, mergaitė sutinka, bet nedaro. Būtų gerai, kad būtų daugiau noro 
atsakingai klausytis.  Tai kainuoja daug kantrybės – tad mokausi ir mokausi“. 

Kas padeda išbūti su iššūkiais? 

„Pasikalbi darbe, pasidalini. Taip pat esu tikinti – tai mano stiprybė, noriu ir mergaitę auginti ta linkme. Labiausiai 
padeda pati mergaitė – širdį paglosto prisiglaudimas, jos laiminga išraiška veide – kas gali būti geriau? Be to, ir 
ji mane augina.“ 

Globėja taip pat palaiko ryšį su įtėviais, su kuriais susipažino mokymų metu, pasikalba telefonu su globėja, su 
kuria susipažino SOTAS globėjų stovykloje, apsilanko SOTAS rengiamuose susitikimuose. Palaiko pokalbiai su 
dukromis, kaimynais. 

SOTAS psichologė Konstancija Dauguvietytė 

 

Konferencija „Vaiko globa šeimoje: gerosios globėjų ir specialistų patirtys“ 
 

Lapkričio 29 d. įvyko SOTO organizuota konferencija „Vaiko globa šeimoje: gerosios globėjų ir specialistų 

patirtys“. Kviečiame susipažinti su konferencijos pranešimais, pasidalinti nuorodomis su tais, kuriems tai gali 

būti aktualu ir įdomu: 

1. Vaiko globos šeimoje pokyčiai (Vilma Augienė, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

viceministrė) 
https://youtu.be/OOTWgQs4qDg  

https://youtu.be/OOTWgQs4qDg


Naujienlaiškio leidimas įgyvendinamas vykdant Vokietijos katalikų solidarumo judėjimo RENOVABIS finansuojamą 

projektą „Laiminga šeima – laimingi vaikai“. 

2. Globėjų tarnybos ir jų veikla Vilniaus mieste (Lina Juškevičienė, Vilniaus savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja) 

https://youtu.be/lb2OkPOA-ZE  

3. Vaikas – dovana globėjų šeimai (doc. dr. Irena Eglė Laumenskaitė) 

https://youtu.be/CEgaNlA6jZM  

4. Ką reiškia padėti šeimai? Šeimos pagalba šeimai (Tiziana Camera, Italijos šeimų asociacijos 

Famiglie per l'accoglienza atstovė) 

https://youtu.be/IYINiLzAeqQ  

5. Žvilgsnis į prigimtinę šeimą (Simonetta Pigati, Italijos šeimų asociacijos Famiglie per l'accoglienza 

psichologė) 

https://youtu.be/T_CQNQOJa2k  

6. Vaiko globos šeimoje pridėtinė vertė (doc. dr. Lijana Gvaldaitė, Vilniaus universiteto FSF Socialinio 

darbo katedra) 

https://youtu.be/sEs2jhDlAgQ  

7. Bendradarbiavimas organizuojant vaiko globą šeimoje: formalių ir neformalių abipusių 

ryšių privalumai ir trūkumai. Visagino patirtis (Aleksandra Grigienė, Visagino savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja. Globėjos Jadvygos patirtis) 

https://youtu.be/ej125aTURDs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekite mūsų naujienas 

https://youtu.be/lb2OkPOA-ZE
https://youtu.be/CEgaNlA6jZM
https://youtu.be/IYINiLzAeqQ
https://youtu.be/T_CQNQOJa2k
https://youtu.be/sEs2jhDlAgQ
https://youtu.be/ej125aTURDs
http://www.sotas.org/
https://www.facebook.com/sotas.org/



