
Įstatyme nurodyta, kad įvaikinto-
jais gali tapti pilnamečiai asme-
nys iki 50 metų. Geriausia, jeigu 
tai – du sutuoktiniai, bet išimti-

nais atvejais leidžiama įsivaikinti ir 
vienišam asmeniui. Būsimieji įtėviai 
turi nesirgti tam tikromis ligomis. 
Taip pat jie turi užtikrinti vaikui 
tinkamas gyvenimo sąlygas. Kiek 
tiksliai jie turėtų uždirbti ar kokio 
dydžio būste gyventi, įstatyme nėra 
apibrėžta – atestuoti socialiniai dar-
buotojai individualiai įvertina, ar 
esama materialinė situacija bus vai-
kui pakankamai gera.

Taip pat nurodoma, kad įtėviais 
tapti gali žmonės, kurie „yra tvirtai 
apsisprendę įvaikinti vaiką“. Tad 
ar jie visai negali abejoti šiuo savo 
žingsniu, ar tam tikros abejonės 
yra atleistinos? Kokius kitus morali-
nius dalykus turėtų įvertinti žmonės, 
svarstantys įsivaikinimo galimybę?

ANDRIUS ATAS, vaiko ir šeimos psicho-
logas, globos ir įvaikinimo specialistas

Galvojantys apie įvaikinimą žmo-
nės pirmiausia turėtų sąžiningai 
atsakyti sau į klausimą, ar jie yra 
pasirengą į savo šeimą priimti sve-
timą vaiką tokį, koks jis yra, su visa 
jo praeitimi, be nepagrįstų lūkesčių, 
kad jis pasikeis. Juk paprastai įvai-
kinami vaikai būna gimę žmonėms, 

kurie yra priklausomi nuo alkoho-
lio ar narkotikų ir turi didesnių ar 
mažesnių sveikatos ar elgesio sutri-
kimų. Jeigu šis faktas jūsų pernelyg 
negąsdina, didelė tikimybė, kad tik-
tumėte būti įvaikintojais.

Ką svarbiausia žinoti
Informacijos nėra daug, tad kreip-

damiesi dėl įvaikinimo žmonės daž-
nai ne iki galo suvokia, kam jie 
ryžtasi. Priimti sprendimą globoti 

ar įvaikinti padeda GIMK (Globėjų 
ir įtėvių mokymo ir konsultavimo) 
programa. Praktinių apmokymų 
metu žmonės, kurie yra apsispren-
dę globoti ar įsivaikinti, padedami 
specialistų dar kartą apsvarsto šį 
savo žingsnį.

Esminis dalykas, kurį reikia žinoti 
– auginti kitų žmonių pagimdytą 
vaiką nėra tas pats, kas auginti savo 
vaiką. Pas mus dažnai galvojama 
priešingai.

Dauguma žmonių įvaikinimui ryž-
tasi todėl, kad negali susilaukti savo 
biologinių vaikų. Suprantama, jie 

dėl to išgyvena didžiulę dramą, o po 
kurio laiko neretai nusprendžia: „Ką 
gi, įsivaikinsime ir būsime kaip visos 
kitos šeimos.“ Deja, viskas nėra taip 
paprasta.

Teks susitaikyti  
su tikrove

Vienas didžiausių įtėviams ten-
kančių iššūkių yra poreikis giliai šir-
dyje susitaikyti su tikrove, nors ši ir 
yra jiems negailestinga. Norisi savo 

negalėjimą susilaukti vaikų neigti ar 
ignoruoti, tačiau teisingiausia jį pri-
imti kaip faktą, kad nemoki valdyti 
lėktuvo ar nepajėgi įveikti maratono 
distancijos.

Kol vienas iš įtėvių nesusitai-
kęs su esama situacija, jis įvaikin-
tam vaikui ir kitiems aplinkiniams 
tarsi transliuoja mintį „Aš noriu, 
kad viskas gyvenime būtų pagal 
mane“. Vaikas tokią poziciją pasą-
moniniame lygmenyje supranta kaip 
agresiją savo atžvilgiu. Anksčiau ar 
vėliau jis pradeda tam priešintis. 
Pasipriešinimas pasireiškia įvairiai, 

pradedant nedidelėmis emocinėmis 
problemomis ir baigiant rimtesniais 
elgesio sutrikimais, pavyzdžiui, 
paaugliška destrukcija.

Iš kur jis atsirado?
Vienas pagrindinių įtėviams ten-

kančių uždavinių yra padėti įvaikin-
tam vaikui priimti savo tapatybę. Tai 
reiškia, kad įvaikis nuo mažens iki 
tol, kol visiškai susiformuos jo asme-
nybė (maždaug iki 35 m.) nuolatos 
turės apmąstyti ir integruoti į savo 
asmenybę faktą, kad jis buvo palik-
tas biologinės motinos.

Rekomenduojama su vaiku pra-
dėti kalbą apie jo kilmę tuomet, 
kai jis pats paklausia: „Iš kur aš 
atsiradau?“. Tai atsitinka apie ketvir-
tuosius gyvenimo metus. Svarbu yra 
sakyti vaikui tiesą (arba nesakyti 
netiesos).

Kiekvienam mūsų reikia aiškiai 
suvokti savo tapatybę. Žmonės, 
kurie gana ilgai nežinojo, kad yra 
įvaikinti, tai išgirdę išgyvena didelį 
skausmą, nesupranta, kodėl jiems 
buvo tiek metų meluota, ir nebe-
jaučia tvirto pagrindo po kojomis. 
Ypač jautriai reaguoja atsitiktinai 
apie įvaikinimą sužinoję paaugliai. 
Pasitaiko, kad apie įvaikinimą suži-
nojusiam suaugusiam žmogui prirei-
kia rimtos psichiatrų pagalbos.

SocialiniS projektaS    „VaikamS reikia namų!“

Ar jūs galėtumėte įsivaikinti?

Po graudaus televizijos reportažo iš vaikų globos namų 
ne viena jautresnė mama pagalvoja: gal ir mes galėtume 
įsivaikinti?.. Bet tuojau supranta, kad tikrai negalėtų. O 
kas iš tikrųjų gali ryžtis tokiam atsakingam žingsniui?

{ }Jeigu visi tėvai, turintys biologinių 
vaikų, taip pat atvirai žiūrėtų į jų auklė-

jimą, kaip į jį žiūri rūpestingi įtėviai, 
vaikai būtų laimingesni.



Ar normalu abejoti?
Abejonės dėl įvaikinimo nėra blo-

gai, jeigu jos kyla iki GIMK mokymų 
ar jų metu. Jeigu abejonių lieka, 
mokymams pasibaigus, vadinasi, 
jūs dar nesate iki galo pasiren-
gę įvaikinti. Reikėtų suprasti, kokie 
yra abejonių motyvai, ir atitinkamai 
padirbėti, kad galėtumėte priimti 
galutinį sprendimą. Atidėti sprendi-
mo priėmimą yra geriau nei skubėti, 
nusprendus: „Būtinai iki vasaros 
turime parsivežti vaiką.“

Kartais įvaikintojai per apmoky-
mus apsigalvoja, bet tokių atvejų 
nedaug. Dažniau mes, GIMK moky-
tojai, įvertinę šeimos situaciją ir 
matydami, kad yra sričių, kuriose 
reikėtų tobulėti, sudarome planą, 
kurį įgyvendinusi šeima bus pasiren-
gusi įvaikinti. Pavyzdžiui, kai vienas 
iš sutuoktinių turi neišspręstų psi-
chologinių klausimų, rekomenduo-
jame jam kreiptis į psichologą. Kai 
vienas iš sutuoktinių dirba užsieny-
je, patariame keisti gyvenimo būdą 
taip, kad jis netrukdytų užmegzti 
tinkamo ryšio su vaiku.

Mes vertiname šeimas, kurios 
ketina įsivaikinti, ir norime joms leis-
ti savo norą įgyvendinti. Kita vertus, 
mums labai rūpi įvaikinami vaikai, 
tad siekiame, kad jie patektų tik į 
namus, kurie tikrai jiems tinkami. 
Jeigu problemų turinti šeima sako: 
„Ne, mes pas jokius psichologus 
nevaikščiosime. Keistis nenorime – 
mums gerai taip, kaip yra“, mūsų 
keliai išsiskiria.

Ar svarbi artimųjų 
nuomonė?

Be jokios abejonės, įvaikinti 
turi būti pasiryžę abu sutuoktiniai. 
Blogai, jeigu vyras auginti sveti-
mo vaiko nenusiteikęs, tik žmonos 
spaudžiamas sutinka: „Gerai jau, 
jeigu tu taip nori...“. Galima tai 
palyginti su situacija, kai jaunuolis 
susipažįsta su mergina, kuri labai 
patinka jo mamai. Ši paragina jį 
greičiau kelti vestuves, ir jis sutin-
ka, nes nenori ginčytis su 
mama. Nesunku supras-
ti, kad tokioje šeimoje 
labai tikėtini rūpes-
čiai. Specialistai žino 
ne vieną istoriją apie 
tai, kad įsivaikinu-
sioje šeimoje yra kilę 
konfliktų, ir tik tada 
paaiškėdavo, jog įvai-
kinimo norėjo tik vienas 
sutuoktinių.

Ar įvaikinant būtinas 

tėvų ir kitų giminaičių pritarimas? 
Čia reikia kiekvieną situaciją vertin-
ti individualiai. Kartais, kai šeima 
turi savo gyvenimą ir savo būrį 
draugų, artimų giminių nuomonė 
jiems būna nereikšminga. O kai tėvų 
ar kitų giminaičių emocinė įtaka 
didelė, tai ir jų pritarimas svarbus. 
Suprantama, daug geriau, kai įvai-
kis įgyja ne tik mamą ir tėtį, bet ir 
visą giminę.

Jeigu šeima turi savų vaikų ir vis 
dėlto nori įsivaikinti, specialistams 
rūpės motyvai. Bus domimasi tuo, 
ką šeimai reiškia jų vaikas, kaip 
jie įsivaizduoja jo reakciją į įbrolį. 
Turinčiai biologinių vaikų šeimai pri-
sideda papildomų iššūkių, bet yra 
nemažai sėkmingų atvejų, kai tokia 
šeima įsivaikina ir viskas klostosi 
gerai.

Nereikia įvaikinimo painioti su 
labdaringa veikla. Noras padaryti 
gerą darbą gali būti tik vienas, ne 
pagrindinis, įvaikinimo motyvas.

Kada vaikai būtų  
laimingesni

Taigi gerais įvaikintojais galima 
laikyti žmones, kurie yra nusiteikę 
vaiką priimti su visais jo minusais ir 
sakyti jam tiesą. Taip pat gerai, kai 
jie yra bendruomeniški – praktika 
rodo, kad geriau sekasi įtėviams, 
kurie nuolat dalijasi patirtimi su kito-
mis įvaikintojų šeimomis, lankosi 
joms skirtuose renginiuose.

Jeigu visi tėvai, turintys biologinių 
vaikų, taip pat atvirai žiūrėtų į jų 
auklėjimą, kaip į jį žiūri rūpestin-
gi įtėviai, vaikai būtų laimingesni. 
Lietuvoje dažnai į savus vaikus žiū-
rima kaip į savaime suprantamą 
dalyką, o jų auklėjimas apsiriboja 
raginimu gražiai elgtis ir atitikti tėvų 
lūkesčius. Geri įtėviai suvokia, kad 
vaikas nėra jų nuosavybė, tad į 
auklėjimą žiūri deramiau ir nuošir-
džiai myli vaiką tokį, koks jis yra.

Pasitaiko šnekų, kad įvaikinimo 
procedūra Lietuvoje yra sudėtinga. 
Mano supratimu, visas procesas yra 
logiškas ir pagrįstas. Tuos, kuriems 
atrodo, kad įsivaikinti sunku, galiu 

„nuraminti“: ši procedūra – vieni 
niekai, palyginti su tuo, 

ką reiškia dalytis 
savo gyvenimu su 
vaiku, kurį pagim-
dė kiti žmonės.
Įsivaikinus kelio 

atgal nėra, tik teismas 
gali apriboti tėvų teises, 

kaip ir biologinės tėvystės 
atveju.

Gintarė Kairytė

Visus 2015-uosius metus 
„Mažylis“ kiekviename 
numeryje gvildens bent 

vieną temą, susijusią su vaikais 
be tėvų. Rašysime apie įvai-
kinimą iš visų kampų – ir 
teisinio, ir ypač iš psi-
chologinio, išvelkančio 
į dienos šviesą asme-
nybės kertėse tykančias 
baimes. Rašysime apie 
stereotipus – o jų labai 

daug... Apie globą ir globėjus, 
nes tai mažokai pas mus žinoma 
specialybė. Ir net apie tai, kokių 
žingsnių lauktume iš valstybės. 

Mes tikime, kad įma-
noma sumažinti vaikų 
namų! 

Mūsų partneris 
– Valstybės VaiKo 

teisių apsauGos ir 
ĮVaiKiniMo tarnyba
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„Vaikams 
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