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Apie globą ir įvaikinimą
Mieli, SOTO draugai,
šiandien startuoja pirmasis mūsų naujienlaiškis. Naujienlaiškis Jus pasieks kiekvieno mėnesio pradžioje ir pateiks
svarbiausias žinias apie SOTO įvykius, susijusius su globa ir įvaikinimu.
Prašome Jūsų, jei turite pastabų ar pasiūlymų, idėjų dėl naujienlaiškio turinio ar formos, brūkštelkite mums trumpą
žinutę elektroniniu paštu socprojektai.sotas@gmail.com. Būsime dėkingi!
Naujienlaiškio leidimas įgyvendinamas vykdant Vokietijos katalikų solidarumo akcijos RENOVABIS finansuojamą
projektą „Laiminga šeima – laimingi vaikai“. Projekto tikslas – plėtoti ir stiprinti vaiko globą šeimoje teikiant
kompleksines paslaugas ir vykdant visuomenės jautrinimo veiklas.

Susitikimas su globėjais Širvintose
Kokia prasmė globoti, kodėl tai darote? Globėja
Valda: „visas gyvenimo džiaugsmas – tie vaikai:
gražūs, protingi, laimingi. Vyresnysis pasakė:
ačiū, kad mane paėmėt iš globos namų“.
Skaitykite daugiau

Įtėvių susitikimas SOTE
Atsisakyti pasiūlymo įvaikinti yra sunkus,
dramatiškas sprendimas šeimai, nors
motyvuoti atsisakymą šeimai ir nėra
sudėtinga. Skaitykite daugiau

Globos viešinimo susitikimas
Dalyviai išsakė kelis visuomenėje sklandančius
mitus apie globą, kuriuos galėjome paneigti
arba kartu aptarti kritikuojamų procesų naudą
(pvz., kad globos įforminimas užtrunka).
Skaitykite daugiau

Globėjų susitikimas SOTE
Viena globėja įvardino savigalbos susitikimų
vertę: „Yra daug gerų draugų, kurie pritaria
mūsų globai, bet kai reikia spręsti realias
problemas, žmonės nežino, ką patarti“. Kita
globėja: „Aplinkiniai nelabai supranta, apie
ką tu čia šneki“. Skaitykite daugiau

Globa – tai našta, kuri teikia džiaugsmo
Su dideliu džiaugsmu pristatome mūsų bičiulių globėjų liudijimą žurnale „Mažylis“, kuriame
atsiskleidžia visas globos patirties dramatiškumas ir grožis.
„Kuo globa naudinga be tėvų likusiam vaikui, savaime suprantama: jis gauna namus ir žmones,
kurie juo rūpinasi. O kuo tai naudinga patiems globėjams, kuo juos tai praturtina? Ir kaip jie
nenuleidžia rankų, kai globotinė išrėžia, kad tikrasis tėtis, kuris jai jau metus nepaskambina, vis
tiek yra geresnis už globėją?“ Skaitykite daugiau
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