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Susitikimas su globėjais Širvintose 

 
Susitikimo aplinka 

Sausio 28 d. SOTO darbuotojai Nijolė Giknienė ir Andrius Atas susitiko su globėjais Širvintų m. 

savivaldybėje. Susitikimo tikslas – skatinti globėjų savigalbą, kuri, kaip rodo patirtis, yra vienas 

efektyviausių ir mažiausiai resursų reikalaujančių metodų gerinti globėjų gyvenimo kokybę. Susitikime 

dalyvavo 21 žmogus, dauguma - nuolatiniai globėjai. Taip pat dalyvavo šeima, globojanti vaiką 

savaitgaliais, dvi dalyvės besidominčios globa bei vietinės žiniasklaidos atstovė. Dviejų valandų 

susitikimą surengė, dalyvius pakvietė ir susitikime dalyvavo Širvintų m. merės pavaduotoja Irena 

Vasiliauskienė, Širvintų VTAS vedėja Giedrė, ir vyr. specialistė Rasa. Jos sukūrė šiltą, priimančią 

aplinką globėjams dalintis savo išgyvenimais.  

Globėjų rūpesčiai 

Globėjai dalinosi, kad globa vyksta dramatiškame kontekste. Kartais, netekus artimojo, žmogus imasi 

jo vaikų globos, o taip pat ir pats išgyvena netekties skausmą. Globėjas turi padėti ir vaikui, ir sau. Tai 

nėra paprasta. Aptarėme kaip ir kur ieškoti pagalbos.  

Globėjai pasidalino, kad kartais globa neigiamai paveikia sutuoktinių tarpusavio santykius ir priveda 

iki skyrybų krizės. SOTO specialistai pasidalino patirtimi, kad tokios situacijos gali susiklostyti tada, 

kai globėjui nepavyksta išlaikyti pusiausvyros tarp rūpinimosi globotiniu ir rodymo meilės sutuoktiniui. 

Akcentuota, kad sutuoktinių tarpusavio santykiai yra kokybiškos globos pagrindas, nuo jo priklauso 

pačių sutuoktinių ir kitų šeimos narių gerovė. 

Kuo džiaugiamės? Kodėl vis dėlto verta globoti? 

SOTO specialistai kėlė šį klausimą: 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“. Girdėti šiuos žodžius nėra savaime suprantama, nes globėja kalba apie du paauglius, 

kurių istorija ne iš lengvųjų.  

Džiugina ir tai, kad girdėdamos nelengvas dramatiškas istorijas dvi susitikimo dalyvės kalbėjo, kad 

norėtų globoti. 

Susitikimas pristatytas Širvintų savivaldybės tinklapyje: 

http://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/seminaras-globejams-ir-iteviams.html  

http://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/seminaras-globejams-ir-iteviams.html

