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Du įvaikiai iš karto
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Naujienlaiškio leidimas įgyvendinamas vykdant Vokietijos katalikų solidarumo akcijos RENOVABIS
finansuojamą projektą „Laiminga šeima – laimingi vaikai“.

Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema
2016 m. balandžio mėnesį Lietuvoje kilo intensyvi diskusija apie įtėvių ir globėjų pasirengimo sistemą GIMK.
Visuomenėje buvo keliami klausimai, ar reikalingi tokie mokymai, kokia jų nauda, ar pagrįstai Lietuvoje yra
keliami tam tikri reikalavimai būsimiesiems įtėviams ir globėjams, ar GIMK programa nėra dirbtinis trukdis
sprendžiant jautrią Lietuvai vaikų globos namų naikinimo problemą.
Šiame kontekste vertas dėmesio A. Liuizos straipsnis „Berniuką įsivaikinęs vyras papasakojo, kaip tai vyksta iš
tiesų“: http://bendraukime.lrytas.lt/man-rupi/berniuka-isivaikines-vyras-papasakojo-kaip-tai-vyksta-is-tiesu.htm

Grįžti į pradžią
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas
Balandžio 1 d. SOTO socialinė darbuotoja N. Giknienė ir psichologas A. Atas Vilniaus universitete dalyvavo
susitikime su sociologe, kuri atlieka tyrimą apie visuomenės požiūrį į įvaikinimą ir globą. Tarp kitų dalykų SOTO
darbuotojai papasakojo, kad susitikdami su žmonėmis Lietuvoje susiduria su eile gerųjų darbo patirčių: su
globėjais, šeimomis. Buvo išsakyta idėja, kad esant poreikiui būtų galima organizuoti konferenciją, kurioje būtų
dalinamasi, kaip organizuoti darbą su globėjais ir pagalbą šeimoms su esamais savivaldybių resursais. Yra
pagrindo manyti, kad atskirose savivaldybėse veikiantys darbo modeliai galėtų būti kur kas lengviau perimami
kitose savivaldybėse, nei užsienio šalyse naudojami metodai.

Grįžti į pradžią

„Globa – abipusė nauda: tu įkrauni vaiką, vaikas - tave“
Balandžio 11 d. Šv. Kazimiero bažnyčios salėje įvyko viešas
informacinis renginys apie vaikų globą, kurį vedė SOTO
darbuotojos

K.

Dauguvietytė

ir

V.

Jarmalavičienė.

Susitikimo metu buvo pristatyta, kas yra vaikų globa, kuo
globa skiriasi nuo įvaikinimo, kokia yra globos procedūra,
kalbėta ir diskutuota apie mitus bei nusistovėjusius
stereotipus globos tema. Taip pat aptartos savanoriškos
globos (svečiavimosi) bei apskritai savanorystės galimybės
vaikų globos namuose.

Dalyviai aktyviai dalinosi savo tikslais, atvedusiais į susitikimą, troškimais bei nuogąstavimais. Pora dalyvių
atsiliepė gavusios naudingos informacijos ir išsakė jaučiančios padrąsinimą toliau domėtis vaikų globos tema,
aktualijomis ir klausytis savo nuojautos dėl galimybės globoti vaikus.
Viena susitikimo dalyvė pacitavo savo draugės, globojančios vaiką žodžius, jog globa suteikia abipusę naudą: tu
įkrauni vaiką, vaikas – tave. Nuskambėjus šiems žodžiams kilo svarstymai bei pamąstymai, kokią prasmę mato
ir ką jaučia globėjai? Ne tik globojamas vaikas gauna dėmesio, šilumos, meilės, bet ir dalinasi, grąžina meilės
globėjams.

Grįžti į pradžią

Mokymų seminaras specialistams, dirbantiems globos ir įvaikinimo srityje
Balandžio 13 d. docentė L. Gvaldaitė, SOTO
socialinė darbuotoja N. Giknienė ir psichologas A.
Atas vedė 8 ak. val. trukmės mokymų seminarą
specialistams, dirbantiems globos ir įvaikinimo
srityje. Pagrindinis mokymų tikslas – keisti
neigiamas nuostatas savigalbos grupių atžvilgiu,
atskleisti šio metodo privalumus ir veiksmingumą
dirbant su globėjais ir įtėviais per tiesioginį patyrimą
mokymų metu, stiprinti ir palaikyti specialistus. Kolegoms buvo išdėstytas teorinis savigalbos grupių pagrindas,
teiktos metodinės rekomendacijos dėl savigalbos metodo naudojimo, pasidalinta savigalbos grupių įtėviams ir
globėjams SOTE organizavimo patirtimi, aptartos GIMK mokytojų aktualijos. Mokymų seminare dalyvavo 14
specialistų iš skirtingų Lietuvos savivaldybių.

Grįžti į pradžią

Globa: galimybės ir iššūkiai
Balandžio 26 d. Kelmės rajono Vijurkų globos namuose susitikome informaciniame renginyje su besidominčiais
globa žmonėmis, esamais globėjais, kandidatais į globėjus ir GIMK darbuotojais. Po dokumentinio filmo apie
Italijos globėjų šeimas, viena dalyvė išsakė savo dvejones –
kad globa yra didelė atsakomybė ir gąsdina teisinė globos
pusė. Tuo tarpu esami globėjai noriai dalinosi savo patyrimu,
kaip juos praturtina globa ir kokie iššūkiai kyla.
Pavyzdžiui, viena globėja dalinosi, kad visus sunkumus
atperka meilės ryšys su vaikais, kai globotiniai rūpinasi jos
savijauta, kai pasako, kad myli. Taip pat pasakojo apie
pozityvią patirtį bendraujant su vaiko biologine šeima:
nepaisydama tam tikro diskomforto, globėja kartu su vaiku
ir jo tėvais atšventė Motinos dieną tėvų namuose. Globėja džiaugėsi, kad tėvai buvo labai dėkingi ir laimingi, ir
vaikas po susitikimo „švytėjo“ kelias dienas.
Daug diskusijų sukėlė situacija sutuoktinių, kurie
globoja 5 vaikus. Norint gauti globos (rūpybos) išmokas,
buvo pasiūlyta išsiimti individualios veiklos pažymėjimą,
vesti išlaidų apskaitą – šito globėjai visiškai nesitikėjo ir
išsakė nuogąstavimus, kaip tai paveiks jų gyvenimą
šeimoje (reikia rinkti

čekius, įrodančius

finansų

panaudojimą, mokėti pelno mokestį ir t.t.). Globėjai
retoriškai klausė – ar globa laikoma verslu? Susitikimas
čia pasuko link pagalbos globėjams, darbuotojai ir kai
kurie

dalyviai

aktyviai

svarstė

pagalbos

šeimai

galimybes, tolimesnius žingsnius problemai spręsti.

Grįžti į pradžią

SOTAS susitiko su Vilniaus vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovais
Gegužės 2 d. SOTAS direktorė P. Fertoli, socialinė darbuotoja N. Giknienė ir psichologas A. Atas Vilniaus m.
savivaldybėje susitiko su savivaldybės VTAS atstovėmis aptarti būsimųjų įtėvių ir globėjų vertinimo proceso
Vilniaus mieste.

Savivaldybės atstovai tarp įvairių kitų klausimų, domėjosi, kodėl SOTAS GIMK mokytojai palyginti dažnai siūlo
mokymų dalyviams padirbėti su psichologu. Atsakydami į klausimą SOTO atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad
„Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo
rekomendacijose“ numatyta, kad „Atestuoti socialiniai darbuotojai, mokymų metu kilus neaiškumams, vertinant
būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimą globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, gali <...> būsimiems
globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams siūlyti specialistų pagalbą (pavyzdžiui, psichologo, psichoterapeuto ir
kt.) dėl konkrečių priežasčių (pavyzdžiui, dėl neišgyventos netekties ir kt.), nurodydami būsimiems globėjams
(rūpintojams) ir įvaikintojams motyvus bei objektyviais priežastis, kodėl ši papildoma informacija būtina“. Taip
pat SOTO atstovai papasakojo apie ilgametę patirtį, kuri rodo, kad bendradarbiavimas su psichologu reikalui
esant yra žymi pagalba asmeniui, padedanti pasirengti adaptacijos procesui vaikui atėjus į šeimą bei užtikrinti
sklandžią ilgalaikę vaiko integraciją į šeimą, kad dauguma asmenų, praėjusių darbo su psichologu procesą,
SOTAS GIMK mokytojams išsako tokios pagalbos aukštą įvertinimą ir jaučiasi už ją dėkingi.
Savivaldybės atstovai taip pat supažindino SOTO darbuotojus su modifikuota parengimo ir pagalbos įtėviams ir
globėjams vizija Vilniaus mieste, prašė į ją atsižvelgti ir parengime ne vien akcentuoti pradinį šeimos pasirengimą
įvadinių mokymų metu, siekiant užtikrinti ilgalaikį stabilumą šeimoje, bet matyti dvi proceso dalis, t. y., viena
vertus, dalyviai mokymų metu informuojami apie galimas problemas ir, kita vertus, skatinami joms kilus jas
spręsti kreipiantis į atitinkamas (juos rengusias) organizacijas.
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