
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apie globą ir įvaikinimą 

„Pradėjus globoti vaiką 

gyvenimas užsipildo visai 

kitais džiaugsmais“ 

Globėjų susitikimas SOTE 

2016 m. birželis, Nr. 4 

SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) 

Kalvarijų g. 159, Vilnius 

Tel./faks. (+370 5) 212 14 53 

www.sotas.org   

El. paštas: sotas.vilnius@sotas.org  

AB SEB bankas LT727044060006283529 

Naujienlaiškio leidimas įgyvendinamas vykdant Vokietijos katalikų solidarumo judėjimo RENOVABIS 

finansuojamą projektą „Laiminga šeima – laimingi vaikai“. 

Globą ir įvaikinimą 

skatinanti reklama turėtų 

būti atsakingai rengiama 

Įtėvių susitikimas SOTE 

Globėjus motyvuoja ne tik 

pinigai 

Susitikimas su globėjais Kaišiadoryse 

„Paauglė, kuriai grėsė 

vaikų namai, išeitį rado 

feisbuke“ 

Delfi straipsnis 

Globa: galimybės ir iššūkiai 

Susitikimas su studentais 

Sekite SOTO naujienas 

socialiniame tinkle Facebook 

https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
http://www.sotas.org/
mailto:sotas.vilnius@sotas.org
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/
https://www.facebook.com/V%C5%A1%C4%AE-SOTAS-630578390353125/


„Pradėjus globoti vaiką gyvenimas užsipildo visai kitais džiaugsmais“ 

Globėjų susitikimas SOTE 

 

Gegužės 16 d. SOTE įvyko globėjų savigalbos susitikimas, kurį moderavo socialinė darbuotoja N. Giknienė ir 

psichologas A. Atas. Pasidalinta gerąja patirtimi ir aptarti iššūkiai. 

Geroji patirtis 

Globos patirtis turi daug žavesio. Todėl pradinio mokyklinio amžiaus mergaitę keletą metų globojanti globėja 

ketina imtis dar vieno vaiko svečiavimosi globos. „Pradėjus globoti vaiką gyvenimas užsipildo visai kitais 

džiaugsmais. Kelionės, pavyzdžiui, nepakeis tų įspūdžių“. Globėja pastebi, kad pasidarė pakantesnė, neplanuoja, 

o seka gyvenimo vedimu, atsirado laisvesnis požiūris. 

Globėja pasakoja supratusi, kad vaikui atėjus į šeimą pirmuosius 2 metus nereikia stengtis jo mokyti, auklėti, bet 

– apglėbti, priimti. Nereikia skubėti, pavyzdžiui, vežti į keliones, bet ramiai pabūti, paskaityti, pavalgyti. 

Globotinė lanko keletą būrelių, labai pagerėjo mokslai. Dabar mėgsta eiti į svečius, pagal jos norus nebespėji. 

Išmoko apginti save nuo bendraamžių spaudimo.  

Iššūkiai 

Pagal teismo sprendimą globėja globotinei leidžia matytis su mama, kuri nebuvo apsilankiusi 9 mėnesius. Mama 

turi psichinių problemų, nesuvokia, kad jai neterminuotai apribota motinos valdžia, visada turi pretenzijų. 

Didžiausia problema – neišpildomi mamos pažadai dukrai. Ką daro globėja? „Prašau, prašau ir prašau nežadėti. 

O ką dar daryti?“. O kodėl globėja deda pastangas, kad susitikimai su mama vis dėlto vyktų, nors ir sukelia daug 

nepatogumų? „Aš visiškai mamos neatstosiu“, – įžvalgiai sako globėja. 

Globėjai pasakoja, kad nėra matę Vaiko globos plano, kuris turėtų būti sudaromas prasidėjus globai. Globos 

planas galėtų būti patogus tuo, kad tiek tėvai, tiek globėjai, tiek specialistai galėtų aiškiai suprasti, ko iš jų 

tikimasi, ką jie turi ir ko neturi daryti. Nesant plano globėjas turi pats vienas sugalvoti, kaip aiškintis su tėvais, 

kurie ateina pas globėją į namus kada sugalvoja, pyksta, kad globėjas neduoda vaiko vieno išsivežti į miestą, nors 

vaikas paimtas dėl nepriežiūros ir t.t. Turėdamas planą globėjas galėtų sakyti, kad pagal planą, pavyzdžiui: 

„Susitikimai gali vykti tik savivaldybėje“, „Tau neleidžiama bendrauti su vaiku niekam nestebint“. 

 

 

 

 

 

 

Grįžti į pradžią 



Globėjus motyvuoja ne tik pinigai 

Susitikimas su globėjais Kaišiadoryse 

 

Gegužės 17 d. SOTO socialinė darbuotoja N. Giknienė ir psichologas A. Atas susitiko su globėjais Kaišiadorių 

m. Vaiko teisių apsaugos skyriuje (VTAS). Susitikimo tikslas – skatinti globėjų savigalbą. Susitikime dalyvavo 

6 globėjos ir 4 specialistės. Dviejų valandų susitikimą surengė, dalyvius pakvietė ir susitikime dalyvavo VTAS 

darbuotojos.  

Globėjų aktualijos 

Kaišiadoryse trūksta globėjų. Svarstėme, 

kodėl. Buvo įvardinta, kad miesto tarybos 

nuomone globėjus motyvuoja pinigai. Tačiau 

nėra vien tik taip. Globėjų nuomone, problema 

ta, kad trūksta socialinių garantijų. Pavyzdžiui, 

bendruomenei gerai žinomas atvejis, kai 5 

vaikus užauginusi globėja būtent dėl globos 

neturi darbo stažo, todėl gauna mažą pensiją.  

Globėjų ūkininkų šeima norėtų ir galėtų kurti 

šeimyną, tačiau susiduria su problema, kad tada negalėtų vykdyti ūkinės veiklos. „Jeigu tiesiog globoji 4 – 5 

vaikus, tada ta taisyklė negalioja“, – paaiškino globėja. Šeima svarsto, kodėl šeimyna negalėtų būti iš 3 vaikų, o 

ne 6, kaip dabar reikalaujama. „Paprastoje šeimoje 3 vaikai – jau daugiavaikė šeima. Daugelis žmonių tiek net 

biologinių vaikų negimdo, o valstybė šeimyna laiko tik nuo 6 vaikų“. Globėjų nuomone, sumažinus reikalaujamų 

vaikų skaičių šeimynoje, valstybė pripažintų, kad globėjas daro paslaugą valstybei.  

Susitikime aptarėme situaciją, kai paauglė globotinė elgiasi itin problemiškai, nors geranoriški globėjai deda 

titaniškas pastangas tęsti globą. Aiškėja, kad taip greičiausiai gali būti dėl to, kad globėja net neslepia nuo 

mergaitės savo neigiamų nuostatų biologinės mamos atžvilgiu. Dar kartą pamatome, kad ir seniai globojantiems 

globėjams reikalingi GIMK mokymai.  

Su globėjais aptarėme, kaip pas juos sprendžiama problema, kai globėjas, tam, kad įrodytų, jog toks yra, turi 

nešiotis kelių lapų teismo sprendimą su aprašytomis dramatiškomis šeimos istorijomis. Kaišiadorys tai išsprendė: 

VTAS vedėja globėjams išrašo pažymą, kad globoja. Ši pažyma tinka visur. 
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Globa: galimybės ir iššūkiai 

Susitikimas su studentais 

 

Gegužės 17 d. Vilniaus Kolegijos pedagogikos fakultete SOTO darbuotojos V. Jarmalavičienė ir K. Dauguvietytė 

susitiko su Socialinės pedagogikos antro kurso studentais ir jų dėstytoja. Susitikimo metu buvo pristatyta, kas yra 

vaikų globa, kuo globa skiriasi nuo įvaikinimo, globos procedūra, diskutuota globos tema ir aktualiomis 

studentams temomis.  

Studentai buvo neseniai sugrįžę iš praktikos ir dalinosi įspūdžiais, patirtimis, išgyvenimais. Pavyzdžiui, dvi 

studentės atliko praktiką laikinos globos paslaugas teikiančioje įstaigoje. Praktika buvo labai sudėtinga, sunku 

emociškai išbūti įstaigos atmosferoje, vyrauja slogi nuotaika. Vaikai dažnai jaučiasi pasimetę, kadangi gyvena 

laikinai iki 2 mėn., bet nei darbuotojai, nei vaikai nežino, kas laukia po to, nėra kaip vaikus paruošti tolimesniems 

pokyčiams. Tad buvimas centre vaikus veikia 

neigiamai, patiems darbuotojams sudėtinga dirbti 

tokiomis sąlygomis ir jie, saugodami savo sveikatą, 

emociškai atsiriboja nuo vaikų.  

Viena studentė pasakojo apie vaikų globos namų 

skirtumus, kuriuos patyrė praktikoje. Bendrai kelios 

studentės minėjo sunkiai išgyvenusios išsiskyrimus su 

vaikais, prie kurių prisirišo praktikos metu.  

„SOTO darbuotojos Vilma ir Konstancija įtaigiai ir 

įdomiai pasidalino savo žiniomis apie vaiko globos 

rūšis, įvaikinimo procedūrą. Nors daug ką studentai jau žinojo apie vaiko globą iš paskaitų, tačiau parodytas 

filmas apie italų šeimas, kurie globoja vaikus, atskleidė, ko Lietuvos piliečiams dar trūksta – noro padėti. 

Paskaita neprailgo, buvo informatyvu ir labai naudinga“. 

 

 

 

Globą ir įvaikinimą skatinanti reklama turėtų būti atsakingai rengiama 

Įtėvių susitikimas SOTE 

 

Gegužės 18 d. SOTE įvyko įtėvių savigalbos susitikimas, kurį moderavo socialinė darbuotoja N. Giknienė ir 

psichologas A. Atas. Aptartos įtėvių aktualijos, pasidalinta patirtimi. 

 

Grįžti į pradžią 



Apie aktualijas 

Įtėviai atkreipė dėmesį į tai, kad globą ir įvaikinimą skatinanti reklama turėtų būti atsakingai rengiama. Įtėviai 

gerai įvertino troleibusuose einančią reklamą, nes ji pozityvi. Tačiau reklama apie gegužiuką (stenduose) yra 

galimai žeminanti tėvų netekusius vaikus, nes reklama pasiekia ne tik tikslinę grupę – potencialius įtėvius ir 

globėjus, bet ir formuoja neigiamą nuomonę apie tėvų netekusius vaikus, labai stipriai užklijuoja jiems etiketę.  

Geroji patirtis 

Įtėviai atranda naujus vaiko gebėjimus. Pavyzdžiui, įvaikintas berniukas elgėsi labai brandžiai ir rūpestingai, 

kuomet šeimoje svečiavosi 3 metų amžiaus pusbrolis. Vaikas jautriai reaguodavo į nesėkmes. Metams einant 

išmoko save valdyti, kai kažko nesupranta, pyksta, bet nebekelia isterijos. 

Klausimas 

Įtėviai iškėlė aktualų klausimą: kaip įkvėpti vaikui pasitikėjimo savimi? Tai galėtų būti diskusijos tema kitiems 

susitikimams. 

 

 

 

„Paauglė, kuriai grėsė vaikų namai, išeitį rado feisbuke“ 

 

Gegužės 7 d. SOTO darbuotojai N. Giknienė ir A. Atas viešbutyje Domus Maria Vilniuje, Nacionalinio 

gailestingumo kongreso kontekste, moderavo susitikimą tema „Globa – kelias mokytis mylėti“. Jame dalyvavo 

ir savo patirtį pasakojo globėja. Šį dramatiška, bet pozityvi istorija aprašyta tinklapyje Delfi. Kviečiame 

susipažinti: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/paaugle-kuriai-grese-vaiku-namai-iseiti-rado-

feisbuke.d?id=71240582  
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