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Susitikimas su Riešės bendruomene 

 

Rugsėjo 14 dieną SOTO socialinė darbuotoja Vilma Jarmalavičienė ir psichologė Konstancija 

Dauguvietytė susitiko su Riešės bendruomenės nariais, atvykusiais padiskutuoti ir pasidalinti mintimis 

tema „Vaikų globa: iššūkiai ir galimybės“.  

Susitikimo metu buvo pristatyta, kas yra vaikų globa, kuo globa skiriasi nuo įvaikinimo, globos 

procedūra, diskutuota globos ir aktualiomis socialinio darbo temomis. 

Viena iš dalyvių aktyviai domėjosi šeimynos steigimo, finansavimo, pagalbos ir paramos šeimynai 

klausimais. Moteriai iškilo klausimas – ar šeimynai skiriama finansinė parama, parama didesnio būsto 

įsigijimui, pagalba steigiant šeimyną.  

Dalyviai diskutavo apie svečiavimosi (savanoriškos globos) galimybes, jo naudą vaikui. Viena dalyvė 

pasakojo pati savanoriškai globojanti vaiką savaitgaliais ir nuoširdžiai motyvavo kitus susitikime 

dalyvavusius asmenis taip pat globoti.  

Taip pat svarstyta, kokia pagalba prieinama esamiems globėjams, kokią galima gauti pagalbą Vilniaus 

mieste. Dalyviai supažindinti su informacija apie pagalbos galimybes: nuo šių metų globėjams ir jų 

vaikams teikiamos nemokamos psichologinės, socialinės konsultacijos, tarpininkaujama globėjams 

atstovaujant globojamo vaiko interesus, informuojama globos klausimais bei teikiamos kitos paslaugos, 

priklausomai nuo individualių šeimos poreikių.  

Daugiau apie teikiamą pagalbą globėjams Vilniaus mieste – nuorodoje.  

 

Įtėvių susitikimas SOTE 

 

Rugsėjo 26 d. SOTE įvyko įtėvių savigalbos susitikimas, kurį moderavo socialinė darbuotoja Nijolė 

Giknienė ir psichologas Andrius Atas. Aptartos įtėvių aktualijos, pasidalinta patirtimi. 

Pirmokė: „Aš baigiau mokyklą“ 

Įtėviai susiduria su įvairiais iššūkiais, kai vaikas pradeda eiti į mokyklą ar ją pakeičia. Įtėvių nuomone, 

ne kiekvienas pedagogas geba tinkamai reaguoti susidūręs su savitu, iš bendro konteksto iškrentančiu 

vaiko elgesiu. Pavyzdžiui, pirmokės, kuri klasėje dėl didelio vaikų skaičiaus nesulaukia individualaus 

http://www.vilnius.lt/index.php?3039577067


    

dėmesio, elgesys pradeda keistis virsdamas įkyriu dėmesio siekimu, nepriimtinu elgesiu. Kai nėra 

tinkamai reaguojama, vaikas grįžęs iš mokyklos sako „aš baigiau mokyklą“, nes nebenori ten eiti. Įtėviai 

susirūpinę, kad tokiais atvejais mokykloje vaiką ims stigmatizuoti.  

Kaip su tuo tvarkomasi? Viena mama pasiėmė tris savaites atostogų, kad kasdien būtų su vaiku 

mokykloje ir galėtų iškart reaguoti į mokytojų pastabas ar priekaištus ir taip padėti vaikui, o taip pat ir 

mokytojams, adaptuotis. Kiti įtėviai papasakojo, jog nelabai sako, kad vaikas įvaikintas, nes pedagogas 

arba susitvarko su vaikais, arba – ne, įvaikinti jie ar – ne.  

„Kodėl mane išmetė?“ 

Pradinio mokyklinio amžiaus vaikai ima klausinėti apie savo istoriją. Įtėviai klausia, kaip kalbėtis apie 

vaiko biologinius brolius ir seseris, kurie, skirtingai nuo įvaikinto vaiko gyvena su biologine mama? 

„Kodėl mane išmetė, o brolių – ne?“ – klausia įvaikintas vaikas.  

Žmonėms svarbu matyti įvaikintus vaikus 

Atostogaudama įtėvių šeima susitinka su eilę metų nematyta bevaike draugų šeima. Po kelių dienų šie 

draugai suprato, kad du gražūs, mieli vaikai yra įvaikinti. Draugė sako: „Svarbu matyti, kaip įvaikinti 

vaikai atrodo realybėje“. Draugų šeima ėmė rimtai svarstyti apie įvaikinimą. 

 

Susitikimas su globėjais ir specialistais Širvintose 

 

Rugsėjo 28 d. N. Giknienė ir A. Atas susitiko 

su globėjais Širvintų rajono savivaldybėje. 

Taip pat dalyvavo keletas socialinių 

darbuotojų ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus 

(VTAS) specialisčių. Aptarėme globėjų 

aktualijas ir gerąją patirtį, pasikalbėjome, 

kaip dirba specialistai. Susitikimas vyko 

labai šiltoje, šeimyniškoje atmosferoje, 

nesinorėjo išvažiuoti. 

 



    

 

Kodėl pradedate globoti? 

„Norėjau mergaitės“, – sako globėja. Istorija, kaip mergaitė atsirado namuose, verta mistinio filmo: 

dirbant darže nežinia iš kur į rankas tiesiogine to žodžio prasme įskrido laikraštis, kuriame būsimoji 

globėja perskaitė, kad reorganizuojami vaikų globos namai ieško globėjų.  

„Svajojau turėti 11 vaikų, o Dievas davė tik 4“, – pasakoja kita globėja. Šiuo metu namuose gyvena 10 

žmonių, „ir norisi dar daugiau“. 

„Man gerai su jaunais“, – sako dar viena globėja, – „verčia pasitempti“. 

Kuo daugiau vaikų grąžinti tėvams 

Susitikimas rodo, kad entuziastingi, stiprūs globėjai yra tose savivaldybėse, kuriose dideles pastangas 

jiems pagelbėti deda VTAS specialistai ir socialiniai darbuotojai. Širvintų rajono savivaldybės nuostata 

– kad kuo daugiau tėvų susigrąžintų vaikus. Patirtis rodo, kad kai kurios šeimos netenka vaikų, nes laiku 

negauna valstybės pagalbos. Pavyzdžiui, jeigu nėra galimybės išsinuomoti būstą, žmogus palūžta. Tuos 

vaikų tėvus „mes turime matyti tokius, kokius juos sukūrė“, – sako specialistė, o ne akcentuoti vien 

problemiškumą.  

Kad vaikai nebūtų visam laikui paimti iš šeimos, Širvintų rajono savivaldybė išnaudoja turimas 

galimybes: savaitinį darželį, mokyklą su bendrabučiu, siūlo nemokamą kodavimą nuo alkoholizmo, pas 

globos namuose gyvenančius vaikus organizuoja mamų nuvežimą.  

 

Naujienlaiškio leidimas įgyvendinamas vykdant Vokietijos katalikų 

solidarumo judėjimo RENOVABIS finansuojamą projektą 

„Laiminga šeima – laimingi vaikai“. 
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