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Pasislėpusio už debesų supermėnulio dieną, lapkričio 14 d., SOTO darbuotojos Konstancija Dauguvietytė ir Vilma 

Jarmalavičienė aplankė Balsių bendruomenę Balsių progimnazijoje. Pasitiko smalsūs, atviri ir šilti žmonės, 

įdomiai drauge praleido 2 valandas. 

Staiga tapau mama 

Savo patirtimi dalinosi įmotė, auginanti tris įvaikintus vaikus. Į šeimą priėmus pirmąjį vaiką, pradžia buvo 

nelengva nepaisant pasiruošimo, mokymų – juk staiga tapo mama naujagimiui. Buvo iššūkis suprasti kūdikio 

poreikius, kita vertus, svarstė įmotė, tai natūralu, nes reikia laiko ir pačių pagimdytus naujagimius pažinti. Įtėviai 

labai rūpinosi nauju šeimos nariu, dėjo pastangas suteikti viską geriausia, ir visgi pirmas įvaikintas vaikutis buvo 

neramus. Jos nuomone, neramumas persidavė iš jų pačių, įtėvių. Taip pat įmotė nuolat domisi prieraišiąja 

tėvyste. Pavyzdžiui, vaikai nelankė ir nelanko darželio, nes taip sveikiau, atstatomas saugus prieraišumas. Įmotė 

pasidžiaugė, kad su vaikais turi artimą, stiprų ryšį, jaučiasi laiminga mama. 

Aplinkiniams užtrunka apsiprasti su šeimos sprendimu globoti ar įvaikinti vaiką 

Dalyviai, besidomintys globa ar įvaikinimu, patyrė, kad aplinkos žmonės dažnai nelaiko įvaikinimo ar globos gera 

idėja, jie jaučia aplinkos spaudimą.  

Pora dalyvių pirmiausia patys tyliai svarstė apie savo norą globoti ar įvaikinti, po to ilgai mąstė, kaip savo 

troškimą perteikti sutuoktiniams ir artimiesiems, kaip paruošti aplinką. Vienos dalyvės nuomone, svarbu tvirtai 

išsakyti savo šeimos poreikį, savo požiūrį – tada  ir kiti po truputį ima priimti šeimos apsisprendimą. 

Kita dalyvė papasakojo, kad ruošia dokumentus globoti paauglį, tolimą giminaitį, šiuo metu jis svečiuojasi 

namuose. Jos nuomone, teisiniai reikalai trunka pernelyg ilgai, vaikas nuolat domisi, kada pagaliau galės pas 

juos apsigyventi, nenori būti globos namuose. Moteris augina tris vaikus, vis svarstydavo apie globą, o atsitikus 

nelaimei giminaičių šeimoje teko greitai apsispręsti. Vyras iš pradžių nenorėjo įsitraukti į globos procesą, tačiau 

galiausiai pats pasiūlė dviese lankyti GIMK mokymus ir apsiimti globoti kartu. 

Pažadas sau 

Klausiant, su kokiomis mintimis atėjo į susitikimą, viena moteris išsakė nešiojanti daug metų pažadą sau globoti 

vaiką. Tačiau atidėliojo šį norą, ir šiuo metu jaučia, kad jau nebėra kur atidėti. Išsakė savo dvejones ir baimes:  

SUSITIKIMAS SU BALSIŲ BENDRUOMENE 

Mielieji, dėkojame Jums 

už palaikymą ir 

bendradarbiavimą. Tegul 

Šv. Kalėdų šviesa ir 

džiaugsmas pripildo Jūsų 

namus ir širdį. 

Ateinančiais 2017 metais 

linkime Tikėjimo, Vilties ir 

Meilės, gerų ir prasmingų 

darbų. 
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per globos pristatymą išgąsdino informacija, kad globojant palaikomas ryšys su vaiko biologine šeima. Dalyvei 

buvo papasakoti galimi bendravimo su biologine šeima variantai, kad šiuo įsipareigojimu dalinamasi su vaiko 

teisių apsaugos specialistais – jų pareiga yra tarpininkauti ir padėti globėjams bei biologinei šeimai rasti kiek 

galima geresnį būdą bendrauti siekiant vaiko gerovės. 

Genetika vs. Aplinka 

Daugumos pasisakiusių dalyvių 

nuomone,  genai mažai lemia vaiko 

gerovę, jo sėkmę gyvenime, kur kas 

daugiau lemia skiriamas laikas ir rūpestis 

jam, jo auklėjimas. Aptarta problema dėl 

pagalbos šeimoms, auginančioms 

negalią turinčius vaikus. Daug vaikų su 

negalia įvaikinami užsieniečių, kur 

geresnės sąlygos šeimai juos auginti. 

Visgi ir pačioms šeimoms turi būti 

palanki aplinka auginant vaiką – todėl 

itin svarbus visapusiškas šeimos 

palaikymas. 

Balsių mikrorajono ypatumai ir 

poreikiai  

Vienas dalyvis, daug metų gyvenantis Balsiuose, pasakojo, kad Balsių mikrorajonas labai plečiasi, yra didelis 

vaikų gimstamumas, tačiau yra ir nemažai žmonių, kurie gyvena privačiuose namuose tik dviese, tad mato 

potencialą globai ir įvaikinimui. Tiesa, šiuo metu mokykla jau perpildyta pirmų klasių moksleiviais, rajone trūksta 

darželio. Dalyvis apgailestavo, kad trūksta valstybės paramos sukurti palankesnes sąlygas šeimoms kurtis ir 

augti. 

 

 

Lapkričio 23 dieną Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje (toliau – VTAS) 

SOTO darbuotojos K. Dauguvietytė ir V. Jarmalavičienė susitiko su Anykščių rajono specialistais: socialiniais 

darbuotojais darbui su rizikos šeimomis, mokyklų socialinėmis pedagogėmis, atestuotomis GIMK darbuotojomis 

ir kitais socialinėje srityje dirbančiais asmenimis.  

Vienas pagrindinių susitikimo metu iškilusių klausimų – ką daryti, kad atsirastų daugiau globėjų?  

VTAS darbuotojai pažymėjo, kad Anykščių rajonas labai senstantis, jaunimas išvyksta gyventi į didmiesčius, todėl 

rasti vaikams globėjų ne giminaičių darosi vis sudėtingiau. Taip pat specialistai pasidalino su kokiais darbiniais 

sunkumais tenka susidurti: šiuo metu rajone neturi kur apgyvendinti netekusių tėvų globos kūdikių, ar 

mažamečių vaikų kartu su motinomis, kurios stokoja socialinių įgūdžių, ar gyvena pavojingomis sąlygomis. 

Darbuotojų teigimu, jie kartais jaučiasi aklavietėje, kadangi neturi pajėgumų išspręsti visų kylančių problemiškų 

situacijų.  

Susitikime darbuotojai dalinosi socialinio darbo realybe, sunkumais, su kuriais nuolat susiduria, taip pat išsakė, 

kaip jiems sekasi nepalūžti sudėtingose situacijose ir „neperdegti“:  

SUSITIKIMAS SU ANYKŠČIŲ RAJONO SPECIALISTAIS 
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„Ieškau kraujo donoro – kolegos, pasisemiu jėgų ir toliau dirbu“ – teigė socialinė darbuotoja darbui su rizikos 

šeimomis.  „Socialinis darbas sudėtingas, yra pakilimai ir nusileidimai – taip ir turi būti“.  

Kalbant apie globojamus vaikus, vienas dalyvis išsakė 

mintis, kad „<...> imant vaiką globoti, pats turi būti 

pasiruošęs ir pasikaustęs, globa yra darbas, bet šis 

darbas taip pat negali būti atsietas nuo jausmų“. 

„Jeigu vaikas neklauso – gerai – formuok jo vertybes, 

pasaulėžiūrą, juk neturi pultelio, neišjungsi jo“. 

Susitikimą baigėme gražiais linkėjimais vieni kitiems 

nusiraminti, tikėti ir judėti į priekį.  

Mokyklų socialinės pedagogės pasidžiaugė 

turėdamos galimybę dalyvauti renginyje, sužinoti, 

apie rajono globos situaciją rajone, bei iškėlė 

klausimą, ar mokykla galėtų padėti sprendžiant 

globėjų paieškos problemas ir kaip galėtų prisidėti?  

 

 

Lapkričio 26 d. SOTO darbuotoja K. Dauguvietytė dalyvavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

organizuotoje informacinėje akcijoje „Vaiko globa – neįkainojama dovana“, kuri vyko parodoje „Vaikų šalis“ 

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. Akcijos tikslas – kuo plačiau skleidžiant informaciją apie likusių be 

tėvų globos vaikų globą ir įvaikinimą bei šeimų galimybes priimti į savo namus šiuos vaikus, atkreipti visuomenės 

dėmesį į tai, kad vaiko globa yra neįkainojama dovana ne tik vaikui, bet ir jį globojančiam suaugusiajam, 

visuomenei bei valstybei. 

Sekite mūsų 

naujienas: 

 
Facebook 

www.sotas.org  

VAIKO GLOBA – NEĮKAINOJAMA DOVANA 

https://www.facebook.com/sotas.org/
www.sotas.org



