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Mūsų šalyje auga daugiau nei 9000 beglobių vaikų, todėl dažnam jautrios širdies 
žmogui kyla pagunda tapti jei ne nuolatiniu, tai bent socialiniu ar budinčiu globėju. 
Juolab kad už profesionalią vaikų globą mokami pinigai. Tik prieš nuspręsdamas tapti 
globėju kiekvienas turėtų įsivertinti, ar pajėgus įveikti iššūkius, laukiančius šiame 
kelyje. „Geriau atsisakyti iš karto tapti globėju nei iš pradžių visus įtikinėti, kaip sugebi 
ir nori tai daryti, o po kelių mėnesių grąžinti vaiką prisipažįstant, jog pervertinai savo 
galimybes“, – įsitikinęs psichologas Andrius Atas, VšĮ „SOTAS“ komandos narys.

Jei kyla pagunda globą paversti 
pragyvenimo šaltiniu
Valstybė turi nemažai saugiklių, užtikrinančių, 
kad globotų tinkami žmonės. Pirmiausia no-
rintys tapti profesionaliu globėju (budinčiu ar 
socialiniu) turi pereiti parengiamąją įžanginę 
atranką, paskui įveikti specialų mokymo ir įverti-
nimo etapą. T. y. 10 susitikimų po 3 val. kartą per 
savaitę. Būsimi globėjai dalyvauja mokymuose. 
Kartu vykdoma ir būsimo globėjo šeimos studija, 
kurios metu atestuoti darbuotojai įvertina šeimą 
pagal esminius, sėkmingą globą užtikrinančius 
kriterijus. Atsižvelgiama į tai, ar šeima gebės ten-
kinti vaiko fizinius poreikius, įvertinama namų 
aplinka, mokėjimas globotiniui kompensuoti 
raidos sutrikimus; gebėjimas palaikyti ryšį su bio-
logine šeima, taip pat bendradarbiauti ir stiprinti 
nuolatinį ryšį su kolegomis. Tapti globėju turint 
tik finansinę motyvaciją gana sudėtinga. 

Profesionali globa – ne iš karto
Kiekviename mieste tapti globėju trunka skir-
tingai. Vilniuje nuo dokumentų pateikimo iki 
kvietimo į mokymus gali prabėgti mėnuo, paskui  
10 savaičių trunka specialūs mokymai, dar pri-
sideda ir šeimos studija. Šis procesas užtrunka, 
nes manoma, kad norintys įvaikinti vaiką turėtų 
ruoštis ir jo laukti taip, kaip lauktų biologinės at-
žalos 9 mėnesius. Žmonės, norintys tapti globė-
jais, laukia apie kelis mėnesius. 

Ką reikia žinoti būsimam 
globėjui apie save? 

1 Motyvacija, kodėl norima globoti vaiką. Labai 
svarbu, kokį globėjo poreikį ar lūkestį paten-

kins vaiko buvimas namuose 24 val. per parą. 
Nuo motyvacijos priklauso globėjo požiūris į 
elgesio problemas, krizes ir jų įveikimą. 

2 Gebėjimas valdyti savo emocijas ir jas tinkamai 
reikšti. Svarbu išsiaiškinti, ar žmogus bijo 

stiprių neigiamų jausmų, ar jam tokios emocijos 
yra normalu. Juk į šeimą atėjęs vaikas jau turi 
prieraišumo sutrikimą, nes atimtas iš tėvų, jo vi-
duje daug pykčio. Jam globėjo šeima turėtų būti 
terpė, kur leidžiama pykti ir niekas iš to nedaro 
problemos. Tas, kuris bijo pykstančių žmonių, 
turėtų laikytis kuo atokiau nuo globojamų vai-
kų. Geras globėjas turėtų mylėti visokį vaiką – ir 
pykstantį, ir besidžiaugiantį, ir verkiantį.

3 Ar likę neišgyventų netekčių? Svarbu, kad ne-
globotų žmonės, kurie patys yra emociš-

kai sužeisti ar netekę artimojo. Gana dažnai 
gedintis ir tuštumą jaučiantis žmogus, 
pamatęs liūdną vaiko veidelį, pasi-
duoda emocijoms, jame tarsi 
atpažįsta savo emocinę būse-
ną. Tokiam suaugusiajam 
atrodo, kad vaikas jį 
supras, apkabins ar 
pan. Deja, rezul-
tatas būna 

visiškai priešingas. Dažniausiai sužeistas vai-
kas sužadina globėjo vidinę žaizdą ir kyla tokia 
emocijų audra, kurios pastarasis negeba valdyti. 
Tokie globėjai prisipažįsta, kad juos nustebi-
no ne vaiko elgesys (to tikėjosi), bet jų pačių 
agresyvi reakcija. Todėl viena būtinų sąlygų no-
rintiems tapti globėjais – neturėti neišgyventų 
netekčių.  

4 Gebėjimas pozityviai vertinti vaiko biologinę 
šeimą. Negerai, jei globėjai linkę manyti, 

kad yra geresni už tuos girtuoklius ar asocialius 
asmenis, būna įsitikinę, jog išgelbės vaiką, nes 
biologiniai tėvai to negebėjo padaryti. Dėl ne-
gatyvių globėjų nuostatų kyla didelių problemų, 
nes vaikas tokius dalykus „nuskaito“. Globotinis, 
negaudamas pozityvios informacijos apie tėvus, 
nerimauja, nes jaučia, kad kažkas negerai. O jei 
negerai su jo tėvais, mano, kad blogai ir su juo 

pačiu. Tuomet vaikas, stebėdamas globė-
jus, galvoja: „Šitiems žmonėms atrodo, 

kad man kažkas negerai.“ Nerimo 
kamuojamas mažasis pradeda 

elgtis netinkamai ir globėjai, 
negebėdami valdyti situa- 

cijos, jo atsisako. Dėl to 
kalta pačių globėjų 

nuostata: „Mes 
geri, o anie 

blogi.“ 

SVARBU ŽINOTI
•	 Tėvų	paliktas	ar	iš	jų	paimtas	vaikas	visa-
da būna psichologiškai sužeistas. 20 m. tyrus 
JAV ir Didžiojoje Britanijoje įvaikintus vaikus 
nustatyta, kad 55,9 % jų turėjo didesnių ar ma-
žesnių psichologinių sutrikimų. 49,2 % vargino 
emociniai, 32,2 % elgesio sutrikimai, 25,4 %  
diagnozuotas hiperaktyvumo ir dėmesio trū-
kumo sindromas, 8,5 % – depresija ir 44,1 % 
nerimo sutrikimai. 
•	 Vaikas,	kurį	laiką	augęs	be	šeimos,	jaučia	
nuolatinį stresą, organizme padidėja streso 
hormono kortizolio koncentracija. Dėl to pras-
čiau valgo, lėtėja augimas, silpnėja imunitetas, 
sunkiau mokosi. 
•	 Paliktas	vaikas	jaučiasi	nevisavertis	ir	nerei-
kalingas. Jam itin svarbu žinoti, kad yra myli-
mas, gyvybiškai reikšminga būti apkabintam, 
paglostytam. Vaikas pasiryžęs daryti bet ką, 
kad tik patenkintų šį troškimą. Dėl to yra la-
bai pažeidžiamas, jautrus, kartais ir dirglus, 
priešiškas. 
•	 Tėvų	palikti	vaikai	sunkiau	kuria	santykius,	
mažiau pasitiki kitais, prasčiau suvokia aplinki-
nių ir savo emocijas bei sunkiau jas valdo. 

vaiko globėju
Kodėl 

gali būti ne kiekvienas? 

Globa – išbandymas porai 
Kaip rodo patirtis, net ir 1 m. globotinis labai stip- 
riai supurto itin artimus poros santykius. Specia- 
listų jau nestebina atvejai, kai pora, ligi tol sakiusi, 
jog prireikus vienas kitam inkstą atiduotų, mėnesį 
pagloboję vaiką skambina ir klausia, kur galėtų jį 
dėti, nes skiriasi. Todėl besistengiantys bet kokia 
kaina gauti teisę į globą turėtų žinoti, kad bandy-
dami apgauti specialistus pirmiausia apgaus patys 
save. Jei šeima netinkamai paruošta vaiko globai, 
jį tiesiog grąžins. 

Vaiko nesirenka
Globėjai negali rinktis konkretaus vaiko. Jie tik gali 
nurodyti tam tikrus kriterijus: amžių, lytį, sveikatos 
būklę. Norintys globoti likimo nuskriaustą vaiką tu-
rėtų suprasti, jog visiškai sveikų tarp jų beveik nėra. 

Ar globėjas ilsisi?
Globėjai dirba visą parą. Jiems numatyta atokvėpio 
globa, kai vieni globėjai prižiūri kitų globojamus 
vaikus ne ilgiau nei 1 mėn. per kalendorinius me-
tus. Tačiau poilsio poreikis dažnai priklauso nuo 
požiūrio, ar buvimas globėju vertinamas kaip 
darbas. Globa turėtų būti labiau gyvenimo būdas, 
pašaukimas, savotiškas darboholizmas. Labai svar-
bu, kad žmogus, būdamas su vaikais, atrastų save. 
Priešingu atveju globa virs labai sunkiu ir prastai 
mokamu darbu. 

Ne vieno žmogaus apsisprendimas
Įteisinant globą vienam iš sutuoktinių visuomet 
vertinami abu partneriai. Juk globotinis gyvena 
bendroje šeimoje, ne vien su žmona. Todėl vyrai, 

nenusiteikę gaišti laiko specialistų įvertinimui, 
turėtų keisti nuomonę. Labai svarbus vyresnių 
vaikų ir kitų namuose gyvenančių žmonių po-
zityvus nusiteikimas. Negerai, jei tėvai nuspren-
dė globoti vaiką, o paaugliai mano, kad namie 
per mažai vietos ir trūksta tėvų dėmesio. Tai tik 
rodo, kad šeimoje dar reikia kai ką išsiaiškinti.

Reikia specializuotų mokymų
Norint globoti svetimą vaiką vien tik plačios 
širdies neužtenka. Dažnai žmonės būtent taip 
suvokia globą, vadovaudamiesi biologinių vaikų 
auginimo patirtimi. Privalu įsikalti į galvą taisyk- 
lę: auginti netekusį biologinių tėvų vaiką net ir 
nuo kūdikystės – ne tas pats, kaip auginti savą 
atžalą. Panašumų – 70–80 %. Todėl būtina spe-
cializuotuose mokymuose išmokti tam tikrų tai-
syklių, kad nesugriūtų nei šeimos, nei globotinio 
gyvenimas. Jei žmonės neįgyja žinių, neišgirsta 
tam tikros informacijos, tuomet su globotiniais 
elgdamiesi kaip su biologiniais vaikais daro klai-
dų. Pavyzdžiui, biologinių tėvų pėdomis vaikas 
dažnai eina ne dėl netinkamų genų, bet dėl glo-
bėjų nežinojimo, kokią žalą daro negerbdami 
globotinio tėvų. 
Specializuotuose mokymuose naudojamas ak-
tyvaus mokymo metodas, kai dalyviai kviečiami 
atlikti tam tikrus vaidmenis. Tarkime, žmogus, 
suvaidinęs 8-metį globotinį tam tikroje situa-
cijoje, puikiai supranta, kaip tas vaikas jaučiasi. 
Dėl to ir reikia dalyvauti mokymuose. Juose įgy-
jama emocinės patirties, kuri pakeičia ligtolines 
nuostatas apie vaiko pojūčius ir poreikius. 

Aš tave myliu už tai,  
kad myli mano mamą
Labai svarbu, kad vaikas ir globėjas vienas prie 
kito prisirištų. Vaikui geriau augti su globėjais, o 
ne institucijoje, nes formuojasi prieraišumas, vėliau 
padedantis kurti šeimą ir auginti vaikus. Paprastai 
geri globėjai vaiką ir myli, ir padeda jam palaikyti 
ryšį su biologine šeima, nesistengdami tapti svar-
besniais už tikrus tėvus. „Aš tave myliu už tai, kad 
myli mano mamą“ – tokią mintį geba suformuluoti 
vaikas, augęs gerų globėjų šeimoje. 

Gebėti atsisveikinti
Specialių mokymų metu globėjai ruošiami atsisvei-
kinimo su vaiku akimirkai. Atsisveikinimui turėtų 
ruoštis tiek vaikas, tiek globėjai. Pastarieji dažnai jau-
čia skausmą paleisdami globotinį. Nenorintys atsi-
sveikinti su niekieno vaiku turi galimybę tapti ne lai-
kinaisiais, o nuolatiniais globėjais. Jei globojamas vai-
kas grįžta į biologinę šeimą, o globėjas jaučia skaus-
mą, pastarasis privalo žinoti, kaip su juo susitvarkyti. 
Apie tai galima kalbėtis susitikus su kitais profesiona-
liais globėjais, išreikšti savo jausmus, suprasti su vaiku 
praleisto laikotarpio prasmę ir grožį. Visa tai reikia 
įvertinti kaip suaugusiam žmogui. Sutelkti dėmesį į 
tai, kokios naudos laikina globa davė vaikui. Jei tik 
žmogus koncentruojasi į tai, kaip jam skauda, kyla 
klausimas, ar tai nesusiję su neišgyventomis netekti-
mis. Galbūt dar viena vaiko netektis paaštrina nespė-
jusią užgyti ankstesnės netekties žaizdą. Tai viena iš 
priežasčių nesiimti šio darbo. Prieš tapdamas globėju 
žmogus turėtų įsivertinti, ar gebės grąžinti pamiltą 
vaiką, o galbūt tai bus pernelyg skausminga. 
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