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Patenkintas globėjas - geriausia globos reklama
Susitikimas su globėjais Panevėžyje

Susitikimo aplinka
Kovo 2 d. SOTO socialinė darbuotoja Nijolė
Giknienė ir psichologas Andrius Atas susitiko su
globėjais Panevėžio m. savivaldybėje. Susitikimo
tikslas – skatinti globėjų savigalbą. Nuoširdžioje ir
karštoje diskusijoje dalyvavo 20 globėjų ir keletas
specialisčių. Dviejų valandų susitikimą surengė,
dalyvius pakvietė Vaiko teisių apsaugos skyriaus
(toliau – VTAS) darbuotojai.
Kuo džiaugiamės?
Globėjai papasakojo, kad sulaukia labai svarbios pagalbos iš darbuotojų. Anūkus globojanti moteris pasidalino,
kad jai labai daug padėjo Panevėžio VTAS specialistė. Kita globėja papasakojo, kad jai problemą su paaugliu
globotiniu padėjo išspręsti nepilnamečių reikalų inspektorė, pasikalbėjusi su globotiniu. Globėjai taip pat
dalinosi, kad labai svarbi yra artimųjų parama ir palaikymas, pavyzdžiui, svarbu, kad globoje aktyviai dalyvauja
ne tik globėja moteris, bet ir jos vyras.
Susitikime būta džiugių atradimų. Kai kurie globėjai išsakė paslaugų poreikį ir išreiškė kai kurių kritinių
pastabų sistemai, pavyzdžiui, manė, kad globėju oficialiai gali tapti tik vienas iš sutuoktinių, tačiau kita globėja
pasidalino informacija, kad globėjais jau gali tapti abu sutuoktiniai. Be to, susitikime dalyvavusi psichologė
informavo globėjus, kad teikia paslaugas globojamiems vaikams. Atkreipdami dėmesį į šią situaciją SOTO
specialistai komentavo, kad globėjams savivaldybėse tikslinga reguliariai bendrauti, kad dalintųsi informacija
apie paslaugas ir gerąja patirtimi, kartu su specialistais ieškotų geriausių sprendimų. Aptarta, kad ieškant
sprendimų verta į kitus sistemos dalyvius žiūrėti ne kaip į priešininkus, o kaip į išteklių, galimybę. Vienas
globėjas išsakė, kad globėjai turi ne kovoti su VTAS, o ieškoti sąlyčio taškų.
Globėjų rūpesčiai
Kai kurie globėjai papasakojo, kad norėdami gauti globos išmokas, jie privalo kas mėnesį eiti į banką ir gauti
pažymą, ar vaiko biologiniai tėvai, kurie tai dirba, tai – ne, tą mėnesį mokėjo alimentus, ar – ne. Anot globėjų,
po tokių „kelionių“ nebesinori jokių pinigų. Globėjai kėlė klausimą, kodėl tokį specifinį darbą, kurio nori
nedaugelis, dirbantys žmonės dar turi patys ir įrodinėti, kad yra verti tų pinigų, kodėl šis klausimas negalėtų
būti išspręstas institucijų lygmenyje.
Taip pat globėjas papasakojo, kad tam, kad įrodytų, kad yra globėjas, jis su savimi visada turi nešiotis keleto
lapų teismo nuosprendį, kuriame, be kita ko yra ir asmeniniai duomenys apie globotinio motinos sveikatos
būklę, kurios jis nepageidauja viešinti dėl elementarios etikos, bei neretai būna prašomas palikti viso teismo
nutarimo kopijas. Globėjas patiria neigiamą poveikį jo orumui, todėl siūlo įvesti globėjo pažymėjimą, kuris
galbūt būtų tvirtinamas tuo pačiu teismo sprendimu dėl globos steigimo, kuriame būtų tik būtiniausi duomenys,
o ne smulkiai aprašoma visa globotinio gyvenimo istorija.
Globėjai išreiškė, kad darydami šį svarbų darbą kartais pasijunta nepakankamai vertinami, pasigenda jautrumo
ir subtilumo iš aplinkinių, jaučiasi kontroliuojami. SOTO specialistai pasidalino kai kurių kitų savivaldybių
patirtimi, kai, pavyzdžiui, kartą metuose organizuojami padėkos globėjams renginiai. Kalbėta, kad patenkintas
globėjas yra geriausia reklama, galinti pagausinti globėjų gretas.

