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Globėjų ir įtėvių šeimų stovykla Bijūnų kaime 

 

2016 m. liepos 27 – 29 dienomis Trakų rajone, Bijūnų kaime vyko SOTO organizacijos pirmą kartą surengta 

globėjų ir įtėvių šeimų stovykla. Pagrindinis tikslas, kurio siekėme – dalintis patirtimi ir sudaryti sąlygas 

įvaikintiems ir globojamiems vaikams bendrauti tarpusavyje. Stovykloje dalyvavo 13 įtėvių ir globėjų šeimų (18 

suaugusiųjų ir 21 vaikas), 1 globėjams padedanti draugų šeima, 4 SOTO darbuotojai ir 5 savanoriai. Svarbu tai, 

kad tiek stovyklos formą, tiek turinį labai gerai įvertino visi jos dalyviai – pradedant nuo vaikų ir baigiant 

savanoriais. Visi turiningai ir prasmingai praleido laiką, pailsėjo.  

Pagrindas – sutuoktinių santykis 

Tarp žaidimų, maudymosi, bendravimo, vyko 

suaugusiųjų pokalbiai apie globą ir įvaikinimą. 

Viename iš jų dalyvavo dvi įvaikinusios ir 

globojančios italų šeimos, viešinčios Lietuvoje. 

Pokalbyje buvo ypač akcentuota sutuoktinių 

tarpusavio santykių svarba. Vienas iš italų atkreipė 

dėmesį, kad šeima netampama vien dėl to, kad joje 

atsiranda vaikų, bet dėlto, kad du žmonės myli 

vienas kitą. Kitas svečias pabrėžė, kad atėjus į 

šeimą globojamam vaikui sunkiausia būna susigyventi ne su juo, bet priimti sutuoktinį tokį, koks jis yra, su jo 

kartais ribotomis galimybėmis, nuovargiu, kantrybės stoka, lūkesčiais. Sutuoktinių tarpusavio santykių 

tobulinimas tampa pirmuoju šeimos uždaviniu. Vienas iš lietuvių globėjų pritarė, kad nėra gerai, jeigu šeimos 

tikslu tampa vien tik globojamas vaikas, nes šeima ima netekti savo tapatybės, praranda kuriamąją jėgą ir ima 

emociškai sekti. Imant globoti, vaikas neturi būti tikslu, bet yra šeima ir jos tikslai.  

Kur gi yra tas „perlas“ globojant? 

Globėja sako: „Smagu padėti vaikui pradėti gyvenimą, kad 

atsirastų šypsena veide, vaikiškas džiaugsmas, kad dingtų 

skausmas iš veido.“ Tobulėji – moki vis geriau pažinti 

vaiką. 

Kaip sekasi su biologiniais tėvais? 

Globėja: „Neapsiverčia liežuvis pasakyti motinai: 

neatvažiuok. Matosi, kaip vaikui reikia tų kelių valandų su 

ja.“ 

Vaikai auga 

Įmotė: „Vaikui augant pamatai, kad nebegali laikyti vaiko už rankos, kad reikia jam perleisti vis daugiau 

atsakomybės.“ 



Stovyklos aptarimas: globėjų ir įtėvių pasisakymai 

 „Ateity būtų galima kviesti į stovyklą ir šeimas, 

besidominčias globa ir įvaikinimu. Nuostabu, kiek 

meilės turi mamos ir kiek problemų gali išspręsti. 

Patyriau tiek gerų emocijų!“ (Viktorija) 

 „Naudingiausi – pokalbiai tarp tėvų, kad buvo 

diskusijos. Tai kur kas geriau, nei paskaitos. Labai 

naudinga, pritrūkdavo ir laiko.“ (Rasa) 

 „Pokalbiai buvo svarbiausia. Norėtųsi kalbėtis dvigubai daugiau.“ (Lina) 

 „Pagrindas stovykloje – galimybė bendrauti neformaliai. Gerai, kad vyko savigalba. Tik bendruomenė yra 

tikra pagalba.“ (Vytautas) 

 „Viskas labai patiko ir tiko mūsų šeimai. Mūsų vaikai pamatė, kad nėra vieni ir vieniši, ir kad yra suaugusiųjų, 

kurie nori tiems vaikams padėti, duoti žinių paketą gyvenimui, kad vaikas galėtų augti ir skleistis. Be galo 

patiko žaisti ir dalyvauti.“ (Irena) 

 „Pats pasijauti, kad nesi vienintelis.“ (Loreta) 

 „Man patinka vaikai, supratau tai. Norėčiau dar kartą pabūti.“ (Ramunė) 

 

Po stovyklos... 

Globėja Vilma: „Išties liko geras stovyklos 

prisiminimas, viskas buvo puikiai 

suorganizuota,  ačiū jums! Man labai 

vertinga buvo ta galimybė gyvai dalintis 

savo patirtimis su kitais globėjais, tai labai 

stiprina. “ 

 

Savanorė Ingrida: „Stovykla su įvaikiais ir 

jų tėveliais (įtėviais) man asmeniškai paliko 

gerų emocijų. Pažinti šiuos vaikus buvo labai įdomu. Visi vaikučiai tokie skirtingi, tokie draugiški, linksmi, 

aktyvus, gyvybingi. Labai naudinga ir reikalinga tokia stovykla. Ši stovykla mano manymu ne tik ugdo mokėjimą 

dirbti komandoje, bet ir suartina vaikus su įtėviais, leidžia vienas kitą dar ir dar geriau pažinti. Labiausiai 

džiaugsmo sukėlė matyti laimingus vaikų veidus, bruzdėjimą vaikų ir gražų bendravimą. Stovykla buvo poilsis 

nuo blogų emocijų ir pabėgimas nuo kasdienybės rūpesčių. Tokias pat mintis girdėjau ir iš įtėvių. Labiausiai 

patiko vakaronė prie laužo, kur visi susirinko ramiai pasibūti, visi dainavo prie laužo, vakaras buvo ypač jaukus. 

Bendrai vertinat, stovykla pavyko tikrai gerai, buvo laikomasi plano, vyko viskas tvarkingai ir nebuvo 

nesklandumu, vyko nuolatinis bendradarbiavimas, būtent tai ir užtikrino sklandžią veiklą.“ 

 



Savanoris Skirmantas: „Šeimų stovykla Bijūnuose, man kaip savanoriui, praėjo lengvai lyg nuo tiltelio į šiltą 

ežerą. Galbūt dėl to, kad susidėjo viskas į krūvą – ir puikus vasariškas oras, ir minėto ežero pakrantė, ir sustyguota 

organizacija, kuri, beje, nebuvo nė kiek pertempta, o tekanti laisva vaga po truputį, su užtektinai laiko pabūti, 

pajusti vasarą, ir kuriama šilta atmosfera, tiek prie vakaro laužo, tiek kiekvienu momentu. Cha, ir žinoma, vaikai 

leido jaustis ramiai ir atsipalaidavus, labai geri vaikai pasitaikė. “ 

 

Savanorė Julita: „Daug vasariškos ir dar daugiau ŽMOGIŠKOS šilumos. Taip prisimenu ir prisiminsiu SOTO 

stovyklą globėjams ir įtėviams. Labai džiaugiuosi, kad nė kiek nesudvejojau pasirinkusi paskutines savo vasaros 

atostogų dienas praleisti su SOTO darbuotojais, savanoriais ir šeimomis Aukštadvaryje. Tikiu, kad ši stovykla 

buvo labai naudinga tėvams, o vaikams buvo linksma ir nenuobodu. Saulė, ežeras, žaidimai, maudynės – ko dar 

reikia vaikui vasarą? Ak, taip, tikrai – dar daugiau maudynių.  Nuoširdžiai gera buvo savanoriauti šioje 

stovykloje, nes buvimas kartu su tokiais šiltais, atsidavusiais ir nuostabiais žmonėmis praturtino mane, vaikų 

juokas ir spindinčios iš laimės akys sušildė širdį. Pats didžiausias AČIŪ stovyklos organizatoriams ir visiems 

dalyviams už šią patirtį. Stiprybės visiems ir iki kitų kartų. “  

 

 

 

Socialinė darbuotoja Vilma: „Stovykla, skirta globėjų ir įtėvių 

šeimoms man buvo pirma ir labai įsimintina. Džiaugiuosi, kad turėjau 

galimybę sutikti  linksmų, šviesių ir įdomių žmonių. Patyriau daug 

gražių akimirkų, smagiai ir turiningai praleidau laiką ramioje 

aplinkoje ir tapau prasmingo įvykio dalimi.“ 

 

 

 

 

Psichologė Konstancija: „Buvo gera būti kūrybiškų, turtingų vidumi 

žmonių rate. Džiugino bendrystės atmosfera, mūsų komandos 

bendradarbiavimas, šeimų įsitraukimas ir atsipalaidavimas, išsiskleidę 

talentai. O dar vaikų išdykavimai, žaidimai kartu, gamta! Vyko ir 

vidinis darbas – palietė gilūs, daug apmąstymų ir jausmų sukėlę 

pokalbiai. Tai buvo lūkesčius viršijusi patirtis, kurią prisimenu su 

lengvumo jausmu.“ 

 

 

Daugiau stovyklos akimirkų mūsų Facebook puslapyje. 

https://www.facebook.com/sotas.org/photos/?tab=album&album_id=1078643315546628



