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Susitikimas su socialinio darbo magistrantūros studentėmis 

Gruodžio 6 d.  SOTO darbuotojos Vilma Jarmalavičienė ir Konstancija Dauguvietytė apsilankė Lietuvos 

edukologijos universiteto seminare, į kurį priėmė doc. dr. Violeta Rimkevičienė. Pristatėme teoriją apie globą 

su praktiniais pavyzdžiais, parodėme ištrauką iš filmo apie globėjus Italijoje, studentės ir dėstytoja dalinosi savo 

patirtimi ir žiniomis.  

Studentes domino globos pertvarkos eiga, dirbusios panašiose srityse studentės pastebėjo neigiamų aspektų, 

pavyzdžiui, parengimo globos pertvarkai stoka: darbuotojai ir globotiniai mažai supranta pertvarką ir jaučiasi 

nesaugiai dėl situacijos neapibrėžtumo, nėra kalbama iš anksto apie globotinių iškėlimą gyventi į kitą vietą, 

neskiriama laiko apie tai kalbėtis, apsiprasti, atsisveikinti. Deja, tinkamas neparengimas globotinius traumuoja 

papildomai.  

Aptarėme įtėviams kylančius sunkumus:  jiems nesaugu ir baisu pasakyti vaikui apie įvaikinimo faktą, todėl jie 

linkę šį pokalbį atidėlioti. Praktika rodo, kad visgi tai yra būtina, nes pasekmės gali būti tragiškos, pavyzdžiui, 

buvo papasakota reali situacija, kai paauglys netyčia namie užtikęs įvaikinimo dokumentus stipriai apsinuodijo 

alkoholiu, laimei laiku buvo nuvežtas į ligoninę. 

Buvo keliami klausimai kaip elgtis, kai susiduriama su 

dilemomis bendradarbiaujant su globėjais, koks globėjų 

tikrinimas ir kontrolė, kai įtariama vaiko nepriežiūra ar 

globėjo elgesys neatitinka vaiko interesų. Ką šioje 

situacijoje gali daryti vaiką pažįstantis suaugęs? Kartu 

radome tokį atsakymą: suaugęs, kuris nuolat bendrauja su 

globojamu vaiku (pavyzdžiui, mokytojas) gali reikšmingai 

prisidėti prie globotinio gerovės – palaikyti vaiką, skirti 

asmeninio dėmesio ir rūpesčio, ieškoti kaip padėti globėjui 

susivokti situacijoje, keisti savo elgesį. Šis rodomas 

rūpestis vaiku jam bus svarbi patirtis, kad nepaisant 

sudėtingos situacijos šeimoje, galima kurti pasitikėjimo 

ryšį su kitu suaugusiuoju, nelikti vienišam.  



 

Gruodžio 7 d. SOTE įvyko įtėvių savigalbos susitikimas. Aptarėme įtėviams aktualius klausimus, dalyviai ir 

įvaikinti vaikai vaišinosi įvaikinusių mamų pagamintais skanumynais. 

Ar sakote aplinkiniams, kad vaikas įvaikintas?  

Šis klausimas aktualus dėl to, kad aplinkinių reakcija į žinią, jog vaikas įvaikintas būna keistoka, paremta mitais 

ar baimėmis. Pavyzdžiui, vienų įtėvių buvo klausta: „Ar nebijote, kad vaiką atims?“ – kai vaikas dar buvo 

globojamas su tikslu įvaikinti. Arba duoda patarimą įtėviams: „Jūs tik nesakykite vaikui, kad jis įvaikintas“. 

Tokie klausimai ir patarimai įtėvius trikdo ir kelia nepageidautiną emocinę įtampą. Kaip įtėviai elgiasi tokiose 

situacijose? Įvairiai. Vieni sako, kaip yra, kiti pajuokauja. Įtėviai pastebi, kad kartais jie yra lyg visuomenės 

švietėjai. Pavyzdžiui, atsako, kad norint turėti vaiką nebūtina gimdyti. Žmonėms tai – naujas požiūris. Be to, 

matosi, kad žmonės būna išprovokuoti įvaikinimo fakto, netrukus ima įtėviams pasakoti savo patirtis ir istorijas. 

Bet kuriuo atveju, apie įvaikinimo faktą turi žinoti pats vaikas. Įmotė pasakoja, kad mergaitė nuo pat pradžių 

žinojo beveik viską apie savo šaknis, todėl, kai prasidėjo klausimai mokykloje jai būnant 10 metų, buvo lengva.  

Tartum atviras įvaikinimas? 

Tokios įvaikinimo formos kaip atviras įvaikinimas formaliai Lietuvoje nėra. Tačiau kaip yra praktikoje? 

Įvaikinti vaikai kartais turi daug brolių ir seserų, nori juos pažinti. O įtėviai? Organizuoja susitikimus su 

globojamais broliais ir seserimis. Vadinasi praktika pas mus jau lyg ir vakarietiška. Nes Vakaruose atviras 

įvaikinimas egzistuoja oficialiai.  

„Jūs nesate mano tėvai...“  

Su kokiais iššūkiais susiduria įtėviai ir kaip juos sprendžia? 8 metų mergaitė žeria: „Jūs nesate mano tėvai, ką 

norėsiu, tą ir darysiu“. Tai girdėti skaudu, bet įmotė pirmiausia galvoja, o kaip gi skaudu vaikui, kuris tai sako, 

juk „Jis gali pykti tik ant manęs“. Tik saugiai šeimoje besijaučiantis vaikas gali taip pasakyti. Žinoma, vėliau, 

kai atvėsta, atsiprašo.  

Svarbiausia – būti mylimu 

Įtėviai pastebi, kad įvaikintiems vaikams būdingas tam tikras prisitaikantis elgesys, kurio tikslas – kad tik būčiau 

mylimas. Auklėdami vaiką, kai šis padaro kažką neleistino, įtėviai nepamiršta pasakyti: „Taip elgtis negalima, 

bet mes vis tiek tave mylėsim“. „Tikrai?“ – net nustemba vaikas. Ir įtėviai mato, kad taip kalbėti vaikui jie turės 

visą gyvenimą.  

Pokalbiai su vaiku apie įvaikinimą... 

...vyksta pamažu, natūraliai. Vaikas kalba: „Buvau darželyje, prieš tai – kitame... O prieš tai?“ – „Vaikų 

namuose“,– atsako įtėviai. „O kas ten mane paliko?“. Skausmingiausias klausimas įvaikintam vaikui – kodėl 

mane paliko? 

Vaikui be galo svarbu turėti šeimą 

„Tu mano mamytė“, – džiaugiasi vaikas įmote. Arba vaiko piešinyje įtėviai randa užrašą:  

„Čia mūsų nuostabios šeimos namai“. 

Ką įtėviai gauna augindami įvaikintą vaiką? 

„Prasmė, ramybė, prisipildymo jausmas“ – taip teigia įtėviai. 

 



  

Gruodžio 14 d. V. Jarmalavičienė ir K. Dauguvietytė drauge su Kėdainių vaiko teisių apsaugos skyriaus 

darbuotojais surengė viešą informacinį renginį „Vaikų globa: iššūkiai ir galimybės“.  

Susitikimo metu buvo pristatyta Kėdainių rajono tėvų globos netekusių vaikų paėmimo į globą situacija, 

statistika, diskutuota globos, socialinės politikos ir aktualiomis socialinio darbo temomis.  

Renginyje dalyvavusi globėja dalinosi savo kaip globėjos tapimo patirtimi. Kelerius metus ji su vyru globojo 5 

vaikus ir vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojos paskatino juos įkurti šeimyną. Šiuo metu šeimynoje auga 

14 vaikų. Globėja džiaugėsi, kad vaikai ją vadina mama. Žinoma, jie krečia išdaigas: užrakina kambaryje, įsistato 

kaktoje guzą, suplėšo tapetus, tačiau tai nekliudo globėjai juos auginti kaip savus vaikus. Deja, globėja dėl savo 

šeimos sprendimo globoti susiduria su neigiama aplinkinių nuostata, dažnai jaučia kitų pasipriešinimą. Netgi 

teko biologinį vaiką pervesti į kitą mokyklą dėl patiriamo spaudimo. Dabar šeimyna apsigyveno kaime 

nuošaliau, kad netrukdytų aplinkiniams, vaikai galėtų triukšmauti ir netektų pyktis su kaimynais. Pasak renginio 

dalyvės, jie šiuo metu yra laimingi, kad turi daug erdvės, didelį kiemą, vaikai niekam „neužkliūva“. Neretai 

išgirsdavo kaimynų pastabų: kartą kaimynė replikavo apie neįgalią globotinę „...kam ji tau reikalinga?“. Globėja 

pasakojo, kad labai bendradarbiauja su vaiko teisių apsaugos skyriumi, socialinėmis darbuotojomis, gydytoja.  

Taip pat buvo kalbėta ir diskutuota apie GIMK mokymus. Kyla daug neaiškumų dėl GIMK programos  

finansavimo tęstinumo: kai perkamos paslaugos GIMK specialistui, situacija tampa neužtikrinta dėl tolimesnių 

darbų ir ateities. Susitikime dalyvavusios ir mokymus baigusios šeimos dėkojo, kad mokymai joms buvo 

naudingi ir reikalingi.  

Specialistai, dirbantys globos ir įvaikinimo srityje išsakė nemažai nuogąstavimų, dalinosi įvairiausiais 

sunkumais, kylančiais bendradarbiaujant tarp institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus, teisinių, biurokratinių, 

finansinių aspektų.  

Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotoja padėkojo socialinėms darbuotojoms už jų nuoširdžią pagalbą, 

įsitraukimą ir buvimą arčiausiai vaiko, šeimos, kad deda dideles pastangas siekiant sužinoti ir rinkti informaciją 

apie vaikų, netekusių tėvų globos, giminių ir artimųjų ratą. Taip pat socialinės darbuotojos geba padrąsinti 

asmenis, galvojančius apie globą priimti sprendimą ir imtis globoti vaikus. 

Susitikimas buvo užbaigtas dalyvių nuoširdžia padėka šeimynos globėjai už priimtus vaikus į savo šeimą. 

Naujienlaiškio leidimas įgyvendinamas vykdant Vokietijos katalikų solidarumo judėjimo RENOVABIS finansuojamą projektą 

„Laiminga šeima – laimingi vaikai“. 

Sekite mūsų naujienas: 

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



