
 
1 

Naujienlaiškio leidimas įgyvendinamas vykdant Vokietijos katalikų solidarumo judėjimo RENOVABIS finansuojamą 

projektą „Laiminga šeima – laimingi vaikai“. 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo 2 d. SOTAS socialinė darbuotoja Nijolė Giknienė ir psichologas Andrius Atas jau kelintą kartą susitiko su 

globėjais Panevėžio m. savivaldybėje. Intensyviame pasidalinimo patirtimi pokalbyje dalyvavo 15 globėjų.  

Milijonas maldų 

Panevėžiečių globoje – visko matę vaikai. Gerą pusmetį globojanti 4 ir 9 metų vaikus globėja pasakoja: „Iš 

pradžių labai sunkiai sekėsi. Buvo milijonas maldų...“ Globoti nėra paprasta, globėjai norėtų daugiau paslaugų, 

nors paskutiniu metu paslaugų pasiūla mieste akivaizdžiai padidėjo.  

Tikra globa – ne tik vaiko poreikių tenkinimas 

Vienas iš globėjų pasidalino, kad siekdamas padėti vaikui taip pat skatina keistis ir jo tėvus. „Globos tikslas – ne 

išplėšti vaikus iš šeimos, bet kad ir tėvai ateitų į protą“,– sako globėjas.  

Globa – Dievo dovana 

Susitikimuose dažnai globėjų klausiame, kodėl verta globoti, kodėl jie tai daro, kaip kiti žmonės gali atrasti globos 

grožį. Globėjų atsakymai atskleidžia paslaptį. „Aš kaip laiminga mama“,– sako viena globėja. Kitas globėjas, 

globojantis vieną vaiką, juokaudamas sako: „Trise geriau, nei vien tik dviese su „bapce“ (žmona)“. „Tas vaikas 

man atsidėkoja kasdieną – matau, kaip jis auga“,– sako globėjas, „Buvau pamiršęs, kaip augo mano vaikai prieš 

50 metų“. Globėja: „Globa – tai Dievo dovana. Supranti tai, kai šešios rankytės apkabina“. 

 

 

Apie globą ir 

įvaikinimą 
Gegužė, Nr.12

Kai šešios rankytės apkabina Andrius Atas 
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Kovo 15 d. SOTAS socialinė darbuotoja Nijolė Giknienė ir psichologas Andrius Atas susitiko su globėjais Širvintų 

m. savivaldybėje. Susitikime dalyvavo 10 dalyvių, iš kurių dauguma – nuolatiniai globėjai. Savigalbos pobūdžio 

susitikime globėjai dalinosi aktualijomis, uždavė rūpimus klausimus. 

Globotinis išeina į gyvenimą 

Globėjai pasidalino, kaip padėti vaikui užaugus įsitvirtinti gyvenime. Globėja pasakoja, kad neskubėjo leisti 

globotinės mokytis profesijos po 10 klasių, bet leido baigti 12 klasių. Per tuos metus mergaitė sustiprėjo. Dabar 

ji mokosi profesijos ir sėkmingai gyvena savarankiškai. Kita globėja papasakojo, kad nuo 14 metų pastebėjo 

globotinės gebėjimą šeimininkauti ir patarė būti virėja, „ir šeima bus soti“, pridėjo. Mergaitė 16-os metų įstojo 

mokytis šios profesijos Vilniuje. „Stengiasi, mokytis sunku, bet nepabėgo“. Mergaitė globėjams iškepė pyragą su 

užrašu „Mylimiems tėveliams“. 

Globėjai vertina vaiko santykį su biologiniais tėvais 

Globėja: „Dėkui Dievui, kad vaikai turi mamą. Mūsų meilė didelė, bet mama yra mama“. Kita globėja: „Atsirado 

globotinio ryšys su mama, vaikas „šyla“. Nuvažiuoja pas mamą, ir nori vis dažniau“. 

Susitikimas pristatytas Širvintų savivaldybės tinklapyje: http://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/rajono-globejai-

susitiko-su-vsi-sotas-specialistais:10392  

 

Kovo 28 d. Į Filosofijos fakulteto socialinio darbo katedros organizuotą Socionomų forumą susirinko žmonių, 

susidomėjusių globos tema, nuo studentų iki dėstytojų, nuo specialistų iki globėjų.  

Moderatorė doc. dr. Lijana Gvaldaitė klausė atėjusių globėjų, kodėl verta globoti, kas globėjus palaiko ir jiems 

padeda, kas pagerintų jų gyvenimą? 

Globėjų šeima: „Dramatiška tikrovė“ 

Globėjų šeima jau užaugino du įvaikintus vaikus, ir apsisprendė globoti 4 m. mergaitę (dabar jai 9 m.). Globėjas 

prisiminė tuos sprendimo laikus – žmona jautė vaikų trūkumą šeimoje, tuo tarpu jis juokavo, kad jam netrūko 

tų vaikų, tačiau surimtėjęs išsakė, ką tuo metu mąstė: „Aš galiu, patirties turime, ir leidomės į globos nuotykį“.  

Globėja pasakojo, kad jų globa skiriasi nuo įprastinės tuo, kad mergaitė nuolat palaiko ryšį su savo biologine 

mama. Mama vaduojasi iš priklausomybės, 

deda pastangas ir nori susigrąžinti dukrą, jos 

susitinka ir leidžia laiką maždaug kartą per 

savaitę, globėjai tame mato vykstantį 

stebuklą. Pasak globėjų, mergaitė „be proto“ 

myli savo mamą, vyksta daug gražių gerų 

dalykų, ir tuo pačiu jie mato vaiko dramą 

gyventi tarp dvejų šeimų. Vaikas po susitikimo 

su mama būna išsiderinęs, sudirgęs, ir globėjai 

kėlė klausimą, kaip tame išgyventi? Globėjas 

dalinosi, kad jis patiria kritiką iš globotinės, 

Susitikimas su globėjais Širvintose Andrius Atas 

Socionomų forumas „Globa šeimoje: kodėl verta?“ 
Konstancija 

Dauguvietytė 

http://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/rajono-globejai-susitiko-su-vsi-sotas-specialistais:10392
http://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/rajono-globejai-susitiko-su-vsi-sotas-specialistais:10392
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tarsi būtų pats blogiausias tėtis pasaulyje – tuo pačiu jis ją suprantą ir atjaučia: „Mes esame tie žmonės, ant 

kurių vaikas gali išlieti jausmus, pyktį, skausmą, neišsipildžiusius lūkesčius...“. 

Profesionali globėja: „Profesionalių globėjų darbas yra priimti „sulaužytą“ vaiką, „pataisyti“ ir išleisti“  

Globėja augina savo tris vaikus (14, 13 ir 10 m.), kuriuos juokaudama vadina savanoriais, padedančiais rūpintis 

tėvų netekusiais kūdikiais. Globėja globoja vaikus laikinai – kol jie ras saugius namus pas įtėvius ar nuolatinius 

globėjus. Pavyzdžiui, rūpinosi mergyte nuo 3,5 mėnesio iki 7 mėn. amžiaus iš „gyvybės langelio“ (3 mėn. 

biologinei mamai leidžiama atsiimti kūdikį), kol ją įvaikino kita šeima. Buvo atvežtas iš ligoninės ir 3 sav.  

berniukas su stipria narkotikų abstinencija – įdėjus daug meilės ir globos berniukas atsigavo po maždaug 

mėnesio (globėjos teigimu, ji po 20 valandų per parą jį nešiodavo ant rankų). Šį berniuką toliau auginusi šeima 

negalėjo patikėti jos pasakojimais, nes vaikas jau buvo išgijęs. Šiuo metu augina 2 mėn. ir 7 mėn. kūdikius – abu 

turi sutrikimų, jų raida sulėtėjusi. Globėja tikina, kad dauguma diagnozių yra išgydoma, deja, ne visada tą žino ir 

supranta būsimieji įtėviai – ir vaikų atsisako. Kartais „pagalius į ratus kiša“ gydytojai – vieni būsimieji įtėviai 

atsisakė imti vaiką po to, kai parodė jo diagnozes gydytojui, ir šis juos atkalbėjo.  

Globėja supratingai kalba apie teisių į vaikus netekusias motinas – jai norisi joms padėti: „Negalima žmogaus 

nurašyti, reikia padėti ištraukti iš tos situacijos, sužinoti jo praeitį, padėti mamai ir vaikui, ir išleisti juos kartu į 

gyvenimą“.  

Vaikus po auginimo globėja „išlydi“ – po to su įtėviais toliau palaiko ryšį – „Smagu, kad šeimos bendrauja po 

įvaikinimo, matau vaikus“. Globėjai ašaros rieda, kai mato įtėvių meilės apsuptų vaikų nuotraukas, fotosesijas, 

kad vaikai yra laimingi, o ne tada, kai vaikai išlydimi iš jos namų. 

Šeimynos globėjos patirtis 

Globėja dalinosi savo istorija: nusprendę globoti ir belankydami pirmąją globotinę, pastebėjo kitą mergaitę, tad 

ėmėsi dviejų vaikų globos, vėliau atsirado dar viena, ir galiausiai nusprendė įsteigti šeimyną, kad turėtų daugiau 

finansinių galimybių ir galėtų skirti visą dėmesį vaikams. Planavo globoti 6 vaikus, tačiau atsirado globotinių 

broliai ir seserys, ir šiuo metu šeimynoje auga 9 vaikai nuo 1,5 metukų amžiaus iki 9 metų.   

Globėjai reikšmingas yra santykio užmezgimas, prisirišimas, matymas, kaip auga ir keičiasi vaikai. Sąmoningai 

išvažiavo iš miesto į kaimą, nes paprasčiau: gaudavo nuolatines kaimynų pastabas, nusiskundimus dėl vaikų, 

patyrė spaudimą. Šiuo metu gyvena vienkiemyje, vaikai turi daug erdvės, būna gamtoje. Apsunkina pagalbos 

aplink trūkumas – vaikus vežioja į miestą dėl paslaugų (vaiko raidos centrą ir kt. specialistus).  

Globėja:  „Kaip gera turėti žmonių, su kuriais gali pasikalbėti apie globą“ 

Į globėjos šeimą atėjo brolio dukra, ir 9 m. gyveno su globėja. Šiuo metu jau būdama paauglė globotinė nori 

grįžti pas tėtį, kadangi bendravimas su tėčiu nebuvo nutrūkęs. Globėjai išbūti šiame procese sudėtinga, ji išsakė 

jaučianti daugybę jausmų, tenka susidurti su daug iššūkių ir konfliktų. „Globa yra didelė mokykla“ – teigia 

globėja, jos manymu, įvertinti patirtį yra sudėtinga – tik atsigręžus, vėliau, gali kažką įvertinti. Globėją palietė 

kitų globėjų istorijos – „Kaip gera turėti žmonių, su kuriais gali pasikalbėti apie globą“. Ją pačią palaiko artimieji 

ir draugai, pastiprina ir SOTAS organizacija. Jos teigimu, jai buvo svarbu, kad SOTAS darbuotojai ją lydėjo visus 

šiuos metus. 

Pagrindinės globėjų išsakytos problemos: 

 Sudėtingas Vaiko teisių apsaugos skyrių bendradarbiavimas, kai vaikas gyveno vienoje savivaldybėje ir 

persikėlė pas globėją, gyvenantį kitos savivaldybės teritorijoje;  

 Trūksta mediacijos paslaugų; 

 Pagalba globėjams turi būti lengvai pasiekiama, o kritiniu momentu – greitai pasiekiama; 

 Nepriimtina kasmet antstoliams rašyti prašymą gauti alimentus iš biologinių tėvų (tai skaudina, neretai 

turi reikalauti alimentų iš savo giminaičių, ir bendrai dažnai tėvai gyvena skurdžiai). 
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Balandžio 5 d. SOTAS socialinė darbuotoja Jurgita Plastinina ir psichologė Konstancija Dauguvietytė lankėsi 

Utenos rajone ir susitiko su besidominčiais globa žmonėmis ir specialistais, savo patirtimi dalinosi Šv. Teresės 

šeimynos globėjai. 

Dalis žmonių atvyko tikėdamiesi aiškesnio supratimo apie globos formas, buvo susidomėjusių būti socialiniais 

globėjais, budinčiais globėjais. Specialistams buvo įdomi ir Vilniaus miesto situacija, bei globėjams skirtų 

paslaugų finansavimo būdai. Dėkojame atvykusiems vietos specialistams, kurie suteikė žmonėms rūpimų žinių. 

Utenos rajone dirbantys specialistai paaiškino, kad tam tikrą finansavimo tvarką už globą tvirtina kiekviena 

savivaldybė atskirai. Utenos rajono savivaldybėje ruošti ir apmokėti budinčių globėjų veiklą kol kas 

neplanuojama, tad daugiau pasakojo apie 

socialinių globėjų globos formą. Pvz., 

socialinis globėjas turėtų gauti minimalų 

darbo užmokestį, nesvarbu, ar vaikas gyvena 

kartu, ar tik bus atvežamas. Atvykus vaikui, 

skiriamos išmokos už kiekvieną vaiką 

papildomai. Be to, jis turi gauti atokvėpio 

paslaugas. Dalyviai teiravosi, kaip turi būti 

įrengtas socialinio globėjo namuose vaiko 

kambarys, galbūt gali atvežti ir 3 mėn. kūdikį, 

ir 17 m. paauglį – buvo paaiškinta, kad vaiko 

teisių apsaugos skyriaus darbuotojai turi 

informaciją, kokio amžiaus vaiką globėjas 

gali priimti pagal turimas sąlygas, ir į tai 

atsižvelgia.  

Vaiko teisių specialistas išsakė vaiko teisių srities atsakomybės ir sudėtingumo pusę: „Mes negalime daryti 

eksperimentų su vaikais“. Specialistas nuogąstavo, kad neretai žmonės turi klaidingus įsivaizdavimus apie globą 

ir įvaikinimą: „Visiems reikia mergytės, 4 – 5 metukų amžiaus, šviesios, be giminaičių“. Pasak jo, svarbią vietą 

globos sistemoje užima GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) mokymai, kurie yra lyg 

„girnos“, pro kurias praėjus tampama tinkamais „miltais“. Dalyvavusi GIMK mokytoja pasidalino patirtimi, kad 

per mokymus dalis žmonių atkrenta patys, o pora atėjusių dalyvių džiaugėsi jau praėję GIMK mokymus, įgavę 

vertingų žinių ir supratimo. „GIMK – kaip Kolumbui atrasti Ameriką“ – pasidalino viena dalyvių. GIMK mokytoja 

irgi paantrino, kad mokymai tikrai vertingi, ir išsakė poreikį kurti ir burti bendruomenę, pavyzdžiui, kaip ir SOTAS 

organizacija, organizuoti globėjų šeimų stovyklas, tik šiuo metu neturi finansinių galimybių. 

Šeimynos patirtis: „Kiekvieną priimi, kaip savo vaiką“ 

Šeimynos globėjai buvo atviri klausimams, pabrėžė vaiko priėmimą į savo šeimą – vaikas tampa savu ir 

priimamas toks, koks yra. Globėjai palaikymą ir jėgų suteikia mažiausieji globojami vaikai, kurie yra tarsi šeimos 

angeliukai. Visgi šeimyna susiduria su daug iššūkių. Globėjams kyla sunkumų bendradarbiauti su mokyklos 

darbuotojais – mokytojams trūksta žinių apie globą, jie nesupranta tikrosios padėties ir tokiu būdu negeba 

padėti vaikui ir šeimai. Būtina šviesti mokytojus ir stiprinti patyčių prevenciją įtraukiant ir pačius mokytojus. Taip 

pat globėjas kėlė klausimą: „Kiek laiko globėjas gali dirbti be atostogų? Dirbant darbą 8 val. per dieną gaunamas 

         Viešas informacinis renginys „Vaikų globa šeimoje: kodėl verta?“ 
Konstancija 

Dauguvietytė 

http://www.vaikoteises.lt/lt/globeju_iteviu_mokymas/apie_gimk/


5 
Naujienlaiškio leidimas įgyvendinamas vykdant Vokietijos katalikų solidarumo judėjimo RENOVABIS finansuojamą 

projektą „Laiminga šeima – laimingi vaikai“. 

minimumas, o globėju juk dirbama 24/7“. Vienintelės atostogos, kurias globėjai turėjo praeitais metais, buvo 

SOTAS organizuota globėjų šeimų stovykla. Tuomet jie galėjo pailsėti, pabendrauti su kitais globėjais, gerai 

suorganizuota programa įtraukė ir sąlygos būnant gamtoje buvo saugios vaikams. 

 

 

Balandžio 28 d. SOTAS darbuotojos Nijolė Giknienė ir Vilma Jarmalavičienė dalyvavo Seimo Žmogaus teisių 

komiteto kartu su Mykolo Romerio universitetu ir Lietuvos  šeimynų asociacija Seime organizuotoje apskritojo 

stalo diskusijoje „Ar tapti globėju vis dar iššūkis?“ 

Renginio tikslas – atkreipti politikų, valstybės, savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir 

visuomenės dėmesį į itin aktualią problemą – pagalbos vaikams, netekusiems tėvų globos, teisės gyventi ir augti 

saugioje šeimoje – įgyvendinimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas pristatė LR Šeimynų 

įstatymo pakeitimus, kurie turėtų įsigalioti nuo 2017 m. liepos 1 d.  

Šeimynų įstatymo naujovė – šeimyną galėtų steigti asmenys, kurie: 

 turi ne mažiau kaip trejų metų darbo su likusiais be tėvų globos vaikais, vaikais, turinčiais specialiųjų 

ugdymosi poreikių, neįgaliais vaikais ir (ar) šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, patirtį;  

 turi aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį socialinio darbo ar pedagogikos ar psichologijos krypčių 

išsilavinimą ir ne mažiau kaip vienerių metų darbo, tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susijusio su vaikų 

auklėjimu, mokymu ar priežiūra, patirtį socialinio darbo ar pedagogikos ar psichologinės pagalbos 

teikimo ar ikimokyklinio ugdymo srityse. Taip pat didinamos šeimynų dalyvių pajamos, kurios turės būti 

ne mažesnės kaip 1,5 minimalaus atlyginimo, nepriklausomai nuo vaikų skaičiaus; vaikų skaičius 

šeimynoje sumažės nuo 12 iki 8 vaikų. 

Diskusijoje pristatyta ir kalbėta apie kitas globos formas – budinčius globėjus, socialinius (profesionalius) 

globėjus jų funkcijas, tikslus, poreikį.  

Renginyje dalyvavę globėjai dalinosi įvairiomis patirtimis, kylančiais sunkumais, problemomis, dilemomis. 

Visą diskusiją galite peržiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=IKqb43ywBeM  

 

 

„Ar tapti globėju vis dar iššūkis?“ 
Vilma 

Jarmalavičienė 

Sekite mūsų naujienas: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IKqb43ywBeM
https://www.facebook.com/sotas.org/
www.sotas.og



