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Birželio 27 d. „Miesto laboratorijoje“ mus priėmė Agnė, viena šios jaukios Antakalnio gyventojų bendruomenę 
buriančios erdvės įkūrėjų. Kartu aptarėme globos ir įvaikinimo temas, be to, asmenine įvaikinimo patirtimi 
pasidalino penkių vaikų mama Alina. 

Į susitikimą atėjo susidomėję ir aktyvūs žmonės. Viena dalyvių pasidalino savo veikla – kasmet organizuoja 
„Spalvoto meduolio dieną“ – renginį, kurio metu Lietuvos miestų kepyklėlėse savanoriai drauge su vaikais iš 
globos namų glazūruoja meduolius, kurie, sukomponuoti į Advento kalendorius, keliauja į vaikų globos namus.  

Susitikimo dalyviai domėjosi globos ypatumais, svarstė ir apie galimybę pradėti nuo savanorystės globos 
namuose arba svečiavimosi, dalinosi savo abejonėmis ir svarstymais. Daugiausia dėmesio ir klausimų gavo Alina, 
kuri atvirai ir kūrybiškai pristatė savo šeimą, patirtus džiaugsmus ir kilusius sunkumus.  

 

 

 

Šeima augina 5 vaikus – keturis berniukus ir vieną įvaikintą mergaitę. Alina su savo vyru Vaidu susipažino dar 
būdami studentai, abu svajojo apie didelę šeimą. 23 metų Alina pagimdė pirmąjį sūnų. Kai sūnui buvo 1,3 m. 
ėmė lauktis dvynių, deja, nesėkmingai: „Vos po dviejų nėštumo mėnesių jų netekome. Nors atrodo, kad 
nėštumas nebuvo dar didelis, bet buvome jau labai pamilę vaikelius, apie juos svajojome, jų labai laukėme. Tai 
buvo mums išties skaudi netektis. Praėjus keliems mėnesiams po netekties, nutarėme ilgai nelaukti ir vėl 
stengėmės susilaukti vaikų. Tačiau tas bandymų metas buvo labai įtemptas, lydimas dar tiek ką tik patirtu 
skausmu, tiek begaliniu noru kuo greičiau vėl lauktis. Matyt stresas darė savo ir kuo greičiau pradėti lauktis 
mums nepavyko. Tad vieną dieną pasikalbėjom su vyru, kad jei nebesigaus susilaukti vaikų, galėtume įsivaikinti, 
juk svajojome apie didelę šeimą, o namuose buvo kol kas tik vienas sūnus.“ Vyrui reikėjo laiko apsispręsti dėl 
įvaikinimo, abu padiskutuodavo,  Alina įvaikinimą matė ir kaip pagalbą vaikui turėti šeimą, dalintis tuo, ką turi 
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geriausia. Nusprendė leisti vyrui ramiai svarstyti ir spaudimo nedarė, kol vyras pats po pusės metų prakalbo apie 
įvaikinimą.“ Nuo to pokalbio nusprendėme atsipalaiduoti, pasimiršti planavimo rūpesčius ir domėtis kitokiomis 
alternatyvomis sulaukti vaiko savoje šeimoje. Praėjo vos vienas mėnuo nuo to momento ir pradėjom lauktis 
antrojo sūnaus, o netrukus ir trečiojo.“ 

Pabaigus GIMK mokymus prasidėjo procesas dėl įvaikinimo, o belaukiant įvaikinamo vaiko Alina pastojo. 
Nuotaikingai pasakojo, kaip juos pasiekė žinia apie įvaikinimą – su visa šeima buvo išvykę į Siciliją atostogauti, 
ilgai lipo ant ugnikalnio, ir kai užlipo į viršūnę, paskambino įvaikinimo tarnybos specialistė. Grįžus namo budinti 
globėja atvežė mergaitę būsimiems įtėviams susipažinti. Alina prisimena, kad būta daug svarstymo, visgi praėjus 
kelioms dienoms nuo pažinties su mergaite, jie priėmė sprendimą ją įvaikinti. Pradėjo tvarkyti dokumentus, 
užsitikrino paramą iš vaiko teisių apsaugos skyriaus dėl svečiavimosi. Po trijų savaičių 3 metukų mergytė buvo 
įvaikinta. Moteris apgailestavo, kad dėl įvairių priežasčių įvaikinimo procesas labai užtrunka, ir vaikai auga 
netinkamomis sąlygomis, ne šeimoje.  

Moteris norėjo duoti vaikui visa geriausia, tačiau susidūrė netikėtais ir nustebinusiais iššūkiais: atėjus vaikui į 
šeimą ji turėjo kovoti su savo pačios susikurtais lūkesčiais ir įsivaizdavimais apie vaiką. Stengėsi nesusikurti 
išankstinio vaiko paveikslo, tačiau ne visada pavykdavo. „Vaiką reikia priimti tokį, koks jis yra“ – šypsojosi Alina.  

Draugai ir giminaičiai į šeimos sprendimą įsivaikinti žiūrėjo skeptiškai, jų nepalaikė, tačiau vaikui apsigyvenus 
požiūris keitėsi. Biologiniai vaikai iš pradžių mergaitę priėmė ir džiaugėsi, tačiau po savaitės pradėjo rodyti 
nepasitenkinimą, prašė, kad grąžintų. Dabar mergytei penkeri, du metai drauge atnešė daug išbandymų 
įtėviams, pasak Alinos, vaikas į šeimą atsineša buvusius išgyvenimus, kovą už būvį. Mergaitė bandė ribas, 
manipuliuodavo, gailėdavo savęs. Tačiau mergaitės jausmai keičiasi, ryšys su Alina vis stiprėja. Mergytė sunkiai 
prisileisdavo žmones, tačiau dabar, jei naujas žmogus jai patinka, ji atsipalaiduoja, gali išreikšti jausmus: 
apsikabinti, pasakyti, kad myli. 

Alina taip apibendrina įvaikinimo prasmę savo šeimoje: „Labai norėjome turėti didelę šeimą ir pasidarė tikrai 
nesvarbu, kokiu būdu į mūsų šeimą atkeliaus vaikai – iš „pilvo“, ar iš širdies. Tą įsitikinimą sustiprino ir 
altruistiškos priežastys – norėjome tokiu būdu prisidėti, būti naudingi visuomenei ir netekusiems tėvų vaikams, 
ir bent vieną užauginti šeimoje. Tai pat iškart nusprendėme būti atviri, dalintis sava patirtimi ir taip pabandyti 
įkvėpti kitus žengti tuo keliu. Su vyru manome, kad visuomenėje neturėtų būti ne tik vaikų namų, bet ir kitų 
panašių institucinės globos atmainų – vaikai iškart netekę tėvų turi keliauti į šeimas. Taip bus tik tada, kai 
Lietuvos šeimos taps atviresnės, tokios, kurios neapsiribos tik savo šeimos vidiniu gyvenimu. 

Kita priežastis buvo noras save realizuoti ne tik kaip berniukų mamą. Sunku tą jausmą apibūdinti žodžiais, kai 
norisi turėti mamos ir dukros santykius. Matyt tai suformuoja kokios svajos ir kiti lūkesčiai, susiformavę iš mano 
pačios vaikystės. 

Tad augindami dukrytę patiriame visko labai daug – tiek ir daug iššūkių, kuriuos lydi sėkmės ir nesėkmės, tiek 
ir daug džiaugsmo,  kad vaikas auga šeimoje, turi tėvus, daug brolių, kitų giminaičių ir draugų. Kai žmogus gali 
šeimoje gyti ir daug daugiau pasiekti, nei augant institucijoje. Tai labai geras jausmas.“ 

 

 

 

Liepos 21 d. apsilankėme Pal. J. Matulaičio parapijos bendruomenės šeimų stovykloje. Pristatėme globos ir 
įvaikinimo aktualijas, žmonės noriai klausinėjo ir domėjosi, tikslinosi tam tikrą biurokratinę tvarką, apie 
mokymus būsimiems globėjams ir įtėviams bei jų įvertinimą. Taip pat savo asmenine svečiavimosi patirtimi 
sutiko pasidalinti viena stovyklos dalyvių, vardu Jurgita. Kaip du mažamečius vaikus auginanti šeima pradėjo 
globoti mergaitę? 

Šv. Velykų metą šeima pavėlavo į savo parapijos bažnyčios Šv. Mišias ir surado, kad spės į Joanitų bažnyčią.  Šv. 
Mišių metu žmones kvietė tapti krikšto tėvais 10 vaikų iš globos namų. Jurgitą šis kvietimas labai patraukė, ji 
niekaip negalėjo nurimti ir vis apie tai mąstė. Dabar prisimindama tą būseną, įvardina tai kaip Dievo apvaizdos 
ženklą. Galiausiai susisiekė, ir jai pasiūlė tapti 10 m. mergaitės krikšto mama. Po krikšto lankydavo mergaitę 
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globos namuose, kol nusprendė, kad nori ir gali duoti daugiau – ėmė tvarkyti dokumentus svečiavimuisi, įtraukė 
į šeimos ratą. Pirma mergaitė būdavo buvo atsargi, tarsi bijojo, kad kažkas nori pakeisti mamą – tad Jurgita jai 
papasakojo, kad ji jos krikšto mama, ir kad būti mama ir krikšto mama yra du skirtingi dalykai. Pasak globėjos, 
jai nėra sunku rūpintis vaiku, ji atsižvelgia ne tik į mergaitės poreikius, bet ir savo šeimos – nedaro to, ko nenori 
(pvz., nebūtinai kviečia atostogauti kartu). Jaučia vidinį džiaugsmą – vien dėl to, kad daugiau vaikų šeimoje, 
šypsodamasi prisimena, kad net ir kokius blynus kepti yra kur kas smagiau. Kad būtų jaukiau, vaikų kambaryje 
yra ir jos nuotraukos, Jurgita jai yra sakiusi, kad čia taip pat jos kambarys. Tiesa, mergaitė stengiasi įtikti ir patikti, 
nebūna pilnai savimi, tad Jurgita jai yra sakiusi, kad ji gali pabūti ir bloga. Mergaitei patinka būti jų šeimoje, tad 
kai reikia išvykti iš jų namų, slepiasi kamputyje, nenori išvažiuoti. Įdomu, kad ir mergaitės tėvas, sužinojęs apie 
globojančią šeimą, susiėmė, ėmė labiau stengtis atgauti tėvystės teises – ir jam pavyko. Krikšto mama pasikalba 
su tėvu, atrodo, kad tai teigiamai veikia ir jį – ji jam primena tam tikrus dalykus, jis jai pats skambina ir pasakoja, 
kaip sekasi. Apibendrindama globėja sako, kad jai ši patirtis suteikia daug džiaugsmo, kad vaikas iš globos namų 
toks, pats, kaip ir kiti – tik reikia su vaiku kalbėtis. 

 

 

 

Liepos pabaigoje prie Bebrusų ežero įsikūrusioje jaukioje poilsiavietėje vyko 3 dienų stovykla, kurioje dalyvavo 
11 globėjų ir įtėvių šeimų ir net 26 jose augantys vaikai. Kartu su šeimomis buvo 5 SOTO Globėjų tarnybos 
darbuotojai bei 2 savanoriai. Stovyklą SOTAS rengė jau antrąjį kartą. Jos tikslas – suteikti galimybę globėjams ir 
įtėviams pabendrauti tarpusavyje jiems svarbiomis temomis, atsikvėpti bei suteikti galimybę globojamiems ir 
įvaikintiems vaikams užmegzti ryšius ir 
bendrauti tarpusavyje.  

Oras pasitaikė puikus. Per šias tris dienas 
šeimos buvo siūloma išbandyti naują ir mažai 
kam žinomą diskgolfo žaidimą, kurio turnyras 
suartino kartu žaidusias komandas, leido 
geriau pažinti vienas kitą, pasijusti komandos 
dalimi. Tėvai turėjo galimybę dalyvauti 
dvejose teminėse diskusijose, kuriose dalinosi 
savo patirtimi, iššūkiais ir džiaugsmais 
(pagrindinės temos: savęs ieškojimas 
įvaikinimo kontekste, vaiko originali išplėstinė 
šeima – klausimų dėl brolių, seserų, 
pasidalinimas su įvaikintu vaiku, kaip paruošti 
vaiką, jei smalsaus susitikti. Dėl biologinės 
šeimos idealizavimo ir vaiko nepatenkinto 
lūkesčio susipažinus bei vaiko tapatumo 
susijaukimo – kam aš priklausau, kas mano, ar viskas gali būti mano. Manipuliacijos, bendravimas su biologiniais 
broliais/seserimis, patirties pasidalijimas.) Kol tėvai kalbėjosi, vaikams buvo siūloma įvairi sportinė, meninė 
veikla, stalo bei lauko žaidimai. Buvo džiugu matyti, kaip greitai vaikai susidraugavo ir rado bendrų užsiėmimų. 
Šeimos dalyvavo talentų vakare, kūrybiškai pristatė savo komandas, o vakare laiką leido prie laužo, mėgavosi 
pirtimi. Be visų šių veiklų, tiek maži, tiek dideli turėjo ir laisvo laiko, kuris leido pasidžiaugti vienas kito draugija, 
geru oru bei vandens pramogomis. 

Baigiamosios asamblėjos metu daugelis įtėvių ir globėjų išreiškė norą ilgesnės stovyklos, norėjosi dar daugiau 
įspūdžių ir gilių pokalbių. Stovykla davė orientyrą, kaip norime gyventi, pamatėme, kaip norime kalbėtis, 
bendrauti, kokio santykio norime, todėl įtėvis Vaidas teisingai pastebėjo, kad po stovyklos turi likti tam tikras 
„alkis“, kurį malšins besitęsianti bendrystė kasdieniniame gyvenime. Buvo gera išgirsti daug pozityvių 
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atsiliepimų ir norą pratęsti buvimą kartu. Dauguma 
šeimų stovykloje dalyvauja antrus metus iš eilės, 
kas rodo, kad šie susitikimai yra naudingi ir įdomūs 
šeimoms. 

Savanorė Julita: „Smagiai pabuvom prie 
Bebrusėlio. Iš Delfinų komandos dainos žodžių 
neišmesi. :)) Taip, tikrai smagiai. Labai gera buvo 
pamatyti, kaip paaugo praėjusių metų stovykloje 
buvę vaikai, smagu pamatyti ir naujus veidus. O 
kaip gera buvo matyti, kaip gražiai ir draugiškai 
bendrauja vaikai. Tiek daug nuoširdumo ir 
bendrumo jausmo! Už tai didžiausia pagarba jų 
tėveliams ir globėjams! Ir, žinoma, SOTO 
darbuotojams - už jų atsidavimą šiam darbui.“ 

Savanoris Skirmantas: "Stovykla, kaip ir pernai, liks atminty kaip greit pralėkusios vasariškos dienos, kurias gera 
atsiminti. Mieli, draugiški, aktyvūs vaikai, galintys pasidalinti giliomis mintimis (vienas man paaiškino, kad 
stovyklos žaidimai yra ne tam, kad kažkas nugalėtų, o tam, kad susipažintume, kad būtų galima pabendrauti su 
panašių patirčių turinčiais kitais žmonėmis!), šauni SOTO ir savanorių komanda, lengva atsipalaidavimo 
atmosfera, graži stovyklos vieta ant ežero kranto, daugybė erdvės aktyvioms veikloms, regis, nieko netrūko.“ 
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