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Aplinkybės: 

-galimų globėjų ir įtėvių dažniau negatyvi nuostata į GIMK įvadinius 
mokymus “sugalvota formali kliūtis, norintiems padaryti gerą darbą”; 

-informacijos ir žinių stoka apie GIMK programą, jos tikslus ir 
nuostatas; 

- VIP skelbiama dažniau negatyvi patirtis įvaikinimo ar globos 
organizavimo ir įgyvendinimo patirtis; 

-įvairiose savivaldybėse, vaikų globos įstaigose vyraujančios 
skirtingos esamų teisės aktų, procedūrų interpretacijos ir taikymas; 

- tikslinės informacijos stoka, galvojantiems apie globą ar įvaikinimą; 

-vaiko globos šeimoje ir įvaikinimo sampratų sutapatinimas. 
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Tikslai: 

-Suteikti apibendrintą informaciją apie GIMK programą, jos 
tikslus, procedūras; 
- Perteikti GIMK programos nuostatas: “Vaikui ieškoma šeima, o 
ne atvirkščiai”, “tapsmas globėju ar įtėviu yra nuoseklus 
socialinis procesas, kuriame galimi įtėviai ar globėjai įsivertina 
savo motyvus ir gebėjimus”; 
-Pateikti informaciją apie galimai globoti ar įvaikinto vaiko 
poreikius, savijautą, galimas pasekmes; 
-Formuoti nuostatas visuomenėje, kad globa ar įvaikinimas yra 
atsakingas ir sudėtingas procesas, susijęs su pareiškėjų 
gebėjimais ir nuostatomis, susijęs su vaiko poreikių atsakingu 
tenkinimu gerbiant vaiko praeitį ir kilmę. 
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Surinkta komanda autorių, turinčių įvairų patyrimą, 

įvairių sričių žinių – apie GIMK programą, 
globojamo vaiko poreikius ir ugdymo ypatumus, 

procedūras, globėjų ir įtėvių vaidmenis, pagalbos ir 
savipagalbos svarbą. 
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Turinys: 

1.Vaiko kelias į šeimą. 
2.Tapimas įtėviu arba globėju. 
3.Vaikas šeimoje. 
4. Vaiko poreikiai ir jų tenkinimas. 
5. Bendravimas su vaikais ir paaugliais. 
6.Vaiko su specialiaisiais poreikiais globa ar 
įvaikinimas. 
7. Vaiko ryšiai su biologine šeima. 
8. Vaiko perkėlimas iš šeimos. 
9.Resursai ir parama. 
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Leidinyje : 

-vengta cituoti teisės aktus, naudoti 
sudėtingas sąvokas, bet išlaikant esmę 
paaiškinti kai kurias procedūras ar vaiko 
elgsenos priežastis, nurodyti kokiais teisės 
aktais reiktų vadovautis ir į juos 
pasiglinti; 
- siekta suderinti leidinyje           
“rekomendacines” ir “privalomas”  
nuostatas. 
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Leidinio paskirtis: 

Šviečiamoji ir informacinė – pradinis šaltinis 
galvojantiems apie globą ar įvaikinimą, jau 
esamiems globėjams ir įtėviams, 
organizuojantiems ar dalyvaujantiems šiuose 
procesuose, nagrinėjantiems ar tiriantiems globos 
ar įvaikinimo procesą. 
Mes siekėme atkreipti dėmesį į vaiko poreikius, 
išgyvenimus, patirtus jausmus. Tai turėtų būti 
pagrindinis akcentas vaiko globos ar įvaikinimo 
procesuose. 
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Mums padėjo: GIMK kolegų patirtis, 
konsultacijos; Vaiko teisių apsaugos 

skyrių specialistų patarimai ir praktinė 
patirtis; Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos specialistų konsultacijos; 

esamų globėjų ir įtėvių patirties 
pasidalinimas. 
Ačiū Jums! 
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Gali būti, kad leidinyje 
rasite netikslumų, Jums 

prieštaravimus sukeliančios 
informacijos. 

Lauksime pastebėjimų: 
info@ppi.lt 
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Ačiū už dėmesį  

 

 

 

 


