VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ,
GYVENANČIŲ UŽSIENYJE, ĮSIPAREIGOJIMO TEIKTI ATASKAITĄ IR
ATASKAITOS APIE VAIKŲ ADAPTACIJĄ ĮTĖVIŲ ŠEIMOJE FORMOS
PATVIRTINIMO

2007 m. kovo 28 d. BV- 8
Vilnius
Vadovaudamasi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų 12.2. punktu:
1. T v i r t i n u:
1.1. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių, gyvenančių užsienyje, įsipareigojimo
teikti ataskaitą apie įvaikintų vaikų iš Lietuvos adaptaciją įtėvių šeimoje formą (pridedama);
1.2. Ataskaitos apie vaiko adaptaciją įtėvių šeimoje formą (pridedama).
2. N u s t a t a u:
2.1. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, gyvenantys užsienyje, atstovaujami
užsienio valstybės centrinės įvaikinimo institucijos, sutikę įvaikinti pasiūlytą vaiką užpildo šio
įsakymo 1.1. punkte nurodytą įsipareigojimą, kad teiks grįžtamąją informaciją apie įvaikintą
vaiką remdamiesi šio įsakymo 1.2 punkte nurodyta forma;
2.2. 1.2. punkte nurodytą ataskaitą apie vaiko adaptaciją įtėvių šeimoje teikia šeimai tarptautinio
įvaikinimo proceso metu atstovavusi užsienio valstybės institucija, įgaliota veikti vykdant
tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-162 patvirtintos Įgaliojimų
veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo užsienio valstybių
institucijoms tvarkos aprašo 22.8. punktu;
2.3. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, gyvenantys užsienyje, kuriems
atstovauja užsienio valstybės centrinės įvaikinimo institucijos, patys teikia 1.2. punkte nurodytą
ataskaitą, kurią parengia ir pildo užsienio valstybės kompetentingi socialiniai darbuotojai.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2002 m. birželio 7 d įsakymą Nr. BV-7 „Dėl
ataskaitos formos patvirtinimo“.

Direktorė

Odeta Tarvydienė

PATVIRTINTA
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Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
________
(data)

________
(vieta)

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių, gyvenančių užsienyje, įsipareigojimas
teikti ataskaitą apie įvaikintų vaikų iš Lietuvos adaptaciją įtėvių šeimoje
Įvaikintojas __________________________ ir įvaikintoja ___________________________,
(vardas, pavardė, gimimo metai)

(vardas, pavardė, gimimo metai)

gyvenantys _________________________ , atstovaujami ___________________________,
(gyvenamosios vietos adresas)

įsipareigoja po

(užsienio valstybės centrinė įvaikinimo institucija)

_______________________ įvaikinimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
( vaiko vardas, pavardė, gimimo metai)

įvaikinimo tarnybai prie SADM teikti ataskaitą apie vaiko (vaikų) adaptaciją įtėvių šeimoje: per
pirmuosius 2 metus po įvaikinimo – kas pusę metų, kitus 2 metus – kartą per metus, po 4 metų
po įvaikinimo – kai to pareikalaus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie
SADM.

Įvaikintojas

_____________
(parašas)

Įvaikintoja

_____________
(parašas)

_________
(vardas ir pavardė)

_________
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
SADM direktoriaus
2007 m. kovo 28 d.
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Ataskaita apie vaiko adaptaciją įtėvių šeimoje
________
(data)

________
(vieta)

Aprašomas laikotarpis nuo praėjusios ataskaitos pildymo iki šio momento, jeigu ataskaita rašoma pirmą
kartą – nuo vaiko apsigyvenimo šeimoje.

ĮVAIKIS
Vardas, pavardė iki įvaikinimo
Vardas, pavardė po įvaikinimo
Gimimo data
Įvaikinimo data
Dabartinė gyvenamoji vieta

ĮTĖVIAI
Įmotė:
Vardas, pavardė
Gimimo data
Įtėvis:
Vardas, pavardė
Gimimo data
KITI ŠEIMOS NARIAI
Vardas, pavardė

Gimimo data
Giminystės ryšiai

I. VAIKO PRISITAIKYMAS
I. 1. Vaiko fizinis vystymasis
(Aprašykite svarbiausius vaiko vystymosi etapus, įtraukiant informaciją apie vaiko vystymosi pažangą,
žaidimo įgūdžius, fizinę veiklą, pastebimus vystymosi pasikeitimus)

I. 2. Emocinis ir socialinis vystymasis
(Aprašykite susiklosčiusius santykius įtėvių ir vaiko, kaip vaikas prisitaikė šeimoje, ar jaučiasi joje
saugus. Kaip reagavo kiti kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji į vaiko atvykimą ir kokie jų
tarpusavio santykiai šiuo metu. Kokie vaiko santykiai su bendraamžiais, ar vaikas susirado draugų, kaip
pakito vaiko elgsena ir pan.)

I. 3. Vaikas, įvaikintas pagal vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo programą
(Nurodykite vaiko specialiuosius poreikius, kaip sekasi juos tenkinti)

I. 4. Sveikata
(Pateikite informaciją apie dabartinę vaiko sveikatos būklę, kilusias sveikatos problemas, kaip sekėsi jas
spręsti)

I. 5. Kalba
(Nurodykite, kaip sekasi įsisavinti naują kalbą, įtraukiant pastabas apie vaiko imlumą, kalbos
išraiškingumą. Kai įvaikintas vaikas yra vyresnio amžiaus, informaciją apie tai, ar vaikas lanko kokią
nors specialią kalbos mokymosi programą ir pan.)

I. 6. Mokslas ir kasdieniai įpročiai
(Pateikite pastabas apie vaiko progresą žaidimo grupėse, darželyje, mokykloje, kokioje veikloje mėgsta
dalyvauti, ką mėgsta ar nemėgsta mokytis, ką mėgsta žaisti ir pan.)

I. 7. Gyvenimo sąlygos
(Trumpai apibūdinkite vaiko gyvenamąją aplinką)

II. ĮTĖVIŲ SANTYKIAI SU VAIKU
II. 1. Įtėvių prisitaikymas ir santykiai su vaiku
(Aprašykite, kaip socialiai ir emociškai prisitaikė šeima, kaip ji reagavo į pasikeitimus, išaugusią
atsakomybę.

Ar buvo kilę problemų, dėl kurių prireikė psichologo, socialinio darbuotojo ar kitų

specialistų, asmenų pagalbos? Kaip išspręstos šios problemos? Kaip dabar sekasi bendrauti su vaiku? Ką
veikiate laisvalaikiu? Prie kurio iš tėvų vaikas labiau prisirišęs?)

II. 2. Vaiko auklėjimas
(Nurodykite, kaip šeimos nariai dalyvauja vaiko auklėjimo procese, kokių drausminių priemonių
imamasi, ar jos veiksmingos?)

III. KITOS PASTABOS
III.1. Kitos pastabos ar pastebėjimai
III.2. Pridedami dokumentai, nuotraukos, vaizdinė medžiaga ir pan.

Ataskaitą užpildęs asmuo: __________
(pareigos)

_________

____________

(parašas)

(vardas, pavardė)

