GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ PAIEŠKA, RENGIMAS, ATRANKA IR PAGALBOS
JIEMS PASLAUGŲ TEIKIMAS 2015 M.
1. GIMK programą įgyvendinančių įstaigų veikla ir jos rezultatai
2015 m., įgyvendinant bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą, Lietuvoje
veikė bei globėjams (rūpintojams) ir įtėviams paslaugas teikė 21 įstaiga. Kaip ir ankstesniais metais,
remiantis Projektų, skirtų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir
pagalbos jiems paslaugoms teikti 2013–2018 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. A1-61, 2014 m. buvo paskelbtas konkursas. Atrankos konkurso organizavimo vertinimo
komisija atrinko ir skyrė 231 696 Eur dydžio finansavimą 21 įstaigai, įgyvendinančiai GIMK
programą Lietuvoje (toliau – GIMK programą įgyvendinančios įstaigos). 2015 m. sausio 9 d. Tarnyba
pasirašė sutartis su 21 GIMK programą įgyvendinančia įstaiga, kurios vykdė veiklą 2015 m. 20
lentelėje pateikiami ataskaitiniu laikotarpiu GIMK programą įgyvendinusių įstaigų pavadinimai, jų
teiktų paslaugų pobūdis ir skaičius.
Remiantis GIMK programą įgyvendinančių įstaigų pateiktų metinių veiklos ataskaitų
duomenimis, 2015 m. 61 GIMK atestuotas socialinis darbuotojas teikė būsimiems ir esamiems
globėjams (rūpintojams) ir įtėviams paslaugas 60 Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių. Didesniųjų
Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių administracijų VTAS (Vilniaus m. ir Vilniaus r., Kauno m. ir
Kauno r., Klaipėdos m. ir Klaipėdos r.) buvo pasirašę bendradarbiavimo sutartis su dvejomis arba
daugiau GIMK programą įgyvendinančiomis įstaigomis. Pastebėtina, kad kai kurių mažesniųjų
Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių administracijų VTAS (Trakų r., Lazdijų r., Raseinių r.,
Palangos m., Skuodo r., Šilutės r., Biržų r., Kupiškio r., Pakruojo r., Radviliškio r., Mažeikių r., Telšių
r. ir Zarasų r.) taip pat buvo pasirašę bendradarbiavimo sutartis su 2 GIMK programą
įgyvendinančiomis įstaigomis. Minėtų mažesniųjų savivaldybių administracijų VTAS organizavo
GIMK paslaugų teikimą, atsižvelgdami į būsimų ir esamų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių poreikius bei
jų pageidavimus dėl vietos ir laiko. Pavyzdžiui, 2015 m. Trakų r. savivaldybės administracijos VTAS
sudarė bendradarbiavimo sutartis su Elektrėnų socialinių paslaugų centru ir VšĮ „Pagalbos
paaugliams iniciatyva“, nes daliai gyventojų buvo patogiau kreiptis dėl GIMK paslaugų į Elektrėnų
socialinių paslaugų centrą. Palangos savivaldybės administracijos VTAS buvo pasirašęs
bendradarbiavimo sutartis su BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centru bei su Kretingos
socialinių paslaugų centru, atsižvelgdamas į Palangos savivaldybės gyventojų darbo vietą, esančią
Kretingoje arba Klaipėdoje.
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1 lentelė. 2015 m. GIMK programą įgyvendinančios įstaigos, jų teiktų paslaugų pobūdis ir skaičius
Statistiniai
rodikliai

Įstaigos

1. Švenčionių
rajono
socialinių
paslaugų
centras
2. BĮ
Klaipėdos
miesto šeimos
ir vaiko
gerovės
centras
3. Gargždų
socialinių
paslaugų
centras
4. Pakruojo
nestacionarių
socialinių
paslaugų
centras
5. VšĮ Vaiko
ir tėvų
centras „Aš ir
mes“
6. VšĮ
Pagalbos
paaugliams
iniciatyva
7. VšĮ
„Sotas“
8. VGC
„Pastogė“
9. Elektrėnų
socialinių
paslaugų
centras
10. Kretingos
socialinių
paslaugų
centras
11. Plungės
socialinių
paslaugų
centras
12. Utenos
vaikų globos
namai
13.
Marijampolė
s socialinių
paslaugų
centras

Iš viso
parengta
(asmenų /
šeimų)

Tęstinius
mokymus
ir
savitarpio
paramos
grupes
lankė
asmenys

Iš viso
sudarytų
tęstinių
mokymų
ar
savitarpio
pagalbos
grupių
skaičius

Suteiktų
konsultacijų
globėjams
(rūpintojams) ir
įtėviams
skaičius

2

13 asmenų,
8 šeimos

56

13

60

12 asmenų,
7 šeimos

3

22
asmenys,
16 šeimų

46

12

977

23 asmenys,
16 šeimų

3 asmenys,
2 šeimos

2

21 asmuo,
15 šeimų

99

29

63

18 asmenų,
13 šeimų

18 asmenų,
13 šeimos

-

2

17 asmenų,
12 šeimų

34

10

33

21 asmuo,
12 šeimų

11 asmenų,
7 šeimos

10 asmenų,
5 šeimos

2

17
asmenų,
10 šeimų

46

9

32

81 asmuo,
52 šeimos

33 asmenys,
26 šeimos

48
asmenys,
26 šeimos

5

84
asmenys,
52 šeimos

49

8

194

35
asmenys,
21 šeima
39
asmenys,
23 šeimos

19 asmenų,
13 šeimų

16 asmenų,
8 šeimos

2

107

10

87

28 asmenys,
17 šeimų

11 asmenų,
6 šeimos

4

80

21

1030

8 asmenys,
4 šeimos

8 asmenys,
4 šeimos

-

1

8 asmenys,
4 šeimos

18

10

56

10 asmenų,
5 šeimos

6 asmenys,
3 šeimos

4 asmenys,
2 šeimos

1

5 asmenys,
4 šeimos

48

6

199

15 asmenų,
9 šeimos

15 asmenų,
9 šeimos

-

3

6 asmenys,
4 šeimos

15

8

46

35
asmenys,
28 šeimos

27 asmenys,
24 šeimos

8 asmenys,
4 šeimos

3

39
asmenys,
28 šeimos

144

29

856

18 asmenų,
14 šeimų

18 asmenų,
14 šeimų

-

2

24
asmenys,
17 šeimų

7

4

33

Įvadinius
mokymus
lankė
(asmenys /
šeimos)

Įvadinius
mokymus
lankę
globėjai
(rūpintojai)
(asmenys /
šeimos)

Įvadinius
mokymus
lankę
įtėviai
(asmenys /
šeimos)

Įvadinių
mokymų
grupių
skaičius

13 asmenų,
8 šeimos

9 asmenys,
6 šeimos

4 asmenys
2 šeimos

39
asmenys,
27 šeimos

27 asmenys,
20 šeimų

26
asmenys,
18 šeimų

29
asmenys,
16 šeimų
39
asmenys,
22 šeimų
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Statistiniai
rodikliai

Įstaigos

14. VšĮ Vaikų
ir paauglių
socialinis
centras
15. Panevėžio
socialinių
paslaugų
centras
16. VšĮ
„Soneima“
17. VšĮ
Alytaus
šeimos
pagalbos
centras
18. VšĮ
Šeimos
santykių
institutas
19. Šiaulių
miesto
socialinių
paslaugų
centras
20. VšĮ
Psichologinės
paramos ir
konsultavimo
centras
21. BĮ
Visagino
socialinių
paslaugų
centras
Iš viso:

Iš viso
parengta
(asmenų /
šeimų)

Tęstinius
mokymus
ir
savitarpio
paramos
grupes
lankė
asmenys

Iš viso
sudarytų
tęstinių
mokymų
ar
savitarpio
pagalbos
grupių
skaičius

Suteiktų
konsultacijų
globėjams
(rūpintojams) ir
įtėviams
skaičius

2

43
asmenys,
25 šeimos

13

4

71

6 asmenys,
3 šeimos

2

28
asmenys,
20 šeimų

16

8

91

27 asmenys,
17 šeimų

8 asmenys,
4 šeimos

5

28
asmenys,
17 šeimų

95

39

434

24
asmenys,
15 šeimų

18 asmenų,
12 šeimų

6 asmenys,
3 šeimos

2

26
asmenys,
16 šeimų

117

8

473

11 asmenų,
8 šeimos

7 asmenys,
6 šeimos

4 asmenys,
2 šeimos

2

14 asmenų,
9 šeimos

24

13

69

26
asmenys,
20 šeimų

20 asmenų,
17 šeimų

6 asmenys,
3 šeimos

2

29
asmenys,
20 šeimos

140

11

172

62
asmenys,
37 šeimos

40 asmenų,
26 šeimos

22
asmenys,
11 šeimų

4

59
asmenys,
35 šeimos

47

8

59

15 asmenų,
10 šeimų

9 asmenys,
7 šeimos

6 asmenys,
3 šeimos

2

13 asmenų,
8 šeimos

61

14

197

599
asmenys,
391 šeima

400
asmenų,
287 šeimos

199
asmenys,
104 šeimos

53

564
asmenys,
358 šeimų

1262

274

5232

Įvadinius
mokymus
lankė
(asmenys /
šeimos)

Įvadinius
mokymus
lankę
globėjai
(rūpintojai)
(asmenys /
šeimos)

Įvadinius
mokymus
lankę
įtėviai
(asmenys /
šeimos)

Įvadinių
mokymų
grupių
skaičius

36
asmenys,
21 šeima

11 asmenų,
8 šeimos

25
asmenys,
13 šeimų

32
asmenys,
25 šeimos

26 asmenys,
22 šeimos

35
asmenys,
21 šeima

2. 2015 m. GIMK programą įgyvendinančių įstaigų organizuoti įvadiniai mokymai
Remiantis GIMK programą įgyvendinančių įstaigų pateiktų metinių veiklos ataskaitų
duomenimis, 2015 m., vykdant asmenų pasirengimo tapti globėjais (rūpintojais) ir įtėviais,
patikrinimą, įvadiniai mokymai pagal GIMK programą (toliau – Įvadiniai mokymai) organizuoti 53
būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų grupėms. Jose dalyvavo 400 asmenų / 287 šeimos, norinčios
tapti globėjais (rūpintojais) ir 199 asmenys / 104 šeimos, norinčios tapti įvaikintojais. Lyginant 2013
– 2015 m. GIMK programą įgyvendinančių įstaigų pateiktus duomenis nustatyta, kad 2014 m.
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Įvadinių mokymų grupių skaičius buvo didžiausias – 56 grupės (2013 m. organizuoti Įvadiniai
mokymai 47 grupėms, 2014 m. – 56 grupėms, 2015 m. – 53 grupėms).
Atkreiptinas dėmesys, kad Įvadiniuose mokymuose dalyvaujančių globėjų (rūpintojų)
skaičius nuo 2013 m. didėjo. 2013 m. dalyvavo 351 asmuo / 236 šeimos, norinčios tapti globėjais
(rūpintojais), 2014 m. – 370 asmenų / 260 šeimų, norinčių tapti globėjais (rūpintojais), 2015 m. – 400
asmenų / 287 šeimos, norinčios tapti globėjais (rūpintojais). Taigi 2015 m. Įvadiniuose mokymuose
dalyvavo 49 asmenimis / 51 šeima daugiau negu 2013 m. Daugiausiai asmenų, norinčių tapti globėjais
(rūpintojais) – 33 asmenis – 2015 m. parengė VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“, o 2014 m. – 38
asmenis – VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras.
Pastebėtina, kad, lyginant su 2014 m., asmenų / šeimų, norinčių tapti įtėviais, skaičius 2015
m. sumažėjo nežymiai. 2013 m. dalyvavo 160 asmenų / 85 šeimos, norinčios tapti įvaikintojais, 2014
m. – 212 asmenų / 117 šeimų, norinčių tapti įvaikintojais, 2015 m. – 199 asmenys / 104 šeimos,
norinčios tapti įtėviais. Taigi 2015 m. Įvadiniuose mokymuose dalyvavo 13 asmenų / 13 šeimų
mažiau nei 2014 m., tačiau, lyginant su 2013 m., asmenų / šeimų, norinčių tapti įtėviais, skaičius 2015
m. didėjo, t. y. 39 asmenimis / 19 šeimų daugiau. Daugiausiai norinčių įvaikinti (48 asmenis / 26
šeimas) 2015 m. parengė VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“, kuri daugiausiai, t. y. 50 asmenų /
30 šeimų parengė ir 2014 m.
GIMK programą įgyvendinančių įstaigų pateiktose metinėse veiklos ataskaitose nurodyta,
kad Įvadiniuose mokymuose dalyvavo pageidaujantys globoti (rūpintis) vaiką asmenys, kurių
amžiaus vidurkis buvo nuo 35 iki 48 metų, o asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką, amžiaus vidurkis
buvo nuo 30 iki 41 metų. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai nurodė pagrindines priežastis,
skatinančias asmenis globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką. Asmenis įvaikinti vaiką dažniausiai skatina
negalėjimas turėti savo vaikų, noras realizuoti prigimtinį poreikį užauginti vaiką, įprasminti savo
gyvenimą. O asmenis globoti (rūpintis) vaiką skatina noras padėti likimo nuskriaustam vaikui, taip
pat giminystės ryšys su tėvų globos netekusiu vaiku.
14 GIMK programą įgyvendinančių įstaigų pateiktose metinėse veiklos ataskaitose GIMK
atestuoti socialiniai darbuotojai nurodė, kad Įvadinių mokymų metu keitėsi dalyvių požiūris į globą
(rūpybą) ir / ar įvaikinimą. Dalyviai Įvadinių mokymų metu įsivertino asmenines galimybes ir
gebėjimus globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, pakeitė pradžioje turėtas nuostatas globos (rūpybos) ir
įvaikinimo atžvilgiu, įsijautė tiek į globėjo (rūpintojo), įvaikintojo, tiek į vaiko vaidmenis,
dalyvaudami pratybose bei modeliuodami įvairias praktines situacijas, pakeitė požiūrį į atvirą
kalbėjimą su vaiku apie globą (rūpybą) ar įvaikinamą bei ryšių su biologine šeima palaikymą. Dalis
dalyvių, vertindami Įvadinius mokymus, išsakė svarbius pastebėjimus: siekiant sėkmingos vaiko
globos (rūpybos), svarbu palaikyti ryšius su vaiko biologine šeima, suvokti vaiko išgyventas netektis
bei netinkamo elgesio priežastis, taikyti pozityvias drausminimo priemones, taip pat bendradarbiauti
su socialinėmis tarnybomis ir bendraminčių grupėmis. Įvadinių mokymų metu sustiprėjo dalyvių
4

apsisprendimas globoti (rūpintis) vaiką, keitėsi jų požiūris į GIMK programos prasmę ir naudą, jie
teigiamai įvertino praktinės užduotis, filmų peržiūras, namų užduotis. Šeimos, auginančios ar
užauginusios savo biologinius vaikus, Įvadinių mokymų pradžioje manė, kad turi pakankamai vaiko
auklėjimo žinių ir patirties, tačiau mokymų metu pakeitė požiūrį norimų globoti (rūpintis) vaikų
atžvilgiu.
7 GIMK programą įgyvendinančių įstaigų metinėse veikos ataskaitose GIMK atestuoti
socialiniai darbuotojai nurodė, kad Įvadinių mokymų metu nesikeitė dalyvių požiūris į globą (rūpybą)
ir / ar įvaikinimą, tačiau sustiprėjo jų apsisprendimas globoti (rūpintis) vaiką, pasitikėjimas savimi,
jie įgijo žinių apie globos (rūpybos) ir įvaikinimo skirtumus.
Iš minėtų 21 GIMK programą įgyvendinančių įstaigų 2 įstaigų metinėse veikos ataskaitose
GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai nurodė, kad 3 šeimos planavo įvaikinti vaiką, tačiau Įvadinių
mokymų metu apsisprendė globoti (rūpintis) vaiką.
Apibendrinant GIMK programą įgyvendinančių įstaigų metinėse veiklos ataskaitose
pateiktus duomenis, darytina išvada, kad Įvadiniai mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams) ir
įtėviams teikia daug naudos, padeda geriau įvertinti savo galimybes ir gebėjimus, apsaugo nuo
neteisingo sprendimo priėmimo.
Pastebėtina, kad daugeliu atvejų, asmenys, išklausę Įvadinius mokymus, nusprendžia globoti
(rūpintis) ar įvaikinti vyresnį, nei galvojo anksčiau, vaiką. Neretai išklausyti Įvadiniai mokymai
paskatino asmenis į savo šeimą priimti kelis be tėvų globos likusius vaikus.
2015 m. iš 400 būsimų globėjų (rūpintojų), dalyvavusių Įvadiniuose mokymuose, 180
asmenų buvo artimieji giminaičiai arba susieti giminystės ryšiais su norimu globoti (rūpintis).
Vadovaujantis Vaiko globos organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 806 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d.
nutarimo Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Vaiko
globos organizavimo nuostatai) 19.2. punktu, Įvadiniai mokymai yra rekomenduojami, bet
neprivalomi vaiko artimiesiems giminaičiams, dėl kurių teigiamo pradinio įvertinimo VTAS priima
sprendimą. GIMK programą įgyvendinančių įstaigų metinių veiklos ataskaitų duomenimis, 2015 m.
iš aukščiau minėtų 180 asmenų 64 artimiesiems giminaičiams, kuriems Įvadiniai mokymai buvo
neprivalomi, buvo parengtos teigiamos išvados dėl tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais).
Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2015 m. Tarnyba įgyvendina ES projektą „Tvaraus perėjimo
nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas
Lietuvoje“ (Nr. 08.4.1-ESFA–V-405-01-0001), pagal kurį 2016 m. numatoma parengti ne mažiau
kaip 56 GIMK atestuotus socialinius darbuotojus darbui su ketinančiais globoti (rūpintis) artimaisiais
giminaičiais. Taip pat, vadovaujantis Valstybės kontrolės Valstybinio audito ataskaita „Ar vaiko
globos sistema atitinka globojamo vaiko geriausius interesus?“ (2014 m. sausio 31 d. Nr. VA-P-105

3-1), ateityje numatoma parengti visus minėtus atestuotus socialinius darbuotojus, kad būtų
užtikrintas paslaugų teikimas artimiesiems giminaičiams, ketinantiems globoti (rūpintis) vaiką.
3. 2015 m. GIMK programą įgyvendinančių įstaigų organizuotos tęstinės paslaugos
2015 m. 19 iš 21 GIMK programą įgyvendinančių įstaigų organizavo mokymus esamiems
globėjams (rūpintojams) ir įtėviams pagal tęstinę GIMK programą (toliau – Tęstiniai mokymai) ir 20
iš 21 minėtos įstaigos vedė savitarpio paramos grupių užsiėmimus. Šias paslaugas 2015 m. gavo 1262
asmenys, 2014 m. – 799 asmenys, 2013 m. – 709 asmenys. Taigi 2015 m. Tęstiniuose mokymuose ir
savitarpio paramos grupėse dalyvavo 463 asmenimis daugiau lyginant su 2014 m. ir 553 asmenimis
daugiau lyginant su 2013 m. Tęstiniai mokymai vesti 115 esamų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių grupių,
o savitarpio paramos grupės vestos 159 esamų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių grupėms. Lyginant su
2013 m. ir 2014 m. tęstinių mokymų ir savitarpio paramos grupių skaičius išaugo (2013 m. – 125
grupės, 2014 m. – 100 grupių, 2015 m. – 274 grupės).
GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai, atsižvelgdami į globojančių ir įvaikinusių šeimų
poreikius, vedė Tęstinius mokymus šiomis temomis: bendravimas su vaikais ir paaugliais;
atsakomybės jausmo skatinimas ir reagavimas į vaiko nepriimtiną elgesį; vaiko lytinio ugdymo
klausimai; rizikos grupių vaikų vystymosi poreikių tenkinimo pagrindai. Savivertės suvokimas ir
vertinimas; savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas; drausmės reikšmė vaiką globojant,
auklėjant ir tenkinant jo vystymosi poreikius; ilgalaikių ryšių skatinimas; gebėjimas taikyti globėjų
patirtį.
Remiantis GIMK programą įgyvendinančių įstaigų pateiktų metinių veiklos ataskaitų
duomenimis, 21 įstaiga 2015 m. taip pat teikė konsultavimo paslaugas būsimų ir esamų globėjų
(rūpintojų) ir įvaikintojų šeimoms. 2015 m. buvo suteikta 5232 konsultacijų, 2014 m. – 3550
konsultacijų, 2013 m. – 738 konsultacijos. Taigi 2015 m. suteikta 1682 konsultacijomis daugiau nei
2014 m. ir 4494 konsultacijomis daugiau nei 2013 m. GIMK atestuotų socialinių darbuotojų teigimu,
individualios konsultacijos globojančioms ir įvaikinusioms šeimoms telefonu, elektroniniu paštu ar
įstaigos, įgyvendinančios GIMK projektą, patalpose, teikiamos nuolat. Šeimos į GIMK atestuotus
socialinius darbuotojus kreipiasi pačios arba tarpininkauja VTAS. Remiantis GIMK programą
įgyvendinančių įstaigų praktika, šeimos, globojančios ar įvaikinusios be tėvų globos likusius vaikus,
į GIMK atestuotus socialinius darbuotojus kreipiasi, kai šeimoje susiklosčiusi situacija tampa
sudėtinga, todėl pagalba joms turi būti suteikta nedelsiant. Dažniau globėjai (rūpintojai) ir įtėviai
konsultuojasi telefonu, elektroniniu paštu, rečiau – GIMK programą įgyvendinančių įstaigų
patalpose.
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Remiantis GIMK programą įgyvendinančių įstaigų pateiktų metinių veiklos ataskaitų
duomenimis, galima teigti, kad globėjai (rūpintojai) ir įtėviai pasitiki GIMK atestuotais socialiniais
darbuotojais. Tai rodo 2015 m. išaugęs jų suteiktų šeimoms konsultacijų skaičius.
Be aukščiau paminėtų tęstinių paslaugų GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai globėjams
(rūpintojams) ir įtėviams 2015 m. organizavo praktinius seminarus–mokymus, stovyklas bei
konferencijas:
1. Elektrėnų socialinių paslaugų centras 2015-05-29 organizavo seminarą „Konfliktų
situacijų valdymas“, kurį vedė psichologė–psichoterapeutė Lolita Kuginienė;
2. Gargždų socialinių paslaugų centro, BĮ Klaipėdos mieto šeimos ir vaiko gerovės centro,
Švenčionių socialinių paslaugų centro organizuotus seminarus ir Kretingos socialinių paslaugų centro
2015-12-16 organizuotą seminarą „Priversti ar susitarti: vaikų brandumo ugdymas“ vedė VšĮ „EOS
grupė“ psichologas-psichodramos terapeutas Evaldas Karmaza;
3. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras organizavo seminarus 2015-11-18
Radviliškyje „Meilės raiška. Ko mus moko vaikai“ ir 2015-11-24 Biržuose „Auklėjimas be
prievartos. Kaip sukurti nuoširdžius santykius su vaiku“, kuriuose vedė psichologė Virginija
Servutienė;
4. Plungės socialinių paslaugų centro atestuoti socialiniai darbuotojai kartu su Vaiko teisių
apsaugos skyriumi surengė popietę–seminarą vaikus globojančioms šeimoms. Renginiui pasirinktos
aktualios temos – „Šiuolaikinių technologijų grėsmės ir priklausomybės“ ir „Vaiko savivertė ir
globėjo (rūpintojo) vaidmuo jos formavime“. Renginys aprašytas interneto dienraštyje:
http://www.plungiskis.lt/naujienos/diena/vyko-tradicinis-seminaras-padekime-uzaugtivaikusglobojancioms-seimoms-15122/;
5. Švenčionių socialinių paslaugų centras organizavo dienos stovyklą „Išskleiskime gerumo
skėčius“;
6. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, bendradarbiaudamas su „Žiburio“ labdaros ir
paramos fondu, 2015-11-21 Anykščiuose suorganizavo Utenos, Ukmergės, Rokiškio, Zarasų, Molėtų
ir Kupiškio savivaldybių baigiamąją konferenciją „Paprastas žmogus daro nepaprastus darbus“.
Renginys aprašytas 2015-12-22 laikraštyje „Utenos diena“.
7. Vaikų gerovės centras „Pastogė“ 2015 m. rugsėjo 4–5 d. suorganizavo 4 paskaitas
globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, muzikinį renginį „Skruzdėliukas Lukas“, stovyklą įtėvių
šeimoms. Stovykloje įtėviams paskaitas skaitė Vaidas Arvasevičius, vaikai dalyvavo „Kaniterapijos“
užsiėmimuose. Be to, Vaikų gerovės centre „Pastogė“ vyko socialinių įgūdžių ugdymo grupė
vaikams, augantiems globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimose.
8. Visagino socialinių paslaugų centras suorganizavo 2015-10-15 globėjų konferenciją „Už
meilę vaikui“.
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9. VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“ organizavo Kėdainių rajono
Surviliškių, Kaišiadorių rajono Kruonio ir Jonavos seniūnijos bendruomenėse filmo „Būti mylimam“
peržiūras ir aptarimus, dalijo lankstinukus ir plakatus.
10. VšĮ „Soneima“ 2015-10-12 organizavo seminarą–diskusiją „Globėjų motyvavimas
globai, budinčių šeimų, profesionalių globėjų veiklos organizavimas, pagrindiniai principai ir
problemos“, į kurį buvo pakviesti ir globėjai (rūpintojai), ir įtėviai.
11. VšĮ „Sotas“ suorganizavo 7 globos skatinimo, visuomenės jautrinimo ir globėjų
(rūpintojų) palaikymo susikimus Kaišiadoryse, Vilniuje, Visagine ir Utenoje.
Taip pat globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai dalyvavo šventėse ir kalėdiniuose renginiuose,
kurių metu dalijosi gerąja patirtimi. Kai kurių renginių metu buvo apdovanoti globėjai (rūpintojai).
Minėtas šventes organizavo šios GIMK programą įgyvendinančios įstaigos:
1. Gargždų socialinių paslaugų centro renginys aprašytas 2015-04-28 interneto tinklapyje
www.mano-gargzdai.lt esančiame straipsnyje „Globėjų šventėje netrūko padėkų ir jautrių
pasakojimų“ ir 2015-04-29 Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ straipsnyje „Už sulopytą meilę –
gėlės ir padėkos“;
2. Marijampolės socialinės pagalbos centras 2015-04-22 suorganizavo būsimų ir esamų
globėjų (rūpintojų) ir įtėvių susitikimą „Vaikui reikia šeimos“;
3. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras 2015-05-13 Pakruojyje suorganizavo
šventę „Priglausk mane“;
4. Panevėžio socialinių paslaugų centras 2015-12-03 organizavo šventę Panevėžio
muzikiniame teatre, kuriame rodytas Naisių teatro spektaklis „Škac, mirtie, visados škac!“;
5. Plungės socialinių paslaugų centro renginys „Pasidalinkime namų šiluma“ aprašytas
2015-06-05 laikraščio „Plungė“ straipsnyje „Už širdies gerumą ir neabejingumą atsilyginta
globėjams“;
6. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre 2015-12-08 vyko šventė „Gerumo
niekada nebus per daug“;
7. Švenčionių socialinių paslaugų centro renginyje „Būkime vieni kitiems geresni“ globėjai
įteiktas „Gerumo kristalas“;
8. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras 2015-05-17 suorganizavo tradicinę Utenos rajono
globėjų šventę Onutės šeimynoje;
9. VšĮ „Soneima“ 2015-11-21 organizavo „Spalvoto meduolio“ renginį Telšiuose, 2015- 1217 adventinę popietę Telšių vaikų globos namuose;
10. VšĮ Šeimos santykių institutas 2015-12-21 organizavo kalėdinę šventę globojamiems
vaikams ir jų šeimoms;
11. VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras 2015-05-29 organizavo šventę, skirtą
Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.
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4. 2015 m. GIMK programą įgyvendinančių įstaigų vykdyta kita veikla
2011 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu
Nr. A1-559 patvirtintame „Dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis
tvarkos apraše” numatoma, kad VTAS, bendradarbiaudamas su GIMK atestuotais socialiniais
darbuotojais, išsiaiškina, ar fizinis asmuo gali priimti vaiką laikinai svečiuotis, fizinio asmens buities
ir gyvenimo sąlygas, galimybes tenkinti vaiko poreikius, ar kartu gyvenantys asmenys sutinka, kad
vaikas laikinai svečiuotųsi. Tai įvertinus, parengiama išvada apie fizinio asmens tinkamumą priimti
vaiką laikinai svečiuotis. 2015 m. 10 įstaigų, bendradarbiaudamos su savivaldybių VTAS, parengė
109 išvadas dėl fizinio asmens tinkamumo priimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai
svečiuotis. Daugiausiai išvadų (po 16) parengė VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras
bei VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centro GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai.
Įgyvendinant Vaiko globos organizavimo nuostatų 45 punktą, 2015 m. Marijampolės,
Kauno m. ir Kauno r. VTAS, bendradarbiaudami su 4 GIMK programą įgyvendinančių įstaigų
atestuotais socialiniais darbuotojais, atliko vaiko globos (rūpybos) kokybės vertinimus,
aiškindamiesi, kaip globėjai (rūpintojai) rūpinasi vaiko saugumu, jo sveikata ir mokymusi, ar vaikas
gauna būtinas paslaugas, kiek jų teikimas atitinka vaiko poreikius. Įvertinus šias aplinkybes,
parengtos 29 išvados apie vaiko globos (rūpybos) kokybę.
2015 m. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai taip pat pakartotinai vertino šeimas,
norinčias įvaikinti antrą ir (ar) trečią vaiką, taip pat sutuoktinius, norinčius įvaikinti savo sutuoktinio
vaiką. 14 GIMK programą įgyvendinančių įstaigų atestuoti socialiniai darbuotojai parengė teigiamas
išvadas 52 asmenims, pasirengusiems įvaikinti sutuoktinio vaiką.
21 GIMK programą vykdanti įstaiga, ataskaitiniu laikotarpiu teikusi paslaugas Lietuvos
Respublikoje būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams) bei įvaikintojams, žiniasklaidoje bei
įvairių renginių ir susitikimų metu, taip pat naudodamos reklamos priemones, populiarino vaiko
globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo idėją bei projektų vykdytojų veiklą.
Dauguma įstaigų nurodė, kad savo veiklą pristatė bendruomenės nariams įvairių susitikimų,
seminarų, miesto švenčių, bendruomenės susibūrimų metu. Akcijų metu formuojamas pozityvus
požiūris į tėvų globos netekusius vaikus, socialinės rizikos šeimose augančius vaikus, skatinamas
noras padėti užaugti tėvų globos netekusiam vaikui.
Informacija apie mokymus būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams
skelbta miestų ar rajonų spaudoje, per vietos televiziją ar radiją, įstaigų, savivaldybių administracijų
interneto tinklapiuose, socialiniame tinkle „Facebook“, informacinių susitikimų su bendruomenių
atstovais ir įvairių renginių bei diskusijų metu. Žmonėms buvo dalijami lankstinukai, skrajutės,
kišeniniai kalendoriai, maišeliai, rašikliai su atitinkamais logotipais ir kitokios reklamos priemonės.
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2015 m. apie mokymus ir šeimos svarbą vaikui, globos (rūpybos), įvaikinimo galimybes
parengti ir publikuoti straipsniai. Per metus beveik kiekviena įstaiga paruošė 3–4 straipsnius.
Panevėžio socialinių paslaugų centras parodos „Aukštaitija EXPO 2015“ metu dalijo
lankstinukus, kalendoriukus, teikė informaciją apie GIMK programą parodos lankytojams.
Plungės socialinių paslaugų centras paskelbė 8 straipsnius ir 5 skelbimus apie globėjų
(rūpintojų) ir įtėvių mokymus laikraščiuose „Žemaitis“, „Plungė“, „Plungės žinios“. Taip pat aktyviai
viešino GIMK veiklą internete: http://www.pzinios.lt/Rubrikos/Aktualijos/Plungiskiairaginamipasiryzti-graziam-poelgiui-tapti-globejais,
http://zemaiciolaikrastis.lt/14799/ziniasklaidosgriebemes-kaip-paskutinio-siaudo/, Plungės rajono
savivaldybės interneto puslapyje: http://www.plunge.lt/go.php/lit/Gimk--viesinimas-plunges-miestomokyklose,

http://www.plunge.lt/go.php/lit/Globeju-ir-iteviu-kursai-kam-ju-reikia,

Facebook

paskyroje.
Švenčionių socialinių paslaugų centras parengė straipsnį „Tėvystės iššūkiai auginant vaiką,
kurį pagimdė kiti“, kuris išspausdintas 2015-01-27 laikraštyje „Mūsų Ignalina“. Straipsnyje aptarti
iššūkiai, su kuriais susiduria globėjai (rūpintojai) ir įtėviai, nurodytos priemonės, padedančios
susidoroti su iššūkiais, pateikta informacija apie GIMK atestuotų socialinių darbuotojų kvalifikuotą
pagalbą.
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras parengė ir publikavo Utenos apskrities rajonų
laikraščiuose „Utenos diena“, „Utenos apskrities žinios“ 12 informacinių-reklaminių straipsnių. Taip
pat centras Utenos kolegijos socialinio darbo studentams, Utenos mokyklose skleidė globos ir
įvaikinimo idėjas, pristatė patirtį, supažindino su globos ir įvaikinimo proceso ypatumais atvirų
paskaitų, pamokų metu.
Vaikų gerovės centras „Pastogė“ paskelbė straipsnį „Kai į šeimą priglaudėme pusketvirtų
metų dvynius, jie vos kalbėjo“ interneto svetainėse www.delfi.lt ir www.moteris.lt. Straipsnyje
aprašoma vaikų globėjos patirtis. Dienraštyje „Kauno žinios“ 2015-06-20 išspausdintas straipsnis
„Įvaikinimas ir globa – ką apie tai iš tikrųjų žinome?“, kuriame aprašomi įvaikinimo ir globos
(rūpybos) skirtumai, įvaikinimo procesas, pateikta įvaikinimo statistika, informuojama apie Vaikų
gerovės centro „Pastogė“ veiklą bei alternatyvią globą. Žurnale „Ji“ išspausdintas GIMK atestuoto
socialinio darbuotojo ir Vaikų gerovės centro „Pastogė“ direktoriaus Ričardo Kukausko straipsnis
„Globojami vaikai stiprina šeimas“ apie laikinąją globą (rūpybą) šeimoje. Reklaminiai skelbimai apie
globą (rūpybą) ir įvaikinimą buvo transliuojami radijo stotyse „Radijas kelyje“ ir „Radijas Tau“.
2015-05-01 ir 2015-12-14 apie globą (rūpybą) ir įvaikinimą buvo kalbama „Marijos radijo“ laidose.
2015-11-26 LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“ R. Kukauskas pristatė žiūrovams Budinčių globėjų
projektą. Straipsnis apie Budinčių globėjų projektą skelbtas interneto portale „Kas vyksta Kaune“.
Reklaminiai klipai apie Budinčius globėjus buvo transliuojami kino teatre „Forum Cinemas“. Juos
matė LCD ekranuose ir viešojo transporto keleiviai.
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Visagino socialinių paslaugų centras per vietinę televiziją „Sugardas“ informavo visuomenę
apie GIMK programą, vykdomus globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymus, publikavo 5 straipsnius
lietuvių ir rusų kalbomis laikraštyje „Mūsų Ignalina“, interneto svetainėse www.visaginas.lt,
www.zarasai.lt, www.vspc.lt, www.tts.lt. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai Asta Karosienė ir
Antanas Grigas išleido dvi knygeles apie globą (rūpybą) ir įvaikinimą „Svetimą augina kaip savą“ ir
„Su pasaka apie globą ir įvaikinimą“. Knygelėje „Svetimą augina kaip savą“ sudėtos mintys žmonių,
nusprendusių į savo šeimas paimti auginti tėvų globos netekusius vaikus. Joje rašoma apie tai, kas
paskatino globėjus (rūpintojus) priimti vaikus į savo šeimą, kaip jie ryžosi priimti tokį sprendimą, ką
galvojo, kokius jausmus išgyveno, kaip jie jaučiasi, savo gyvenimą ir rūpestį paskirdami tėvų
paliktam vaikui. Knygelėje „Su pasaka apie globą ir įvaikinimą“ pateiktos kelios Visagino miesto
globėjų (rūpintojų) bei įtėvių kurtos pasakos, padėsiančios kalbėtis su vaiku apie globą (rūpybą) ir
įvaikinimą.
VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centro iniciatyva 2015-11-19 per radiją FM99 transliuotas
pokalbis apie globą (rūpybą) ir įvaikinimą, taip pat ir reklaminis klipas.
GIMK atestuotas socialinis darbuotojas ir VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktorius
Zigmas Giedrimas Seime skaitė pranešimą „Valstybė ir vaikai be šeimos. Šeimų, valstybės bei
visuomenės lūkesčiai ir bendradarbiavimas“. Radijo XFM laidoje transliuotas tiesioginis pokalbis su
baigusiais mokymus įvaikintojais, laukiančiomis vaiko pasiūlymo šeimomis. Pokalbis organizuotas
VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“.
VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras publikavo 10 straipsnių spaudoje:
„Kauno diena“, „Gyvenimas“, „Savaitė“, „Ji“, įstaigos interneto svetainėje www.ppkc.lt.
VšĮ „Soneima“ publikavo 11 straipsnių. Trijuose iš jų: 2015-01-27 „Susitikimas
prezidentūroje. Telšiškių pokalbis apie vaikus globojančias šeimas su LR Prezidentės patarėja ir
Socialinės apsaugos ir darbo ministre“ laikraštyje „Telšių žinios“ Nr. 7, 2015-06-12 „Globėjams –
pagalbos pinigai“ laikraštyje „Penktadienio žemaitis“ Nr. 24 (985), 2015-09-22 „Keturis vaikus
globosiančiai šeimai per mėnesį numatoma skirti 2191 eurą“ laikraštyje „Telšių žinios“ Nr. 74 (1605)
siekta atkreipti visuomenės dėmesį į globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimas, tėvų globos netekusius
vaikus, informuoti apie Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių asociacijos „Mes šeima“ sprendžiamus
klausimus, veiklos rezultatus, aprašyti renginius.
VšĮ „Sotas“ publikavo 6 straipsnius internetinėse svetainėse www.panele.lt (2015-05-14),
www.tavovaikas.lt (2015-05-25), www.delfi.lt (2015-05-25), žurnaluose „Tavo vaikas“ (2015 m. Nr.
6), „Mažylis“ (2015 m. Nr. 2, Nr. 6), kuriuose aprašyti interviu su GIMK atestuotais socialiniais
darbuotojais Andriumi Atu, Nijole Gikniene. Taip pat žurnale „Mažylis“ (2015 m. sausio mėn. Nr.
1) publikuotas interviu su parengta įvaikintojų šeima, reguliariai dalyvaujančia savitarpio paramos
grupėse.
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VšĮ Vaiko ir tėvų centro „Aš ir mes“ GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai dalyvavo 8
radijo XFM.LT laidose, kuriose buvo diskutuojama vaikų globos (rūpybos) ir įvaikinimo temomis,
jie publikavo straipsnį „Tarpinė stotelė, arba Globos iššūkis“ žurnale „Mažylis“ (2015 m. kovo mėn.
Nr. 3).
Daugelio GIMK programą įgyvendinančių įstaigų atstovai dalyvavo Tarnybos kartu su
SADM įgyvendintoje socialinėje–informacinėje akcijoje „Vaiko globa – neįkainojama dovana“,
kuri vyko Vilniuje, Panevėžyje, Naujojoje Akmenėje ir kituose miestuose. Prie informacinio stendo
„Globa-dovana“ GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai kartu su Tarnybos bei VTAS specialistais
teikė žmonėms konsultacijas apie vaikų globą šeimoje, įvaikinimą ir atsakinėjo į jiems rūpimus
klausimus.
2015 m. GIMK programą įgyvendinančių įstaigų paslaugų reklamos priemonės buvo šios:
1. Plakatai, skrajutės, lankstinukai, atvirlaiškiai, kalendoriukai, atšvaitai, rašikliai,
magnetukai, medžiaginiai maišeliai, skėčiai, puodeliai, marškinėliai;
2. 2015 m. sieniniai kalendoriai, 2016 m. užrašų knygutės;
3. Reklaminiai skelbimai (straipsniai) vietos spaudoje, per vietos televiziją ir radiją;
4. Reklama viešajame transporte, LCD ekranuose;
5. Laiškas šeimai apie projekto veiklą bei idėjas;
6. Knygelės: „Svetimą augina kaip savą“ ir „Su pasaka apie globą ir įvaikinimą“.
5. GIMK programą įgyvendinančių įstaigų priežiūra
Tarnybos specialistai, vadovaudamiesi Projektų, skirtų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos,
rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugoms teikti 2013–2018 metais, atrankos
konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1 – 61, 37 punktu, 2015 m. lankėsi GIMK programą
įgyvendinančiose įstaigose. Vizitų metu buvo siekiama susipažinti su 2014–2015 m. priemonių sąraše
numatytų priemonių įgyvendinimu, Projektų finansine veikla ir dokumentų, susijusių su Projektų
įgyvendinimu, tvarkymu. Apsilankyta 5 įstaigose: Elektrėnų socialinių paslaugų centre, Kretingos
socialinių paslaugų centre, Plungės socialinių paslaugų centre, Marijampolės socialinės pagalbos
centre ir VšĮ „Soneima“. Po vizitų Tarnybos specialistai parengė kiekvienai įstaigai pateikė Projektų
įgyvendinimo vertinimo ataskaitas, išvadas bei siūlymus dėl Projektų įgyvendinimo.
Susipažinus su įstaigų įgyvendinama veikla, išskirtos šios GIMK atestuotų socialinių
darbuotojų vykdomos veiklos stipriosios pusės:
1. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai palaiko glaudų ryšį su būsimais ir esamais
globėjais (rūpintojais) ir įtėviais;
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2. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja su savivaldybių
administracijų VTAS specialistais, kartu organizuoja renginius;
3. Globa (rūpyba) ir įvaikinimas aktyviai viešinami televizijoje, radijuje, spaudoje;
4. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai VTAS specialistų prašymu padeda seniūnijų
socialiniams darbuotojams dirbti su socialinės rizikos šeimomis: sudaro socialinės pagalbos šeimai
planą, lankosi namuose, rengia išvadas dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko laikino
svečiavimosi biologinėje šeimoje;
5. Atsižvelgiant į dalyvių poreikius ir keliamus klausimus, tęstinių mokymų ir savitarpio
paramos grupių užsiėmimai buvo atskirai organizuojami globėjams (rūpintojams), susijusiems
giminystės ryšiais su globojamu (rūpinamu) vaiku;
6. GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai aktyviai bendradarbiauja su vaikų globos
institucijomis, padeda organizuoti Vaikų gynimo dienos šventę, Spalvoto meduolio dieną;
7. Per visus metus GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai reguliariai teikė individualias
konsultacijas būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams ir vaikams.
Apibendrinant vizitus, galima teigti, kad aukščiau nurodytose įstaigose GIMK projektai
įgyvendinami tinkamai, GIMK atestuotų socialinių darbuotojų veikla vertinama teigiamai.
GIMK programą įgyvendinančios įstaigos 2015 m. veiklos ataskaitose, kaip ir 2014 m.
veiklos ataskaitose, nurodė šiuos sunkumus, patiriamus įgyvendinant GIMK programą:
1. Mokymuose dalyvauja valstybine kalba nekalbantys asmenys, kas apsunkina ir prailgina
mokymosi procesą;
2. Dažnai pasigendama glaudesnio bendradarbiavimo su VTAS, su kuriais pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys, specialistais. GIMK programą įgyvendinančių įstaigų atestuoti socialiniai
darbuotojai nurodo, kad pasitaiko atvejų, kai į Įvadinius GIMK mokymus atsiunčiami asmenys /
šeimos, nesurinkus visų būtinų dokumentų bei neatlikus pirminio asmens / šeimos vertinimo. Dėl šių
priežasčių, atsakomybė už galutinį ir tinkamą šeimos įvertinimą tenka perkeliama GIMK atestuotiems
socialiniams darbuotojams;
3. Sunku suderinti užsiėmimų laiką, kadangi juose dalyvaujantys asmenys yra dirbantys,
neretai atvažiuojantys iš tolimesnių rajonų, todėl užsiėmimai vyksta po darbo valandų bei
savaitgaliais. Taip pat sudėtinga globėjus (rūpintojus) ir įtėvius motyvuoti Tęstiniams mokymams,
nes jie nėra privalomi. Neretai tęstines įstaigų teikiamas paslaugas asmenys, globojantys be tėvų
globos likusius vaikus, yra linkę tapatinti su globos kokybės įvertinimu, baiminamasi netekti
globojamų vaikų;
4. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose dirbantys GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai
nurodo, kad atsižvelgiant į didelį Įvadiniuose mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičių, 20 darbo
dienų terminas, skirtas išvadoms dėl asmenų / šeimų pasirengimo įvaikinti ar globoti parengti, yra
per trumpas;
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5. GIMK programą įgyvendinančios įstaigos nurodo, kad būtinos vienodos GIMK
programos reklamos bei reprezentacinės priemonės. Tokiu būdu būtų didinamas GIMK projekto
žinomumas Lietuvoje ir kuo daugiau asmenų skatinama tapti be tėvų globos likusių vaikų globėjais
(rūpintojais) ar įtėviais.
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6. IŠVADOS
1. 2015 m. 21 GIMK programą įgyvendinanti įstaiga vykdė projektus, skirtus globėjų
(rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugoms teikti.
2. 2015 m. vesti Įvadiniai mokymai pagal GIMK programą 53 grupėms. Iš viso Įvadinius
mokymus lankė 599 asmenys / 391 šeima, iš jų 400 asmenų / 287 šeimos, norinčių globoti (rūpintis)
vaiką, ir 199 asmenys / 104 šeimos, norintys įvaikinti. Pastaraisiais metais asmenų, norinčių globoti
(rūpintis) vaiką, buvo 30 asmenų daugiau nei 2014 m. ir 49 asmenimis daugiau nei 2013 m. Taip pat
norinčių įvaikinti asmenų skaičius, lyginant su 2014 m., sumažėjo nežymiai, t. y. 13 asmenų, o
lyginant su 2013 m. jų padaugėjo 39 asmenimis.
3. 2015 m. pravesti Tęstiniai mokymai pagal GIMK programą ir savitarpio pagalbos
užsiėmimai 274 grupėms. Juose dalyvavo 1262 globojantys (rūpinantys) ir įvaikinę asmenys.
4. 21 GIMK programą vykdanti įstaiga, ataskaitiniu laikotarpiu teikusi paslaugas Lietuvos
Respublikoje būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams) bei įvaikintojams, žiniasklaidoje bei
įvairių renginių ir susitikimų metu, taip pat naudodamos reklamos priemones, populiarino vaiko
globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo idėją bei projektų vykdytojų veiklą.

_________________________
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