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Globėjų ir įvaikintojų tarnyba
Globėjų ir įvaikintojų tarnyba (toliau – Globos centras) yra VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras” struktūrinis
padalinys, vienas iš penkių Vilniuje veiklą vykdančių globos centrų.
Mūsų veiklos tikslas – užtikrinti, kad Vilniaus mieste gyvenantiems tėvų globos netekusiems vaikams,
įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje
globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems
globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos
nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė,
psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje
aplinkoje.

2021 metais paslaugas gavo 335
asmenys (esami ir būsimi globėjai,
įtėviai, globojami ir įvaikinti vaikai,
kiti šeimos nariai), kuriems suteikta
3797 informavimo paslaugos, 1529
konsultacijos.

335 paslaugų
gavėjai

Vyko 6 mokymų grupės pagal GIMK
programą, kuriose dalyvavo 40 būsimųjų
globėjų, įtėvių ir budinčių globotojų;
34 asmenys baigė GIMK programos
pagrindinės dalies mokymus.

3797 informavimo
paslaugos

1529 konsultacijos

37 parengtos išvados dėl esamų ir būsimų globėjų (rūpintojų) ir
įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką;
21 parengta rekomendacija iš jų: 7 pageidaujantiems priimti vaiką
laikinai svečiuotis asmenims ; 14 rekomendacijų BVGN
darbuotojams;
stebėti 246 susitikimai su tėvais, artimaisiais vaikų, kurie prižiūrimi
budinčių globotojų šeimose.

Veiklos rezultatai

2021 metais pravedėme 60 val. mokymus pagal GIMK
programą 16 -ai bendruomeniniuose globos namuose
dirbančių specialistų ir 18 val. mokymus pagal
programą ,,Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“,
kuriuose dalyvavo 9 bendruomeniniuose globos
namuose dirbantys specialistai.

Pravedėme 15 seminarų – 22,5 val.
globėjams (rūpintojams), budintiems
globotojams.
Suorganizavome 17 globėjų, įtėvių ir
budinčių globotojų savitarpio paramos
susitikimų.

Dalyvavome ir organizavome 7 renginiuose:
Renginys „Atviras ratas“ organizacijoje "SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija". Renginyje dalyvavo 14 asmenų.
Globėjo dienos minėjimo renginys - piknikas Ozo parke. Renginyje dalyvavo 25 globėjai (rūpintojai) ir
globojami (rūpinami) vaikai.
Globėjo dienos paminėjimo renginys- festivalis VAIKAI YRA VAIKAI Kaune. Renginyje dalyvavo 39 globėjai
(rūpintojai) ir globojami (rūpinami) vaikai.
Socioedukacinė šeimų išvyka Ignalinos rajone. Dalyvavo 34 globėjai (rūpintojai) ir globojami (rūpinami) vaikai.
Socioedukacinė šeimų išvyka į Molėtus. Dalyvavo 16 budinčių globotojų ir jų prižiūrimų vaikų.
Edukacinė programa „Veltinukų gaminimas“ budintiems globotojams. Dalyvavo 5 budinčių globotojų šeimos.
Kalėdinė popietė budinčių globojų šeimoms. Šventėje dalyvavo 7 budinčių globotojų šeimos.

Įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų
teikimas Vilniaus rajono šeimoms“, 2021 metais
suteikėme 768 individualias šeimos konsultacijas
188 šeimoms – 325 asmenims, suorganizavome 19
pozityvios tėvystės mokymų tėvams grupių,
kuriose dalyvavo 199 asmenys, suteikėme 167
mediacijas 52 šeimoms.

Viešinome Globos centro veiklas,
populiarinome vaikų globos
šeimoje ir įvaikinimo institutus.
Gavome paramą iš : VšĮ "Gyvenam",
"UAB Euromonitor", projekto "Vaikų
svajonės" dalyvių.
Padovanojome 97 kalėdines
dovanėles globos centro
koordinuojamų globėjų vaikams.
Įgijome teisę teikti
akredituotas socialinės priežiūros
paslaugas.

Globos centro paslaugų gavėjų
apklausos duomenys

2021 m. sausio mėn. atlikome globos centro paslaugų gavėjų apklausą, kurioje dalyvavo 73
respondentai. Klausėme, ar paslaugų gavėjai yra patenkinti globos centro teikiamomis
paslaugomis, prašėme nurodyti dažniausiai gaunamas paslaugas ir jų naudingumą.

