2 ŽINGSNIS
Jei Jūs nesate artimasis vaiko giminaitis, privalote
išklausyti mokymus būsimiems globėjams. Moky
mus organizuoja atestuoti Globėjų ir įtėvių mokymo
ir konsultavimo (GIMK) socialiniai darbuotojai.
3 ŽINGSNIS
Išklausę mokymus, būsite įvertintas, ar tinkate būti
globėju. Jei gausite teigiamą įvertinimą, vadinasi,
esate pasirengęs globoti vaiką.
4 ŽINGSNIS
Ar žinote, kad ne Jums parenkamas vaikas, o Jūs
parenkamas vaikui, atsižvelgiant į vaiko poreikius ir
Jūsų lūkesčius. Atsiradus ar esant abipusiam ryšiui
su vaiku, bus nustatoma globa.

Nepamirškite – tai svarbu!
Svarstant apie globą ar jau globojant, Jums gali kilti

Ar žinai:

Lietuvoje kasmet
apie 2 tūkst. vaikų
netenka tėvų
globos.
Lietuvos globos
namuose auga per
3 tūkst. vaikų.
Didžioji dauguma –
vyresni nei 10 metų.

įvairiausių, su globa susijusių klausimų. Dėl jų galite drąsiai
ir nedelsiant kreiptis į savivaldybės administracijos
Vaiko teisių apsaugos skyrių, atestuotus Globėjų ir įtėvių
mokymo ir konsultavimo (GIMK) socialinius darbuotojus,

GLOBA –
rūpestis,
saugumas,
atjauta,
meilė...

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Aš labai svajojau turėti šeimą,
kuri mane mylėtų ir globotų.
Ir nesvarbu, ar ji būtų
turtinga, ar ne.
Tomas, 14 m.

Nė vienas vaikas nėra
„per didelis“ ir niekada
nėra „per vėlu“...
Daugiau informacijos:
www.vaikoteises.lt
www.pertvarka.lt

MITAS

MITAS

Vaikų globos įstaigose auga tūkstančiai našlaičių.

Globoti gali tik jaunos šeimos.

TIESA

TIESA

Per 2015 metus globa, mirus tėvams arba turėtam

Globėju gali būti žmogus nuo 21 iki 65 metų amžiaus,

vieninteliam iš tėvų, buvo nustatyta tik 7 proc. visų

nebūtinai susituokęs, neprivalo turėti jam nuosavybės

per metus nustatytų globos atvejų. Didesnė be tėvų

teise priklausančio būsto. Svarbiausia – turėtų tinka

globos likusių vaikų dalis globojama šeimoje.

mas sąlygas vaikui augti ir ugdytis. Vaiko artimiesiems
giminaičiams (vaiko seneliams, broliams ir seserims) dėl
jų amžiaus galimybė globoti vaiką nėra ribojama.

Tapę globėjais pajutome,
kad tai pats didžiausias gėris,
koks tik galėjo būti mūsų
gyvenime. Esame be galo
laimingi, augindami du
vaikus, kurie į mūsų namus
atnešė pilnatvę ir džiaugsmą.
Alma ir Justas, globėjai

Kada vaikui nustatoma globa?
Kai vaiko tėvai dėl įvairių aplinkybių negali patys auginti

Kokio dydžio yra globos
išmoka?

vaiko. Globa, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo

Vaikui, globojamam šeimoje, jo globos laikotarpiu kas

nustatyta, gali būti panaikinta.

Kas yra vaiko globos dalyviai?

1 bazinės socialinės išmokos dydžio (38 Eur), o nuo

vaiko giminaičiai, globėjas, Savivaldybės administracijos

išmokų dydžio (152 Eur).

Vaiko teisių apsaugos skyrius (VTAS)

Kas yra globa?
Likusio be tėvų globos vaiko priežiūra, auklėjimas ir ugdy

dauja artimasis giminaitis.

interesų gynimas bei atstovavimas.

globos išmokos priedas: nuo 2016 m. sausio 1 d. yra
2017 m. sausio 1 d. numatomas 4 bazinių socialinių

Globėju gali tapti ne jaunesnis nei 21 metų ir ne vyresnis

sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių ir

(152 Eur) globos išmoka. Papildomai mokamas tikslinis

Vaikas, likęs be tėvų globos, jo biologinė šeima – tėvai ar

Kas gali tapti globėju?

mas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų

mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio

nei 65 metų amžiaus, išskyrus atvejus, kai globoti pagei
Dažniausiai globėju tampa artimi vaiko giminaičiai –
seneliai, broliai ar seserys. Jei nėra kitų giminaičių,
galinčių globoti vaiką, globėju gali būti skiriami ir kiti,
giminystės ryšiais su vaiku nesusiję asmenys.

Kaip tapti globėju?
1 ŽINGSNIS
Kreipkitės į savo gyvenamosios vietos savivaldybės
administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, kur
daugiau sužinosite apie reikalavimus globėjams.
Ten galėsite pateikti reikiamus dokumentus. Sky
riaus darbuotojams padedant, bus pradėta globos
šeimoje procedūra.

