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Įžanga
Įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą valstybinį 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“ buvo atliktas dviejų dalių tyrimas.
Projekto vykdytojas - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos.
Projekto partneris – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Tyrimo tikslai.
1. Sužinoti gyventojų požiūrį į institucinės globos pertvarką, pertvarkos žinomumą.
2. Sužinoti gyventojų požiūrį į į įvaikinimą, globą ir rūpinimąsi.
3.
Išsiaiškinti institucinės globos pertvarkos dalyvių požiūrį į institucinės globos pertvarką, jos
žinomumą.
4. Sužinoti skirtingas patirtis turinčių asmenų (pertvarkos dalyvių ir Lietuvos gyventojų) nuomones,
baimes, lūkesčius, vyraujančius mitus bei neigiamas nuostatas.
Tyrimo dalys:
3. I. LIETUVOS GYVENTOJŲ POŽIŪRIO Į INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKĄ
ir
4. II. LIETUVOS GYVENTOJŲ POŽIŪRIO Į ĮVAIKINIMĄ, GLOBĄ IR RŪPINIMĄSI
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Tyrimo metodologija
Informacijai surinkti buvo naudojama kokybinė ir kiekybinė metodologija. Duomenys buvo
renkami atliekant reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą, grupinį interviu (ang. Focus
groups) ir internetinę anketinę tikslinių grupių apklausą.
Pagrindiniai tyrimo metodai:
o REPREZENTATYVI GYVENTOJŲ APKLAUSA. Apklausti gyventojai nuo 18 iki 65 metų amžiaus
1007 respondentai. Buvo atrinkti 65 taškai, kad reprezentuotų visus šalies regionus.
1.

Lietuvos gyventojų požiūris į institucinės globos pertvarką

2.

Lietuvos gyventojų požiūris į įvaikinimą, globą ir rūpinimąsi

o INERNETINĖ TIKSLINIŲ GRUPIŲ APKLAUSA. Apklausti 27 globos įstaigų darbuotojai bei jų
gyventojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, 511 respondentų.
1.

Lietuvos gyventojų požiūris į institucinės globos pertvarką

o FOKUSUOTA GRUPIŲ DISKUSIJA. Įvyko 6 fokusuotos grupinės diskusijos. Viso dalyvavo 61
respondentas, globos įstaigų darbuotojai bei jų gyventojai, nevyriausybinių organizacijų
atstovai.
1.

Lietuvos gyventojų požiūris į institucinės globos pertvarką

2.

Lietuvos gyventojų požiūris į įvaikinimą, globą ir rūpinimąsi
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Institucinės globos žinomumas (%)
Ar žinote kas yra institucinė globa?

N=1007

Kas yra institucinė globa, dažniau žino moterys, didesnių pajamų grupės atstovai, vaikų turintys respondentai.
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Institucinės globos suvokimas (%)
Kurie iš teiginių Jums labiausiai asocijuojasi su institucine globa?

N=1007

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Nuomonę, kad jeigu nebūtų globos institucijų, asmenys būtų palikti likimo valiai, dažniau išreiškė vyrai, 18-35 m. respondentai, didžiausių
pajamų grupės atstovai. Su organizacijomis, kurios teikia profesionalią, etišką pagalbą sveikatos sutrikimų turintiems asmenims, institucinę
globą dažniau sieja vyriausi (56 m. ir vyresni) apklaustieji, mažesnių miestų gyventojai. Valstybės pastangų reformuoti globos institucijų sistemą
stoką dažniau akcentavo 26-45 m. respondentai, aukščiausio išsimokslinimo atstovai, didmiesčių gyventojai.
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Susidūrusieji su institucine globa (%)
Ar esate tiesiogiai susidūrę su institucine globa?

N=1007

Susidurti su institucine globa dažniau teko moterims, 36 m. ir vyresniems respondentams, vaikų turintiems tyrimo dalyviams.
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Institucinės globos įstaigos (%)
Prašome nurodyti, kurios iš išvardintų įstaigų, Jūsų manymu, yra institucinės globos įstaigos?

N=1007

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Kūdikių namus institucinės globos įstaigoms dažniau priskyrė moterys, 36 m. ir vyresni respondentai, vaikų turintys tyrimo dalyviai. Slaugos,
psichiatrijos ligonines – 36 m. ir vyresni apklaustieji, žemiausio išsimokslinimo atstovai, vaikų turintys respondentai ir mažesnių miestų bei
kaimo vietovių gyventojai.
9

Institucinės globos sistemos Lietuvoje vertinimas (%)
Kaip įvertintumėte esamą institucinės globos sistemą Lietuvoje?

N=1007

Vidutinis vertinimas

5,93

Tarp susidūrusių su
institucine globa

5,72

Tarp nesusidūrusių su
institucine globa

5,97

Palankiau institucinės globos sistemą Lietuvoje vertina jauniausi (18-25 m.) respondentai.
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Pritarimas globos sistemos pertvarkai Lietuvoje (%)
Kaip manote, ar reikėtų keisti globos sistemą Lietuvoje?

N=1007

N=174

N=833

Pritarimą dažniau išreiškė 36 m. ir vyresni respondentai, aukštesnio išsimokslinimo atstovai, vaikų turintys apklaustieji.
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Pageidaujami pokyčiai globos sistemoje Lietuvoje (%)
Pažymėkite siūlymus, kuriems pritartumėte keičiant globos sistemą Lietuvoje.

N=575*
*Manantys, kad reikia keisti
globos sistemą Lietuvoje

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Nuomonę, kad reikėtų didinti finansinę paramą asmenims, globojantiems namuose savo neįgalius vaikus ar artimuosius, dažniau išreiškė
aukštesnio išsimokslinimo atstovai, didmiesčių gyventojai.
Darbuotojų, besirūpinančių be tėvų globos likusiais vaikais ir psichinę / protinę negalią turinčiais suaugusiais, skaičiaus didinimui dažniau
pritartų moterys, aukštesnio išsimokslinimo atstovai.
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Atsakomybė už vaikus, likusius be tėvų globos (%)
Kaip manote, kas turėtų pasirūpinti vaikais ir kūdikiais, likusiais be tėvų globos?

N=1007

Šeimai bei kitiems artimiesiems šią atsakomybę dažniau priskirtų 26-45 m. respondentai, žemesnio išsimokslinimo atstovai ir mažesnių miestų
bei kaimo vietovių gyventojai. Valstybinėms institucijoms – didmiesčių gyventojai. Profesionaliems globėjams – aukštesnio išsimokslinimo
apklaustieji.
13

Vykdomos institucinės globos pertvarkos žinomumas (%)
Ar girdėjote apie vykdomą institucinės globos pertvarką?

N=1007

Vykdomą institucinės globos pertvarką dažniau žino 36 m. ir vyresni respondentai, aukščiausio išsimokslinimo atstovai, vaikų turintys
apklaustieji ir mažesnių miestų gyventojai.
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Informacijos apie sistemos pertvarką šaltiniai (%)
Iš kur sužinojote apie sistemos pertvarką?

N=402*
*Žinantys apie vykdomą
institucinės globos pertvarką

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Televiziją dažniau paminėjo mažesnių miestų ir kaimo vietovių gyventojai. Internetą bei socialinius tinklus – 18-35 m. respondentai, aukščiausio
išsimokslinimo, didžiausių pajamų grupės atstovai ir didmiesčių gyventojai. Laikraščius / spaudos leidinius – 36 m. ir vyresni apklaustieji bei
mažesnių miestų gyventojai.
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Sutikimas, kad kaimynystėje įsikurtų globos namai (%)
Ar sutiktumėt, kad Jūsų kaimynystėje įsikurtų globos namai?

N=1007

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Su visais variantais dažniau sutiktų moterys, 56 m. ir vyresni respondentai, vaikų turintys apklaustieji ir didmiesčių gyventojai.
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Asmenys, su kuriais nenorėtų dirbti ar mokytis kartu (%)
Prašome nurodyti, su kuo iš išvardintų grupių nenorėtumėte dirbti ar mokytis kartu?

N=1007

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Su visomis grupėmis dirbti ar mokytis dažniau sutiktų moterys ir didmiesčių gyventojai.
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Vaikų globos namuose Lietuvoje gyvenančių vaikų skaičius (%)
Kaip manote, kiek vaikų, netekusių tėvų globos, gyvena vaikų globos namuose Lietuvoje?

N=1007
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Nuomonė dėl globos namuose gyvenančių asmenų diskriminacijos
(%)

Kaip manote, ar asmenys ir vaikai, gyvenantys globos namuose, yra diskriminuojami?

N=1007

Nuomonę, kad globos namuose gyvenantys asmenys ar vaikai yra labai diskriminuojami, dažniau išreiškė mažesnių miestų ir kaimo vietovių
gyventojai.
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Lietuvos globos institucijose gyvenančių asmenų su proto ir / ar
psichikos negalia skaičius (%)
Kaip manote, kiek Lietuvos globos institucijose gyvena asmenų, kuriems nustatyta proto ir / ar psichikos negalia?

N=1007
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Nuomonė dėl protinę ar / ir psichinę negalią
turinčių asmenų diskriminacijos (%)
Kaip manote, ar asmenys, turintys protinę ar / ir psichinę negalią visuomenėje yra diskriminuojami?

N=1007

Nuomonės,kad protinę ar / ir psichinę negalią turintys asmenys visuomenėje yra labai diskriminuojami, dažniau laikosi moterys ir mažesnių
miestų gyventojai.
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Sutikimas rūpintis vaiku, turinčiu psichikos ir / ar proto sutrikimą (%)
Ar sutiktumėte rūpintis vaiku, turinčiu psichikos ir / ar proto sutrikimą?

N=1007
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Internetinė anketinė apklausa.
Tikslinių grupių apklausa.
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Gyvenimo sąlygos valstybinėse globos institucijose(%)
Atsakymas į teiginį: gyvenimo sąlygos valstybinėse institucijose.

N=503

Teigiamai galvoja du iš trijų vaikų globos auklėtinių, 3 iš 4 suaugusiųjų globos įstaigų gyventojų bei keturi iš penkių darbuotojų. Išsiskiria
nuomonė pritariančių NVO atstovų, teigiamai galvoja 18%.
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Požiūris į institucinės globos pertvarką(%)
Ar reikėtų keisti esamas globos sistemas?

N=503

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Didžiausią daugumos pritarimą sulaukė siūlymas didinti darbuotojų, dirbančių globos įstaigose skaičių.
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Fokusuota diskusija.
Požiūris į institucinės globos
pertvarką.
Lietuvos gyventojų bei pertvarkos dalyvių pasisakymų analizė
leido išskirti 3 pagrindines tematines požiūrio į institucinę globą
linijas:
o Esamos institucinės globos sistemos vertinimas;
o Pertvarkos žinomumas;
o Pertvarkos eigos vertinimas bei bendruomenės įsitraukimo
reikšmė.
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Esamos institucinės globos sistemos vertinimas.
Asociacijos.
oIšryškėjo neigiama dalyvių nuostata, apibūdinant turimą informaciją apie globos įstaigas.
oDaugelis asmenų institucinę globą vertino per savo jausmų, savijautos ar emocijų prizmę.
Diana: <...> Institucinė globa, man tai atrodo, pirmoj vietoj asocijuojasi su vaikų namais - su tuo
kai vaikam be tėvų suteikiama valstybinė globa ir jie tiesiog gyvena bendrai vaikų namuose ten
kur nors <...> nuo vaikystės kažkaip man, kiek girdėjau apie vaikų namus, tai tokį šiurpą kėlė
dalykas ir labai gaila būdavo visą laiką tų vaikų, nes tai yra visiškai kitaip nei augt tiesiog
šeimoj, kad ir kaip ten bebūtų su ta šeima.

Esamos institucinės globos sistemos vertinimas.
Žiniasklaidos vaidmuo.
o Daugelis apklaustųjų tvirtino, kad informaciją globos įstaigų tema sužino iš žiniasklaidos (iš žinių,
medijų apskritai bei konkrečios laidos „Valanda su Rūta“, kuri, anot jų, daro įtaką visuomenės
nuomonei) – žiniasklaidos vaidmuo ypač svarbus formuojant viešąją nuomonę.
o Išryškėjo nuomonė, kad institucinės globos įstaigų – tiek vaikų, tiek neįgaliųjų asmenų – įvaizdis
kuriamas iš vienos, daugiausiai iš neigiamos, pusės. Visuomenės nariai bei institucinės globos
įstaigų/NVO atstovai patys kelia klausimus, kodėl taip yra, kad juos pasiekia tik neigiama
informacija.
Ieva: <...> [stereotipai] formuojami yra per žiniasklaidą, tikrai labai sparčiai, nes mes
prisiklausome visko - arklidės, karvidės, kaniūškės ir ko tiktai nebuvo. Ten ,viskas be langų,
viskas baisu, darbuotojai muša, smurtauja ir visa kita <...>
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Esamos institucinės globos sistemos vertinimas.
Stereotipai, mitai.
o Kalbėdami apie globos įstaigų gyventojus – vaikus, tiek asmenis turinčius psichinę negalią
atskleidė visuomenėje vyraujančius mitus. Manoma, kad vaikai iš globos įstaigų yra blogi, o
neįgalieji – pavojingi.
o Tiesioginė patirtis - anot diskusijos dalyvių, galėtų ne tik padėti sugriauti vyraujančią visuomenės
nuomonę, bet ir pakeisti požiūrį. Nors susiduriant tiesiogiai su stereotipiniu įvaizdžiu bandomos
pritaikyti žinomos elgesio, veiksmų schemos, tačiau ilgainiui įsitikinimai keičiasi, atsiranda nauja,
pozityvi patirtis bei nuomonė.

Nauda ir trūkumai.

o Pastebima, kad globa institucijose gyventojams yra reikalinga, kita vertus – atimanti visus
savarankiško gyvenimo pagrindus, jiems labai trūksta gyvenimiškų, praktinių įgūdžių, kurie
išmokstami socializacijos metu šeimoje.
Nijolė: <...> Jam ten viską duoda duoda, viskuo rūpinasi, jie negauna jokių savarankiškumo
įgūdžių, nieko nemoka, nieko nežino, nei su pinigais kaip elgtis, nes jis neturi tų pinigų, viskas
padėta, paduota, po to 18 sukako ir tu esi laisvas. O kur tau eiti? <...>

Bendruomenės reikšmė.
o Atkreiptas dėmesys, kad bendruomenės ir institucinės globos sistemoje esančių asmenų santykį
reikia plėtoti, stiprinti - tokiu būdu mažės atskirtis bei susiformavę stereotipai.
o Diskusijų metu išsikristalizavo galimai probleminė globos įstaigų sritis, dėl kurios bendruomenės
nariai atsisako investuoti savo laiką į bendravimą – neigiamas institucijų darbuotojų, administracijos
požiūris į pašalinius asmenis.
Nijolė: <...> Užmegzti santykius su globos namų administracija buvo nelabai lengva, todėl, kad jie
nesuprato ko mes čia ateinam: "juk tie vaikai viską gauna" <...>
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Institucinės globos pertvarkos žinomumas
o Visuomenės nariai, nedirbantys ir neturintys tiesioginio kontakto su globos įstaigomis, apie
vykdomą pertvarką pasakyti galėjo tik bendruosius dalykus (kad procesas vyksta, kad yra girdėję
apie jį, kad kuriamos šeimos iš keleto vaikų).
o Nevyriausybinės organizacijos atstovai (pasidalindami savo asmenine patirtimi bei įspūdžiais apie
pertvarką) teigė, kad pertvarkos procesai yra migloti tiek darbuotojams, tiek gyventojams - tai
kelia įtampą, baimę, nepasitikėjimą.

Geroji praktika.
o Diskusijos metu dalyviai lygino įstaigas tarpusavyje ir tarpvalstybiniu lygmeniu (pateikiami
pavydžiai, tų, iš kurių galėtų/turėtų pasimokyti pertvarkos vykdytojai).
Kristina: Ir pavyzdžiui užsienio šalyse, <...> integruotos ir institucijos bendruomenėj, tiesiog net
neatskiri kuris namas yra šiaip ten žmogus, kuris gyvena, ar va tarkim ta institucija kuri teikia
pagalbą vaikui. Ir tiesiog užsienyje tai yra užtikrinta, kad institucija eina pati pas bendruomenę
papasakoti, vat čia gyvens šeši vaikai, kurie vat vagia, bėga ir galbūt vartoja narkotines
medžiagas, bet mes užtikrinam, kad mes vat teikiam tokią ir tokią priežiūrą, ir išnuomojam.
<...> Arba kaip ir Jūs sakote - kad kartu su vaiku nueina, vaikas atsiprašo ir ten va sutvarko va
tą ką sulaužė ar panašiai. Viskas. Ir viskas puikiai veikia, tai mes turim sukurti tam tikrus
mechanizmus, tuos pirmuosius, nes natūralu, kad žmonės bijos, nes yra išankstinės nuostatos,
ne tai kad vat atsikėliau ir prezidentė pasakė kad čia dabar reikia vaikus mylėt ir aš jau myliu.

32

II dalis
Lietuvos gyventojų
požiūrio į įvaikinimą,
globą ir rūpinimąsi
tyrimo pristatymas

Respondentų socialinės-demografinės
charakteristikos (%)
Lytis
Pagrindinis
užsiėmimas
Amžius
Šeiminė
padėtis

Išsimokslinimas

Ar turite vaikų?
Namų ūkio narių
skaičius

Pajamos
per mėnesį į rankas

Gyvenamoji
vieta

34

Informacijos apie vaikų globą / įvaikinimą šaltiniai (%)
Iš kokių informacijos šaltinių sužinote apie vaikų globą / įvaikinimą?

N=1007

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Apskritai daugiau informacijos šaltinių paminėjo didesnių pajamų grupės atstovai ir vaikų turintys respondentai. Televiziją dažniau įvardino 46
m. ir vyresni apklaustieji, žemesnio išsimokslinimo atstovai, mažesnių miestų ir kaimo vietovių gyventojai. Internetą – 18-25 m. respondentai,
aukščiausio išsimokslinimo atstovai.
35

Vaikų, neįgalių vaikų, kūdikių globos įstaigų veiklos vertinimas (%)
Kaip Jūs vertinate vaikų, neįgalių vaikų, kūdikių globos įstaigų veiklą?

N=1007

Vidutinis vertinimas

6,04
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Vaikų patekimo į vaikų globos įstaigas priežastys (%)
Kaip manote, dėl kokių priežasčių vaikai dažniausiai patenka į vaikų globos įstaigas?

N=1007

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Net 40 proc. respondentų nurodė klaidingą priežastį, dėl ko vaikai dažniausiai patenka į vaikų globos namus.
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Už vaikus atsakingos pusės, kuomet tėvai negali jais pasirūpinti (%)
Kas, Jūsų nuomone, privalo pasirūpinti vaikais, kurių tėvai negali to padaryti?

PIRMA VIETA

N=1007

ANTRA VIETA

TREČIA VIETA

Vaiko giminėms šią atsakomybę dažniau priskirtų žemiausio išsimokslinimo, kaimo vietovių gyventojai. Valstybinėms institucijoms – didžiausių
pajamų grupės atstovai ir didmiesčių gyventojai.
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Nuomonė, ar yra valstybių, kuriose nėra vaikų globos namų (%)
Kaip manote, ar yra valstybių, kuriose nėra vaikų globos namų?

N=1007

Nuomonės, kad yra valstybių, kuriose nėra vaikų globos namų, dažniau laikosi aukščiausio išsimokslinimo respondentai, vaikų turintys
apklaustieji.
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Informacijos apie įvaikinimą viešojoje erdvėje pakankamumas (%)
Ar Jums pakanka informacijos viešojoje erdvėje apie įvaikinimą?

N=1007

Pasitenkinimą informacijos kiekiu dažniau išreiškė mažesnių miestų gyventojai.
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Nuomonė apie vaikus įsivaikinusius asmenis (%)
Su kuriais iš žemiau pateiktų teiginių apie asmenis, kurie yra įsivaikinę vaiką, Jūs sutinkate?

N=1007

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Nuomonę, kad dauguma tokių žmonių galima pasitikėti, dažniau išreiškė 46-55 m. respondentai, aukščiausio išsimokslinimo, didesnių pajamų
grupės atstovai. Kad daugumai tokių žmonių rūpi visuomenės gerovė – 36-45 m. apklaustieji, didžiausių pajamų grupės atstovai ir vaikų turintys
respondentai.
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Priežastys, kodėl dėl įvaikinimo nesikreipiama dažniau (%)
Kaip manote, dėl kokių priežasčių nesikreipiama dėl įvaikinimo dažniau?

N=1007

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Ilgą įvaikinimo procedūrą dažniau akcentavo moterys, didesnių pajamų grupės atstovai. Neigiamą visuomenės nuomonę dėl globos įstaigose
augančių vaikų – vyrai, aukščiausio išsimokslinimo, vidutinių ir didesnių pajamų grupės atstovai, mažesnių miestų gyventojai. Baimę, kad
nepavyks sulaukti pagalbos iš šalies – kaimo vietovių gyventojai. Nepakankamą informacijos kiekį ir asmenines priežastis – vidutinių pajamų
grupės atstovai.
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Sutikimas įvaikinti vaiką, turintį sveikatos sutrikimų (%)
Ar sutiktumėte įvaikinti vaiką, turintį sveikatos sutrikimų?

N=1007

Teigiamai dažniau atsakė 26-35 m. respondentai, mažesnių miestų ir kaimo vietovių gyventojai.
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Nuomonė apie asmenis, globojančius vaiką (%)
Su kuriais iš žemiau pateiktų teiginių apie asmenis, kurie globoja vaiką, Jūs sutinkate?

N=1007

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Nuomonę, kad dauguma tokių žmonių galima pasitikėti, dažniau išreiškė aukščiausio išsimokslinimo, didžiausių pajamų grupės atstovai, vaikų
turintys apklaustieji.

44

Institucijos, į kurias kreiptųsi norėdami įvaikinti ar globoti vaiką (%)
Kur kreiptumėtės, jeigu svarstytumėte įvaikinti arba globoti vaiką(-us)?

N=1007

*Galimi keli atsakymai,
suma viršija 100%

Vaiko teisių apsaugos skyrių miesto, rajono savivaldybėje dažniau nurodė mažesnių miestų ir kaimo vietovių gyventojai.
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Fokusuota diskusija.
Požiūris į įvaikinimą, globą bei
rūpinimąsi.
Lietuvos gyventojų pasisakymų analizė leido išskirti 4
aktualias temas:
o
o
o
o

Įvaikinimo ir globos motyvų;
Vaikų iš globos įstaigų bei globėjų/įtėvių vertinimas;
Neįgaliųjų vaikų įvaikinimo klausimas;
Požiūris į vaikų globos įstaigas.

46

Požiūris į įvaikinimą, globą bei rūpinimąsi. Įvaikinimo motyvai.
oDaugelis informantų nėra galvoję apie galimybę įvaikinti ar globoti tėvų globos netekusį vaiką.
o Savo pasirinkimą argumentuoja turima neigiama informacija, neigiamais pavyzdžiais iš savo ar
artimųjų aplinkos, finansinėmis bei socialinėmis galimybėmis.
o Apklaustieji įvaikinimo galimybę rimtai svarstytų, jeigu tas vaikas būtų giminaitis, draugų ar
pažįstamų vaikas.
oEsant būtent tokiai situacijai, įvaikinimas vertinamas palankiai.
oIšskirta asmenų grupė, kuri įvaikina arba imasi rūpintis vaikais, – gerų idėjų, tikslų vedami
asmenys (galimai jie turi savo vaikų, užauginę savo biologinius vaikus, tačiau dėl noro padėti imasi
rūpintis kitais).
Janina: Aš tai jau sakiau, bet dar kartą pasikartosiu – niekada gyvenime. Suprantu aš, kad gal
ten ne visi tie vaikai blogi ir panašiai, nu bet aš tai kalbu apie tikrą atvejį, ir ką jis ten išdarinėja,
kaip neleidžia kitiems gyventi, pinigus visus atima narkotikams, nu tai čia taip yra, realybė.
Tikrai nieks to nenori, kad taip jiems būtų – norima juk gražiai gyventi, o ne kelti sau ir kitiems
problemas.
Joana:<...> Turi būt labai darnus santykis su partneriu. Jeigu taip, nes tai yra tu atidirbi darbą
vieną ir tu parėjęs namo dar dirbi bendravimo, auklėjimo prasme. Aš manau, kad šie, įvaikinti
vaikai, reikalauja daugiau negu šiaip tavo asmeniniai vaikai. Ir jie problemų galbūt
socializuojantis patiria šiek tiek daugiau, dėl to to dėmesio reikia daugiau.
Rokas: <...> šeima, negalėjo susilaukti vaikų ir įsivaikino du vaikus. Berniuką ir mergaitė. Ir su
juo buvo įdomu diskutuoti, nes dėl ko taip. Sako buvo du keliai pasirinkti - arba tu eini per tuos
daktarus, moki tuos pinigus ir ne faktas, kad tu susilauksi savo; arba tu tuos pinigus kuriuos
sumokėsi daktarams atsidedi, įsivaikini vaiką ir jį užaugini, nes praktiškai ta pati suma išeina.
Nu ir jie nusprendė, kad geriau jie įsivaikins. Jie įsivaikino berniuką ir mergaitę. Nu tai čia, irgi,
čia toks požiūris jeigu tokių gyvenimiškų istorijų ten daugiau kalbėtų, daugiau rodytų, nu kodėl
taip nusprendėt, kas ten taip lėmė tą pasirinkimą. Tai manau ta nuomonė visuomenės irgi
keistųsi.
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Požiūris į įvaikinimą, globą bei rūpinimąsi. Kliūtys.
o Didžiausia ir dažniausia kliūtimi buvo įvardijamas biurokratinis aparatas – įvaikinimo procesas yra
ilgas, užsitęsiantis.
Joana: Jo, tas įsivaikinimo procesas yra labai ilgas. Ir ten tų konsultacijų, seminarų iš tikrųjų jie
palieka vietos pamąstyti, apsispręsti tiems patiems tėvams ir tie psichologai na, pačiai teko
dalyvauti tai labai kokybiški ten tie mokymai, bet tas popierių tvarkymas ilgas procesas ten
tikrina, tas vaikščiojimas į namus, ar sąlygos, kokios, na tas labai daug, labai tokio
biurokratinio proceso. Tai jie dabar yra tame.
o Būtina išskirti vieno dalyvio analogų neturintį palyginimą - visuomenėje yra susidariusi klaidinga
nuomonė apie įvaikinimo procesą.
ROKAS: Bet su tuo vat draugu, kalbėjau, kuris du vaikus įvaikinęs, tai man patiko jo tas
pasakymas "Banke paskolą gauti yra sunkiau ir daugiau dokumentų reikia pateikti negu
įvaikinti.”
o Dar viena kliūtis įvaikinti – informacijos stoka (vien iš pašnekovų girdimos ir turimos informacijos
apsispręsti įvaikinti yra mažai tikėtina).
o Žiniasklaidoje turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys pasakojant gerąsias įvaikinimo istorijas,
įvaikinimo mitų sklaidymas, pateikiama daugiau informacijos apie pačius vaikus bei įvaikinimo
procedūras (pasakojant jų reikšmę ir naudą) .
Gytis: Sunku taip iškart pasakyti. Ta prasme vistiek ten juk turi būti vaikų, kurie gerai mokosi,
gal kokiose olimpiadose dalyvauja, arba gal žaidžia ką, sportuoja. Gal laimi kokias ten
varžybas ar panašiai, ar šoka... Vis tiek juk turi ten būti tokių vaikų. Tai apie juos galima
rašyti, parodyti kad nu va vaikų namuose auga ir protingi ir talentingi vaikai, bet apie tai
kažkodėl nekalbama.
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Požiūris į įvaikinimą, globą bei rūpinimąsi. Požiūris į
globėjus/įtėvius.
oNeišvengiamai minimos globėjo bei įtėvio sąvokos.
oVisuomenės nariai supranta šių terminų skirtumus.
o Pastebėta, kad visų pirma turėtų būti išbandoma globa, kurios metu įsitikintumei, ar gali ryžtis
įvaikinimui.
Onutė: Šiaip tai aš galvoju, kad jie šaunuoliai. Turbūt nesiryžčiau niekada, nežinau, niekada
nesakyk niekada, bet aš manau, kad pasiimti, sakykim, vis tiek svetimą vaiką, kaip savo iš kažkur
kitur, ne savo kraujo, nu tai aš manau, kad čia yra toks gražus poelgis, juo labiau iš tikrųjų paimti
vaiką kuris neturi šeimos ir jį globoti arba įvaikinti tai aš manau, kad tai yra gražus poelgis.

Vaikai iš globos įstaigų visuomenės akimis.
o Gaji visuomenės nuomonė, kad vaikai iš globos įstaigų apibūdinami kuriant priešpriešą bei
lyginant juos su kitais vaikais: „svetimas-savas“, „biologinis-nebiologinis“, „normalus ir ne“.
o Dažniausiai įsivaizduojama, kad globos namuose gyvena „banda“ vaikų, kurie kovoja už išlikimą
(dėl neigiamo žiniasklaidos dėmesio bei akcentavimo toks požiūris dar sustiprinimas).
Gytis: Kai savanoriavau vaikų namuose, tai tikrai nemačiau ten blogų vaikų. Visi jie buvo
ištroškę dėmesio ir šilumos... Aišku ne visi buvo vienodi... Vieni labiau bendravo kiti mažiau,
vieni drąsesni kiti labiau užsidarę... Nu bet tikrai jie nėra blogi.
Ramutė: Mes galbūt tiesiog tuos vaikus iš vaikų namų, tiesiog taip jau nurašom, kadangi jie iš
vaikų namų. Nesvarbu, kad ten turtingo tėvo vaikas padaro kažkokį nusikaltimą, bet tai yra
gerai, arba jį išperka, o to vaiko kuris iš vaikų namų, lyg tai yra blogas, nes jis iš vaikų namų.
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Požiūris į įvaikinimą, globą bei rūpinimąsi. Vaikai iš globos
įstaigų visuomenės akimis.
oKitas svarbus įsivaizdavimas, kuris daro įtaką įvaikinimui – genų įtaka.
o Visuomenės nariai nėra visiškai tikri ar vaikas gali paveldėti neigiamas savo biologinių tėvų
savybes, ydas (polinkį į alkoholį, narkotikus), tačiau to prisibijoma.
o Įvaikintas ar globojamas vaikas siejamas su didele atsakomybe - suaugęs asmuo visuomet jaus
dvigubai didesnę atsakomybę už tinkamą jo auklėjimą, ugdymą bei poreikių tenkinimą.
Austėja: <...> Genai yra vienas iš lemiančių veiksnių, bet ne vienintelis. Daug lemia aplinka,
kurioje išmokstamas tam tikras elgesys... Ką matai, tą esi linkęs kartoti. Ir tai daroma
nesąmoningai. Elgesio išmokstama, o ką gali mokėt kūdikis? Jis dar nieko nematęs,
neužprogramuotas. O genai... Manau, kiekvienoj giminėj yra juodų avių... Na žmonės pasirenka
kitą kelią, o kodėl sunku paaiškinti.
Ona: Tai taip, bet su savu tu surandi bendrą kalbą, nes kažkaip laisviau jautiesi. Žinai kur
paspausti, ir kiek gali sau leisti ir kiek jis gali sau leisti, žinai. Tai nekariauji gi su juo. Bet kažkaip
man vis tiek atrodo, kad ta riba išlieka.. Moralinė aš turiu omeny, nes atsakomybė turbūt už
svetimą vaiką yra žymiai didesnė nei už savo.
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Požiūris į įvaikinimą, globą bei rūpinimąsi. Neįgalieji vaikai.
oApie neįgalius vaikus mąstoma empatiškai, bandoma atjausti juos.
oDažniausiai įvardinama tokių vaikų nenorėjimo įsivaikinimo priežastis – neįgaliam vaikui reikia dar
daugiau laiko, finansinių resursų.
ROKAS: Jo, čia yra išvis iššūkis. Jeigu šiaip pas mus yra sunku su įgaliais tais vaikais. Su jų globa
bei rūpinimusi, tai aš garantuoju kad su neįgaliais, net nesvarbu kokią negalią turinčiais yra dar
blogesnė situacija. Man šie vaikai yra aukos – jie vargšai, tačiau nors ir norėčiau, aišku norėčiau,
bet nemanau kad juos kas nors paims iš globos namų. Dauguma, jaučiu ten ir pateko nes ligoti.
Dažnai apie tai rodo reportažus. Nu kad tipo va, gimė ligotas, tėvas pabėgo, motina irgi nei šiokia
nei tokia. Ir tada vaikas į vaikų namus keliauja... <...>
Aldona: Aš vis galvoju, kaip jaučias neįgalieji mūsų visuomenėj... Agresyvioj, pilnoj neapykantos
kitokiems. Pavyzdžiui, Anglijoj atrodo tokių žmonių pilna... Tai gali pamatyt viešajam transporte su
palyda, tai parke vaikštant... Tai nėra gėda, tai normalu... O pas mus jie slepias yra slepiami... Gal
iš baimės patyčių, smurto...

51

ačiū
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