
SVEČIAVIMASIS

Mano šeima kartu su Linu 
praleisdavo savaitgalius, ir 
galiu pasakyti, kad mūsų 
pokalbiai, žaidimai, bendras 
triūsas sode darė teigiamą 
įtaką ne tik Linui, bet ir 
mūsų vaikams.
Kristina, 51 m.

Palaikymas, kurį jaučiau 
svečiuodamasi Audronės 
šeimoje, buvo labai reikšmingas 
[...], man buvo svarbu, kad jie 
kartojo, jog esu svarbi ir gyve
nime galiu „kažkuo“ tapti. [...] 
Manau, kad Audronės šeima 
yra labiausiai mane vertinę ir 
palaikę žmonės.
Ema, 18 m.

Kas gali priimti vaiką 
svečiuotis? 
• Fiziniai asmenys, įvertinti kaip tinkami priimti vaiką 
svečiuotis.

• Įvertinimą atlieka savivaldybės administracijos Vaiko 
teisių apsaugos skyrius ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių 
dienų nuo prašymo pateikimo dienos. 

• Svečiavimąsi dažnai pasirenka fiziniai asmenys, 
norintys padėti globos namuose augantiems vaikams 
turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti su jais draugystę, 
palaikyti juos dvasiškai ir morališkai. 

SVARBU! 
• Jeigu Jūs nuspręsite kviesti vaikų globos įstaigoje
augantį vaiką svečiuotis į savo namus, turite žinoti, kad
Jums nėra privaloma su juo praleisti kiekvieną savaitgalį. 

• Svarbu susitarti su vaiku dėl tolesnių susitikimų, visada
pranešti, jei susitikti negalite. Taip elgdamiesi, pelnysite
vaiko pasitikėjimą ir padėsite ugdyti jo pasitikėjimą kitais,
suaugusiais žmonėmis.
• Tarp Jūsų ir vaikų globos įstaigos sudaroma sutartis dėl 
vaiko išleidimo laikinai svečiuotis.

Daugiau informacijos:
www.vaikoteises.lt
www.pertvarka.lt



Kas yra svečiavimasis?
• Trumpalaikiai suplanuoti pastovūs susitikimai sa-
vaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su globos 
namuose augančiu vaiku. 

• Svečiavimasis apima vaikų lankymą globos namuose, 
išvykas į gamtą, į miestą, įvairius renginius.

• Taip pat vaikui suteikiama galimybė savaitgalius, 
švenčių dienas ar atostogas praleisti šeimos ar asmens 
namuose.

• Svečiavimosi principai − vaiko interesų pirmenybė, jo 
nuomonės išklausymas, vaiko saugumo užtikrinimas ir 
jo poreikių tenkinimas. 

Priežastys, dėl ko tai 
reikalinga?
• Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, 
tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra 
skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis 
šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį nei 
matė augdamas su biologiniais tėvais.

• Laikinas svečiavimasis skatina vaiko pasitikėjimą 
savimi ir kitais, ugdo atsakomybės jausmą ir formuoja 
teigiamą savęs vertinimą.

Kokie vaikai gali svečiuotis?
• Svečiuotis gali ne jaunesni kaip 5 metų vaikai, augan-
tys socialinės globos įstaigoje.

• Jaunesni vaikai gali būti išleidžiami laikinai svečiuotis 
pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir 
seserų – tačiau ne jaunesni kaip 3 metų.

• Svečiuotis išleidžiami vyresni vaikai, kadangi 
tokio amžiaus vaikams jau galima paaiškinti laikino 
svečiavimosi taisykles. Jaunesnis vaikas nesupras, kad 
jis negyvens nuolatos su asmeniu, kuris priima jį laikinai 
svečiuotis, jog asmuo netaps jo šeima, o bus tiesiog 
draugas, besirūpinantis juo.

Guoda su broliuku Kipru 
pas Jurgą ir Antaną 
svečiuose

MITAS 

Norintieji padėti netekusiems tėvų globos vai-
kams gali tik įvaikinti arba globoti (rūpinti).

TIESA 

Jei norite prisidėti prie globos namuose 
augančių vaikų gerovės, priimkite vaikus laiki-
nai svečiuotis savo namuose. Svečiavimasis - 
tai trumpalaikiai suplanuoti susitikimai su 
vaiku savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų 
metu. 


