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2019 m. sausio 16 d.  

įsakymu Nr. V-5  

  

GLOBĖJO (RŪPINTOJO) PARINKIMO GLOBOJAMAM (RŪPINAMAM) VAIKUI  

TVARKOS APRAŠAS  

  

I SKYRIUS  

  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro (toliau-Globos 

centras) Globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo, šeimynos parinkimas vaikui tvarkos aprašas 

(toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja  globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo, šeimynos 

parinkimo vaikui ir  supažindinimo su galimu globoti (rūpinti) vaiku procesą.  

 

II SKYRIUS  

SUPAŽINDINIMO SU GALIMU GLOBOTI (RŪPINTI) VAIKU TVARKA  

  

2. Globos centro specialistai galimam globoti (rūpinti) vaikui ieško būsimų globėjų  

(asmenų/šeimų) pasikeisdami informacija su kitų globos centrų, savivaldybių specialistais. 

Globėjų (rūpintojų) parinkimas – tai pasiūlymas patikėti likusį be tėvų globos vaiką būsimiems 

globėjams (rūpintojams), kurie yra įvertinti kaip tinkami globoti (rūpinti) likusį be tėvų globos 

vaiką.  

3. Likusiam be tėvų globos vaikui ieškoma šeimos, kuri galėtų geriausiai 

tenkinti konkretaus vaiko poreikius, t.y. šeima parenkama vaikui.   

4. Parinkimą atlieka specialistų komanda – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo  

tarnybos specialistai (toliau – VVTAĮT),  socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai), socialiniai 

darbuotojai (atestuoti pagal globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą) (toliau - GIMK), 

psichologai (globos koordinatoriai).   

5. Parinkimas vykdomas remiantis surinkta informacija apie likusį be tėvų 

globos vaiką ir  ketinančią globoti (rūpinti) šeimą, vadovaujantis VVTAĮT pirminiu vertinimu, 

GIMK išvada.   



6. Parinkta šeima turi gebėti atliepti vaiko, kurį galimai globos (rūpins) 

fiziologinius, saugumo, socialinius, savivertės ir pripažinimo, savirealizacijos ir problemų 

sprendimo poreikius.    

7. Parinkus būsimus globėjus (rūpintojus), Globos centras pateikia informaciją 

VVTAĮT apie šeimai parinktą  globoti (rūpinti) be tėvų globos likusį vaiką.  

8. Jei būsimi globėjai (rūpintojai) nesikreipė dėl konkretaus vaiko globos (rūpybos), socialiniai 

darbuotojai (globos koordinatoriai) apie tai informuoja būsimą globėjų šeimą, ir gauna jų 

sutikimą dėl susitikimo su jiems parinktu galimu globoti (rūpinti) vaiku.     

9. Pasiūlymas būsimiems globėjams (rūpintojams) pateikiamas pokalbio su 

globos centro specialistais metu. 

10. Su ketinančiu globoti asmeniu yra pasirašoma nustatytos formos 

konfidencialumo deklaracija.    

11. Globos centro darbuotojai žodžiu pateikia informaciją būsimiems globėjams (rūpintojams) 

apie vaiką, nurodant vaiko stipriąsias ir silpnąsias puses. Būsimiems globėjams  (rūpintojams) 

duodama laiko pamąstyti prieš pateikiant atsakymą.  

12. Būsimiems globėjams (rūpintojams) pateikus teigiamą atsakymą, rengiamas jų susitikimas 

su galimu globoti (rūpinti) vaiku. Susitikimo vieta ir laikas žodžiu derinami su būsimais 

globėjais (rūpintojais) ir globos centro darbuotojais. Būsimi globėjai (rūpintojai) rašo prašymą 

dėl susitikimo organizavimo su vaiku (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir pildomas susitikimo su vaiku 

stebėjimo protokolas (Tvarkos aprašo 2 priedas).  

13. Globos centro specialistai aptaria su būsimais globėjais (rūpintojais) 

susitikimų skaičių, skiriama pakankamai laiko tarpusavio ryšiams užmegzti.   

14. Globos centro specialistai aptaria globos (rūpybos) galimybę su būsimais globėjais 

(rūpintojais) ir vaiku, gebančiu išreikšti savo nuomonę. Rekomenduotina, kad pokalbio metu 

dalyvautų socialinis darbuotojas (globos koordinatorius), psichologas, GIMK specialistas.  

15. Palankiai įvertinus galimybę tapti vaiko globėjais (rūpintojais), būsimieji 

globėjai (rūpintojai) kreipiasi į savo rajono, kuriame gyvena, VVTAĮT dėl globos (rūpybos) 

skyrimo.    

  

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

16. Aprašą įgyvendina Globos centro specialistai.   

17. Aprašas gali būti keičiamas Globos centro direktoriaus įsakymu.  

18. Aprašas skelbiamas viešai Globos centro interneto svetainėje. 



Globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo, šeimynos  

                                                               parinkimas vaikui tvarkos aprašo   

      1 priedas  

 

____________________________________________________________________________________  

 (vardas, pavardė)  

   

____________________________________________________________________________________  

(gyvenamoji vieta, telefono Nr.)  

  

  

VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO 

DIREKTOREI LEOKADIJAI PAVTEL 

  

PRAŠYMAS   

20___m________________mėn____d.   

Kalveliai 

 

Prašau organizuoti susitikimus su galimu globoti (rūpinti) vaiku_________________________________  

____________________________________________________________________________________   

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centre,   

____________________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________             

                                                                    (susitikimo data, laikas)  

  

  

  

  

___________________________                                   ______________________________  

            (parašas)                                                                                                  (vardas pavardė)  

   

  

  

  

  



Globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo, šeimynos  

                                                               parinkimas vaikui tvarkos aprašo   

      2 priedas  

SUSITIKIMO SU GALIMU GLOBOTI (RŪPINTI) VAIKU   

STEBĖJIMO PROTOKOLAS  

______________________________  

(data)  

________________________________________________________________________________  

(vieta)  

Dalyvaujantys asmenys:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

Susitikimo tikslas:    

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

Susitikimo turinys:  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Pasiūlymai ir pastabos:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Protokolą sudarė:                  ___________________                ______________________________     

                                                         (parašas)                                         (vardas pavardė)                                          

  

Su protokolu susipažinau:    ___________________                ______________________________  

                                                          (parašas)                                       ( vardas pavardė)  

                                             ___________________                ______________________________    

                                                           (parašas)                                       (vardas, pavardė)      

  

   


