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PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO GLOBOS CENTRO GAVĖJAMS
TVARKOS APRAŠAS
1. Psichologas teikia psichologinę pagalbą budintiems globotojams, globėjams, šeimynų
dalyviams, įtėviams bei vaikams, augantiems budinčio globotojo, globėjų (rūpintojų)
šeimoje ir šeimynoje, aptaręs psichologinės pagalbos tikslingumą, dažnumą, trukmę su
globos koordinatoriumi.
2. Rekomenduojama, kad psichologinę pagalbą budinčiam globotojui, globėjui ir
jo prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui teiktų skirtingi psichologai.
3. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus
budintį globotoją, per pirmas 2 savaites po šio fakto budinčiam globotojui
rekomenduojama suteikti 2–5 papildomas psichologo konsultacijas.
4. Esant intensyvios pagalbos poreikiui (kriziniu atveju, kol krizė bus įveikta), psichologas,
derindamas savo veiksmus su kitais, pagalbą teikiančiais specialistais, konsultuoja
budinčius globotojus, globėjus (rūpintojus), šeimynos dalyvius, įtėvius bei vaikus ne rečiau
kaip 2 kartus per savaitę.
5. Esant poreikiui, individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau ar derinamos
su kitų specialistų teikiama pagalba, atsižvelgiant į individualius budinčio globotojo,
globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio, įtėvio ir (ar) vaiko, įvaikio poreikius.
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6. Psichologo veiklos išrašo forma pildoma priklausomai nuo individualios situacijos:
pasibaigus konsultacijų/susitikimų sesijai su klientu (pavyzdžiui, sutarta, jog klientas lankys 10
susitikimų, po jų teikiamas išrašas su rekomendacijomis).
užbaigus procesą, kuomet buvo teikiama psichologo pagalba – po adaptacijos, po perdavimo
tėvams, globėjams (rūpintojams), įtėviams.
esant poreikiui teismui, atvejo vadybininkui, vaiko teisių apsaugos specialistui ir kitiems
specialistams paprašius (vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir nekeliant grėsmės asmens
duomenų apsaugai).
poreikių vertinimo metu sudarant pagalbos planą (jei pagalbos plane numatyta psichologo
pagalba)
organizuojant pagalbos plano peržiūras (jei pagalbos plane numatyta psichologo pagalba)

Išrašo forma gali būti pildoma ir kitais aukščiau neišvardintais atvejais. Užpildytos išrašų formos
turi būti segamos į kliento bylą.
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