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VAIKO PARUOŠIMO ATVYKIMUI / IŠVYKIMUI Į GLOBĖJO (RŪPINTOJO), 

BUDINČIO GLOBOTOJO,  ĮTĖVIŲ ŠEIMĄ  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaiko paruošimo atvykimui/išvykimui į globėjo (rūpintojo) / budinčio globotojo / 

įtėvių šeimą tvarkos aprašas nustato Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro skyriaus 

(toliau – Centras) darbuotojų, budinčių globotojų/ globėjų veiksmus ruošiant vaiką 

atvykimui/išvykimui į globėjo/ globotojo, įtėvio šeimą. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir  darbo ministro 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu  Nr. A1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir 

vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos 

vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Globos centro veiklos ir budinčio globotojo vykdomos 

priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše nuostatų sąvokas. 

 

II. SKYRIUS 

VAIKO PARUOŠIMO ATVYKIMUI Į GLOBĖJO (RŪPINTOJO),/ BUDINČIO 

GLOBOTOJO,  ĮTĖVIŲ ŠEIMĄ ORGANIZAVIMAS 

 

4. Rengiantis susitikti su būsimu globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju, įtėviu, 

pasikalbėti su vaiku apie būsimą šeimą, jos narius, jos gyvenamą vietą, šeimos padėtį, papasakoti 

apie šeimos pomėgius, gyvenimo būdą, aptarti perkėlimo procesą. 

5. Suplanuoti susitikimą (-us) su būsimais globėjais, globotojais, įtėviais. 



6. Sudaryti vaikui galimybę atsisveikinti su jam svarbiais žmonėmis, pasiimti jam 

svarbius ir reikalingus daiktus.  

7. Apgyvendinus vaiką (-us) globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių šeimoje, 

adaptacijos laikotarpiu (kurio trukmė priklauso nuo vaiko amžiaus, patirtų traumų, netekčių, kitų 

veiksnių, bet ne mažiau nei 1 mėnuo), skiriamos Centro specialistų (psichologų, socialinių 

darbuotojų (globos koordinatorių), atestuotų darbuotojų) konsultacijos. 

 

III. SKYRIUS 

VAIKO PARUOŠIMO IŠVYKIMUI IŠ GLOBĖJO (RŪPINTOJO),  BUDINČIO 

GLOBOTOJO ŠEIMOS ORGANIZAVIMAS 

 

8. Vaikas iš globėjų (rūpintojų) ar budinčių globotojų šeimos gali išvykti atgal į savo 

tėvų šeimą, į kitą globėjų šeimą, kuri yra pasirengusi jį globoti nuolatinėje globoje ar į įtėvių šeimą. 

9. Išvykimas iš globėjų (rūpintojų)/budinčių globotojų šeimos vaikui didelis pokytis, 

nes vaikas jau užmezgęs emocinį ryšį su globėjų (rūpintojų)/budinčių globotojų šeima, todėl 

rekomenduojama globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams šią progą pažymėti, įteikti 

vaikui prisiminimo dovaną (nuotraukų albumą). 

    10. Globėjai (rūpintojai), budintys globotojai vaikui turi nežadėti nerealių pažadų dėl 

tolimesnių ryšių: kalbėti apie galimybę bendrauti telefonu ar socialiniais tinklais, galimybę 

aplankyti.  

                    11. Centro specialistai turi užtikrinti, kad globos pabaiga būtų kuo pozityvesnė net 

tada, kai ji staigi ir neplanuota, arba kai globoje buvo didelių sunkumų. 

 12. Vaikui globėjai (rūpintojai), budintys globotojai bei Centro specialistai turi 

paaiškinti kas jo laukia ateityje, kas juo rūpinsis ir kur bus jo namai. Paruošti vaiką grįžimui į 

biologinę šeimą ar perkėlimui į kitų globėjų ar įtėvių šeimą. Rekomenduojama teikti psichologo, 

socialinių darbuotojų (globos koordinatorių), atestuotų darbuotojų konsultacijas. 

____________________________________ 


