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    Globėjas (rūpintojas) – tai asmuo ar 

šeima, kurie globoja (rūpina) vaiką, 

netekusį tėvų globos. Globėjas prisiima 

atsakomybę už globojamą vaiką. Tai ne 

tik vaiko priežiūra, bet ir auklėjimas, ugdymas, saugios aplinkos užtikrinimas, vaiko interesų 

užtikrinimas ir pan. Pastaraisiais metais vis daugiau vaikų, netekusių tėvų globos, apgyvendinami 

globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ar globėjų giminaičių šeimose, tačiau visuomenėje vis dar 

egzistuoja įvairūs mitai apie globą ir įvaikinimą.  

     Pirmas mitas. Sunkus ir ilgas kelias norint tapti globėju (rūpintoju).  

Pageidaujantiems tapti globėju (rūpintoju) dokumentus galima pateikti Raseinių pagalbos šeimai namų 

Globos centre, kuriame dirbantys globos koordinatoriai suteiks išsamią informaciją apie reikiamų 

dokumentų pateikimo tvarką. Globos centro socialinės darbuotojos – globėjų ir įtėvių mokymo ir 

konsultavimo (GIMK) specialistės pakvies į mokymus, kuriuos reikia išklausyti, norint tapti globėju 

(rūpintoju). GIMK programos mokymai periodiškai vyksta Raseinių pagalbos šeimai namų Globos 

centre. 

       Antras mitas. Tik pasiturinčios šeimos gali globoti ar įvaikinti. 

Globėjams (rūpintojams) nėra būtinas nuosavas būstas, tačiau atsižvelgiama ar vaikas turės savo 

asmeninę erdvę, sąlygas ruošti pamokas, žaisti ir pan. Nėra nustatyta, kokias pajamas būtina gauti norint 

globoti vaiką. Kiekvienu atveju vaiko teisių apsaugos specialistai sprendžia atskirai, ar būsimi globėjai 

sugebės užtikrinti būtinus vaiko poreikius. Vaikui reikia ne prabangos, o kad juo rūpintųsi, jį išklausytų 

ir suprastų. 

       Trečias mitas. Vaikas turi blogus genus. 

Kalti tikrai ne ,,blogi genai”, o bloga patirtis vaikystėje! Juk nei charakterio, nei elgesio genų nėra. 

Vaiko asmenybę formuoja įgyta patirtis  per pirmuosius trejus gyvenimo metus. Palikti ar smurtą patyrę 

vaikai yra labiau jautresni ir pažeidžiami, todėl gali tekti susidurti su elgesio problemomis paauglystėje, 

tačiau šalia globėjo ir globojamo vaiko visada yra globos koordinatorius, kiti specialistai, kurie  patars 

kokios pagalbos reikia ir padės ją gauti.   

         Ketvirtas mitas. Iš šeimų paimami tik maži vaikai. 

Jei vaikus auginančių tėvų šeimą ištiko krizė ir yra būtinybė paimti vaikus, tai nesvarbu kokio amžiaus 

vaikui reikia globos kitoje šeimoje. Pagalba teikiama bet kokio amžiaus vaikams iki 18 metų. Tiesa yra 

ta, kad bet kokio amžiaus vaikui ieškoma globėjo (rūpintojo) šeima, kuri galėtų geriausiai tenkinti vaiko 

poreikius ir interesus. Nustatant vaikui globą (rūpybą), pirmenybė, atsižvelgiant į vaiko interesus, 

suteikiama tokia eile: giminaičiams, asmenims, susijusiems su vaiku emociniais ryšiais (seneliams), 

vaiko brolį ir (arba) seserį globojančioms (rūpinančioms) ar įvaikinusiosms šeimose, globėjų (rūpintojų) 



šeimoms, budintiems globotojams, šeimynoms. Kraštutiniu atveju vaiko globa (rūpyba) nustatoma 

globos institucijoje. 

      Egzistuoja ir daugiau mitų apie globą ir įvaikinimą, kurie trukdo šeimoms apsispręsti globoti likimo 

nuskriaustus vaikus, tačiau mitus sugriauti gali padėti teigiama linkme besikeičiantis visuomenės 

požiūris į globą ir įvaikinimą. Visuomenės požiūrį padeda formuoti Raseinių rajono savivaldybėje 

įkurtas globos centras, kuris veikia Raseinių pagalbos šeimai namuose. Globos centras rūpinasi mūsų 

savivaldybėje gyvenančiais globojamais (rūpinamais) ar įvaikintais vaikais, jų globėjais (rūpintojais), 

įtėviais, budinčiais globotojais. Centro specialistai teikia konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo, 

psichosocialinę pagalbą, laikino atokvėpio globėjams (rūpintojams) paslaugą. 

   Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centras kviečia griauti daugelį metų egzistavusius mitus apie 

vaikų globą ir įvaikinimą ir drąsiai imtis iniciatyvos – padėti mūsų krašto vaikams, suteikti jiems savo 

namų šilumą. 

Informaciją apie globos centrą ir kontaktus rasite: 

 http://www.raseiniuvaikai.lt/globos_centras/, Facebook paskyroje: Vaikai yra vaikai. Raseiniai, el. 

paštu: raseiniugloboscentras@gmail.com bei telefonu: 8 694 78504.  

Kviečiame tapti globėjais (rūpintojais), juk vaikai yra vaikai! 
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