
 

  

Apie GIMK programą 

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų 

globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 

m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66. Programą sudaro: 

1. Pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos 

namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa. 

2. Specializuota asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir 

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa. 

3. Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa. 

4. Tęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos 

namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa. 

5. Klausimynas. 

6. Papildoma priemonė apie vaikus su negalia. 

Programą įgyvendinti turi teisę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys (darbuotojai). 

GIMK programos mokymai 

1. Mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių 

vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau–Pagrindiniai 

mokymai) 

2. Mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir 

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą. 

3. Mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą. 

http://www.vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globeju-ir-iteviu-mokymas/apie-gimk-programa.html
http://www.vaikoteises.lt/media/file/Isakymas%20del%20GIMK%20programos%20tvirtinimo_2018%20birzelis(1).pdf
http://www.vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globeju-ir-iteviu-mokymas/gimk-programos-mokymai.html


4.Mokymai pagal tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų 

globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau –Tęstiniai mokymai). 

Svarbus GIMK programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai 

kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį 

klausimų,  įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais 

ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų. 

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, 

teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir 

asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose. 

Kas yra globa (rūpyba)? 

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių 

aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar 

piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko. 

Jeigu vaikas yra vyresnis nei 14 metų, jam steigiama rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Šios 

sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo 

interesams, vaikui tenka daugiau atsakomybės. Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo 

pareigų nėra.  

Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba 

juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai 

augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir 

atstovavimas jiems. 

Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir 

vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių 

apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos 

(rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti 

išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams. 

Vaiko globos nustatymo ir priežiūros procedūras reglamentuoja Vaiko globos organizavimo 

nuostatai. 

  

Kas yra globa šeimoje, globa šeimynoje, globa (rūpyba) institucijoje, globa tėvų prašymu, 

vaiko svečiavimasis, išsamesnė informacija paspaudus 

nuorodą: http://www.vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globa 
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