Socialinės garantijos
• Kiekvienam vaikui, globojamam (rūpinamam) šeimoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių
išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos)
išmoka.
• Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam
globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2017
m. sausio 1 d. – 4 bazinių socialinių išmokų
dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmokos
tikslinis priedas.
Vaiko priežiūros atostogos
Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui
(įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat
darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis
treji metai.
Pagalba globėjams (rūpintojams), įtėviams
Esamiems globėjams (rūpintojams), siekiant
padėti išspręsti iškilusias problemas, atsiradus
naujam šeimos nariui, juos palaikyti, GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai organizuoja ir veda
tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupių
užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas.

JEIGU JŪS GALVOJATE
APIE VAIKO GLOBĄ AR
ĮVAIKINIMĄ, KREIPKITĖS Į:
Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos Vaiko teisių apsaugos
skyriaus specialistus,
Bažnyčios g. 4, kab. 111, Kaišiadorys,
Tel. (8 346) 20 297, (8 346) 20 471.

Atestuotus GIMK mokytojus,
socialinius darbuotojus
VšĮ Paparčių šv. Juozapo
šeimos namuose,
Dominikonų g. 20, Paparčiai, Kaišiadorių r.,
Tel. 8 670 59698
El. paštas: gimk.kaisiadorys@gmail.com
Facebook – GIMK Kaišiadorys

Informacija parengta pagal Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos internetiniame puslapyje pateikta informaciją: http://www.vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globa/globa-seimoje.html

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.
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.

KODĖL VAIKUI
REIKALINGA ŠEIMA?
Šeima yra gilesnio žmoniškumo mokykla, kurioje
kiekvienas narys geriausiai išmoksta, ką reiškia
būti žmogumi. Čia kiekvienas narys pažįsta besąlygišką meilę. Taip kiekvienas žmogus šeimoje yra
mokomas būti atsakingu, veikti, dalintis ir mylėti.
(iš Chartija Lithuania). Padėkite be globos likusiems vaikams, patirti kas yra namai. Atverkite
savo šeimos namų duris, tapkite globėjais (rūpintojais), ar įtėviais.

KAIP TAPTI GLOBĖJU
(RŪPINTOJU) AR ĮTĖVIU?
Pirmas žingsnis.
Kas gali kreiptis?
Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:
• asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį
giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai,
broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti
(rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką;
• ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.
Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti
susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam
nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo, norintis
globoti (rūpinti) be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Antras žingsnis.
Kur kreiptis?
Kreipkitės į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, Katedros
g. 4, 111 kab. VTAS specialistai informuos kokius
dokumentus reikia pateikti.
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite
su GIMK specialistais tel. 8 670 59698
El.p. gimk.kaisiadorys@gmail.com

Trečias žingsnis.
Mokymai
Svarbu išklausyti mokymus, skirtus būsimiems
globėjams, kuriuos organizuoja atestuoti Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK)
specialistai. Mokymų trukmė 30 val., mokymai
vyksta vieną kartą per savaitę.

Ketvirtas žingsnis.
Įvertinimas
Išklausę mokymus, būsite įvertintas teigiamai
ir patvirtintas tinkamu globoti vaiką.

Penktas žingsnis.
Susipažinimas
Susipažinimas su vaiku. Atkreiptinas dėmesys,
kad vaikui parenkama šeima, o ne šeimai – vaikas.

