Jei Jūs norite tapti vedliais į pilnavertį ir
laimingesnį vaiko gyvenimą, kreipkitės į:

„Visa ko pradžia yra ten, toli
vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą
supranta, kad pasaulyje jis gyvena
ne vienas, kad jo rankos, ir širdis
privalo ką nors pridengti nuo
skausmo, prievartos, melo, kad jis
privalo būti žmogumi. Tai
aukščiausia ir sunkiausia

Raseinių pagalbos šeimai namų
Globos centrą
Adresu: Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai.
Kontaktai:
Globos centro koordinatorė
Toma Snarskytė
Telefonas 8 626 71765
El. paštas tomasnarskyte@gmail.com
Socialinė darbuotoja
Regina Juškienė
Telefonas 8 686 88208
El. paštas regina.juskiene@gmail.com
Darbo laikas:

pareiga.“
(Justinas Marcinkevičius)

Pirmadieniais — ketvirtadieniais
8.00-17.00 val.
Penktadieniais
8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka
12.00-12.45 val.
Poilsio dienos:
Šeštadienis — sekmadienis

Kviečiame JUS tapti
globėjais, įtėviais ar
socialiniais
globotojais

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.

išklausyti mokymus būsimiems globėjams.
Mokymus organizuoja atestuoti Globėjų ir
įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK)
socialiniai darbuotojai;
 mokymų metu Jūs susipažinsite su galimų
įvaikinti ar globoti vaikų išgyvenimais,
poreikiais, savijauta, auklėjimo metodais,
pokyčiais įvyksiančiais Jūsų šeimoje atvykus
globojamam (rūpinamam) vaikui;

KAS YRA GLOBA (RŪPYBA) ŠEIMOJE?
Vaiko globa (rūpyba) šeimoje – tokia
globos (rūpybos) forma, kai vaikui globa
(rūpyba) nustatoma fizinio asmens šeimoje ir
vaiko globėju paskiriamas fizinis asmuo.
Globėju gali būti paskirti ir abu sutuoktiniai.
Šeimoje gali būti globojami ne daugiau kaip
penki vaikai, išskyrus tuos atvejus, kai
paimami keli vaikai iš tos pačios šeimos,
neišskiriant brolių ar seserų.

KAS GALI TAPTI GLOBĖJU?

KAS YRA ĮVAIKINIMAS?

KAIP TAPTI GLOBĖJU?

Įvaikinimas — tai tėvystės įteisinimas
žmonėms, kurie nėra vaiko biologiniai tėvai.
Įvaikinto vaiko teisės lygios šeimoje augančių
biologinių vaikų teisėms.

 jei nuspręsite tapti globėjais arbą įtėviais,
kreipkitės į Raseinių pagalbos šeimai namų
Globos centrą, adresu: Vytauto Didžiojo g. 1,
Raseiniai, kur daugiau sužinosite apie
reikalavimus globėjams. Ten pateiksite
reikiamus dokumentus.
Centro darbuotojams padedant, bus
pradėta globos šeimoje procedūra;

Globėju gali tapti ne jaunesnis nei 21 metų
ir ne vyresnis nei 65 metų amžiaus asmuo,
išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja
artimas giminaitis.

 jei Jūs nesate artimas vaiko giminaitis
(močiutė, senelis, brolis ar sesuo), privalėsite

 išklausę mokymus, būsite įvertintas, ar
tinkate būti globėju. Jei gausite teigiamą
įvertinimą, vadinasi, esate pasirengęs (-ę)
globoti vaiką (-us);
 ar žinote, kad ne Jums parenkamas vaikas, o
Jūs parenkamas vaikui, atsižvelgiant į vaiko
poreikius. Atsiradus ar esant abipusiam ryšiui
su vaiku, bus nustatoma globa.

Svarstant apie globą ar jau globojant, Jums
gali kilti įvairių su globa susijusių klausimų.
Dėl jų drąsiai kreipkitės į Raseinių pagalbos
šeimai namų Globos centro darbuotojus

