BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS
FINANSAVIMAS

Įprasminkite savo veiklą,

Mėnesinis atlygis globotojui*
400 Eur. — kol neapgyvendintas vaikas.
600 Eur. — kai prižiūrimas vienas vaikas.

prisidėkite prie kilnaus tikslo,
Jei Jūs norite tapti budinčiais globotojais,
kreipkitės į:

700 Eur. — kai prižiūrimas kūdikis (iki 2
metų ) arba vienas vidutinę ar
sunkią negalią turintis vaikas.

Raseinių vaikų globos namų
Globos centrą
Adresu: Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai.

+ 100 Eur. — už kiekvieno kito vaiko
priežiūrą.
+ 200 Eur. — už kiekvieno kito kūdikio (iki
2 metų) arba vaiko, turinčio
vidutinę ar sunkią negalią
priežiūrą.
* neatskaičius mokesčių.

BUDINČIAM GLOBOTOJUI TAIP PAT
MOKAMI PAGALBOS PINIGAI
114 Eur. (per mėnesį) — už vieną prižiūrimą
vaiką.
190 Eur. (per mėnesį) — už du prižiūrimus
vaikus.
304 Eur. (per mėnesį) — už tris prižiūrimus
vaikus.

tapkite

BUDINČIU
GLOBOTOJU !

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

Užtikriname Jūsų darbo
apmokėjimą ir specialistų
konsultacijas.

Namai - tai tam tikra visuma, kuri mums yra
brangi, kurioje jaučiamės saugūs tokie,
kokie esame. (R. Bach)

KAIP TAPTI BUDINČIU GLOBOTOJU?
 kreiptis į Globos centrą ir pateikti prašymą
bei kitus reikalingus dokumentus;

PADĖK VAIKUI NEPATEKTI Į
INSTITUCIJĄ,
TAPK BUDINČIU GLOBOTOJU !

 baigti mokymus pagal įvadinę globėjų
(rūpintojų) ir įvaikintojų programą (GIMK);
 turėti teigiamą išvadą dėl tinkamumo
globoti (rūpintis) vaikus;
 su Globos centru sudaryti tarpusavio
bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

BUDINTIS GLOBOTOJAS:
 prižiūri vaiką pagal Globos centro ir
budinčio

globotojo

tarpusavio

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį;
 veiklą vykdo pagal individualios veiklos
pažymėjimą;
 vykdo vaiko priežiūrą kriziniais atvejais (iki
3 mėnesių) kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo
paros metu, apgyvendinti saugioje aplinkoje;

Globoti pradėsite atsiradus vaikui, kuriam
reikalinga laikinoji globa.

fizinis

asmuo, atitinkantis

Lietuvos

GLOBOS CENTE BUDINTIEMS

Respublikos civiliniame kodekse globėjui

GLOBOTOJAMS TEIKIAMOS

(rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs

PASLAUGOS:

globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių

 individualios psichologo ir socialinio

globotojų konsultavimo kursus, pagal su

darbuotojo konsultacijos;

globos

 tęstiniai mokymai;

centru

sudarytą

tarpusavio

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį

 savipagalbos grupės;

prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus,

 tarpininkavimas institucijose;

užtikrindamas

 laikino atokvėpio paslaugų (iki 30

jiems

fizinį

ir

emocinį

saugumą, auklėjimą, ugdymąsi ir kasdienę
priežiūrą.

vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir vaikas bus
grąžintas

BUDINTIS GLOBOTOJAS –
Tai

 vaiką globoja iki 12 mėnesių tol, kol baigsis

kalendorinių dienų per metus) organizavimas.

biologiniams

tėvams

ar

bus

nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), arba
vaikas bus įvaikintas;
 vienu metu gali prižiūri iki trijų vaikų.
Bendras vaikų skaičius su savais vaikais
negali viršyti penkių vaikų, išskyrus tuos
atvejus, kai paimami keli vaikai iš tos pačios
šeimos, neišskiriant brolių ar seserų.

