
  

Mintys apie šeimą... 

„Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, 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 pareiga“.  

(J. Marcinkevičius) 

 

 

 

„Šeima - tai miniatiūrinė visuomenė, nuo kurios 

dorumo priklauso visos didelės žmonių 

visuomenės saugumas“. 

(F. Adleris) 

 

 

 

 

        LAUKIAME JŪSŲ 

ŠILUTĖS VAIKO GEROVĖS 

       IR GLOBOS CENTRE 

Atestuota 

socialinė 

darbuotoja– 

globos 

koordinatorė 

Atestuota 

socialinė 

darbuotoja 

GIMK 

Eglė 

Vermontienė 

8 634 06577 

Socialinis 

darbuotojas – 

globos 

koordinatorius 

Milda 

Vaičiūnienė 

8 637  76530 

Socialinis 

darbuotojas – 

globos 

koordinatorius 

Ieva 

Kazakauskaitė 

8 635 17651 

Socialinis 

darbuotojas 

Veronika 

Šlakaitienė 

8 633 65378  

 

Liepų g. 16, Šilutė 

Tel.: 8 611 48036 

El.p. info@vggc.lt 

Internetinė svetainė: 

www.vggc.lt  

 

 

 

Šilutės Vaiko gerovės 
ir globos centras 

kviečia tapti 
nuolatiniais globėjais 
 

Kad vaikams būtų gera augti 
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KIEKVIENO VAIKO PRIGIMTINĖ TEISĖ 

– augti šeimoje, apsuptam globėjiškos šilumos, 

meilės ir nuoširdaus rūpesčio. Reikia labai 

nedaug, kad visa tai taptų realybe. Juk svajonės 

turi pildytis! 

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; 

• Asmenys atitinkantys globėjams 

keliamus reikalavimus; 

• Asmenys baigę mokymus pagal 

GIMK  programą ir pripažinti 

tinkamais asmenimis globoti/rūpintis 

vaiku. 

                   

 

GLOBĖJO PAREIGOS: 

Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo: 

• užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; 

• rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; 

• auklėti vaiką; 

• spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko 

interesais, bendradarbiauti su 

suinteresuotomis valstybės ir vietos 

savivaldos institucijomis; 

• netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai 

nekenkia vaiko interesams; 

• palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti 

vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, 

jeigu jie to pageidauja, apie vaiko 

vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais 

svarbiais klausimais; 

• rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas 

į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei 

polinkius; rengti vaiką savarankiškam 

gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje 

visuomenėje ir valstybėje. 

 

        

VAIKO GLOBA ŠEIMOJE – tai galimybė 

suteikti vaikui, kuriuo negali rūpintis jo 

biologiniai tėvai, saugią, sveiką ir mylinčią 

aplinką savo šeimoje, užtikrinant tinkamą vaiko 

priežiūrą, auklėjimą ir ugdymą, jo interesų ir 

teisių (pvz., turtinių) gynimą ir atstovavimą. 

Paprastai tariant, globa – įvairiapusis rūpinimasis 

vaiku, kuriuo negali rūpintis jo tėvai. 

 

NUOLATINĖ GLOBA nustatoma be tėvų 

globos likusiems vaikams, kurie esamomis 

sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą ir 

jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei 

teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas 

kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. 

Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi. 

 

  

 

 

 

 


