
Įtėviams ir globėjams 

Paslaugų gavėjo 

kategorija 

Paslaugų 

aprašymas 

Paslaugų 

teikimo/organizavim

o aprašymas 

Apmokėjimas Pastabos 

Asmenims/šeimoms

, svarstančioms 

įvaikinimo ar vaiko 

globos šeimoje 

galimybes 

Individualios 

konsultacijos. 
Konsultacijų 

tikslas – padėti 

asmeniui/šeimai 

atsakyti į rūpimus 

klausimus, 

susijusius su 

įvaikinimo/globo

s procedūriniais, 

emociniais, 

aspektais. 

 

Dėl paslaugų kreipiasi 

patys asmenys arba 

tarpininkaujant Vaiko 

teisių apsaugos 

skyriaus, pagal 

asmens/ šeimos 

gyvenamą vietą. 

Paslauga teikiama 

įstaigos patalpose. 

 

 

 

 

Paslauga mokama, 

moka pats 

paslaugos gavėjas 

pagal įstaigos 

nustatytus įkainius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugą teikia 

įstaigos atestuoti 

GIMK 

mokytojai. 

Paslauga 

teikiama visiems 

besikreipiantiem

s asmenims. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalyvavimas 

tarptautinėje 

mainų 

programoje 

Paslauga skirta 

svarstantiems ir 

abejojantiems dėl savo 

galimybių tenkinant 

vaiko poreikius. 

Klientai po pokalbio 

su GIMK mokytojais 

nukreipiami 

asociacijos 

“Tarptautiniai 

moksleivių mainai” 

darbuotojams. 

 

Paslauga 

nemokama, 

atvykusių vaikų 

išlaikymu rūpinasi 

asmenys/šeima, 

programa trunka 

apie vienerius 

metus 

Mainų 

programos 

vykdymą prižiūri 

ir padeda 

asociacijos 

„Tarptautiniai 

moksleivių 

mainai“ 

darbuotojai 

Asmenims/šeimoms

, nusprendusioms 

tapti įtėviais ar 

globėjais ir 

atitinkantiems 

formalius 

reikalavimus 

Įvadiniai 

mokymai ir 

išvadų apie 

asmenų 

pasirengimą 

tapti globėjais ar 

įtėviais rengimas 

Įvadinius mokymus 

sudaro 10 užsiėmimų  

grupėje pagal GIMK 

(PRIDE) programą, 1 

kartas/savaitę. Taip pat 

individualūs 

susitikimai su 

klientais, vertinant jų 

pasirinkimo 

motyvaciją bei 5 

gebėjimus, būtinus 

globėjams ir įtėviams. 

Paslauga 

apmokama iš 

valstybinės 

programos lėšų. 

Dalyvius šiai 

paslaugai nukreipia 

Vaiko teisių 

apsaugos skyriai 

pagal pareiškėjų 

gyvenamą vietą. 

Paslauga teikiama 

grupėmis nuo 6 iki 

20 asmenų. 

Paslaugą teikia 2 

atestuoti GIMK 

mokytojai, ji 

teikiama gavus 

valstybės 

finansavimą ir 

surinkus 

reikiamą skaičių 

grupei. 

Paslauga 

teikiama 

Širvintų, 

Šalčininkų, 

Trakų, Vilniaus 

rajonų ir 

Vilniaus miesto 

gyventojams 

 Įvadiniai 

mokymai ir 

išvadų apie 

asmenų 

pasirengimą 

Įvadinius mokymus 

sudaro 10 užsiėmimų  

grupėje pagal GIMK 

(PRIDE) programą, 1 

kartas/savaitę. Taip pat 

Paslauga mokoma 

pagal nustatytus 

įstaigos mokėjimo 

įkainius 

Paslauga skirta 

asmenims, kurie 

nori mokytis sau 

palankiu metu. 

Paslauga 



tapti globėjais ar 

įtėviais rengimas 

individualūs 

susitikimai su 

klientais, vertinant jų 

pasirinkimo 

motyvaciją bei 5 

gebėjimus, būtinus 

globėjams ir įtėviams. 

teikiama, kai yra 

2 – 4 asmenys. 

Paslauga 

teikiama visiems 

besikreipiantiem

s asmenims 

 Tarpininkavimo 

paslauga, 

laukiant ar jau 

gavus pasiūlymą 

įvaikinti ar 

globoti 

Teikiamos 

konsultacijos, 

atsižvelgiant į su 

pasiūlymu susietus 

praktinius, emocinius 

ir psichologinius bei 

procedūrinius 

klausimus 

Nemokamai 

paslauga teikiama 

asmenims/šeimoms

, kurie baigė 

įvadinius GIMK 

(PRIDE) kursus pas 

PPI atestuotus 

darbuotojus ir 

gavus valstybės 

finansavimą 

Apie paslaugos 

poreikį praneša 

Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir 

įvaikinimo 

tarnyba, Vaiko 

teisių apsaugos 

skyriai, patys 

klientai  

Asmenims/šeimoms 

jau globojantiems ar 

įvaikinusiems 

vaikus 

Tęstiniai 

mokymai, 

savipagalbos 

grupėse pagal 

GIMK (PRIDE) 

programą 

Grupiniai užsiėmimai 

(dažniausia 1 kartas/ 

mėn., po 3 val.). 

Užsiėmimų metu 

dėstomi teoriniai 

GIMK (PRIDE) 

programos klausimai, 

apsikeičiama dalyvių 

asmenine patirtimi. 

Paslauga dažniausiai 

teikiama savivaldybių 

patalpose. 

Paslauga 

nemokamai 

teikiama asmenims, 

kuriuos nukreipia 

Vaiko teisių 

apsaugos skyriai, 

bei gavus 

finansavimą iš 

valstybės 

programos 

Paslaugą teikia 

atestuotas GIMK 

mokytojas 

Paslauga 

teikiama 

Širvintų, 

Šalčininkų, 

Trakų, Vilniaus 

rajonų ir 

Vilniaus miesto 

gyventojams 

 Individualios 

konsultacijos 

Konsultacijos sietinos 

su įvaikinto/globojamo 

vaiko ugdymo 

klausimais, 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

kitomis įstaigomis bei 

vaiko biologine šeima, 

socialinės paramos 

klausimais. 

Paslauga 

nemokama 

asmenims/šeimoms

, kuriuos nukreipia 

Vaiko teisių 

apsaugos skyrius ir 

gavus valstybės 

finansavimą. 

Kitiems 

besikreipiantiems 

asmenims paslauga 

mokama pagal 

patvirtintus įstaigos 

įkainius ir teikiama 

palankiu klientams 

laiku. 

Paslaugą teikia 

atestuoti GIMK 

mokytojai 

 Pozityvios 

tėvystės, 

savipagalbos 

mokymai 

Paslauga skirta 

visiems įtėvių ar 

globėjų šeimos 

nariams. Tai yra 

periodiškai per metus 

teikiama paslauga 

grupėje 

Paslauga dalinai 

mokama 

(apgyvendinimas, 

maitinimas), 

priklausomai nuo 

gauto finansavimo 

Paslauga 

teikiama 

dažniausiai 

asmenims, 

baigusiems 

įvadinius 

mokymus pas 

PPI atestuotus 

GIMK 

mokytojus. 

 


