1 priedas

VšĮ “Pagalbos paaugliams iniciatyva” Globos centro teikiamų pagalbos paslaugų sąrašas

Paslauga

Kategorija

Kas gali gauti

Periodiškumas,
intensyvumas

Trumpas aprašymas

Kas gali suteikti
paslaugą

Koordinavimas

Budintys globotojai,
globėjai, nesusiję
giminystės ryšiais,
globėjai giminaičiai,
šeimynų dalyviai ir
įtėviai

Pagal poreikį

Globos koordinatorius koordinuoja ir organizuoja Globos koordinatorius
pagalbą šeimai, bendradarbiaudamas su kitomis
socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros
įstaigomis. Kartu su kitais Globos centro
specialistais sudaro pagalbos šeimai planą Vaiko
teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir Atvejo vadybos
tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Globos
koordinatorius yra kontaktinis Globos centro
asmuo, su kuriuo budintis globotojas, globėjas,
nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis,
šeimynos dalyviai, prireikus – įtėviai, nuolat palaiko
ryšį.

Informavimas

Esami ir būsimi
globėjai, įtėviai,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai,
BVGN darbuotojai,
visuomenės nariai

Pagal poreikį

Teikiama informacija apie mūsų veiklą visiems,
besidomintiems, norintiems globoti, įsivaikinti,
tapti budinčiais globėjais ir kitiems visuomenės
nariams, kuriems įdomi informacija, susijusi su
globos centro veikla. Informacija gali būti teikiama
asmeniškai atvykus į globos centrą, telefonu, el.
paštu, per spaudą, leidinius, per mokymus,
seminarus, socialinius tinklus, interneto svetaines,
kitais būdais.

Globos koordinatorius,
psichologas, GIMK
specialistas, socialinis
darbuotojas, Globos
centro vadovas

1

1 priedas

Tarpininkavimas

Globos koordinatorių
konsultacijos

Koordinuojamos globėjų Pagal poreikį
šeimos, įtėviai, budintys
globotojai, šeimynų
dalyviai

Tarpininkavimas vaiką grąžinant biologiniams
tėvams, taip pat tarpininkavimas tarp globėjų,
įtėvių, globojamo/įvaikinto vaiko ir kitų institucijų
(pvz. ugdymo įstaigos, medicinos įstaigos ir pan.)
sprendžiant
įvairius
iškilusius
klausimus,
problemas.

Globos koordinatorius,
psichologas, GIMK
specialistas, socialinis
darbuotojas, Globos
centro vadovas

Intensyvios
konsultacijos

Koordinuojamos globėjų
šeimos, įtėviai, budintys
globotojai, šeimynų
dalyviai, kiti asmenys,
kuriems paslauga
reikalinga, siekiant
užtikrinti globojamo,
įvaikinto, budinčių
globotojų prižiūrimo
vaiko poreikius

Vyksta ne rečiau nei 1
kartą per savaitę.
Intensyvios paslaugos
teikiamos iki 3 mėn.
arba kol yra poreikis

Globos
koordinatorius teikia
konsultacijas Globos koordinatorius
globėjams, įtėviams, budintiems globotojams,
šeimynų dalyviams visais juos dominančiais
klausimais apie globą, jiems teikiamas paslaugas ir
pagalbą, vaikų priežiūrą ir auklėjimą, bendravimą su
biologine šeima ir kt., jei tai atitinka jo
kompetenciją. Kitais atvejais, globos koordinatorius
nukreipia klientus ten, kur jie gali gauti kokybiškas
konsultacijas
kilusiais
klausimais.
Globos
koordinatorius konsultacijų metu taip pat suteikia
emocinę paramą ir palaikymą klientams, padeda
kurti ir išlaikyti saugumo ir stabilumo jausmą.

Neintensyvios
konsultacijos

Koordinuojamos
globėjų šeimos, įtėviai,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai, kiti
asmenys, kuriems
paslauga reikalinga,
siekiant užtikrinti
globojamo, įvaikinto,
budinčių globotojų
prižiūrimo vaiko
poreikius

Vyksta 2- 3 kartus per
mėnesį

Globos koordinatorius

2

1 priedas

Socialinio
darbuotojo/socialinio
pedagogo konsultacijos

Palaikomosios
konsultacijos

Koordinuojamos globėjų
šeimos, įtėviai, budintys
globotojai, šeimynų
dalyviai, buvę
globotiniai ir kiti
asmenys, kuriems
paslauga reikalinga,
siekiant užtikrinti
globojamo, įvaikinto,
budinčių globotojų
prižiūrimo vaiko
interesus

Vyksta ne rečiau, nei
numatyta “Globos
centro veiklos ir vaiko
budinčio globotojo
vykdomos priežiūros
organizavimo ir kokybės
priežiūros tvarkos
apraše”, patvirtintame
LR Socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2018
m. sausio 19 d. įsakymu
Nr. A1-28

Globos koordinatorius

Ilgalaikės
konsultacijos

Esami globėjai, įtėviai,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai bei jų
globojami, įvaikinti
vaikai, biologiniai šiose
šeimose augantys vaikai,
kiti su vaiku susiję
asmenys - ugdymo
įstaigos atstovai ir pan.;
būsimi globėjai, įtėviai,
budintys globotojai, ir jų
prižiūrimi vaikai, BVGN
darbuotojai.

Teikiamos ilgą laiką, ne
trumpiau kaip 6 mėn.

Socialinis darbuotojas,
socialinis pedagogas

Esami globėjai, įtėviai,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai bei jų
globojami, įvaikinti
vaikai, biologiniai šiose
šeimose augantys vaikai,
kiti su vaiku susiję

Suteikiama 10
konsultacijų, kurios
įprastai vyksta kartą per
savaitę (paslaugos
dažnis gali būti
keičiamas, tačiau
paslauga teikiama ne

Trumpalaikės
konsultacijos

Pavienės
konsultacijos
Individualus
psichologinis
konsultavimas

Trumpalaikės
konsultacijos

Suteikiama 10
konsultacijų.
Konsultacijų dažnis
nustatomas pagal
poreikį, tačiau paslauga
teikiama ne ilgiau kaip 6
mėnesius.

Socialinio
darbuotojo/socialinio
pedagogo
konsultacijų intensyvumas ir trukmė nustatomas
vertinant pagalbos poreikius ir fiksuojamas
susitikimo protokole arba pagalbos šeimai ar vaikui
plane.
Ilgalaikės
konsultacijos
budintiems
globotojams ir jų šeimose prižiūrimiems vaikams
teikiamos visą laikotarpį, kol vaikas gyvena
budinčių globotojų šeimoje.

Skiriama iki 3
konsultacijų.
Individualios psichologinės konsultacijos teikiamos Psichologas
dėl:
1. pereinamojo laikotarpio po be tėvų globos
likusio vaiko apgyvendinimo šeimoje ir
adaptacijos
2. emocinių problemų: baimė, nerimas,
potrauminis stresas, enkoprezė, enurezė,
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Ilgalaikės
konsultacijos

Psichologinis
konsultavimas grupėse

asmenys - ugdymo
įstaigos atstovai ir pan.;
būsimi globėjai, įtėviai,
budintys globotojai, ir jų
prižiūrimi vaikai, BVGN
darbuotojai.

rečiau kaip kartą per
mėnesį). Paslauga
teikiama ne ilgiau kaip 6
mėnesius.

Esami globėjai, įtėviai,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai bei jų
globojami, įvaikinti,
prižiūrimi vaikai, kiti
asmenys, kuriems
paslauga būtina, siekiant
užtikrinti globojamo,
įvaikinto, budinčių
globotojų prižiūrimo
vaiko interesus.

Teikiama ilgą laiką, bet
ne trumpiau kaip 6 mėn.
Konsultacijos įprastai
vyksta kartą per savaitę
(paslaugos dažnis gali
būti keičiamas, tačiau
paslauga teikiama ne
rečiau kaip kartą per
mėnesį).

3.
4.
5.
6.
7.

mikčiojimas,
tikai,
depresiškumas,
priklausomybės;
elgesio
problemų:
agresyvumas,
nepaklusnumas, melavimas, vagiliavimas,
bėgimas iš namų, mokyklos nelankymas;
bendravimo problemų: su bendraamžiais,
su tėvais, su mokytojais; vienišumas;
krizių: suicidinė krizė, netektis, tėvų Psichologas
skyrybos, artimo žmogaus liga, prievarta,
amžiaus tarpsnių;
mokymosi
problemų:
mokymosi
motyvacijos
stoka,
profesinis
konsultavimas
asmenybės problemų: savivertė ir saviugda.

Konsultacijų trukmė nustatoma pagal poreikį.

Pavienės
konsultacijos

Esami globėjai, įtėviai,
Skiriama iki 3
budintys globotojai,
konsultacijų.
šeimynų dalyviai bei jų
globojami, įvaikinti
vaikai, biologiniai šiose
šeimose augantys vaikai,
kiti su vaiku susiję
asmenys - ugdymo
įstaigos atstovai ir pan.;
būsimi globėjai, įtėviai,
budintys globotojai, ir jų
prižiūrimi vaikai, BVGN
darbuotojai.

Vienkartinės konsultacijos skiriamos siekiant Psichologas
suteikti rekomendacijų, patarimų, sprendžiant
konkrečią kilusią problemą šeimoje, ugdymo
įstaigoje ar pan.

Vienkartinės
konsultacijos

Esami globėjai, įtėviai,
budintys globotojai,

Šios
konsultacijos
paprastai
vyksta
su Psichologas
konsultuojamo vaiko globėjais, įtėviais, budinčiais

Skiriama pagal poreikį,
bet ne daugiau kaip 10
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šeimynų dalyviai,
BVGN darbuotojai

Savitarpio pagalbos
grupės

susitikimų.

globotojais, šeimynų dalyviais ir pan. Esant
poreikiui, gali būti skiriama ir kitiems asmenims,
siekiant užtikrinti globojamo, įvaikinto, budinčių
globotojų prižiūrimo vaiko ar šeimynos dalyvio
interesus.

Globėjams ir
įtėviams (esant
daug dalyvių,
gali būti
išskiriamos
grupės pagal
auginamų vaikų
amžių ar
dominuojančius
sunkumus)

Esami globėjai, įtėviai,
10 susitikimų.
šeimynų dalyviai,
Susitinkama ne rečiau
budintys globojai, kiti su kaip kartą per mėn.
globojamu, įvaikintu ar
budinčių globotojų
prižiūrimu vaiku bei
šeimynos dalyviu susiję
asmenys.

Susitikimų metu kalbama, kokie sunkumai Psichologas, GIMK
dažniausiai kyla, auginant tokio amžiaus vaikus, specialistas
kokias raidos užduotis turi įveikti šio amžiaus vaikai
ir kaip suaugusieji gali jiems padėti. Kokie yra vaikų
poreikiai ir kaip juos patenkinti, kam reikalingos
ribos ir kaip jas nustatyti, kas yra pozityvioji
disciplina ir kaip ją taikyti.

Būsimiems
įtėviams

Būsimi įtėviai, baigę
mokymus pagal GIMK
programą.

Susitikimų skaičius ir
intensyvumas
nustatomas pagal grupės
poreikius.

Grupė skirta palaikyti būsimus įtėvius kylant Psichologas, GIMK
nerimui dėl nesulaukiamų pasiūlymų įsivaikinti specialistas
vaiką, pastiprinti būsimų įtėvių įgūdžius, padrąsinti
ir skatinti kreiptis pagalbos iškart apgyvendinus
vaiką įtėvių šeimoje, ypatingai adaptacijos
laikotarpiu.

Budintiems
globotojams

Budintys globotojai,
kurie šiuo metu prižiūri
vaiką/-us arba laukia
pasiūlymo.

Grupė tęstinė.
Rekomenduojama
susitikti ne rečiau kaip
kartą per ketvirtį.

Skirta globos centro budinčių globotojų palaikymui, Psichologas, GIMK
jų tėvystės įgūdžių stiprinimui, kylančioms specialistas
problemoms, klausimams aptarti ir pasidalinti
gerąja patirtimi.

Paaugliams

Globojami, įvaikinti,
budinčių globotojų
prižiūrimi paaugliai,
šeimynos dalyviai ir kt.

Susitikimų skaičius ir
intensyvumas
nustatomas pagal grupės
poreikius.

Skirta globojamiems, įvaikintiems, budinčių Psichologas, GIMK
globotojų prižiūrimiems paaugliams, šeimynų specialistas
dalyviams stiprinti jų emocinį atsparumą, atvirumą,
motyvuoti mokytis, palaikyti, skatinti pozityvų
elgesį ir tinkamą bendravimą su globėjais, įtėviais,
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budinčiais globotojais, šeimynos dalyviais,
bendraamžiais. Į šias grupes planuojama įtraukti
savanorius, suaugusius buvusius globotinius,
įvaikintus, šeimynų dalyvius, vaikų namų
auklėtinius ir pan.
Artimiems
giminaičiams

Globėjai, susiję
giminystės ryšiais

Susitikimų skaičius ir
intensyvumas
nustatomas pagal grupės
poreikius.

Skirta globėjams, susijusiems giminystės ryšiais, Psichologas, GIMK
stiprinti, palaikyti, mokyti pozityvios disciplinos, specialistas
mažinti
kartų
atotrūkį,
skatinti
geresnę
komunikaciją su savo globojamais artimaisiais.

Kitos grupės

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Psichologas, GIMK
specialistas

Pagalba krizės atveju

Pagal poreikį

Esami globėjai, įtėviai,
Pagal poreikį, kol krizė
budintys globotojai,
bus suvaldyta
šeimynų dalyviai bei jų
globojami, įvaikinti
vaikai, biologiniai šiose
šeimose augantys vaikai,
kiti su vaiku susiję
asmenys - ugdymo
įstaigos atstovai ir pan.

Krizei įveikti yra suburiama Globos centro
specialistų komanda, kuri įvertinusi krizinę
situaciją, organizuoja ir koordinuoja krizės
paveiktiems asmenims reikiamą pagalbą, esant
poreikiui, įtraukdama ir kitas institucijas (Vilniaus
miesto VTAS, policiją, sveikatos priežiūros, vaiko
ugdymo įstaigas ar kt.) Pagalbos krizės atveju
tikslas - krizės suvaldymas ir situacijos šeimoje
stabilizavimas.

Globos koordinatorius,
psichologas, GIMK
specialistas, kiti
specialistai pagal
poreikį

Mokymai, paskaitos

Pagrindiniai
GIMK mokymai
būsimiems
globėjams,
įtėviams

Norintys tapti globėjais
(rūpintojais), įtėviais,
budinčiais globotojais,
šeimynų dalyviais

Vieną kartą per savaitę.

Programą sudaro 7 privalomi
GIMK specialistai
susitikimai skirti mokymų temoms atskleisti bei
vienas papildomas susitikimas, kuriame
dalyvauja globėjai ar įtėviai, norintys pasidalinti
savo patirtimi su mokymų dalyviais,
valstybės tarnautojai.

Artimųjų
giminaičių
rengimo vaiko

Artimieji giminaičiai,
norintys tapti globėjais
(rūpintojais)

Vieną kartą per savaitę.

Programą sudaro 6 susitikimai,
GIMK specialistai
kiekvienas jų skirtas atskirai mokymų temai
atskleisti.
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globai GIMK
programos
mokymai
Specializuoti
Budintys globotojai,
GIMK mokymai bendruomeninių vaikų
globos namų
darbuotojai, baigę
pagrindinius GIMK
mokymus.

Pagal poreikį

Programą sudaro 6 susitikimai, kiekvienas jų skirtas GIMK specialistai
atskirai mokymų temai.

Tęstiniai GIMK
mokymai

Globėjai, įtėviai,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai,
bendruomeninių vaikų
globos namų
darbuotojai.

Pagal poreikį

Programą sudaro 10 temų. Tęstiniai mokymai gali GIMK specialistai
būti vykdomi atskiromis temomis, nenuosekliai
pagal temų eilę.

Tėvystės įgūdžių
stiprinimo
mokymai

Esami ir būsimi
globėjai, įtėviai,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai,
kiti su
globojamais/įvaikintais
vaikais susiję asmenys,
BVGN darbuotojai,
tėvai

Pagal poreikį

Mokymai vaikus auginančioms šeimoms bei su Psichologas, GIMK
vaikais dirbantiems specialistams aktualiomis specialistas
temomis:
pozityvus
auklėjimas,
konfliktų
valdymas, emocinio intelekto ugdymas, ribų
brėžimas, vaikų probleminio elgesio priežastys ir t.t.

Savanorių
mokymai

Visuomenės nariai

Pagal poreikį

Savanoriai rengiami leisti laiką su globojamais/ Psichologas, globos
įvaikintais vaikais, rūpintis jų užimtumu mokymų ar koordinatorius
renginių metu. Taip pat planuojama rengti
savanorius-mentorius, kurie užmegztų ryšį su vaiku
ir palaikytų ilgalaikį stabilų teigiamą santykį.
Mokymai savanoriams reikalingi siekiant suteikti
jiems žinių ir įgūdžių, kaip užmegzti ir palaikyti
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pozityvų santykį, kaip suprasti netinkamą elgesį ir
kaip į jį reaguoti, kaip nustatyti ir išlaikyti saugias
savo ir globojamo/įvaikinto vaiko ribas ir t.t.

GIMK specialistų
konsultacijos

Mediacijos
mokymai

Švietimo įstaigų
specialistai, dienos
centrų darbuotojai,
globos centrų
darbuotojai.

Pagal poreikį

Intensyvios
konsultacijos

Esami ir būsimi
globėjai, įtėviai,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai,
BVGN darbuotojai

Vyksta ne rečiau nei 1
kartą per savaitę.
Intensyvios paslaugos
teikiamos iki 3 mėn.
arba kol yra poreikis

Neintensyvios
konsultacijos

Esami ir būsimi
globėjai, įtėviai,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai,
BVGN darbuotojai

Vyksta nuo 1 iki 3 kartų
per mėnesį

Palaikomosios
konsultacijos

Esami ir būsimi
globėjai, įtėviai,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai,
BVGN darbuotojai

Vyksta ne rečiau, nei
numatyta “Globos
centro veiklos ir vaiko
budinčio globotojo
vykdomos priežiūros
organizavimo ir kokybės
priežiūros tvarkos
apraše”, patvirtintame
LR Socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2018
m. sausio 19 d. įsakymu
Nr. A1-28

160 valandų mokymai skirti specialistams, Mediacijos specialistai
dirbantiems su vaikais. Po mokymų teikiama
profesinė priežiūra.

GIMK specialistas

GIMK mokymų organizavimo, pasirengimo
globoti, įvaikinti, priimti vaiką laikinai
svečiuotis patikrinimo klausimais, suporavimo ir
kitais klausimais. Taip pat priėmus vaiką į šeimą,
teikiamos konsultacijos siekiant palengvinti vaiko
adaptaciją šeimoje, stiprinti tarpusavio ryšius,
spręsti konkrečias toje šeimoje ar ugdymo įstaigoje
kilusias problemas. Konsultacijų intensyvumo
poreikis nustatomas konsultacijos metu.
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Asmenų,
pageidaujančių globoti
ar įsivaikinti vaiką bei
priimti vaiką laikinai
svečiuotis vertinimas

Suporavimas

Laikinas

Informavimas

Būsimi globėjai, įtėviai,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai,
BVGN darbuotojai

Pagal poreikį

Informavimas apie būsimų globėjų ir įtėvių GIMK specialistas
parengimą bei vertinimą, išvadų patikslinimą ir
suporavimą, t.y. konkretaus vaiko pasiūlymą
šeimai,
atitinkančiai
globėjams
keliamus
reikalavimus.

GIMK išvadų
rengimas,
tikslinimas ir
rekomendacijų
rengimas

Norintys globoti ar
įvaikinti asmenys

Pagal poreikį

Vertinimas dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju GIMK specialistas
(rūpintoju), įtėviu, budinčiu globotoju, šeimynos
steigėju, dalyviu, pasirengimo vaiko globai
(rūpybai), įvaikinimui, šeimynos ar budinčio
globotojo veiklai atliekamas, kai išklausomi
mokymai pagal GIMK programą ir įvyksta
individualūs susitikimai. Išvada dėl pasirengimo
vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, šeimynos ar
budinčio globotojo veiklai parengiama Vaiko
globos organizavimo nuostatuose nustatytais
terminais.
Mokymus pagal GIMK programą veda,
individualius susitikimus organizuoja, išvadą
rengia, pakartotinį vertinimą atlieka, išvados
tikslinimą ir atnaujinimą rengia ne mažiau kaip du
Tarnybos atestuoti asmenys.

Pasirengę būti globėjais Esant poreikiui
(rūpintojais), įtėviais,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai, galimi
globoti (rūpinti) vaikai

Be tėvų globos likusiam vaikui parenkamas GIMK specialistas
budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės
ryšiais, globėjas giminaitis, kuriam yra parengta
teigiama išvada pagal GIMK programą, kai
savivaldybės administracija kreipiasi į globos centrą
dėl budinčio globotojo ar globėjo vaikui parinkimo
šeimoje ar šeimynoje tuo atveju, jei Tarnybos
teritorinis skyrius nenurodo konkretaus asmens,
galinčio tapti vaiko globėju.

Vaikai, kurie dėl tam
tikrų priežasčių

Vaikai, kurie paimami iš nesaugios aplinkos, Socialinis darbuotojas
apgyvendinami budinčiųjų globotojų šeimose.

Pagal poreikį
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apgyvendinimas
budinčių globotojų
šeimose

Susitikimai su
biologiniais tėvais, kitais
artimaisiais, emociniais
ryšiais susijusiais
asmenimis

(nepriežiūra, tėvų
piktnaudžiavimas
alkoholiniais gėrimais,
psichoaktyviomis
medžiagomis, įvairaus
pobūdžio smurto ir kt.)
paimami iš nesaugios
aplinkos
Susitikimų
organizavimas

Ilgainiui vaikams nustatoma laikinoji globa
(rūpyba), kuri gali trukti iki vienerių metų kol bus
pašalintos priežastys dėl kurių vaikai buvo paimti iš
šeimos.
Budinčiojo globotojo šeimoje vaikams teikiama
visokeriopa priežiūra, pagalba, rūpinamasi vaikų
sveikata bei ugdymu.

Budinčių globotojų
prižiūrimi vaikai,
globėjų globojami
(rūpinami) vaikai,
įvaikinti vaikai

Pagal nustatytą grafiką ir
vadovaujantis GC
nustatyta susitikimų
organizavimo tvarka

Susitikimai globos centre organizuojami pagal VšĮ Socialinis darbuotojas,
„Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktoriaus 2020 globos koordinatorius
m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-71 patvirtintą
„Globojamo (rūpinamo) ar budinčių globotojų
prižiūrimo vaiko susitikimų su biologine šeima,
artimu giminaičiu ar kitu fiziniu asmeniu su vaiku
susijusiu emociniais ryšiais, organizavimo tvarkos
aprašą“.

Laikinas atokvėpis
budintiems globėjams

Budintys globotojai

Iki 30 kalendorinių
dienų per metus,
išskyrus nenumatytus
atvejus, pvz.: budinčio
globotojo liga, artimojo
mirtis ir pan.

Laikino atokvėpio paslauga teikiama budinčio Socialinis darbuotojas,
globotojo ir globos centro rašytiniu susitarimu. globos koordinatorius
Laikino
atokvėpio
paslauga
teikiama
vadovaujantis 2020 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. V33 patvirtintu „VšĮ „Pagalbos paaugliams
iniciatyva“ Globos centro atokvėpio paslaugų
suteikimo budinčiam globotojui tvarkos aprašu“.

Mediacija

Globėjai (rūpintojai),
įtėviai, budintys
globotojai, šeimynų
dalyviai, globojami
(rūpinami) ir įvaikinti
vaikai, kiti asmenys,
kuriems paslauga
reikalinga, siekiant
užtikrinti globojamo,

Pagal poreikį

Ši paslauga teikiama siekiant išspręsti ginčą taikiai Mediatorius
tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams
(tarpininkams). Šios paslaugos intensyvumas ir
susitikimų skaičius teikiamas individualiai
įvertinus
problemos
sudėtingumą
ir
konfliktuojančių pusių suinteresuotumą kuo
greičiau išspręsti kilusį ginčą.
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įvaikinto, budinčių
globotojų prižiūrimo
vaiko interesus.
Savanorių veiklos
organizavimas

Vaikų
užimtumas
konsultacijų,
mokymų ir
renginių metu

Metodinė pagalba

Kitos paslaugos
Socialinės
iniciatyvos

Globėjai (rūpintojai),
įtėviai, budintys
globotojai, šeimynų
dalyviai, globojami
(rūpinami) ir įvaikinti
vaikai,

Pagal poreikį

Savanoriai mokymų, konsultacijų, savitarpio Globos koordinatorius,
paramos grupių ar kitų globos centro GIMK specialistas,
organizuojamų veiklų metu prižiūri dalyvių vaikus, psichologas
organizuoja
jiems
užsiėmimus,
prisideda
organizuojant veiklas (renginius, vaikų poilsio
stovyklas ir pan.)

Specialistai, dirbantys su Pagal poreikį
globojamais
(rūpinamais), įvaikintais,
budinčių globotojų
prižiūrimais vaikais,
šeimynų dalyviais

Teikiama metodinė pagalba specialistams,
dirbantiems su globojamais ir įvaikintais vaikais,
turinčiais emocinių ir elgesio sunkumų ugdymo
įstaigose ir kt. Pagalba teikiama siekiant padėti
specialistams suprasti vaikų sunkumus ir rasti
tinkamus reagavimo būdus.

Esami ir būsimi
globėjai, įtėviai,
budintys globotojai,
šeimynų dalyviai,
savanoriai, visuomenės
atstovai, partneriai ir kt.

Įvairios socialinės iniciatyvos Globos centre Globos centro
inicijuojamos, organizuojamos ir įgyvendinamos, darbuotojai, savanoriai,
siekiant šių tikslų:
praktikantai
- viešinti geruosius pavyzdžius bei skatinti tapti
globėjais, įtėviais ar budinčiais globotojais,
šeimynų steigėjais;
- viešinti Globos centrą ir jo teikiamas pagalbos
paslaugas, vykdomas veiklas;
- keisti visuomenės požiūrį į globą ir įvaikinimą,
skatinti pozityvią tėvystę ir pan.;
skatinti Globos centro klientų įsitraukimą,
aktyvumą, pasitikėjimą mūsų specialistais bei
teikiamomis paslaugomis;
gerinti partnerystę ir bendradarbiavimą su kitomis
vaiko
gerovės
srityje
dirbančiomis
organizacijomis ir specialistais;
- kita.

Pagal poreikį

Globos koordinatorius,
psichologas, GIMK
specialistas, socialinis
darbuotojas
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Stovyklos

Globojami, įvaikinti,
budinčių globotojų
prižiūrimi vaikai

Vaikų atostogų metu

Organizuojamos
stovyklos,
kuriose
vaikai Socialinis darbuotojas,
edukacijų metu sužino daug naujų įdomių dalykų globos koordinatorius,
apie pasaulį, smagiai praleidžia laiką, susiranda psichologas
panašių į save draugų, lavina socialinius ir
emocinius įgūdžius.
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