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BUDINČIU GLOBOTOJU GALI  TAPTI :KAIP VYKDOMA VEIKLA:

Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal su Globos centru
sudarytą paslaugų teikimo sutartį. 
Budintis globotojas veiklą vykdo pagal individualios
veiklos pažymą. 
Budintis globotojas nėra įstatyminis vaiko atstovas,
globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus. 
Budintis globotojas prižiūri laikinai tėvų globos netekusį
vaiką iki tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus
grąžintas į šeimą, jam bus nustatyta nuolatinė globa
arba jis bus įvaikintas. 
Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų.
Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.

Budintis globotojas - tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų
globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos
aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą,
ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia
kasdienę priežiūrą. Budintis globotojas neprivalo būti
susituokęs ar turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia –
turėti tinkamas sąlygas vaikui prižiūrėti, patenkinti jo
poreikius ir suteikti saugumą bei rūpestį.

KAIP TAPTI  BUDINČIU GLOBOTOJU:

21-65 metų amžiaus;
turinti/-is ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;
neserganti/-is ligomis, kurioms esant negalėtum
globoti vaiko;
nesi teismo pripažinta/-as neveiksniu arba ribotai
veiksniu šioje srityje;
neturi apribotos tėvų valdžios;
nesi nušalinta/-as nuo globėjo pareigų;
nėra kitų Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje
nurodytų pagrindų.

 prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas,
šeiminė padėtis, kartu gyvenantys asmenys (nurodant jų vardą, pavardę, gimimo datą), globos (rūpybos) motyvai,
pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos (rūpybos) rūšis;
pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a);
kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų amžiaus šeimos narių sutikimas, kad šeimoje būtų globojamas (rūpinamas)
vaikas. 

1 žingsnis. Pateikiamas prašymas Vilniaus miesto savivaldybei (https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vaiko-laikinosios-
globos-(rupybos)-be-tevu-globos-likusiems-vaikams-nustatymas):

 2 žingsnis. Pirminis vertinimas. Po prašymo pateikimo Vaiko teisių apsaugos skyrius atlieka asmens duomenų patikrą
gyventojų duomenų registre, patikrins teistumą ir atitikimą kitiems formaliems reikalavimams. Jei pirminis patikrinimas
teigiamas, asmuo siunčiamas į artimiausius GIMK mokymus viena iš Vilniaus miesto globos centrų arba į prašyme nurodytą
globos centrą. 
3 žingsnis. GIMK mokymai ir vertinimas. GIMK mokymai norintiems tapti budinčiais globotojais paprastai susideda iš 14
susitikimų (8 susitikimai Pagrindinės dalies ir 6 susitikimai Specializuotos dalies). Mokymai įprastai vyksta 1 k./sav. (PPI
globos centre mokymai vyksta antradieniais) nuo 18:00 iki 21:00 val. Po mokymų įvyksta bent du individualūs susitikimai su
asmeniu/šeima (vienas iš jų asmens/šeimos namuose), kurių metu vertinamas asmens/šeimos pasirengimas vykdyti
budinčių globotojų veiklą. Asmuo/šeima susitikimų metu išsako savo lūkesčius ir galimybes dėl norimo priimti vaiko
amžiaus, lyties, sveikatos, vaikų skaičiaus. Po mokymų per 2 sav. pateikiamas vertinimas, ar asmuo/šeima pasirengusi priimti
vaiką į šeimą. 
4 žingsnis. Sutarties pasirašymas ir veiklos pradžia. Gavus teigiamą išvadą ir sutarus su globos centru, pasirašoma
paslaugų teikimo sutartis ir laukiama vaiko apgyvendinimo. 

www.ppi.lt

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Vaiko-laikinosios-globos-(rupybos)-be-tevu-globos-likusiems-vaikams-nustatymas
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Atlygis ir išmokos pradedamos skaičiuoti nuo vaiko apgyvendinimo pirmos dienos.
Atlygis proporcingai išskaičiuojamas prižiūrėtų dienų skaičiui per mėnesį. 
Kada prižiūrėtas vaikas grįžta į biologinę šeimą arba perduodamas nuolatiniams globėjams (rūpintojams) ar įtėviams,
budinčiam globotojui laukimo periodu yra mokamas pastovus atlygis (t.y. atlygis, nepriklausomai nuo faktiškai
prižiūrimų vaikų skaičiaus). 
Pastovus atlygis mokamas ir laikino atokvėpio metu, kuris suteikiamas budinčio globotojo prašymu darbingumui
atkurti vaiką perdavus globėjui (rūpintojui), įtėviams arba grąžinus į šeimą (iki 1 mėn. per metus). 

GLOBOS CENTRO PAGALBA:

Nemokamus pasirengimo (vadinamus GIMK) mokymus;
Kvalifikacijos kėlimą;
Savitarpio pagalbos grupes, supervizijas;
Nemokamas psichologų konsultacijas ne tik prižiūrimiems vaikams, bet ir pačiam budinčiam globotojui bei
kartu gyvenantiems jo šeimos nariams,
Nemokamą socialinių darbuotojų bei kitų specialistų pagalbą;
Laikino atokvėpio paslaugas;
Laikinas vaikų priežiūros paslaugas;
Palaikančius, nuolat pasirengusiu padėti globos centrų specialistus. 


