KVIEČIAME TAPTI BUDINČIAIS
GLOBOTOJAIS
Budintis globotojas – tai asmuo, kuris savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, ne ilgiau nei 12 mėnesių
laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai.
Ši veikla vykdoma pagal Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo
sutartį.
Kas gali tapti budinčiu globotoju?
• 21 - 65 metų amžiaus fizinis asmuo, nesergantis ligomis, kurioms esant negalėtų globoti (rūpinti) vaiko;

• asmuo, turintis ne žemesnį nei vidurinis išsilavinimą;
• atitinkantis kitus globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus.
Kaip tapti budinčiu globotoju?
• baigti GIMK mokymus – šie mokymai būsimiems budintiems globotojams nekainuoja. Baigus mokymus

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys parengs išvadą dėl pasirengimo tapti
budinčiu globotoju. Beje, budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia
– turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.
• gavus teigiamą išvadą, budintis globotojas su Globos centru sudaro paslaugų teikimo sutartį (veikla vykdoma
pagal individualios veiklos pažymą). Budintis globotojas nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal
Globos centro įgaliojimus.
Kokį atlygį gauna budintis globotojas?
• atlygis budinčiam globotojui, nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus yra 1 MMA (607 Eur/mėn.);
• atlygis budinčiam globotojui už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką nuo 0 iki 3 m. 0,75 MMA (455,25 Eur/mėn.), nuo 3 iki
18 m. 0,25 MMA (151,75 Eur/mėn.);
• Vaiko Globos (rūpybos) išmoka (156 Eur/mėn.) ir išmoka vaikui (60 Eur/mėn.);
• Vilniaus miesto savivaldybė skiria pagalbos pinigus budintiems globotojams prižiūrintiems Vilniaus miesto vaikus: 1 vaikas
- 117 Eur/mėn., 2 vaikai – 195 Eur/mėn., 3 vaikai – 312 Eur/mėn. Globojant vaiką iki 3 metų amžiaus, pagalbos pinigų
suma papildomai didinama 1 BSI (39 Eur) dydžiu per mėnesį.

Kokios paslaugos teikiamos budinčiam globotojui?
•
•
•
•
•
•
•

individualias psichologo, socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, GIMK specialisto konsultacijas;
galimybes dalyvauti savitarpio pagalbos grupėje;
profesinės kompetencijos tobulinimą dalyvaujant įvairiose mokymuose;
tarpininkavimą institucijose;
laikino atokvėpio paslaugas;
pagalbą palaikant vaiko ryšį su biologine šeima;
esant poreikiui, kitų specialistų (logopedo ar pan.) konsultacijas prižiūrimam vaikui.

Norinčius tapti budinčiais globotojais kviečiame kreiptis į VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ Globos centrą!
Mus rasite: Jono Basanavičiaus g. 45, Vilnius
Tel. (8 672) 35 298, (8 665) 22 480
El. paštas: info@ppi.lt, svetainė: www.ppi.lt
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/ppiniciatyva/

