
G l o b ė j ų d i e n a  -  y p a t i n g a s  s e k m a d i e n i s,  

skirtas padėkoti visiems, išgirdusiems širdimi! 

Visada palaikykime juos, grožėkimės jų sprendimu globoti vaikus ir drauge 

mokykimės gerumo. Globėjų diena – tai proga didžiuotis tais, kurie pasiryžo 

atsakingam žingsniui! 

 

KAS SUDARO VAIKO LAIMĘ? 

Kiekviena šeima – atskiras pasaulis, kuriame gyvena pasiaukojimas ir meilė 

ateičiai. Kiek nemigo naktų sudėjo į vieną kraitę Lietuvos globėjai, kol užaugino 

ateitį. Susirinkome tądien visi ne į šventę, o į bendrą Šeimos ratą, kuriame įkurtas 

mūsų Švenčionių rajono didelės Šeimos aukuras. Jo pamatą sudarome - 

- TU+AŠ+JŪS+MES, o MŪSŲ NAMAS - TAI TVIRTOVĖ, kuri 

susideda iš: 

• TIKĖJIMO, GĖRIO, VILTIES, 

• ŽINOJIMO, LAUKIMO, DAVIMO, 

• MEILĖS, DARNOS, TAURUMO, 

• DOVANOJIMO, PASIAUKOJIMO, 

• GYVENIMO!!! 

 
ŠVENČIONIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRAS 
G l o b ė j ų  d i e n ą pastatė simbolinį svajonių namą, kuriame sutilpo visų Lietu-

vos vaikų, gyvenančių vaikų globos namuose, svajonės, norai, siekiai ir viltys… 

Tam, kad namai būtų tikri, reikalinga dvasinė gyvenimo tvirtovė. Kas sudaro tvir-

tybės pamatą? Aišku, kad tikėjimas, jei ne į Dievą, tai į savojo AŠ stiprybę, kuri 

kitam dovanoja gėrį ir viltį, kad žmoniškumas meilėje suteiktų darną ir taurumą 

būti daugiau nei esi dabar... 

Globos (rūpybos) viešinimo savaitė iškėlė bendrą tikslą mums: 

“Žinok, Žmogau, kad vieniši vaikai laukia, kad duotumėm jiems gyvenimo 

prasmę...” 

Išlaukime, nes kito gyvenimas meilėje mūsų visų rankose... 

 

Dėkojame už savanorystę  ir geranoriškumą, už pagalbą organizuojant 

nuostabią šventę Švenčionių miesto parke globėjams ir jų globojamiems vaikams 

bei visuomenei: 

Švenčionių miesto kultūros centrui 



Švenčionių miesto kultūros centro dainų ir šokių ansamblio „Aukštaitija“ 

šokėjams ir jų vadovėms  

Jolantai Razmienei ir Agnei Karklelytei. 

Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos dainavimo skyriaus moksleivei 

Brigitai Morozaitei ir jos vadovei Ilonai Vinikaitei  

 

Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos abiturientei Karinai Pokaliuk 

 

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos kunigui Stanislav Matiukevič  

 

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos kunigui Vitalij Kisel  

 

Gyvi žaislai animatoriams 

 

Batutai Švenčionys 

 

Už bendradarbiavimą: 

 

Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Švenčionių rajone 

Švenčionių miesto seniūnijai 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro administracijai 

 

Ir žinoma: 

 

Atlikėjui Algirdui Grudinskiui – Grūdui 

http://www.svencioniuparapija.lt/

