
                                                                                     

Vaikų globos ir globėjų savaitė 

Birželio 24, 29 - liepos 5 d. 

Aš jau esu... 

Matau kaip tyliai 

Mainosi diena už lango, 

Kaip supasi dangui geltona saulė 

Ir tiesia į mane rankas... 

Aš jau einu... 

Dar nemoku juoktis, todėl verkiu, 

Bet man patinka būti... 

Priimk mane gerumu, šviesa 

Ir grožiu 

Nepagailėk man šilumos ir meilės... 

Aš jau esu...Paimk mane... 

 Lietuvoje kiekvieną dieną yra vaikų, kurių saugumui ir sveikatai kyla pavojus.                                   

Vaikams reikalinga skubi laikina pagalba šeimoje arba nuolatinė globa, kai teismas priima 

sprendimą, kad vaiko tėvams nepavyko išspręsti asmeninių psichologinių ar socialinių problemų. 

VVTAĮT skyriaus pranešimas 

Vaikų globos institucijose vis dar auga 1 777 vaikai. 2020 – ti metai Lietuvoje yra                         

paskutiniai, kai vaiko globėju gali tapti institucijos – vaikų globos namai.                                                                                      

Šiuo metu Lietuvoje įsteigti 66 Globos centrai, kurių užduotis – rengti globėjus, įtėvius,               

budinčius globotojus, ir įvertinti jų pasirengimą auginti vaiką, suteikti paramą iškilus bėdų, 

konsultuoti, stiprinti šeimos šeimai pagalbą, organizuoti mokymus, savitarpio pagalbos grupes. 

Švenčionių rajono savivaldybėje veikia  Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Globos 

centras, kuris teikia pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, 

šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti. 



 

  

 Norime drauge su jumis pasidžiaugti, kad šiuo metu Lietuvoje vaikus globoja 3 839 Globėjų 

šeimos ir jose auga 4 936 vaikai. Nuoširdi padėka tiems, kurie sąmoningai apsisprendė užauginti 

žmogų, kurie atvėrė savo namų duris ir širdis. Deja, bet Lietuvoje budinčių globotojų ir globėjų 

trūksta.    

Šiemet – globėjams padėkoti skirta savaitė 

 Kasmet pirmąjį liepos sekmadienį Lietuvoje minima Globėjų diena.  Šilalės socialinių paslaugų 

namų darbuotojoms, kurios rengia ir konsultuoja globėjus ir įtėvius, kilo mintis, jog yra būtina 

diena metuose, kuri būtų skirta GLOBĖJAMS. Savo siūlymą teikė Seimui, Prezidentei ir Lietuvos 

vyskupų konfederacijos pirmininkui. 2017 metais Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatyme 

liepos pirmasis sekmadienis paskeltas Globėjų diena. 

Nuo birželio 29 iki liepos 5 d., globėjams bus skirta visa savaitė. Visoje Lietuvoje Globos centrų 

darbuotojai, vaikų gynėjai, bendražygiai ir bendraminčiai, suvieniję širdis, protus ir kūrybiškumą 

savaitę prieš Globėjų dieną skirs renginius visuomenei, siekiant išreikšti pagarbą ir rūpestį 

globojančioms šeimoms, papasakojant apie globos situaciją Lietuvoje. Savaitės renginių planas 

yra skelbiamas mūsų rajoninėje spaudoje, Švenčionių rajono savivaldybės Facebook paskyroje, 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro internetinėje svetainėje svencioniurspc.lt.  

Visus maloniai kviečiame 2020 m. liepos 5 d. 13 val. dalyvauti šventėje Globėjo dienai paminėti, 

kuri vyks Švenčionių miesto parke. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Švenčionių 

rajono socialinių paslaugų centro Globos centrą el. paštu sspc.globoscentras@gmail.com 

Tikime, jog informacijos sklaida didins visuomenės sąmoningumą ir brandumą, motyvuos 

kilniems ir svarbiems sprendimams – užauginti žmogų, atvers žmonių širdis ir protus.  

ŽMONĖMS, KURIE JAU KELIAUJA DRAUGE SU GLOBOTINIU, bus skirtas nuoširdus, 

išskirtinis dėmesys ir pagarba, auginant žmogų, kurio prigimtinė šeima šiandien yra per silpna 

jį užauginti. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, apsijungsiantiems ateinančią savaitę į tikėjimo, sąmoningumo ir 

pagarbos šventę dėl vaikų, dėl ateities! 
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