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DIDŽIASALIO VAIKŲ GLOBOS IR SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI CENTRO
GLOBOS CENTRO
TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ SUSITIKIMŲ SU TĖVAIS, ARTIMAIS
GIMINAIČIAIS AR KITAIS VAIKUI EMOCIŠKAI ARTIMAIS ASMENIMIS
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro Globos centro tėvų globos
netekusių vaikų susitikimų su tėvais, artimais giminaičiais ar kitais emociškai artimais
asmenimis organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja Globos centre
laikinai prižiūrimų ar globojamų (rūpinamų) vaikų ir vaikų, kuriems nustatyta laikinoji
globa (rūpyba) susitikimų su tėvais, artimais giminaičiais ar kitais fiziniais asmenimis, su
vaiku susijusiais emociniais ryšiais, organizavimo tvarką.
2. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:
3. Globos centras – socialinių paslaugų įstaiga, kuri, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo)
teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda
likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui,
teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam
globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.
3.1.Globos koordinatorius – globos centro socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas,
psichologas, atestuotas darbuotojas, koordinuojantis pagalbą budinčiam globotojui,
socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams.
3.2.Artimas giminaitis – tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir
vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir
seserys).
3.3. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatyme, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų sąvokas.
4. Tvarka sudaryta vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko globos
organizavimo nuostatais, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, Globos centro
veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės
priežiūros tvarkos aprašu, kitais Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais ir nuostatais,
atsižvelgiant į globojamo (rūpinamo) vaiko poreikius ir interesus.

II SKYRIUS
GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO SUSITIKIMŲ SU TĖVAIS,
ARTIMAIS GIMINAIČIAIS AR KITAIS FIZINIAIS ASMENIMIS
ORGANIZAVIMO TVARKA
5. Siekiant užtikrinti globojamo (rūpinamo) vaiko poreikių įgyvendinimą, Globos centras
organizuoja susitikimus su vaiko tėvais, artimais giminaičiais ar kitais fiziniais asmenimis, su
kuriais vaikas susijęs emociniais ryšiais, jei tai nekenkia vaiko interesams.
6. Globos centras pagal poreikį bendradarbiauja su globojamo (rūpinamo) vaiko (jei
tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais

tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas
vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti Globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai
neprieštarauja vaiko interesams.
6. Globojamo (rūpinamo) vaiko susitikimus su jo tėvais, artimaisiais giminaičiais ar kitais
fiziniais asmenimis, su kuriais vaikas susijęs emociniais ryšiais, organizuoja ir koordinuoja globos
koordinatorius.
7. Globojamo (rūpinamo) vaiko susitikimai su jo tėvais, artimaisiais giminaičiais ar kitais
fiziniais asmenimis, su kuriais vaikas susijęs emociniais ryšiais, planuojami atsižvelgiant į sudarytą
individualios pagalbos vaikui planą (toliau – IPP) ar/ir vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą
sudarant laisvos formos susitikimų grafiką.
8. Globojamo (rūpinamo) vaiko tėvai, artimi giminaičiai ar kiti fiziniai asmenys, su
kuriais vaikas susijęs emociniais ryšiais, norintys keisti sudarytą susitikimų grafiką ir/ar vaiko IPP
ar/ ir vaiko laikinosios globos (rūpybos) plane numatytą susitikimų su vaikų datą, laiką, vietą ir pan.
pateikia globos koordinatoriui prašymą. Atsižvelgdamas į prašymą globos koordinatorius
tarpininkauja inicijuojant, organizuojant pakeitimus ir informuoja susitikimo dalyvius.
9. Globojamo (rūpinamo) vaiko susitikimų dažnumas su jo tėvais, artimaisiais
giminaičiais ar kitais fiziniais asmenimis, su kuriais vaikas susijęs emociniais ryšiais,
organizuojamas atsižvelgiant į vaiko poreikius, dienotvarkę ir individualią susitikimo dalyvių
situaciją.
10. Globojamo (rūpinamo) vaiko susitikimai su jo tėvais, artimaisiais giminaičiais ar
kitais fiziniais asmenimis, su kuriais vaikas susijęs emociniais ryšiais, vyksta Globos centre ar
kitoje, iš anksto numatytoje vietoje, kuri atitinka vaiko poreikius ir yra priimtina visiems susitikimo
dalyviams.
11. Globos centro darbuotojai pageidaujančių susitikti su globojamu vaiku asmenų,
išimtiniais atvejais, nurodę priežastis, gali paprašyti pristatyti medicininę pažymą.
12. Visi susitikimai vyksta dalyvaujant Globos centro specialistui ir / ar socialines
paslaugas vaiko šeimai teikiančiam socialiniam darbuotojui.
13. Jei susitikime dalyvauja socialines paslaugas vaiko tėvų šeimai teikiantis socialinis
darbuotojas, jis pildo Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro Globos centro
Susitikimo protokolą (Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Didžiasalio
vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro tvarkos aprašo 3 priedas).
14. Susitikime dalyvaujantis Globos centro specialistas, pastebėjęs netinkamą
(nepagarbų ar agresyvų) biologinės šeimos, artimųjų giminaičių ar kitų fizinių asmenų, su kuriais
vaikas susijęs emociniais ryšiais, susitinkančių su globojamu (rūpinamu) vaiku elgesį, gali nutraukti
susitikimą. Po pirmo žodinio įspėjimo susitikimas tęsiamas, po antros pastabos susitikimas su
globojamu (rūpinamu) vaiku yra nutraukiamas.
15. Prieš pirmąjį susitikimą su globojamu (rūpinamu) vaiku globos koordinatorius
pasirašytinai supažindina tėvus, artimuosius giminaičius ar kitus fizinius asmenis, su kuriais vaikas
susijęs emociniais ryšiais, su Globos centro pasimatymo su globojamu (rūpinamu) vaikų
taisyklėmis.
III. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Globos centro darbuotojai su šia Tvarka yra supažindinami pasirašytinai ir privalo
laikytis joje nustatytų įpareigojimų.
17. Tvarka yra skelbiama Globos centro internetinėje svetainėje.

