Pirmasis žingsnis. Jeigu norite globoti ar įvaikinti vaiką,
pirmiausia kreipkitės į Jūsų gyvenamosios vietos Vaiko teisių
apsaugos skyrių. Čia Jus konsultuos, padės surinkti reikiamus
dokumentus ir įvertins, ar Jūs galite tęsti globos ar įvaikinimo
procedūrą. Šis etapas užtruks ne ilgiau nei 1 mėnesį.

Globa
Antrasis žingsnis. Nusprendę globoti vaiką, Jūs turėsite galimybę dalyvauti įdomiuose mokymuose, kurie truks ne ilgiau
nei 4 mėnesius ir vyks Jūsų gyvenamosios vietos savivaldybėje.
Šie mokymai yra nemokami. Juos išklausius bus įvertintas Jūsų
pasirengimas globoti ar įvaikinti vaiką.
Trečiasis žingsnis. Jūsų susitikimas su vaiku. Ar žinojote,
kad ne Jums parenkamas vaikas, o Jūs parenkami vaikui,
atsižvelgiant į vaiko interesus ir Jūsų lūkesčius. Atsiradus
abipusiam ryšiui, nustatoma globa.
Sveikiname, Jūsų šeima tapo gausesnė!

Įvaikinimas
Pirmieji įvaikinimo žingsniai yra tie patys kaip ir globos.
Trečiasis žingsnis. Jūs būsite įrašomi į norinčiųjų įvaikinti sąrašą. Atsižvelgiant į vaiko interesus ir Jūsų lūkesčius, Jums bus
parenkamas vaikas. Pirmasis susitikimas. Jūsų apsisprendimas.

Nori
globoti
arba
įvaikinti?
Svarbu žinoti, kad įvaikinimas nuo
globos skiriasi. Įvaikinant prarandamos visos biologinių tėvų teisės vaiko
atžvilgiu. Jis negali būti atšauktas ar
panaikintas, o laikinos ar nuolatinės
globos metu vaikas nepraranda ryšio
su savo biologiniais tėvais. Šeimoje
ar šeimynoje globojamam vaikui yra
mokama mėnesinė globos išmoka, kuri
įvaikintam vaikui nėra mokama.

Draugystė ir svečiavimasis
Jeigu norite prisidėti kuriant Lietuvą be globos namų, galite
savanoriauti globos įstaigoje ar priimti svečiuotis vaiką.
Vaikui itin svarbu draugystė ir palaikymas. Turiningai praleiskite
kartu su vaiku savaitgalius, atostogas, pasidalykite su juo savo
laisvalaikiu ir pomėgiais. Užmegzkite artimą ryšį – vaikui svarbu, kad jis kažkam rūpi. Tai skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir
savimi, ugdo atsakomybės jausmą.
Svečiuotis priimti galima ne jaunesnius nei 5 metų vaikus.
Globos namuose augantys vaikai gali būti išleidžiami svečiuotis
šeimose savaitgaliais, švenčių ar atostogų dienomis ar kt. Dėl
galimybės priimti svečiuotis vaiką kreipkitės į savo gyvenamosios vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių.

Savanorystė globos įstaigoje
Tai dalyvavimas globos įstaigos veikloje, o svarbiausia – suaugusiojo ir vaikų draugystė, kuri gali praturtinti vaikų gyvenimą.
Savanorišką veiklą organizuoja ir galutinį sprendimą dėl Jūsų
tinkamumo priima globos įstaiga. Todėl nusprendęs savanoriauti, Jūs galite kreiptis tiesiogiai į pasirinktą globos įstaigą,
pasiūlydami savo pagalbą.

Šeimyna

Ketvirtasis žingsnis. Jūsų kreipimasis į teismą dėl įvaikinimo.
Paprastai sprendimas dėl įvaikinimo priimamas ne vėliau kaip
per 2 mėnesius.

Norėdami rūpintis tėvų globos netekusiais vaikais, taip pat
galite įsteigti šeimyną.

Sveikiname tapus mama ir tėčiu!

Šeimyna – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės
viešasis juridinis asmuo, kuris šeimos aplinkoje globoja šešis
ir daugiau vaikų. Bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais
vaikais – ne daugiau kaip dvylika. Dėl šeimynos steigimo Jus
konsultuos Vaiko teisių apsaugos skyrius.
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