GLOBA IR ĮVAIKINIMAS
KAS YRA GLOBA?

KAS YRA ĮVAIKINIMAS?

Vaiko globa šeimoje – tai galimybė suteikti vaikui, kuriuo negali
rūpintis jo biologiniai tėvai, saugią, sveiką ir mylinčią aplinką savo
šeimoje, užtikrinant vaiko priežiūrą, auklėjimą ir ugdymą, jo interesų
ir teisių gynimą ir atstovavimą.
Vaiko nuo 14 metų globa vadinama rūpyba.
Lietuvoje yra šios vaikų globos rūšys: laikinoji globa (rūpyba) ir
nuolatinė globa (rūpyba)

Įvaikinimas – galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti
biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų
teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai.
Skirtingai nei globa, įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas,
t. y. vaikas jau negalės grįžti pas savo biologinius tėvus. Vaikas gauna įtėvių
pavardę, gali būti pakeistas ir jo vardas.

KAS YRA BUDINTIS GLOBOTOJAS?
Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos
vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje,
užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą,
atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą.
Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal su Globos centru sudarytą
paslaugų teikimo sutartį;
Budintis globotojas veiklą vykdo pagal individualios veiklos
pažymą;
Budintis globotojas nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką
pagal Globos centro įgaliojimą;
Budintis globotojas prižiūri laikinai tėvų globos netekusį vaiką iki
tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas į šeimą, arba
jam bus nustatyta nuolatinė globa, arba bus įvaikintas;
Vienu metu budintis globotojas gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras
vaikų skaičius su savais vaikais – ne daugiau kaip 6 vaikai.

Atlygis budinčiam globotojui:
- 1 minimalios mėnesinės algos (toliau - MMA) dydžio išmoka, kai šeimoje
nėra apgyvendintas vaikas;
- 1,75 MMA dydžio išmoka - kai šeimoje apgyvendintas 1 vaikas;
- 0,5 MMA dydžio priemoka už antrą ir kiekvieną paskesnį šeimoje
apgyvendintą vaiką;
- 0,75 MMA dydžio priemoka už neįgalaus vaiko priežiūrą;
- 0,75 MMA dydžio priemoka už kūdikio (iki 1 metų amžiaus) priežiūrą;
- 0,75 MMA dydžio priemoka už vaiko nuo 12 m. iki 18 m. amžiaus
priežiūrą;
- 4 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio pagalbos pinigai už
kiekvieną vaiką;
- vaiko globos (rūpybos) išmoka;
- išmoka vaikui, vaikui skirta slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė
kompensacija ir kitos išmokos, jei yra teisė gauti šias išmokas;
- 0,5 MMA dydžio tikslinė išmoka vaiko išlaikymui kriziniais atvejais arba
iki vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus nustatyta
laikinoji globa.
- Budinčiam globotojui skiriama 8 BSI dydžio vienkartinė įsikūrimo
išmoka.

Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti paslaugą
vaikus globojantiems (rūpinantiems), prižiūrintiems ar įvaikinusiems asmenims bei asmenims, besirengiantiems tapti globėjais (rūpintojais),
budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais paslaugas teikia Marijampolės socialinės pagalbos centro Globos centras:
http://mspc.lt/paslaugos/globos-centras-175/lt/ arba http://mspc.lt/teisine-informacija/globeju-ir-iteviu-mokymas-ir-konsultavimas-173/lt/.

Pageidaujantys tapti budinčiais globotojais, globėjais ar įtėviais ir (ar) norintys sužinoti išsamesnę informaciją, kviečiami
kreiptis į Marijampolės savivaldybės administraciją, tel. (8 343) 90 008 arba el. paštu soc.apsauga@marijampole.lt.

