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Įvadas
Lietuvoje už vaikų globos ir specialaus ugdymo organizavimą atsakingos įvairių sričių valstybės
ir savivaldos institucijos: kai kurios ministerijos (Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo,
Sveikatos, Vidaus reikalų), apskričių socialinių reikalų, švietimo, sveikatos departamentai,
savivaldybių vaikų teisių apsaugos tarnybos. Šių institucijų funkcijų pasidalijimas, veiklos
koordinavimas, bendradarbiavimo formos ir būdai nėra pakankamai įstatymiškai reglamentuoti,
dėl to organizuojant vaikų globą kyla daug problemų, nukenčia globos kokybė, vaikų interesai.
Pirmiausiai – socialinės globos ir specialaus ugdymo įstaigų teikiamos vaikams paslaugos
nėra optimalios jų poreikių požiūriu, vieno tipo įstaigų yra per daug, kitų – akivaizdžiai trūksta.
Tačiau paslaugų teikimo vientisumą ir tolygumą sunku užtikrinti dėl skirtingo įstaigų pavaldumo
ir žinybinių interesų prieštaringumo. Dauguma stacionarių vaikų globos įstaigų priklauso
apskritimis, dėl to kai kurios savivaldybės, kurioms nustatyta funkcija teikti vaikams globos
paslaugas: skirti vaikus globai šeimose, steigti šeimynas, teikti pagalbos namuose paslaugas,
dažnai ignoruoja šią savo funkciją ir orientuojasi į apskrities stacionarios globos paslaugas. Jos
stengiasi išvengti plėtoti paslaugas savo pastangomis.
Be to, apskričių vaikų globos ir specialaus ugdymo įstaigos siekia išlaikyti esamą vaikų globos
sistemą. Kadangi įstaigos suinteresuotos išlikti, ieškoti alternatyvios globos formų (pvz., vaikus
atiduoti globoti šeimoms ar kt.) neskiriama pakankamai dėmesio.
Nuoseklių mokslinių tyrimų vaikų globos klausimais Lietuvoje atlikta nedaug, jų medžiaga
dažniausiai publikuota tik labai siaurai grupei skaitytojų. Dažniau tokių tyrimų medžiaga viešai
visai nepublikuojama ir daugiausia naudojama kaip žinybinė informacija. Pavyzdžiui, dr. R. Lazutkos
tyrimas „Vaikų globos kaštai Lietuvoje“, D. Snieškienės daktaro disertacija „Vaiko globa šeimoje
kaip socialinis veiksmas“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotas ir autorių kolektyvo
atliktas „Socialinės paramos šeimoms, auginančioms vaikus, socialinio-ekonominio efektyvumo
tyrimas“ ir panašiai. Nedideli, fragmentiniai vaikų globos tyrimai atliekami rengiančių socialinio
darbo baigiamuosius bakalauro ar magistro darbus Vilniaus universiteto, Teisės universiteto,
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, kitų mokymo įstaigų studentų.
Tyrimą „Regiono (apskrities, savivaldybės) įvairaus tipo vaikų globos ir specialaus ugdymo
institucijų veiklos organizavimo ir finansavimo sisteminis įvertinimas“, kurio kai kurie rezultatai
analizuojami šiame straipsnyje, atliko 2001 m. Darbo ir socialinių tyrimų institutas Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu. Tyrimo vadovė dr. L. Žalimienė. Tai kompleksinis
tyrimas, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti pagrindines vaikų globos problemas tiek bendruomenės,
tiek instituciniu lygmeniu.
Straipsnyje analizuojamas vienas tyrimo aspektas – savivaldybių ir apskričių funkcijos bei
bendradarbiavimas, organizuojant vaikų globą.
Šiuo kontekstu vienas iš tyrimo tikslų – atsakingų už vaikų globą apskričių ir savivaldybių
institucijų veiklos organizavimo įvertinimas stacionarios globos mažinimo ir pažangių vaiko globos
formų taikymo aspektais.
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1. Tyrimo metodika
Tyrimo objektas. Kadangi buvo siekiama išsiaiškinti vaikų globos ir specialaus ugdymo
organizavimo bei finansavimo problemas tiek bendruomenės, tiek institucijos lygmeniu, tyrimo
objektas buvo apskričių socialinių reikalų ir švietimo departamentai, savivaldybių vaikų teisių
apsaugos tarnybos bei įvairaus tipo ir pavaldumo vaikų globos ir specialaus ugdymo įstaigos.
Tyrime dalyvavo devyni apskričių socialinių reikalų ir švietimo departamentai, 60 savivaldybių
vaikų teisių apsaugos tarnybų (toliau – VTAT) bei 214 įvairių vaikų globos ir specialaus ugdymo
įstaigų.
Straipsnyje analizuojama tik dalis tyrimo metu gautos informacijos, kuri susijusi su paminėtu
tyrimo tikslu.
Tyrimo metodai. Pagrindiniai tyrimo metodai – anketinė apklausa ir dokumentų analizė.
Parengtos dviejų formų anketos: apskričių socialinių reikalų ir švietimo departamentams bei
savivaldybių vaikų teisių apsaugos tarnyboms. Klausimynai apėmė dvi klausimų grupes:
dokumentinius ir vertinamuosius klausimus. Dokumentinėje anketos dalyje buvo prašoma
pateikti informaciją apie vaikų globos įstaigas apskrityje ar savivaldybėje, pagrindines jų
charakteristikas; vertinamojoje dalyje – atsakingų už vaikų globą apskričių ir savivaldybių
darbuotojų šios srities problemų ir perspektyvų vertinimai.
Tyrimo periodas. Tyrimas buvo atliekamas 2001 m. kovo balandžio mėnesiais, informacija
renkama apie padėtį iki 2001 m. pradžios.
Duomenų apdorojimas. Duomenys buvo apdorojami pagal SPSS programą, skaičiuotas
procentinis pasiskirstymas (dažnis), vidurkiai, didžiausios ir mažiausios reikšmės.

2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
2.1. Apskričių ir savivaldybių vaikų globos įstaigos ir jų vertinimas. Vertinant apskrities
vaikų globos įstaigų sistemą, pirmiausiai būtina pažymėti, kad toks vertinimas turi būti
konkretinamas pagal:
a) vaikų globos ir ugdymo institucijų tipą (įstaigos neįgaliems vaikams, specialiosios
internatinės mokyklos ir vaikų namai probleminiams vaikams);
b) įstaigų teikiamų paslaugų pobūdį – stacionarios globos ar bendruomenės globos įstaigos.
Apskričių respondentų vertinimu, valstybinių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių
mokyklų daugumoje apskričių pakanka ar netgi jų per daug, o įstaigų vaikams, turintiems sunkią
ar fizinę negalią, bendruomenės globos įstaigų, akivaizdžiai nepakanka.
Nurodyta, kad labiausiai trūksta tokių įstaigų:
 dienos centrų probleminių šeimų vaikams;
 laikinųjų vaikų globos namų;
 reabilitacijos įstaigų grįžusiems iš nepilnamečių kolonijos vaikams, turintiems ryškių
elgesio problemų;
 vaikams, turintiems sunkią proto negalią, kurių elgesys yra neprognozuojamas, nes jokia
įstaiga nenori jų priimti, be to, turintiesiems kompleksinę negalią, regėjimo ar klausos
negalią.
Kalbant apie vaikų globos ir specialaus ugdymo funkcijų pasidalijimą, priklausyti apskrities
kompetencijai siūloma palikti tokias vaikų įstaigas: namus vaikams, turintiems negalią,
specialiuosius vaikų globos ir auklėjimo namus, sanatorines mokyklas.
Apskričių socialinių reikalų departamentų atstovų nuomone, apskričių kompetencijai reikėtų
priskirti specializuotas vaikų globos įstaigas, kūdikių namus. Tačiau, kita vertus, nemažai VTAT
darbuotojų (apie 10 proc.) mano, kad nedideli kūdikių namai turėtų būti savivaldybės įstaiga,
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kad vaikai iki trejų metų galėtų būti juose apgyvendinami, nereikėtų jų išvežti iš savivaldybės
teritorijos. Vienas iš siūlymų – peržiūrėti dabar galiojančią praktiką ir savivaldybių vaikų globos
namuose numatyti nedidelius kūdikių globos skyrius.
Apskričių specialistų nuomone, specialiosios internatinės mokyklos vaikams, turintiems
nedidelę negalią, taip pat turėtų būti savivaldybės įstaigos, kadangi vaikas būtų arčiau namų,
palengvėtų mokyklos ir šeimos ryšiai, būtų lengviau organizuoti transportą vaikui nuvežti.
Priklausyti apskričių kompetencijai turėtų tik labai specializuotos įstaigos, teikiančios brangias,
retas paslaugas, kurios dėl mažo skaičiaus klientų ir specifinės veiklos organizavimo būtų per
daug brangios išlaikyti savivaldybei.
Savivaldybėms turėtų priklausyti tokios įstaigos: maži vaikų globos namai, dienos centrai,
teikiančios pagalbos namuose paslaugas įstaigos. Savivaldybių vaikų globos įstaigos turėtų būti
nedidelės, lengvai pasiekiamos.
Savivaldybės turėtų turėti visas įstaigas, reikalingas jų regiono vaikams, laikantis principo –
kuo arčiau namų, kiek galima daugiau paslaugų šeimai, šeimoje.
1 lentelė. VTAT darbuotojų nuomonė apie savivaldybės vaikų globos įstaigas

Vaikų globos įstaigų sistemos vertinimas
1. Įstaigų visiškai pakanka
2. Beveik pakanka
3. Nepakanka
4. Įstaigų trūksta
5. Neatsakė

Atsakiusiųjų dalis 
N-60
37
30
22
8
3

Kaip matyti iš lentelės duomenų, kad vaikų globos įstaigų savivaldybėse visiškai pakanka,
vertina daugiau kaip trečdalis savivaldybių darbuotojų. Beveik trečdalis apklaustųjų mano, kad
tokių įstaigų nepakanka arba trūksta.
Kuriant platesnį socialinių paslaugų tinklą probleminiams vaikams, kyla tarpžinybinio
bendradarbiavimo kliūčių: savivaldybėse nėra institucijos, atsakingos už socialinių paslaugų
įstaigų vaikams plėtojimą. VTAT kompetencija nėra globos įstaigų vaikams kūrimas, o
savivaldybių socialinės paramos skyriai, kurdami socialinių paslaugų sistemą, pirmiausiai
orientuojasi į senus ir neįgalius žmones.
Gerinant situaciją, VTAT turėtų labiau lemti vaikų globos įstaigų kūrimą, ne tik siųsti į tokias
įstaigas. Šiam tikslui reikėtų koreguoti VTAT veiklos nuostatus, atsakomybę, funkcijas, siekiant,
kad jos galėtų inicijuoti paslaugų teikimo organizavimą, paslaugų tinklo kūrimą.
VTAT darbuotojai nurodė, kad savivaldybėse trūksta šių vaikų globos įstaigų:
 dienos centrų probleminių šeimų vaikams;
 laikinos globos namų, globos grupių, šeimynų;
 dienos centrų rizikos grupių vaikams (piktnaudžiaujantiems narkotinėmis medžiagomis,
linkusiems nusikalsti ir pan.);
 kūdikių namų;
 dienos centrų neįgaliems vaikams.
Kaip rodo VTAT pateikta informacija, atsirado kai kurių paslaugų įstaigų, kurių iki šiol
Lietuvoje beveik nebuvo, poreikis. Pavyzdžiui, labai reikalingi dienos centrai (tinkamiau juos
būtų vadinti reabilitacijos centrais) piktnaudžiaujantiems narkotinėmis, kitomis svaiginamosiomis
medžiagomis vaikams (atskirai nuo dienos centrų probleminių šeimų vaikams), taip pat
savivaldybių kūdikių namai vaikams iki trejų ar iki septynerių metų.
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Formuojasi ir kitokio pobūdžio bendruomenės globos, kuri iki šiol Lietuvoje neturėjo ilgesnių
tradicijų ar patirties, poreikis (2 lentelė).
2 lentelė. Įvairių bendruomeninių vaikų globos formų taikymo poreikis

VTAT atstovų nuomonė apie vaikų globos formas, kurios būtų
reikalingos jų savivaldybėje
1. Šeimos globa tik darbo dienomis, savaitgaliais vaikui grįžtant į
namus
2. Šeimos globa dienomis, vakare vaikui grįžtant į namus
3. Laikinas apgyvendinimas šeimose prieš įvaikinimą
4. Sunkaus elgesio vaikų apgyvendinimas profesionalų šeimose

Atsakiusiųjų dalis 
N-60
43
33
30
60

Tačiau ne visų savivaldybių vaikų globos tarnybos siekia diegti tokias įvairesnes bendruomenės
globos formas ir jas naudoti, be to, mūsų visuomenė nėra pakankamai apie jas informuota,
skatinama teikti neformalią pagalbą probleminiams vaikams. Neabejotina, kad 2 lentelėje
išvardytos vaikų globos formos yra svarbios mažinant vaikų stacionarios globos lyginamąją dalį.
Tokioms globos formoms įgyvendinti reikėtų sukurti specialias metodikas, jas populiarinti
visuomenėje.
2.2. Apskrities vaikų globos funkcijos. Dabar apskričių socialinės apsaugos funkcijos, iš jų ir
vaikų globos, gana siauros. Apskritys administruoja buvusius valstybinius vaikų globos namus,
specialiąsias internatines ir internatines mokyklas. Tačiau apskritis, kaip regionas, apimantis
kelių savivaldybių teritoriją, galėtų vykdyti ir daugiau funkcijų: globos funkcijų koordinavimo,
priežiūros, vertinimo ir panašiai. Apskričių atstovai patys nurodė vaikų globos funkcijas, kurias,
jų nuomone, būtų tikslinga vykdyti socialinių reikalų ir švietimo departamentams:
 savivaldybių VTAT veiklos koordinavimas,
 vaikų globos šeimoje steigimo sistemos priežiūra: globėjų, įtėvių ieška, jų mokymas,
rengimas tapti globėjais, duomenų bazės kūrimas (tokią funkciją daugumoje šalių vykdo
ne savivaldybės, bet aukštesnio administracinio padalinio – regiono institucijos);
 vaiko globos skyrimo, keitimo priežiūra ir kontrolė;
 įvairių vaikų globos įstaigų veiklos koordinavimas;
 tarpininkavimas rengiant metodinę medžiagą, teikiant metodinę pagalbą vaikų globos
institucijoms;
 vaikų globos įstaigų specialistų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas;
 vaikų globos ir ugdymo kokybės priežiūra.
2.3. Apskričių ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimas, organizuojant vaikų globą.
Anketinės apklausos rezultatai parodė, kad savivaldybių vaikų teisių apsaugos tarnybos ir
apskričių socialinės apsaugos departamentai nepakankamai bendradarbiauja vaikų globos
steigimo, įvaikinimo, grąžinimo į šeimą ir kt. klausimais. Pažymėtina, kad apskritis minėtais
klausimais neturi įstatymų reglamentuotų įgaliojimų ir funkcijų. Nėra numatyta ir apskričių bei
savivaldybių minėtų institucijų veiklos koordinavimo mechanizmo. Kaip parodė tyrimas, kai
kuriose apskrityse bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas vyksta pačių institucijų iniciatyva,
pavyzdžiui, Šiaulių apskrityje rengiama kasmetinė visų šio regiono vaikų globos institucijų šventė
„Mes – žemės vaikai“. Dviejose apskrityse bendradarbiaujama vaikų įkurdinimo šeimose ar
šeimynose, perkėlimo į kitus globos namus, vaikų elgesio, vaikų, globėjų ir personalo konfliktų
sprendimo klausimais. Šios apskritys kviečia VTAT darbuotojus į komisijas, tikrinant apskričių
vaikų globos namų ir specialiųjų internatinių mokyklų veiklą. Apskritys yra prisiėmusios ir dalinės
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globos šeimose ir šeimynose kontrolės funkcijas. Apskričių kišimasis į šeimų ir šeimynų steigimą
davė teigiamų rezultatų, daugiau vaikų iš institucijų pateko į šeimas.
Nepakankamo bendradarbiavimo pavyzdys – susiformavusi vaikų siuntimo į apskričių vaikų
globos namus tvarka. Pastaraisiais metais išryškėjo tendencija, kada VTAT vis dažniau siunčia
delinkventinio elgesio vaikus ar vaikus, grįžtančius iš specialiųjų globos ir auklėjimo namų, į
apskričių vaikų globos namus, nors galėtų siųsti ir į savivaldybių vaikų globos namus. Kadangi
VTAT yra savivaldybės institucija, ji labiau suinteresuota į savivaldybių vaikų globos namus
siųsti pažangesnius, drausmingesnius, o į apskričių namus – linkusius nusikalsti, delinkventinio
elgesio vaikus. Šie globos namai tampa sunkaus elgesio vaikų globos įstaigomis, nors pagal savo
personalą ir teikiamas paslaugas jos panašios į savivaldybių institucijas. Tokia priverstinė apskričių
vaikų globos namų „specializacija“ apsunkina darbą su vaikais, sukelia daug problemų.
Neigiamai vertintina ir dabartinė vaiko siuntimo į apskrities globos namus procedūra.
Pavyzdžiui, paaiškėjus, kad vaikas negali gyventi šeimoje, VTAT paima vaiką į savivaldybės
laikinos globos namus, sutvarko dokumentus bei teikia merui ir teismui siūlymus dėl globos
skyrimo ir tėvų teisių apribojimo. VTAT dažnai iš anksto tariasi su atitinkamais vaikų globos
namais dėl vaiko apgyvendinimo. Tuo tarpu apskritis tik gauna mero potvarkį ir turi išrašyti
vaiko siuntimo į numatytus globos namus kelialapį, t. y. ji faktiškai neturi įtakos skiriant globą,
šiame procese nedalyvauja, nors vaikai apgyvendinami jų kuruojamose institucijose. Apskritis
vykdo tik formalią vaiko siuntimo funkciją ir negali lemti savivaldybės VTAT ar mero sprendimo.
Siekiant tobulinti esamą vaikų globos sistemą, pirmiausiai sėkmingai bendradarbiaujančių
apskričių ir savivaldybių patirtis turėtų būti juridiškai įtvirtinta reikalingais teisės aktais.
Bendradarbiauti ir koordinuoti veiklą nesant juridinio tokių santykių reglamentavimo, kaip
parodė praktika, gana sudėtinga.
Taigi tokia vaikų globos įstaigų sistema, kai šalyje funkcionuoja įvairaus pavaldumo įstaigos
ir vienose vaikai išlaikomi savivaldybių lėšomis, o kitur – valstybės, be to, savivaldybės nėra
įpareigotos turėti atitinkamo lygio paslaugų įstaigų vaikams, sukuria prielaidas savivaldybėms
naudotis valstybinių įstaigų paslaugomis ir vengti plėtoti savo įstaigų sistemą.
2.4. Savivaldybės vaidmuo steigiant vaiko globą šeimoje ar šeimynoje. Socialinių paslaugų
Lietuvoje finansavimo sistema lemia, kad savivaldybės, siekdamos taupyti savo lėšas,
suinteresuotos siųsti globos reikalingus vaikus į apskričių globos namus. Organizuodama vaiko
globą šeimoje savivaldybė turi skirti 500 litų per mėnesį vaiko globos pašalpą, įsteigusi šeimyną
– mokėti šeimynos motinoms socialinio darbuotojo atlyginimą. Tuo tarpu atidavus vaiką globoti
į apskrities vaikų globos namus, tai savivaldybei nieko nekainuoja. Savivaldybės, kurių teritorijoje
yra apskričių vaikų globos namai, vengia steigti savo globos namus, šeimynas ar atiduoti vaikus
globoti į šeimas, nes paprasčiau ir pigiau atiduoti vaiką globoti į apskrities instituciją.
Alternatyvios stacionariai – globos šeimose ir šeimynose – plėtojimą objektyviai stabdo tiek
bendrai savivaldybių, tiek konkrečiai VTAT padėtis. Savivaldybių biudžetai sunkiai pajėgia
finansuoti daugelį socialinių savivaldybės reikmių, tarp jų ir plėsti vaikų globos šeimose paslaugas.
Globa šeimose ir šeimynose dabar plėtojama dažniausiai tik tuo atveju, jeigu atsiranda rėmėjai
arba pati vaiką globoti norinti šeima yra labai aktyvi ir siekia įtvirtinti globą, nors ir sunkiai
gauna paramą iš savivaldybės.
Kaip parodė tyrimas, daugelio savivaldybių administracijos nėra pakankamai iniciatyvios
steigti globą šeimose ir šeimynose arba netgi nusiteikusios priešiškai. Tokią situaciją daugiausia
lemia savivaldybių biudžetų problema, tačiau turi reikšmės ir nepakankamas alternatyvios globos
svarbos suvokimas. Daugumoje savivaldybių stengiamasi palaikyti ir remti globos šeimose ir
šeimynose organizavimą, tačiau kitose stabdomas globos steigimas arba netgi reikalaujama,
kad VTAT organizuotų globą savivaldybės vaikams apskričių stacionariose institucijose.
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3 lentelė. VTAT vadovų nuomonė apie savivaldybių administracijos pastangas steigti globą šeimose ir
šeimynose

Savivaldybės administracijos požiūris į globos šeimose,
šeimynose steigimą
1. Labai skatina steigti globą
2. Neprieštarauja steigti globą, jeigu įrodomas būtinumas
3. Stabdo globos steigimą
4. Nesupranta tokios globos svarbos
5. Skatina vaikus atiduoti į apskrities globos įstaigas
6. Neatsakė
Iš viso

Atsakiusiųjų dalis 
N-60
33
18
8
17
12
12
100

Kalbant apie VTAT padėtį, būtina pasakyti, kad tarnybos susiduria su daugeliu sunkumų,
organizuodamos pagalbą vaikams iš probleminių šeimų. VTAT dėl personalo trūkumo nėra
pajėgios dirbti individualų darbą su šeimomis, turinčiomis socialinių problemų. Vienam tarnybos
darbuotojui vidutiniškai tenka koordinuoti 332 vaikų, turinčių problemų, pagalbos organizavimą
ar priežiūrą.
Kol kas Lietuvoje labai spartinti vaikų globos šeimose procesą negalima, kadangi turi atsirasti
bendros prielaidos (susiformuoti visuomenės nuomonė) ir būti priimti įstatymai, parengtos
specialios tokios globos steigimo organizavimo metodikos (suformuota nacionalinė globėjų
parinkimo, mokymo, kontrolės sistema).
2.5. Priežastys, trukdančios plėtoti globą šeimose. Kokios šeimos imasi ar pageidauja globoti
vaikus? Tyrimo duomenimis, daugumos norinčių imti globoti vaikus šeimų materialinė padėtis
vertinama kaip blogesnė negu vidutinė Lietuvos šeimų padėtis. Pasiturinčios šeimos imasi
globoti vaikus labai retai. Kadangi nėra nustatytos bendros tvarkos, metodikos įvertinti
norinčių globoti vaikus asmenų pajamas, turtą, materialines galimybes, sveikatos būklę ir
pan., VTAT pakankamai sudėtinga ir atsakinga nuspręsti, kuri šeima pajėgi globoti vaiką ir
suteikti jam reikiamą priežiūrą bei išlaikymą. Kaip parodė surinkta iš savivaldybių informacija,
neturtingoms šeimoms vengiama duoti globoti vaikus, be to, tik labai nedaugelis norinčiųjų
globoti atitinka visus pačių tarnybų nustatytus reikalavimus.
Pageidaujančiųjų globoti vaikus taip pat nėra daug ir jie kelia daug reikalavimų. Ypač mažai
norinčiųjų globoti paauglius, nes bijoma sunkumų, susijusių su paauglystės problemomis. Šeimos
bijo imtis atsakomybės už paauglį, baiminasi, kad nesusitvarkys, kadangi nėra sukurta
konsultavimo, paramos tokioms šeimoms sistema, kuri prireikus garantuotų specialistų
konsultacijas ir pagalbą.
Dauguma pageidauja globoti tik mažamečius vaikus. Be to, būsimi globėjai ieško tik sveikų,
neturinčių tėvų, elgesio problemų ir pan. vaikų, o neįgalių vaikų, vaikų, turinčių tėvus, nenori
imtis globoti. Netgi giminės atsisako globoti vyresnio amžiaus ar turinčius elgesio problemų
vaikus.
Būtina pažymėti, kad patys vaikai, kurie gyvena vaikų globos namuose ir kuriems siūloma
galimybė pereiti gyventi į šeimą ar šeimyną, ypač vyresni, to nenori, jiems priimtinesnis gyvenimas
globos namuose.
Kokios pačių vaikų globos namų nuostatos ir požiūris į alternatyvios globos poreikį ir
organizavimą? Kai kurios apskričių vaikų globos įstaigos (vaikų globos namai, specialiosios
internatinės mokyklos) labai pasyvios, ieškodamos vaikams alternatyvios globos, arba net stengiasi
suformuoti neigiamą vyresnio amžiaus vaikų globos šeimoje ar šeimynoje nuostatą. Pačių vaikų
globos ir specialaus ugdymo institucijų vadovų nuomonė rodo jų mažą motyvaciją ieškoti
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alternatyvios globos savo namų vaikams ar net priešinimąsi tam (4 lentelė). Tik apie pusė vaikų
globos ir specialaus ugdymo įstaigų atstovų nurodė, kad nuolat ieško galimybių atiduoti vaikus
globoti šeimose ar šeimynose, trečdalis tik pasyviai priima tokius pasiūlymus, o apie 16 proc.
institucijų atstovų mano, kad tokiais klausimais jie neturi rūpintis.
Apie 76 proc. vaikų globos įstaigų darbuotojų pareiškė, kad jie glaudžiai bendradarbiauja su
VTAT dėl alternatyvios globos organizavimo, o 18 proc. apklaustųjų nurodė, kad
nebendradarbiauja su VTAT dėl alternatyvios globos steigimo.
Taigi daugelis vaikų globos ir specialaus ugdymo įstaigų yra nuošalyje arba elgiasi pasyviai
organizuojant alternatyvią vaikų globą ir nori išlaikyti stacionarios globos prioritetą.
4 lentelė. Vaikų globos ir specialaus ugdymo institucijų darbuotojų nuomonė apie būtinumą ieškoti
alternatyvios globos savo vaikams

Ar ieškoma galimybių atiduoti vaikus globoti šeimoms ir
šeimynoms
1. Nuolat ieškoma
2. Siunčiama, jeigu atsiranda konkrečių pasiūlymų
3. Neieškoma, mano, kad tuo turi rūpintis kitos institucijos
4. Neatsakė

Atsakiusiųjų
skaičius
61
45
21
3

Atsakiusiųjų

46,9
34,6
16,2
3,3

Šiuo kontekstu būtina plačiau aptarti apskričių vaikų globos namų darbuotojų poziciją ir
veiklą organizuojant alternatyvią vaikų globą. Ši įstaiga, kaip kiekviena institucija, suinteresuota
išlikti, plėtoti veiklą, taigi norėtų, kad į ją būtų siunčiami globoti vaikai. Iš vaikų teisių apsaugos
tarnybų pateiktų duomenų galima spręsti, kad iš savivaldybių globos įstaigų dvigubai daugiau
vaikų (11proc.) patenka į šeimų ar šeimynų globą negu iš apskrities institucijų (tik apie 5 proc.)
(5 lentelė).
Ypač mažai vaikų iš apskričių globos namų siunčiama į alternatyvios globos įstaigas
Marijampolės, Vilniaus, Panevėžio apskrityse – 1–5 procentai.
Vidutiniškai Lietuvoje apie 7 proc. visų vaikų namų globotinių per metus surandama
alternatyvi globa šeimose arba šeimynose.
5 lentelė. Vaikų iš stacionarių globos įstaigų siuntimas globoti šeimose ir šeimynose 2000 m. pabaigoje

Apskritys

Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Iš viso

Iš apskrities globos įstaigų
pasiųsti globoti šeimose ir
šeimynose vaikai
vaikų
() palyginti su
skaičius
vaikų skaičiumi
valstybiniuose
globos namuose
33
6,6
50
6,9
40
7,9
4
1,2
12
5,0
34
11,7
54
28,0
20
6,7
20
5,6
48
3,8
275
5,8

Iš savivaldybių globos įstaigų pasiųsti
globoti šeimose ir šeimynose vaikai
vaikų
skaičius

() palyginti su vaikų
skaičiumi savivaldybių
globos namuose

6
48
17
35
25
25
39
13
23
75
280

33,3
10,8
10,0
12,6
11,5
10,9
30,2
6,0
13,1
14,7
11,7
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Išvados
Apskričių socialinių reikalų ir švietimo departamentų funkcijos yra labai siauros, nepakankamos,
organizuojant vaikų globą regione. Šių funkcijų išplėtimas, pirmiausiai apskrities, kaip vaikams
teikiamų paslaugų koordinatoriaus, leistų pagerinti vaikų globos paslaugų kokybę. Tam reikėtų
papildyti Apskričių valdymo įstatymą atitinkamomis nuostatomis.
Būtų tikslinga parengti ir patvirtinti bendrą vaikų, kuriems reikalinga globa, poreikių
įvertinimo ir siuntimo į vaikų globos institucijas procedūrą. Šiame procese vienodomis teisėmis
turėtų dalyvauti apskričių socialinių reikalų departamentų atstovai, savivaldybių VTAT
darbuotojai. Daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama aptarti galimybes suteikti vaikui
alternatyvią globą, įvertinti vaiko stacionarios globos poreikį, pagrįsti stacionarios globos
būtinumą.
VTAT patirtis rodo, kad vaikų globos šeimose organizavimas yra sudėtingas ir nepakankamai
reglamentuotas. Pirmiausiai – nėra bendros globėjų atrankos, parengimo globai sistemos ir
metodikos. Todėl labai sudėtinga pagrįsti konkrečių globėjų parinkimą ir sutikimą ar atsisakymą
leisti globoti vaikus. Be to, globėjams labai reikia nuolatinių konsultacijų, psichologinės paramos,
o to dabar negali garantuoti VTAT. Todėl reikėtų plėsti VTAT funkcijas ir personalą.
Kadangi apskrities pavaldumo vaikų globos įstaigos sukuria precedentą savivaldybėms
piktnaudžiauti jų teikiama stacionaria globa, nesirūpinti savivaldybės paslaugų vaikams plėtojimu
ir panašiai, reikėtų parengti šių įstaigų pertvarkymo strategiją. Joje turėtų būti įvertintas šių
įstaigų reikalingumas, būtinumas ir galimos pertvarkos kryptys, orientuojantis į vaiko interesus
ir bendrą apskričių ir savivaldybių mastu paslaugų įstaigų vaikams plėtros strategiją.
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