
Plungės socialinių paslaugų centro 

Globos centras 

Nuo 2018 m. liepos 1 dienos Plungės socialinių paslaugų centre įsteigtas Globos centro 

padalinys. 2018 m. rugsėjo 1 d. Plungės vaikų globos namai reorganizuoti – prijungti prie Plungės 

socialinių paslaugų centro. Globos centras įsikūręs adresu: V. Mačernio g. 31, Plungė. 

Globos centre dirba šie specialistai: padalinio vadovė, 2 atestuotos GIMK specialistės, 2 

globos koordinatorės, socialinė darbuotoja, yra numatyta, kad dirbs psichologas. 

 

Globėjų ir įtėvių rengimo programa GIMK 

Atestuotos GIMK specialistės: 

• Martyna Jonutė; 

• Rasa Aleliūnienė. 

• PRIDE (angl. – pasididžiavimas) yra JAV sukurta programa, Lietuvoje atsiradusi 2008 m.; 

• Nuo 2012 m. ši programa Lietuvoje vadinama gražiu lietuvišku pavadinimu GIMK (globėjų 

ir įtėvių mokymas, konsultavimas); 

• Plungės socialinių paslaugų centras šią veiklą vykdo nuo 2008 m. 

 

GIMK mokymai būsimiems globėjams ir įtėviams 

• Plungės socialinių paslaugų centro Globos centro padalinys organizuoja Pagrindinius 

globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų 

mokymo ir konsultavimo mokymus pagal GIMK programą;  

• Mokymus sudaro 7 susitikimai, vykstantys 1 kartą per savaitę; 

• Susitikimų metu šeima supažindinama su globos ir įvaikinimo procesu, daugiau sužino apie 

be tėvų globos likusius vaikus, geriau pažįsta save ir pasitikrina savo apsisprendimą tapti budinčiais 

globotojais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais. 

 

Tai svarbu! 

• Pagrindiniai globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos 

namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo mokymai pagal GIMK programą būtini visiems 

žmonėms, norintiems laikinai prižiūrėti,  globoti ar įvaikinti vaiką, jei jie nėra artimi giminaičiai 

(močiutė, senelis, brolis ar sesuo). Šiems asmenims mokymai rekomenduojami. 

 

Budintys globotojai 

• Šiuo metu ieškome asmens ar šeimos, kurie nori ir gali tapti budinčiais globotojais. 

• Budintis globotojas – fizinis asmuo, laikinai (iki 12 mėnesių) savo namų aplinkoje 

globojantis tėvų globos netekusius vaikus – iki 3 vaikų (kartu su savais vaikais – ne daugiau 5-ių); 

•  Vaikų amžius – nuo gimimo iki 18 metų;                  

•  Budinčio globotojo veiklos forma – pagal individualios veiklos pažymėjimą;                

•  Atlygis mokamas iš Savivaldybės lėšų, budinčiam globotojui sudarius sutartį su socialinių 

paslaugų centro Globos centru. 

 



Tęstinės paslaugos budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams),  

įtėviams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams   

bei ten augantiems vaikams 

Globos koordinatoriai: 

• Erika Širvinskienė; 

• Vitalija Skrinskienė. 

• Globos koordinatoriai teikia paslaugas budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimoms ir jų 

prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems). 

• Įtėvių šeimoms, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams  bei ten augantiems 

vaikams paslaugos teikiamos pagal poreikį. 

 

Globos koordinatoriaus teikiamos paslaugos 

• Koordinuoja, organizuoja ir teikia paslaugas (socialines paslaugas, psichosocialinę, 

konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą) klientams. 

• Paslaugų teikimo pagrindas – pagalbos poreikių įvertinimas, individualios pagalbos vaikui 

plano sudarymas, jo įgyvendinimas, stebėsena, vertinimas ir koregavimas. 

 

Visus, galvojančius apie vaiko laikiną priežiūrą, globą ar įvaikinimą kviečiame 

kreiptis į Plungės socialinių paslaugų centro Globos centro padalinį  adresu:  

• V. Mačernio g. 31, Plungė.  
 

Vaikų laikina priežiūra, globa (rūpyba) ar 

g  įvaikinimas – tai alimybė

pasidalinti širdies ir namų šiluma su tėvų globą 

 praradusiais vaikais!!!
 

 

                                                                                                  

 

 

 


