
Gal Tu esi tas, 
kurio ieško?

Druskininkų savivaldybės
Socialinių paslaugų centro 

GLOBOS CENTRAS
 

NORI/GALI TAPTI GLOBĖJU
(RŪPINTOJU)? SUSISIEKIME!

 
Kontaktai:

Globos koordinatoriai tel. 8 659 83969, 

8 699 5564

VVTAĮT atestuotas asmuo tel.

8 655 15504,

Psichologas tel. 8 659 41865.

Veisiejų g. 17, Druskininkai
 

Rašykite mums Facebook paskyroje:

Druskininkų Globos centras arba Vaikai

yra vaikai. Druskininkai
 

Darbo laikas:

I-IV 8:00-17:00
V 8:00-15:00

Pietų pertrauka:

I-IV 12:00-12:45
 

Psichologo darbo laikas:

IV-V 8:00-18:00
Pietų pertrauka:

12:00-12:45
 
 

Vaikų mintys, 
kas jiems yra
šeima:

"Kai turi mamytę..."
 (Domas, 5 metai)

 
"Tai žmonės, kurie

tave myli" 
(Karolina, 9 metai)

"Kai turi kas tave
paguodžia, kai

skauda." 
(Joris, 7 metai)

"Tai uostas,
kuriame saugu."

(Indrė, 15 metų)
"Žmonės, su

kuriais tau gera
būti" 

(Matas, 12 metų)

DRUSKININKAI



Savo gyvenamosios vietos
Tarnybos teritoriniam skyriui
pateikti:
prašymą,
savo ir kartu gyvenančių
vyresnių kaip šešiolikos metų
asmenų medicininius
pažymėjimus (forma Nr.
046/a),
kartu gyvenančių vyresnių,
kaip šešiolikos metų asmenų
rašytinius sutikimus;
Lankyti mokymus pagal
globėjų  GIMK programą ir
gauti teigiamą išvadą.

Norint tapti vaiko globėju
(rūpintoju) Jums reikia:

1.

2.

,,Tu man dar esi berniukas, panašus į
šimtą tūkstančių kitų berniukų. Aš

tau esu lapė, panaši į šimtą
tūkstančių lapių. Bet jei tu mane

prisijaukinsi, mudu būsime vienas
kitam reikalingi. Tu man tada būsi
vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu

vienintelė pasaulyje.“ 
(Antoine de Saint-Exupéry "Mažasis

princas")

Asmenys nuo 21 iki 65 metų
amžiaus;
Asmenys, kurie nebuvo teisti už
tyčinius nusikaltimus ir kitas
nusikalstamas veikas;
Vaiką globoti (rūpintis) norintis
asmuo turi turėti tinkamas
sąlygas vaikui augti ir ugdytis;
Vaiką globoti (rūpintis) norintis
asmuo nebūtinai turi būti
susituokęs ar turėti nuosavą
būstą.

Kas gali tapti globėju (rūpintoju):

Nemokama globos centro
specialistų pagalba ir paslaugos;
Kiekvienam globojamam
(rūpinamam) šeimoje vaikui
globos (rūpybos) laikotarpiu kas
mėnesį mokama:
globos (rūpybos) išmoka: vaikui
iki 6 m. – 218 Eur/mėn., vaikui nuo
6 iki 12 m. – 252 Eur/mėn.,  vaikui
nuo 12 iki 18 m. - 273 Eur/mėn.;
globos (rūpybos) išmokos tikslinis
priedas 162 Eur/mėn.;
išmoka vaikui (vaiko pinigai)
80,50 Eur/mėn.;
pagalbos pinigai, kurie yra už 1
vaiką – 3 BSI, už 2 vaikus – 5 BSI, 3
ir daugiau vaikų 8 BSI.

Kas priklauso tapus globėju

(rūpintoju)?
 

1.

2.


