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Pasirengimas vaiko globai (rūpybai)
Fizinis asmuo, norintis tapti
globėju ar įtėviu / šeimynos
steigėjas / budintis
globotojas

Fizinio asmens pradinis
vertinimas
Tarnybos teritorinis skyrius
(VTAS)
(per 30 dienų nuo prašymo
pateikimo)

Prašymas

Savivaldybės administracija

Fizinio asmens mokymai
Teigiamas
pagal GIMK programą
pradinis
Globos centras (Tarnybos
Įvertinimas
atestuoti asmenys)
(per 3 dienas) (3 mėnesiai nuo dokumentų
pateikimo)
Išvados pateikimas VTAS
(per 5 darbo dienas)

Fizinio asmens / šeimynos /
budinčio globotojo
įrašymas į centralizuotą
globėjų apskaitą
VTAS
(per 5 darbo dienas)

Prašymo priėmimo
nagrinėjimas

Prašymo priėmimas

Savivaldybės administracija

Fizinio
asmens
vertinimas
pagal
5 gebėjimus

Išvados dėl pasirengimo vaiko
globai / įvaikinimui parengimas
Globos centras (Tarnybos
atestuoti asmenys)
(per 14 dienų nuo mokymų
pabaigos)

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) organizavimas
Tėvų globos netekusio vaiko
nustatymas
Tarnybos teritorinis skyrius
(VTAS)

Vaiko apgyvendinimas saugioje
aplinkoje iki laikinosios globos
nustatymo / pranešimas
savivaldybei dėl tėvų globos
netekusio vaiko (l. g. poreikio)
Organizuoja: VTAS;
Įgyvendina: savivaldybės
administracija

Kreipimasis
Teismo leidimo paimti vaiką
į teismą
iš jo atstovų pagal įstatymą
dėl leidimo
išdavimas
Išdavimo
Teismas
(per 3
(per 5 darbo dienas)
darbo dienas)

Laikinosios globos
nustatymas ir laik. globėjo
paskyrimas
Savivaldybės administracijos
direktorius
(per 3 darbo dienas nuo
nurodymo pateikimo)

Globos peržiūros
VTAS / atvejo vadybininkas
Atsakomybės:
Atvejo vadybininkas: už
Pagalbos plano įgyvendinimą;
VTAS: už sprendimų priėmimą
ir jų įgyvendinimą
(VTAPĮ nustatytu
periodiškumu)

Vaiko laik. globos priežiūra
VTAS / atvejo vadybininkas

Nurodymo
savivaldybės
administracijai
Teikimas
(VTAS)
(per 3
darbo dienas)

Laikinojo globėjo vaikui
parinkimas
Savivaldybės administracija
(rekomendacijas iš anksto
teikia globos centras ir VTAS)

Teikimas dėl laik. globos
nustatymo ir laik. globėjo
paskyrimo
Savivaldybės administracijos
padalinys
(per 3 darbo dienas nuo
nurodymo pateikimo)

Vaiko aplankymai šeimose,
šeimynose, globos
centruose, VGN
VTAS
(VTAPĮ nustatytu
periodiškumu)

Kompetencijų, organizuojant vaiko globą (rūpybą), paskirstymas (I)
Laikinosios globos organizavimo veiksmas

Tarnyba
(VTAS)

Pranešimo dėl vaiko teisių pažeidimo nagrinėjimas

+

Grėsmės vaikui lygio nustatymas

+

Sprendimo dėl vaiko paėmimo iš šeimos priėmimas

+

Atvejo vadybininko paskyrimo inicijavimas

+

Savivaldybės
administracija

Atvejo vadybininko paskyrimas

Globos
centras

+

Mobilios komandos darbui su šeima inicijavimas

+

Mobilios komandos darbas su šeima

+

Mobilios komandos rekomendacijos dėl darbo su šeima
organizavimo

+

Pareiškimo dėl leidimo paimti vaiką iš šeimos pateikimas
teismui

+

Teismo leidimo paimti vaiką iš šeimos ir nurodymo dėl l.
g. nustatymo pateikimas savivaldybės administracijai

+

Rekomendacijų dėl laikinojo globėjo vaikui parinkimo
teikimas

+

Teikimo dėl vaiko laikinosios globos nustatymo ir globėjo
paskyrimo pateikimas savivaldybės administracijos
direktoriui

Socialinių
paslaugų
centras (AV)

+
+

Kompetencijų, organizuojant vaiko globą (rūpybą), paskirstymas (II)
Laikinosios globos organizavimo veiksmas

Tarnyba
(VTAS)

Vaiko laikinosios globos nustatymas ir laikinojo globėjo
paskyrimas

Savivaldybės
administracija

Socialinių
paslaugų
centras (AV)

+

Atvejo vadybos posėdžių organizavimas

+

Pagalbos plano sudarymas (šeimos pagalbos poreikių
vertinimas)

+

+

Pagalbos plano įgyvendinimo periodinės peržiūros (l. g.
peržiūros)

+

+

Vaiko aplankymai šeimose, šeimynose, VGN

+

Šeimai teikiamų paslaugų efektyvumo vertinimas

+

Sprendimas dėl vaiko grąžinimo šeimai, laikinosios
globos tęsimo, tėvų valdžios apribojimo

+

Vaiko grąžinimas jo atstovams pagal įstatymą

+

Kreipimasis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo ir
nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo

+

Nuolatinio globėjo vaikui parinkimas
Vaiko nuolatinės globos priežiūra
Pagalbos globėjams (šeimoms), šeimynų dalyviams,
budintiems globotojams ir įtėviams teikimas

Globos
centras

+

+

+

+

+
+

Dokumentų, susijusių su vaiko globos organizavimu, kaupimas (I)
Dokumento rūšis

Tarnyba
(VTAS)

Pranešimas dėl vaiko teisių pažeidimo

+

Užpildyta grėsmės vaikui lygio nustatymo lentelė (sprendimas
paimti vaiką iš šeimos (nustačius 2 grėsmės vaikui lygį))

+

Vaiko apgyvendinimo saugioje aplinkoje aktas

+

Kreipimasis dėl atvejo vadybininko paskyrimo

+

Savivaldybės
administracija

+
+

Sprendimas dėl atvejo vadybininko paskyrimo

+

Kreipimasis dėl mobilios komandos darbui su šeima
organizavimo

+

Mobilios komandos rekomendacijos dėl darbo su šeima
organizavimo

+

Pareiškimas teismui dėl leidimo paimti vaiką iš šeimos

+

Kreipimasis į teismą dėl leidimas paimti vaiką iš šeimos

+

Nurodymas savivaldybės administracijai dėl l. g. nustatymo

+

Teikimas sav. administracijos direktoriui dėl vaiko laikinosios
globos nustatymo ir globėjo paskyrimo

Socialinių
paslaugų
centras (AV)

+

+
+

Dokumentų, susijusių su vaiko globos organizavimu, kaupimas (II)
Dokumento rūšis

Tarnyba
(VTAS)

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl
laikinosios globos vaikui nustatymo

+

+

Šeimos poreikių pagalbai vertinimas, pagalbos planas, atvejo
vadybos nagrinėjimo posėdžio išvados

+

Sprendimas dėl socialinių paslaugų šeimai skyrimo

Socialinių
paslaugų
centras (AV)

+
+

Vaiko aplankymo šeimoje, šeimynoje, VGN aktai

+

Sprendimas dėl laikinosios globos tęsimo, vaiko grąžinimo
šeimai, tėvų valdžios apribojimo

+

+

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl
laikinosios globos vaikui panaikinimo

+

+

Vaiko grąžinimo tėvams aktas

+

Teikimas dėl nuolatinio globėjo parinkimo

+

Pareiškimas teismui dėl tėvų valdžios apribojimo ir
nuolatinės globos nustatymo

+

Teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo

+

Vaiko nuolatinės globos peržiūros, vaiko aplankymų aktai

+

+

+

+

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

el. paštas: jan.maciejevski@vaikoteises.lt;
www.vaikoteises.lt

