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Esame dėkingi, kad skaitote šį laišką ir domitės likimais vaikų, kurie gimsta ir auga
Lietuvoje.

Jums rašo Vaikų Gerovės Centro „Pastogė“ kolektyvas. VGC „Pastogė“ įsikūrusi jau nuo
1995 m. Mūsų įstaigos misija yra suteikti apleistam, skriaudžiamam vaikui laikiną prieglobstį
globėjų šeimoje, padėti biologinei vaiko šeimai išspręsti problemas, kad vaikas galėtų grįžti
atgal į namus arba surasti jam/jai naują šeimą.

Pagrindinis mūsų kolektyvo uždavinys
yra pasirūpinti, kad būtų tinkamai prižiūrimi vaikai. Įvaikinimas ar globa – tai teigiami pokyčiai
gyvenimuose
vaikų, kurie negali gyventi savo biologinėse šeimose. Lietuvoje globa kasmet nustatoma
maždaug 3000 vaikų, tarp jų beveik dvigubai daugiau vaikų iki 3 metų amžiaus globojama vaikų
globos institucijose, o ne šeimose.
Lietuvoje, taip pat ir Kaune, trūksta globėjų ir įtėvių, kurie norėtų imtis rūpintis Lietuvoje
gimusiais vaikais. Todėl kviečiame Jus pamąstyti, kokia ateitis laukia šių vaikų? Ar tai nėra
kiekvieno iš mūsų pareiga pasirūpti Lietuvos vaikais? Vaikai augdami globos įstaigose tik žino,
kas yra šeima ir kam ji
reikalinga, bet nežino kaip ja būti. Galbūt tai būtų Jūsų žingsnis – globoti ar įsivaikinti?
Sprendimas įsivaikinti ar globoti nėra lengvas, bet šis apsisprendimas yra labiausiai
praturtinantis
.

Pasiteiravome keleto vaikų, kokių įtėvių ar globėjų, jie norėtų, tokie yra jų atsakymai:
·
&quot;Jie turi būti mylintys ir suprantantys&quot; ·
&quot;Jie turi norėti kalbėtis su
tavimi ir parodyti, kad nori išklausyti tavęs&quot;
·
&quot;Jie turi būti draugiški, mokantys bendrauti, mėgsnatantys pasijuokti bet žinantys kada
sustoti”
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·
&quot;Tvirti, bet teisingi&quot;

Tai tikrai neatrodo daug ko vaikai tikisi iš Jūsų. Mes ieškome žmonių, kurie būtų ryžtingi,
mėgstantys būti su vaikais ir nebijantys iššūkių savo gyvenime.
Jei norėtumėte sužinoti daugiau apie įvaikinimą ar globą skambinkite tel.nr. 31 09 65 arba
rašykite
pastoge@kalnieciai.lt
Esame dėkingi, kad skaitote šį laišką ir domitės likimais vaikų, kurie gimsta ir auga Lietuvoje.
Artimiausia įtėvių ir globėjų paruošimo grupė vyks 2010 m. spalio mėn. gale.

Pagarbiai,
VGC “Pastogė” kolektyvas
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