
TAPKITE BUDINČIU GLOBOTOJU 

Budintis globotojas prižiūri ir globoja vaiką vadovaudamasis SOTAS Globos centro ir budinčio globotojo 

tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartimi. Budintis globotojas veiklą vykdo pagal 

individualios veiklos pažymėjimą. Globos centras yra teisinis vaiko atstovas, tačiau gali suteikti įgaliojimus 

budinčiam globotojui atstovauti vaiką (-us) sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose 

įstaigose, institucijose, organizacijose.  

Darbo užmokestis ir globos išmokos budinčiam globotojui priklauso nuo globojamų vaikų skaičiaus ir 

amžiaus. 

Jei budintis globotojas globoja vaiką iki 3 metų amžiaus arba neįgalų vaiką 

Darbo užmokestis 

Nuolatinės pajamos (nepriklausomai nuo to ar tuo metu globojamas vaikas ar ne) 400 Eur/mėn.* 

Už kiekvieną prižiūrimą vaiką  300 Eur/mėn.* 

Globos tikslinis priedas 

Už 1 globojamą vaiką 334 Eur/mėn. 

Iš viso (kai globojamas 1 vaikas): 1034 Eur/mėn. 

Iš viso (kai globojami 2 vaikai): 1554 Eur/mėn. 

Iš viso (kai globojami 3 vaikai): 2150 Eur/mėn. 
*Neatskaičius mokesčių 

Jei budintis globotojas globoja vaiką nuo 3 iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis moksi pagal bendrojo 

ugdymo programą 

Darbo užmokestis 

Nuolatinės pajamos (nepriklausomai nuo to ar tuo metu globojamas vaikas ar ne) 400 Eur/mėn.* 

Už kiekvieną prižiūrimą vaiką  100 Eur/mėn.* 

Globos tikslinis priedas 

Už 1 globojamą vaiką 296 Eur/mėn. 

Iš viso (kai globojamas 1 vaikas): 796 Eur/mėn. 

Iš viso (kai globojami 2 vaikai): 1154 Eur/mėn. 

Iš viso (kai globojami 3 vaikai): 1550 Eur/mėn. 
*Neatskaičius mokesčių 

Budintiems globotojams teikiama ši nemokama pagalba: 

 Atokvėpis (atostogos) – iki 30 dienų per metus;  

 Nuolatinės specialistų konsultacijos ir palaikymas; 

 Kompetencijos tobulinimas ir supervizijos; 

 Pagalba palaikant ryšį su vaiko biologine šeima. 

Kaip tapti budinčiu globotoju?  

1 ŽINGSNIS. Susitinkate su SOTAS globos centro darbuotoju ir pateikiate prašymą bei reikiamus 

dokumentus tapti budinčiu globotoju.  

2 ŽINGSNIS. Dalyvaujate Globėjų mokymuose (jei jau esate šiuos mokymus išklausę, tuomet Jums 

rengiama tik papildoma išvada).  

3 ŽINGSNIS. Parengiama išvada dėl jūsų tinkamumo dirbti budinčiu globotoju ir apibrėžiama, kokio 

amžiaus, lyties ir kokios sveikatos vaiką jūs galite globoti. 

4 ŽINGSNIS. Gavus teigiamą išvadą, sudaroma tarpusavio bendradarbiavimo sutartis su SOTO Globos 

centru. Pradėsite globoti tuomet, kai tik atsiras vaikas, kuriam bus reikalinga laikinoji globa. 

Jei domitės šia galimybe, kviečiame kreiptis į mūsų organizaciją telefonu 868576331 arba el. p. 

sotas.globa@gmail.com. 
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