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DĖL ĮVAIKINIMO IR GLOBOS SKAMBUČIŲ LINIJOS

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos kartu su Lietuvos savivaldybių administracijomis ir Lietuvoje veikiančiais globos

centrais įgyvendina Europos struktūrinių fondų projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas,

paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-

ESFA-V-405-02-0001“. 

Siekiant gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą bei kokybę globėjams (rūpintojams), budintiems

globotojams, įtėviams, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais,

besidomintiems globa bei įvaikinimu asmenims  buvo įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija. 

Informuojame, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. Įvaikinimo ir globos skambučių linija neveiks –

visos konsultavimo ir informavimo paslaugos bus perduotos Vaiko teisių linijai. Vaiko teisių linija

– nuo 2022 m. lapkričio 29 d. veikiantis konsultacinių skambučių centras (daugiau informacijos:

https://vaikoteises.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vaiko-teisiu-linija), kuriame vaiko teisių gynėjai pasirengę

atsakyti į vaikų ir suaugusiųjų klausimus nemokamu telefono numeriu 8-800 10800, el. paštu

konsultacijos@vaikoteises.lt, ir inicijuojant realaus laiko pokalbį svetainėje https://vaikoteises.lrv.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. visi Įvaikinimo ir globos skambučių linijos

telefonu gauti skambučiai, taip pat užklausos el. paštu ir elektroninių pokalbių programa dar 5

mėnesius bus automatiškai peradresuojami / nukreipiami į Vaiko teisių liniją, vėliau Įvaikinimo ir

globos skambučių linijos telefonas ir el. paštas neveiks.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, maloniai prašome iš Jūsų įstaigų interneto

svetainių ir kitų komunikacinių kanalų išimti reklamjuostę apie Įvaikinimo ir globos skambučių liniją,

o vietoj jos patalpinti reklamjuostę apie Vaiko teisių liniją (reklamjuostė pridedama).

Kilus klausimams dėl Vaiko teisių linijos reklamjuostės dydžių ir talpinimo, maloniai

prašome kreiptis į Tarnybos Viešųjų ryšių ir komunikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę

Liną Gilę, tel. 8 645 20936, lina.gile@vaikoteises.lt.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Direktorė                                                                                                                        Ilma Skuodienė

Miglė Musteikienė, tel. 8 8 617 48401; el. p. migle.musteikiene@vaikoteises.lt
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