Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Labdarių g. 8, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 231 0928, el. p. info@vaikoteises.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188752021

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai
El. p. post@socmin.lt

2021-01-

Nr. PROJ-S-

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigai
El. p. vtaki@vtaki.lt
Miestų (rajonų) savivaldybių administracijoms
Globos centrams
DĖL REKLAMJUOSČIŲ VIEŠINIMO ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖSE
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. 08.4.1ESFA-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.
Nuo 2021 m. sausio 25 d. kiekvieną darbo dieną 12-20 val. patyrę globos ir įvaikinimo srities
specialistai nemokamu telefono numeriu 8-800 00207, el. paštu: klausk@viskasapiegloba.lt ir
internetine pokalbių programa svetainėje www.globoscentrai.lt teikia informavimo bei
konsultavimo paslaugas:
• globėjams (rūpintojams),
• budintiems globotojams,
• įtėviams,
• asmenims, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais
• asmenims, besidomintiems globa bei įvaikinimu.
Didindami paslaugos prieinamumą visiems Lietuvos gyventojams, prašome savo įstaigų
interneto svetainėse ir kituose komunikaciniuose kanaluose patalpinti reklamjuostę apie naują
paslaugą Lietuvoje (įvairių formų reklamjuostės pridedamos).
Kilus
klausimams
kreiptis:
Judita
Astrovienė,
tel.
8614
82783
judita.astroviene@vaikoteises.lt
Dėkojame už bendradarbiavimą.
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