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Užvakar kaimo turizmo sodybos „Vienkiemis“ erdvėse buvo surengta ypatinga šventė – Padėkos diena
žmonėms, kurie ryžosi savo šeimoje priglobti svetimus vaikus, dalintis su jais savo namų šiluma bei
tėviška meile.

Vaidos Zubienės šeima vienu metu ryžosi priglobti tris svetimus vaikus.
Tėviško gerumo pavyzdžiai
Tądien nusilenkta buvo 5 Kretingos rajono šeimoms, kurios svetimus vaikus globoja
dešimtmetį, o kai kurios – ir daugiau metų. Virginija ir Povilas Japšai iš Nausėdų ant kojų atsistoti jau
padėjo 2 svetimiems vaikams, o šiuo metu jų šeimoje auga 1 globojamas vaikas. Kita nausėdiškių šeima –
Virginija ir Povilas Minelgos – į gyvenimą išleido globojamą mergaitę, kuri šiandieną jau pati tapusi
motina, ir Virginija į šventę atvyko su ja bei anūku. Šiuo metu V. ir P. Minelgos dar globoja vieną
mergaitę. Violeta ir Jonas Dirmeičiai iš Klibių savo tėviška šiluma apgaubę paauglį berniuką, o
kretingiškė Alma Neimontaitė – mergaitę.
Išskirtinio dėmesio sulaukė salantiškių Vaidos ir Arūno Zubių šeima, kuri per pusmetį
apsisprendė globoti net 3 mergaites: mirusios draugės paauglę dukterį ir dar 2 mažametes sesutes iš
Kretingos socialinių paslaugų centro. Anot Kretingos rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos,
nuo kurios globėjai pradeda savo kelią, vadovės Violetos Lukoševičienės, šiuo metu Kretingos rajone V.
ir A. Zubių šeima yra vienintelė, kuri ryžosi vienu metu globoti 3 vaikus.
„Per Nepriklausomybės laikotarpį Kretingoje buvo gražių tėviškos meilės pavyzdžių: gausų
būrį svetimų vaikų užaugino kretingiškiai Albina ir Ričardas Buntinai bei Nijolė ir Algis Jonučiai iš
Grūšlaukės“, – tvirtino V. Lukoševičienė. Subūrė pasidžiaugti vieni kitais
Globėjus pasveikino ir Kretingos rajono mero Juozo Mažeikos pasirašytas padėkas bei
simbolines dovanas globėjams tądien įteikė vicemerė Danutė Skruibienė bei V. Lukoševičienė. „Ši diena
– birželio pirmoji – ypatinga, nes tai ir Vaikų gynimo diena. Ją privalome minėti, nes turime ginti ne tik
vaikų teises, bet ir juos pačius, o taip pat ir padėkoti tiems žmonėms, kurie pasirūpino vaikais,
negalinčiais gyventi savo šeimose, dovanodami jiems beribę meilės erdvę, kur jie gali augti, bręsti,
tobulėti“, – kalbėjo D. Skruibienė. Kretingos socialinių paslaugų centro, kuris išvien su Vaiko teisių
apsaugos tarnyba surengė šventę, vadovė Beruta Dirvonskienė taip pat dėkojo globėjams, pabrėždama,
kad dar daugiau būtų nuskriaustų vaikų, jeigu ne jų geros širdys. „Mes, tėvai, žinome, kad yra daugybė

problemų su savais vaikais, ir nepalyginamai sunkiau – su svetimais. Sunku į naujus namus ateiti ir
sužalotiems vaikams, kurie prarado savo namus ir tikruosius tėvus. Todėl globėjams reikia gerokai
daugiau kantrybės ir išminties, kad jų namai taptų taikos ir ramybės oaze visai jų šeimai“, – linkėdama ir
toliau daryti gerus darbus, kalbėjo B. Dirvonskienė. Ji taip pat pabrėžė, kad jau ne vienerius metus
rengiama Padėkos diena ir buvo sumanyta tam, kad globėjai bei vaikai susiburtų, pasidalintų patirtimi,
pasidžiaugtų vieni kitais. Susirinkusiesiems koncertavo Kretingos kultūros centro mažieji atlikėjai: vaikų
vokalinė grupė „Saulenė“ ir Vydmantų skyriaus šokių kolektyvas „Vėjūnai“.
Šiuo metu Kretingos rajone iš viso yra 44 šeimos, kuriose auga 50 globojamų vaikų.
„Dauguma jų yra vyresnio amžiaus – vaikus globoja jų močiutės ar giminaičiai, – galbūt todėl ir nepanoro
dalyvauti šventėje, kažkas nesiryžo ir dėl karščio“, – apgailestavo V. Lukoševičienė.

