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Įvadas 

 

Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo 

dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir 

kitomis poveikio priemonėmis. Profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti 

neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes
1
.  

Profesinės reabilitacijos turinį sudaro: 

 profesinių gebėjimų įvertinimas – tai asmens psichosocialinių profesinių savybių ir/ar 

funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas; 

 profesinis orientavimas ir konsultavimas – tai asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei 

asmeninių savybių analizė, konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės 

karjeros planavimo klausimais, informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo 

galimybes, profesinių gebėjimų praktinis išbandymas, pagalba renkantis ar keičiant profesiją, 

atsižvelgiant į individualias asmens savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių 

profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes; 

 profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas. Tai prarastų savybių, reikalingų darbui, 

atstatymas bei esamų, bet nepakankamų, savybių, reikalingų darbui, lavinimas ir/ar naujų 

savybių ugdymas socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo (profesinių 

gebėjimų atkūrimas ir/ar lavinimas, atkartojant  realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir 

įrangos pagalba sukurtoje kuo artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje) bei kitomis poveikio 

priemonėmis. Profesinis mokymas pagal formaliąsias ir neįgaliems asmenims adaptuotas darbo 

rinkos profesinio mokymo programas, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas į Studijų ir 

mokymo programų registro Darbo rinkos profesinio mokymo dalį ar į Darbo rinkos 

neformaliojo profesinio mokymo programų sąvadą; 

 pagalba įsidarbinant – informacijos rinkimas ir jos analizė apie situaciją darbo rinkoje, galimos 

darbo vietos klientams paieška bei potencialių darbdavių paieška, tarpininkavimo paslaugos 

įdarbinant asmenis, darbo paieškos įgūdžių formavimas, darbdavių konsultavimas darbo vietos 

pritaikymo, įdarbinimo klausimais. 

                                                 
1
  Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (2005 m. liepos 1 d.)   
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Profesinės reabilitacijos sistema Lietuvoje pradėta kurti palyginus neseniai. Nuo 2002 m. 

kompleksinės reabilitacijos – medicininės, profesinės, socialinės – paslaugas asmenims su sunkia 

fizine negalia pradėjo teikti Valakupių reabilitacijos centras Vilniuje. Tik pradėjus veikti šiam centrui 

neįgaliesiems su sunkia fizine negalia atsirado galimybė gauti visą profesinės reabilitacijos turinį 

atitinkančias paslaugas. Šiuo metu visą profesinės reabilitacijos paslaugų ciklą teikia 11 įstaigų, 

pasiskirsčiusių po visą Lietuvą, ir šių paslaugų tikslinės grupės –  turintieji judėjimo, jutimo (regos ir 

klausos), psichikos ir intelekto negalią asmenys.  

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO, angl. WHO) savo pranešimuose teigia, kad psichikos ir 

elgesio sutrikimų turinčių asmenų gydymui ir priežiūrai vienodą reikšmę turi trys pagrindiniai 

komponentai: gydymas medikamentais (t.y. farmakoterapija), psichoterapija ir psichosocialinė 

reabilitacija. Racionalus šių trijų gydymo komponentų naudojimas sąlygoja pakankamai gerą asmenų 

su psichikos ir elgesio sutrikimais sveikatos priežiūrą.
2
 

Psichosocialinė reabilitacija siekia asmenims, turintiems sunkių psichikos sutrikimų, atstatyti 

prarastus arba išmokyti naujų savarankiško gyvenimo bendruomenėje įgūdžių. Pagrindiniai 

psichosocialinės reabilitacijos komponentai yra: apgyvendinimo programos, profesinė reabilitacija, 

darbinis užimtumas/įdarbinimas ir socialinės pagalbos tinklų kūrimas. Pagrindiniai reabilitacijos 

tikslai yra paslaugų vartotojų įgalinimas (angl. empowerment), diskriminacijos ir stigmos mažinimas, 

individualių socialinių kompetencijų gerinimas bei ilgalaikės socialinės paramos sistemos kūrimas. 

Psichosocialinė reabilitacija yra viena iš nuoseklios bendruomeninės psichikos sveikatos priežiūros 

sistemos grandžių.
3
  

Taigi, Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijose matyti, kad profesinė reabilitacija 

užima svarbią vietą žmonių su psichikos ir elgesio sutrikimais gydymo procese.  

Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse siekiama, kad net sudėtingų, kompleksinių negalių 

turintys asmenys galėtų dirbti pagal savo sugebėjimus ir poreikius. Kaip rodo statistika, Lietuvoje 

dažniausiai dirba tik tie asmenys, kurie turi nežymią psichikos negalią, t.y. – dirba tik 50 proc. 

nežymią psichikos negalią ir profesinį pasirengimą turinčių asmenų (Baranauskienė, Ruškus, 2004). 

Lietuvoje žmonių su negalia skaičius nuolat auga. 2008 m. netekto darbingumo pensijas ar 

išmokas gavo 258 848 asmenys, t.y. apie 7 nuošimčiai visų Lietuvos gyventojų. 2008 m. neįgaliųjų 

skaičius, lyginant su 2007 m., padidėjo 2,2 nuošimčių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

                                                 
2
 The World Health Report, 2001, Mental Health: New Understandment, New Hope, “Ingredients of Care”. 

3
 Ten pat. 
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duomenimis, darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis, sudaro apie 65 

procentus neįgaliųjų (Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2010 – 2012 metų 

programa, 2010).  

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartizavimo galimybių studijoje 

(toliau – Galimybių studija) siekiama apžvelgti, kokią vietą profesinė neįgaliųjų reabilitacija užima 

bendrame psichikos sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų kontekste. Atkreiptas dėmesys į tai, kad 

profesinė reabilitacija yra daug metodų ir paslaugų jungiančios psichosocialinės reabilitacijos dalis ir 

gali būti veiksminga tik teikiant kompleksines paslaugas.  

Siekiant atskleisti profesinės reabilitacijos paslaugų pobūdį psichikos ir proto negalią 

turintiems asmenims, trumpai pristatyta kitų ES šalių narių socialinės integracijos ir darbo rinkos 

aktyvinimo sistemos apžvalga, plačiau pateikiama Norvegijos ir Belgijos patirtis, apžvelgta 

Portugalijos, Jungtinės Karalystės ir kitų ES valstybių narių  profesinės reabilitacijos standartų kūrimo 

pavyzdžiai.  

Galimybių studijoje pristatomi naujausi tyrimai, atlikti Lietuvoje, kurie yra susiję su asmenų, 

turinčių psichikos negalią, galimybėmis darbo rinkoje bei intelekto sutrikimų turinčių asmenų 

profesinės reabilitacijos poreikiu. 

Svarbiausia Galimybių studijos dalis yra ekspertų atliktas tyrimas, kuriuo buvo siekiama 

parodyti, kaip Lietuvoje jau yra teikiama profesinės reabilitacijos paslauga: dabartinė įstaigų situacija 

(darbuotojai, klientai, administravimas, viešinimas), profesinės reabilitacijos paslaugos procesas 

(etapai, teisių apsauga), paslaugas teikiantys specialistai (jų išsilavinimas, darbo patirtis, kvalifikacijos 

kėlimas, komunikacijos įgūdžiai). Taip pat siekta išsiaiškinti, ar profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančios įstaigos yra patenkintos bendradarbiavimu su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 

(toliau – NDNT) ir Darbo biržos teritoriniais skyriais ir ar jau yra subrendęs poreikis standartizuoti 

profesinės reabilitacijos paslaugas.  

Galimybių studijos pabaigoje ekspertai siūlo vieną pagrindinių būdų, kaip galėtų vykti 

paslaugos standartizavimo procesas. 

 

Studijos (tyrimo) reikalingumas 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartizavimo būtinybę sąlygoja 

keletas veiksnių:  
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 Darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičius Lietuvoje auga. Apie 20 tūkst. darbingo amžiaus asmenų 

kasmet nustatomas neįgalumas. 

  Didėja profesinės reabilitacijos poreikis. Lietuvoje dirba nedidelė dalis darbingo amžiaus  

negalią turinčių asmenų. Esant sudėtingai ekonominei situacijai, mažėjant darbo jėgos paklausai, 

didėjant konkurencijai, kai turima kvalifikacija tampa pagrindine išlikimo darbo rinkoje sąlyga, 

neįgaliesiems iškyla profesinių įgūdžių atkūrimo ir naujų įgijimo problema. Būtina užtikrinti efektyvią 

profesinės reabilitacijos paslaugų sistemą. 

 Lietuvoje jau sukurta teisinė bazė profesinei reabilitacijai. Tai reikšmingi pertvarkymai, 

realizuojant atskirties mažinimą ir neįgaliųjų socialinę integraciją. Profesinę reabilitaciją, kaip vieną iš 

socialinės integracijos grandžių, būtina tęsti ir tobulinti. 

Iki Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo įsigaliojimo Lietuvoje 

nebuvo sukurta teisinės profesinės reabilitacijos sistemą reglamentuojanti bazė. Nebuvo reglamentuoti 

šie aspektai: profesinės reabilitacijos samprata, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sąlygos, 

profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančios institucijos, profesinės reabilitacijos sistemos 

finansavimo mechanizmai. 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatyme buvo įtvirtinta nauja neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo 

tvarka, pagal kurią darbingumo lygis vertinamas kompleksiškai – atsižvelgiant į bazinio darbingumo 

(asmens sveikatos būklės) ir profesinių, funkcinių veiksnių bei aplinkybių, įtakojančių žmogaus 

darbingumą, visumą. Darbingumo lygis nustatomas po to, kai yra panaudotos visos galimos 

medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės. Įstatyme buvo 

reglamentuota profesinės reabilitacijos samprata ir pagrindiniai principai, įtvirtinantys prielaidas bei 

sąlygas sukurti profesinės reabilitacijos sistemą.  

 Šiuo metu profesinės reabilitacijos paslaugos Lietuvoje teikiamos 11-oje įstaigų, ir ne 

tik turintiems judėjimo, bet ir jutimo, intelekto ir psichikos negalią. Tai: 

 

 VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ (Vilniu) ir jo filialas Kaune;  

 VĮ „Trakų neįgaliųjų užimtumo centras“ (Trakai);  

 VĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ (Šiauliai); 

 VšĮ “Vilties žiedas“ (Kaunas); 

 VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė (Palanga); 

 VšĮ “Profesijų spektras“ (Druskininkai); 
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 Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras (Radviliškis); 

 VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (Vilnius); 

 VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras (Vilnius); 

 Všį Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras (Tauragė); 

 VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė (Rokiškis). 

 

Daugiausiai profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų yra Vilniaus, Kauno, Šiaulių apskrityse. 

Po vieną profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą yra įsikūrę Klaipėdos, Tauragės, 

Panevėžio, Alytaus apskrityse. Marijampolės, Utenos ir Telšių apskrityse nėra nė vieno profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikėjo. Profesinės reabilitacijos paslaugos asmenims, turintiems judėjimo, 

regos, klausos, sutrikusio intelekto negalią, sergantiems psichikos ir vidaus ligomis, teikiamos 

Trakuose, Kaune, Druskininkuose, Radviliškyje ir Tauragėje. Palangoje, Šiauliuose, Vilniuje ir 

Rokiškyje esančiose profesinės reabilitacijos įstaigose paslaugos teikiamos asmenims, turintiems 

fizinę, jutimo negalią ir sergantiems psichikos ligomis. 

Šios įstaigos turi labai skirtingą patirtį, mokosi vienos iš kitų, taip pat iš užsienio šalių, naudoja 

skirtingus profesinės reabilitacijos metodus, todėl iškilo poreikis suvienodinti  teikiamas paslaugas ir 

užtikrinti lygiavertę kokybę. Vis dar galima sakyti, kad tai nauja paslauga Lietuvoje, todėl yra daug 

atsitiktinumo, pasirenkant vienus ar kitus reabilitacijos tikslų pasiekimo būdus. Beveik nėra profesinės 

reabilitacijos metodų/metodikų efektyvumo tyrimų Lietuvoje, reikėtų juos skatinti. Svarbi problema – 

standartizuotų tyrimo metodikų kūrimas ir adaptavimas, tarp jų ir psichologinės diagnostikos. 

Nepakankamas profesinės reabilitacijos sistemos metodinis pasiruošimas: nėra parengtų visuotinai 

patvirtintų neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir 

asmens gebėjimų (įgūdžių) vertinimo metodikų, nėra profesinės reabilitacijos paslaugų standartų, 

darbo su neįgaliaisiais metodikų, trūksta kvalifikuotų specialistų, galinčių teikti kokybiškas profesinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems 

 Nepakankamas profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančių institucijų ir įstaigų 

bendradarbiavimas. 
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Studijos apimtis 

 

Studija apima darbingo amžiaus (nuo 18 m. iki pensijinio amžiaus) neįgalių asmenų, turinčių 

judėjimo negalią, regėjimo negalią ir klausos negalią, turinčių intelekto ir psichikos sutrikimų 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo aspektus visuose profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

etapuose, pradedant jos organizavimu, t.y. poreikio vertinimu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT),  siuntimo į profesinę 

reabilitaciją tvarkos/priėmimo procedūros, licencijavimo/teisės teikti paslaugas suteikimo reglamentas, 

iki profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų  – profesinio orientavimo ir konsultavimo; 

profesinių gebėjimų įvertinimo;  profesinio orientavimo ir konsultavimo;  profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo; pagalbos įsidarbinant ir poreabilitacinį laikotarpį, siekiant užtikrinti 

paslaugų kokybę, todėl svarbus aspektas  yra ne tik profesinės reabilitacijos procedūros, bet ir  

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų pasirengimas dirbti.      

 

Tyrimo metodai 

 

Galimybių studijoje (tyrimą) taikomas kokybinis tyrimo metodas – siekiama analizuoti ir 

pagrįsti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems judėjimo, regėjimo ar klausos 

negalią, taip pat turintiems psichikos ir intelekto sutrikimų standartų atsiradimo ir taikymo prielaidas 

ES šalyse ir Lietuvoje. Analizei pasitelkta rašytiniai šaltiniai (teisės aktai, duomenų bazės, interneto 

tinklalapiai, spausdinti leidiniai), pusiau struktūruotas interviu su profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančių įstaigų atsakingais asmenimis. Anketa buvo pateikta kelioms profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančioms įstaigoms, apsilankant jose arba susisiekiant telefonu ar el. paštu, gauti 

duomenys analizuojami vėlesniuose studijos etapuose. 

Galimybių studija paprastai atliekama realizuojant (institucializuojant) ar keičiant kokią nors 

naują viešojo gyvenimo praktiką, įgyvendinant naują technologiją, kuriant ir diegiant naujoves. Tokios 

realizacijos paprastai vykdomos projektų forma. Kitaip tariant, kiekvienas stambesnis projektas turi 

būti  preliminariai įvertintas, t. y. validuotas. Tokia validacija reikalinga: 

 išanalizuoti siūlomo projekto poveikį, numatyti išlaidas bei naudą;  

 nustatyti, kokius reikia atlikti institucinius, teisinius ar kitokius pakeitimus, susijusius su 

projekto įdiegimu;  

 įrodyti, kad projektas yra finansiniu ir techniniu požiūriu optimalus;  



 11 

 numatyti siūlomo projekto alternatyvas, kad būtų įdiegtas pats tinkamiausias variantas;  

 surinkti duomenis, reikalingus finansinei agentūrai vertinant projektą;  

 surinkti duomenis, kurių reikia ruošiant konkurso dokumentus ir kt. 

Standartizuoti profesinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugų teikimą  reikalauja ir reali 

gyvenimo praktika, ir  Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nuostatos, ir jį 

lydintys poįstatyminiai dokumentai, taip pat Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, nors šiuose 

dokumentuose standartizavimo ar standarto sąvokų nėra. Taigi standartizavimo galimybių studija yra 

reikalinga. Standartas (ar standartai) turėtų būti ne tik tiems, kurie teikia profesinės reabilitacijos 

paslaugas, bet ir tiems, kurie jas gauna. Kitaip tariant, Standarte turi būti numatytos visų jo 

realizavimo dalyvių teisės ir pareigos. Įstatymai ir juos lydintys poįstatyminiai aktai turėtų nustatyti 

tam tikrą konkrečios socialinės srities (sektoriaus) veikimo tvarką. Užsienio šalyse tokie teisiniai aktai 

dažnai interpretuojami kaip standartai. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad asmens, taip pat ir neįgalaus asmens, funkcionavimas yra 

daugiamatis reiškinys: jį galima analizuoti pagal daugybę ašių. Netgi apsiribojus nedideliu socialinės 

politikos skirsniu – neįgaliųjų profesinės reabilitacijos aspektu – susiduriame su daugiamatiškumo 

reiškiniu. Pagal vieną neįgaliųjų profesinės reabilitacijos skirstymo ašį susiduriame su tokiais 

matmenimis, į kuriuos turi atsižvelgti standartų kūrėjas:  

1. Sociokultūrinis matmuo: neįgalumo modelis, į kurį orientuojamasi (į asmenį 

orientuotas, socialinis ar biopsichosocialinis), žmogaus (taip pat ir neįgaliųjų ) teisės, 

neįgaliųjų demografinė statistika, neįgalumo srityje susiklosčiusios tradicijos, stigmatizacija ir 

t. t.. 

2.  Asmenybinis matmuo: neįgalaus asmens tapatumo aspektai, neįgalumo tipologija 

(sutrikimų ir negalių klasifikacijos), gyvenimiškos neįgalumo patirtys, varžymas ir savęs 

vertinimas, išmoktas bejėgiškumas, motyvacija, neįgaliojo vaidmens išmokimas ir t. t.  

3. Išteklių ir paramos matmuo: viešasis ir privatus sektoriai, sveikatos priežiūra, 

aprūpinimas būstu, įdarbinimo schemos (taip pat kuriami standartai), pajamų rėmimas, 

socialinio tinklo plėtra, mobilumo, informacijos prieinamumo ir pagalbinės technikos rėmimas 

ir t. t.; 

4. Organizacinis/vadybinis matmuo: teisės aktų kūrimas, jų diegimas ir laikymasis, 

poreikių ir galimybių įvertinimo, mokymo (taip pat ir profesinio mokymo) organizavimas, 

informacijos sklaida, komunikacija ir t. t. 
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Svarbus ir neįgalumo srities reiškinių klasifikavimo aspektas – sutrikimo arba negalių 

klasifikacija. Laikomasi PSO rekomenduojamos biopsichosocialinės negalios sampratos, pro kurios 

prizmę ir pristatoma Galimybių studija. 
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I. Profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems standartizavimo 

teoriniai-metodologiniai aspektai 

 

1.1. Standarto samprata 

 

Žodis standartas (angl. standard – norma, pavyzdys) pačia bendriausia prasme reiškia normą, 

etaloną, pavyzdį, sutartinę tvarką ir pan. Terminas standartas dažnai vartojamas standartizacijos 

dokumento prasme. Standartizacijos dokumentas (standartas) nustato normas, taisykles, reikalavimus 

procesui, metodui, testui, sąvokoms, paslaugoms ir kitiems objektams. Galimybių studijos sąvoka 

standartas suprantama, kaip sutarimu parengtas dokumentas, kuris nustato bendram ir daugkartiniam 

naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas ir yra skirtas įvesti optimalią 

tvarką tam tikroje srityje – šiuo atveju neįgaliųjų profesinės reabilitacijos srityje. Kartais didelės 

aprėpties (didelės įvairovės) sričiai gali būti rengiami keli standartai (juos galima būtų vadinti 

standartų sistema). 

Kuriamas standartas turi turėti savo tikslus ir paskirtį. Bendriausias šio standarto tikslas – 

garantuoti kokybišką visuomenės ir atskiro kliento poreikius atitinkantį profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą profesinės reabilitacijos įstaigoje (centre, tarnyboje). Jame pateikiamas išsamus 

paslaugų sąrašas, apibrėžiamas jų turinys, nustatomi teikimo principai. Standartas kaip teisinis 

dokumentas privalomas visoms akredituotoms valstybinėms, viešoms, nevyriausybinių organizacijų ir 

privačioms profesinės reabilitacijos įstaigoms, teikiančioms asmens ir jo profesinių gebėjimų 

įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo (neįgaliųjų ugdymas siekti karjeros), profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir naujų išbandymo bei pagalbos įsidarbinant ir dirbant paslaugas. Jei bus kuriami 

keli standartai, kiekvieno jų tikslai formuluojami atitinkamam paslaugų rinkiniui. 

Visi neįgalaus asmens funkcionavimo ir paramos jam aspektai priklauso nuo daugybės 

veiksnių – asmens, jo sutrikimų pobūdžio ir stiprumo, aplinkinių nuostatų, sveikatos priežiūros ir 

apskritai viso viešojo sektoriaus politikos ir pan. Priklausomai nuo to, kurie veiksniai akcentuojami, 

susiformavo ir požiūrių į neįgaliuosius sistemos, kurias dažniausiai vadina neįgalumo modeliais. 

Galima išskirti tokias tris požiūrių arba neįgalumo modelių (sampratų) grupes: 
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1.1. Į asmens problemas orientuoti modeliai (atstūmimo, moralinis-religinis, defekto, 

socialdarvinistinis, eugeninis, medicininis). Šie požiūriai problema orientuoti į asmenį, jo ligą, 

funkcionavimo nuokrypį ir paramą, daugiausiai orientuotą į gydymą, sveikatos ir elgesio 

korekciją. Medicininis modelis (ir medicininis mąstymas) iki šiol yra vienas labiausiai 

vyraujančių mūsų visuomenėje požiūrių (ypač įvertinant asmens galimybes, teikiant reabilitacijos 

paslaugas). 

1.2. 1.2. Socialiniai (pažeminimo – kitokie žmonės, skirtybių, socialinio konstravimo, nuokrypis nuo 

normos, feministinis). Socialiniai modeliai orientuoti visuomenę, kuri nesukuria palankių 

neįgalaus asmens funkcionavimo aplinkybių, skiria per mažai dėmesio jo ugdymui, aplinkos 

pritaikymui ir pan.  

1.3. Biopsichosocialinis požiūris. Biopsichosocialinis požiūris yra medicininio ir socialinio požiūrių 

integracija. Kiekvieno neįgalaus asmens funkcionavimo situacija priklauso nuo trijų pagrindinių 

komponentų sąveikos: a) asmens sveikatos pokyčių; b) asmenybės savybių; c) gyvenimo 

aplinkybių (ypač kitų žmonių ir specialistų nuostatų, paramos pobūdžio, socialinės politikos). 

Šioje Galimybių studijoje aptariamas standartas taip pat yra mėginimas pakoreguoti asmens 

funkcionavimo galimybes. Ne tik socialinės paramos trūkumas gali būti svarbiu veiksniu, bet ir 

jos perteklius arba neracionalus jos naudojimas. Pvz., dabartinė paramos neįgaliam asmeniui 

sistema mažina jo motyvaciją siekti įsidarbinti ir dirbti, o tuo pačiu ir dalyvauti profesinės 

reabilitacijos programose. Vadinasi, kuriamas standartas turėtų atsižvelgti į šią socialinės 

paramos neįgaliesiems spragą ir skatinti jos kismą.  

Kita svarbi biopsichosocialinio požiūrio taikymo išvada tokia – teisingas neįgalumo srities 

sąvokų vartojimas. Šios Galimybių studijos užsakymo tekste (Sutartis, Techniniai rodikliai) 

vartojamas toks sąvokų derinys: „...neįgaliesiems, turintiems judėjimo negalią, regėjimo negalią, 

klausos negalią, sutrikusio intelekto asmenų ir psichikos ligomis sergančių asmenų...“ Pasaulinė 

sveikatos organizacija (PSO), teikdama naudojimui Tarptautinę funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos 

klasifikaciją (TFK) siekė sąvokų standartizavimo ir vieningo jų vartojimo skirtingose žinybose ir 

skirtingomis kalbomis. Ši rekomendacija galioja ir Lietuvoje, kurioje jau keli metai diegiama TFK. 

Sąvoka neįgalumas vartotina kaip skėtinė sąvoka, aprėpianti sveikatos pokyčio, funkcijų ar struktūrų 

sutrikimo, specialiųjų poreikių, veiklų ribotumo (neįgalumo siaurąja prasme), dalyvumo varžymo 

(buvusio invalidumo) sąvokas. Kai kalbama apie patį žemiausią lygmenį – organų ar struktūrų 

funkcijų nuokrypius, vartotina sąvoka sutrikimas (pvz., klausos, regos sutrikimai). Tai žmogaus 
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organų funkcionavimo lygmuo. Veiklos ribotumo ir neįgalumo sąvokos  vartotinos, kai kalbama apie 

asmens funkcionavimo lygmenį (asmuo gali ar negali ką nors veikti). Dalyvumo varžymo sąvoka 

vartotina, kai kalbama apie žmogaus socialinius vaidmenis (piliečio, specialisto, neįgalaus žmogaus). 

Regėjimas, klausa, psichika, intelektas ir judėsena yra regos, klausos, smegenų ir neuromotorinės 

sistemos, t. y. organų lygmens, funkcijos. Vadinasi, visų tu sistemų funkcijų nuokrypiams tinka tik 

sąvoka sutrikimas. Todėl nesvarbu, kokia alternatyva bus pasirinkta profesinės reabilitacijos 

standartizavimui (vienas bendras ar keli standartai), standartų ar jų skyrių įvardinimai turėtų būti: 

sutrikusios regos, sutrikusios klausos, sutrikusio judumo (ar sutrikusio judumo), sutrikusios psichikos 

ir sutrikusio intelekto.   

 

1.2. Profesinės reabilitacijos paslaugų standartizavimo principai 

 

Profesinės reabilitacijos principai plačiuoju aspektu: 

1. Decentralizacijos principas. Tai vienas iš kertinių visos reabilitacijos principų. Jau senai įrodyta, 

kad visuminiu rezultatu asmens reabilitacija bendruomenėje yra pranašesnė už institucinę 

centralizuotą reabilitaciją. Neabejotinai ir profesinė reabilitacija turi būti vykdoma kuo arčiau jo 

gyvenamosios vietos.  

2.  Kompleksiškumo principas. Svarbus tiek visos biopsichosocialinės reabilitacijos, tiek 

profesinės reabilitacijos aspektas, turintis du elementus:  

a) profesinė reabilitacija negali vykti izoliuotai nuo kitų reabilitacijų – medicininės ir 

bendrosios socialinės. Pastarosios yra tarsi parengiamieji profesinės reabilitacijos etapai, jos 

pagrindas; 

 b) profesinė reabilitacija pati savaime yra sudėtingas kelių etapų, nebūtinai nuosekliai 

išdėstytų laike, procesas. Dažniausiai išskiriami tokie profesinės reabilitacijos proceso komponentai: 

1) asmens gebėjimų ir potencialių profesinių galimybių nustatymas;  

2) asmens įvedimas į profesijų pasaulį atsižvelgiant į jo galimybes (tolesnės jo 

karjeros informavimas ir konsultavimas arba profesinis orientavimas);  

3) profesijos mokymas – buvusių profesinių įgūdžių atstatymas naujose 

aplinkybėse arba naujos profesijos įgijimas; 

4) racionalus įdarbinimas, adaptacija darbo vietai ir parama išsilaikant darbe. 
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3. Lygių galimybių (antidiskriminacijos) principas. Šis pamatinis principas garantuoja tris 

pagrindines žmogaus teises: 1) teisę mokytis ir įgyti profesiją; 2) teisę dirbti ir užsidirbti; 3) teisę 

dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime. Profesinės reabilitacijos paslaugų standartai 

privalo būti orientuoti į maksimalią šio principo siekiamybę. 

4. Tikslingumo, adekvatumo ir naudingumo principas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

standartai turi numatyti galimybę tokiomis paslaugomis efektyviai pasinaudoti ir pasiketi 

galutinį tikslą – įsidarbinti. Taip pat nustatoma galima nauda – tiek asmeninė, tiek visuminė 

(moralinis ir ekonominis efektyvumas). 

5. Orientacijos į asmenį ir dinamiškumo principas. Įvertinimo ir poveikio diferencijavimo, 

individualizavimo, orientacijos į klientą šūkius deklaruoja visokių specializacijų profesionalai. 

6. Reabilitacijos nuoseklumo principas. Profesinė reabilitacija – tai visos reabilitacijos 

baigiamasis etapas. Dažniausiai viskas prasideda gydymu, po kurio vyksta medicininė 

reabilitacija (kūno funkcijų ir sveikatos stiprinimas). Tačiau yra daug funkcijų ir veiklų, kurios 

labai svarbios žmogaus socialiniam funkcionavimui. Pvz., ženkliai sutrikus regai tenka žmogų 

mokyti orientacijos ir mobilumo, Brailio rašto ar naudojimosi informacinėmis technologijomis, 

tvarkytis kasdieniame gyvenime. 

7. Kompleksiškumo ir bendradarbiavimo principas. Minėta, profesinės reabilitacijos paslaugos 

yra svarbios, bet ne vienintelės. LR teisės aktai numato daug kitokių paslaugų, kurias teikia 

skirtingų sričių specialistai. Todėl profesinės reabilitacijos paslaugos negali būti izoliuotos nuo 

kitų paslaugų (švietimo, medicininės ar kitų socialinės reabilitacijos rūšių).  

8. Motyvacijos ir subsidiarumo principas. Dėl susiklosčiusių subkultūrinių ir materialios paramos 

teikimo tradicijų Lietuvos neįgalieji neturi aukštos darbinės motyvacijos, trūksta vidinių paskatų 

savarankiškumui. Standartai turėtų skatinti neįgalius asmenis dirbti ir būti savarankiškesniais 

(atlikti tai, ką gali atlikti, be kitų žmonių pagalbos).  

9. Aprėpties principas. Nors rengiamas standartas orientuotas ne į visas neįgaliųjų grupes 

(nuošalėje palikti neurologinius, somatinius  sutrikimus turintys asmenys), jame turi būti 

siekiama aprėpti kuo didesnį skaičių asmenų, priklausančių įvardijamoms sutrikimų grupėms 

(ypač darbingo amžiaus).  

10. Veiksmingumo ir operacionalumo principas. Standartas privalo būti veiksmingas ir 

operacionalus, t. y. skatinti profesinės reabilitacijos procesą, garantuoti to proceso darnų 

vyksmą. 
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1.3. Profesinės reabilitacijos paslaugų standartizavimo galimybių tyrimo 

metodai 

 

Galimybių studijoje remiamasi esamos praktikos, teisės aktų ir literatūros šaltinių analize. 

Kadangi Lietuvoje socialinės srities standartų yra mažai, remiamasi kitų šalių patirtimi. Dažnai ta 

standartizavimo patirtis parodoma teisės aktų (įstatymų, reabilitacijos paslaugų tarnybų nuostatų, 

poįstatyminių dokumentų) forma. Tokių standartus primenančių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, 

ministrų įsakymų yra ir Lietuvoje, tarp jų ir keli Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymai, 

skirti neįgaliųjų reabilitacijai. Į teisės aktų nuostatas turi būti atsižvelgiama kuriant konkrečius 

reabilitaciją reglamentuojančius dokumentus – profesinės reabilitacijos standartus. 

Fokusuotos diskusijos su specialistais. Buvo numatyta organizuoti vieną ar dvi diskusijas, 

sutelktas į profesinės reabilitacijos problemas specialistų grupėse. Tačiau pasirodė, kad surinkti net 

minimalaus dydžio specialistų grupes praktiškai neįmanoma. Todėl buvo pasirinktas kitas kelias:  

nuvykta į atskiras tarnybas ar neįgaliųjų organizacijas ir specifinės profesinės reabilitacijos problemos 

2-3 valandas buvo aptariamos su atitinkamais specialistais (dalyvaudavo po 1-4 specialistus). 

Profesinės reabilitacijos klausimais buvo diskutuojama: 

1) LASS Centro valdyboje; 

2) Psichosocialinės reabilitacijos centras; 

3) Lietuvos neįgalių žmonių sąjunga; 

4) Valakupių reabilitacijos centras; 

Tų diskusijų rezultatai integruoti į nuostatas ir siūlymus, pateikiamus atitinkamuose skirsniuose. 

Taigi, darytina išvada, kad prieš kuriant profesinės neįgaliųjų reabilitacijos standartą (ar 

standartus) būtina pasirinkti tokio standarto pagrindinę ašį. Standartai priklauso ne tik nuo šalyje 

vyraujančios socialinės politikos neįgalumo srityje, bet ir teorinės neįgalumo sampratos. Tyrime 

pateiktos rekomendacijos (siūlymai) ir viena galutinė techninė specifikacija. Svarbu, jog tie, kurie kurs 

standartą, atsižvelgtų į aukščiau įvardintus principus Ypatingai atsižvelgtina į decentralizacijos 

principą ir galutinį profesinės reabilitacijos etapą perkelti į darbo ar profesijos mokymo vietą.  
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II. Profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems standartizavimo 

prielaidos 

 

2.1. Bendrosios prielaidos 

 

Kaip neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos sėkmės, taip ir jos 

standartizavimo prielaidų (veiksnių, kliuvinių 

ir lengvinių) yra aibės. Apie kai kurių iš jų 

(pvz., neįgalumo sampratos) svarbą jau 

kalbėta. Šiame skyriuje analizuosime kitas 

profesinei reabilitacijai  svarbias veiksnių 

grupes. Svarbiausios iš jų pavaizduotos 1 pav. 

Profesinės reabilitacijos standarto rengėjai turi 

atsižvelgti į visus galimus veiksnius, nes jie ir 

yra tokio standarto (ar standartų) pagrindinės 

prielaidos: 1) sociopolitinės ir teisinės 

prielaidos (čia priskirtini tiek tarptautinis 

kontekstas, tiek Lietuvos sociopolitinė ir 

teisinė situacija); 2) ekonominės prielaidos; 3) 

žmogiškieji resursai (tikslinės grupės – neįgalieji ir reabilitacijos specialistai),  jau sukurta ar kuriama 

infrastruktūra; 4) psichosocialinės prielaidos (darbdavių nuostatos į neįgaliųjų įdarbinimą ir pačių 

neįgaliųjų motyvacija dirbti). 
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2.2. Sociopolitinės ir teisinės prielaidos 

 

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos aspektu labai svarbūs du Jungtinių Tautų organizacijos 

dokumentai: Lygių galimybių neįgaliems žmonėms teikimo bendrosios taisyklės (1993; lietuvių kalba 

pasirodė 1996 m.) ir Neįgaliųjų teisių konvencija ir fakultatyvus protokolas (2006). Pirmajame 

išsakoma tokia rekomendacija valstybėms: Darbo įstatymai ir norminiai aktai neturi diskriminuoti 

neįgalių žmonių, kliudyti juos įdarbinti (27 p.). Neįgaliųjų teisių konvencijoje ne tik akcentuojama 

neįgaliųjų teisė į darbą, bet raginama priimti tokius teisės aktus, kurie skatintų neįgaliųjų užimtumą, 

dalyvavimą profesinio orientavimo programose, palengvintų profesinę reabilitaciją. Štai keletas JTO 

neįgaliųjų teisių konvencijos (2006) principų, kurie skatina visokeriopai teikti paramą neįgaliems 

asmenims: 

a) pagarbos asmens prigimtiniam orumui, savarankiškumui, įskaitant laisvę rinktis, ir 

nepriklausomumui; 

b) nediskriminavimo; 

c) visapusiško ir veiksmingo dalyvavimo ir integravimo į visuomenę; 

d) pagarbos neįgalių asmenų skirtumams ir jų, kaip žmonių įvairovės ir žmonijos dalies, 

pripažinimo; 

e) lygių galimybių; 

f) prieinamumo; 

g) vyrų ir moterų lygybės; 

h) pagarbos besivystantiems neįgalių vaikų gebėjimams ir pagarbos neįgalių vaikų teisei 

išsaugoti savo tapatybę. 

Dauguma šių principų gali būti realizuoti į bendrą paramos sistemą inkorporavus ir profesinės 

reabilitacijos posistemę. Šių dviejų ir daugelio kitų tarptautinių dokumentų (pvz., Europos socialinė 

chartija, 1996) nuostatos ne tik skatina, bet įpareigoja šalis imtis kuo aktyvesnių veiksmų neįgaliųjų 

užimtumo srityje.Akivaizdu, kad neįgaliųjų profesinės reabilitacijos standartizavimas tiesiogiai siejasi 

su dabar egzistuojančiu tarptautiniu kontekstu.  

Lietuvoje profesinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugos yra reglamentuojamos Lietuvos 

Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymuose „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir 
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Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“; „Dėl reikalavimų 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“; Profesinės 

reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 m. strategijoje, Šios strategijos 2011 m. priemonių plane ir 

kituose. 
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2.3. Ekonominės prielaidos 

 

Dabartinė tiek tarptautinė, tiek Lietuvos ekonominė situacija nėra palanki įvairioms paramos 

formoms ir ypatingai neįgaliųjų profesinei reabilitacijai plėtoti. Svarbus veiksnys yra ne tik lėšų 

stygius, bet ir didelis nedarbas: nedirbančiųjų skaičius Lietuvoje jau persirito per 18 % (tai vienas 

didžiausių nedarbo lygių Europoje pastaruoju metu). Tad ir neįgaliųjų asmenų įdarbinimas tesiekia 10-

15 %. Asimetrija akivaizdi: per 80 % neįgalių asmenų nedirba, o tarp normaliai funkcionuojančių 

asmenų panašus skaičius dirba. Vadinasi konkurencija darbo rinkoje yra didžiulė ir laimėti neįgaliajam 

tokioje situacijoje mažai šansų (netgi panaudojus įvairias paramos įsidarbinančiam neįgaliajam 

schemas). 

Ekonominė situacija ir nedarbas nėra fatališka kliūtis plėtoti neįgaliųjų profesinę reabilitaciją 

(yra rimtesnių žmogiškojo faktoriaus kliūčių). Netgi krizinės situacijos atžvilgiu turime:  

1) jau veikiančią ir neblogai finansuojamą asmens įvertinimo sistemą (turime omenyje 

NDNT, kuri ir nukreipia žmogų profesinei reabilitacijai); 

2) santykinai (atsižvelgiant į Lietuvos finansines galimybes) neįgalieji gauna neblogą 

finansinę paramą (apjungus pensijas, socialines išmokas ir aibę lengvatų); 

3) per 10  įstaigų,  teikiančių  profesinės reabilitacijos paslaugas (du netgi pripažinti 

metodiniais centrais); 

4) neblogas neįgaliųjų darbo rėmimo schemas: papildomas neįgalių bedarbių rėmimas; 

darbo užmokesčio subsidijos darbdaviams; parama darbo vietoms steigti ir jų steigimo 

subsidijavimas, asmenis, kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis; pradedantiems savo 

verslą, skiriama parama darbo vietai steigti (Užimtumo rėmimo įstatymas); neapmokestinamas 

darbo užmokesčio minimumas nuo 600 iki 800 Lt (priklausomai nuo darbingumo lygio pagal 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą) ir pan. 

5) profesinės reabilitacijos paslaugos yra finansuojamos iš valstybės biudžeto. 

Rezultatyvi (arba veiksminga) profesinė reabilitacija – tai tokia reabilitacija, kuri baigiasi 

asmens įdarbinimu ar jo grįžimu į buvusią darbo vietą. Dėl rezultatyvios reabilitacijos geriau ir 

visuomenei, ir pačiam asmeniui, arba, kaip teigia darbo rinkos specialistai, gaunama “darbo nauda”. 

Galima išvardinti tokias svarbesnes darbo (taipogi ir profesinės reabilitacijos) “naudas” (toks principas 

galioja Norvegijoje: win-win-win – nauda asmeniu, nauda darbdaviui ir visuomenei): 
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1) Žmogus išmoksta realizuoti vieną iš svarbiausių savo priedermių; 

2)  Dirbdamas žmogus jaučiasi saugesnis; 

3) Dirbdamas žmogus gauna pajamų sau ir šeimai; 

4) Mokami mokesčiai valstybei; 

5) Padidėja asmens perkamoji galia, kuri per mokesčius vėl prisideda prie bendros 

gerovės; 

6) Kuriant produktą ar teikiant paslaugas atsiranda daug papildomų tikslų ir planų, 

skatinančių žmogaus aktyvumą; 

7) Dirbantis žmogus jaučiasi labiau visavertis ir laimingesnis; 

8) Ženkliai prasiplečia žmogaus socialinis tinklas; 

9) Atliekamos pareigos jausmas didina gyvenimo prasmingumą; 

10)  Bendradarbiavimas ir lojalumas darbovietei (įmonei, kolegoms ir pan.) lengvina 

saviidentifikaciją. 

 

2.4. Žmogiškieji resursai ir infrastruktūra 

 

Diskutuojant su specialistais, iškilo viena iš galimų profesinės reabilitacijos plėtros kliūčių. Iš 

2600000 neįgaliųjų darbingo amžiaus bus maždaug 50 %. Minėta, dirbančių yra tik iki 20 % 

(nedaugiau 30000). Nors lieka nemažas skaičius darbingo amžiaus nedirbančių neįgaliųjų, profesines 

reabilitacijos paslaugas teikiančioms institucijoms trūksta klientų. Labai svarbus kuriamo standarto 

aspektas – profesinės reabilitacijos specialistų numatymas.  

Pagrindinės profesinės reabilitacijos paslaugų grupės:  

a) profesinių gebėjimų įvertinimas: 

b) profesinis orientavimas ir konsultavimas (neįgaliųjų ugdymas karjerai); 

c) profesinių gebėjimų atkūrimas ir naujų išbandymas;  

d) pagalba įsidarbinant ir išlikimo darbe palaikymas.  

Dabar rengiami reabilitacijos specialistai (magistro laipsnio – taip įvardijama jų kvalifikacija) 

toliau yra specializuojami keneziterapijos ir ergoterapijos srityse (t. y. tęsiamas bakalauro pakopos 

specializavimas). Šitokio pobūdžio specialistai labiau tinka medicininei reabilitacijai. Vadinasi, 
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standarte turėtų būti numatyta, jog bus parengti (pvz., pouniversitetinio mokymo nenuosekliųjų studijų 

kursuose arba pagal specializuotas nuosekliųjų studijų programas) profesinės reabilitacijos specialistai 

– įdarbinimo ir darbo konsultantai. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo specialistams reikėtų 

įgyti tokias kompetencijas (žinios, supratimas, gebėjimai, nuostatos): 

1. viešosios politikos, teisės  ir ekonomikos žinios; 

2. žmogaus funkcionavimo ir sveikatos pradmenų žinios, sutrikimų ir negalių (jų 

specifikos) atpažinimas; 

3. asmens bendrųjų ir darbinių gebėjimų, supratingumo, asmenybės ir nuostatų  įvertinimo 

žinios ir gebėjimai; 

4. žinių ir gebėjimų rengti, adaptuoti ir taikyti asmens įvertinimo metodikas, išmanyti jų 

psichometrines charakteristikas (pvz., validumą, patikimumą), tinkamumą skirtingoms 

neįgaliųjų grupėms; 

5. bendravimo (taip pat bendravimo specifikos su skirtingų sutrikimų asmenimis – 

protiškai atsilikusiais, sutrikusios klausos, regos, psichikos ir sutrikusio judumo asmenimis); 

6. tarpininkavimo (Lietuvoje dar tik keletą metų taikomos tarpininkavimo paslaugos ir 

ruošiami specialistai, turintys tarpininkavimo kompetencijų;  tarpininkavimas tarp neįgaliojo ir 

darbdavio – vienas iš svarbesnių įdarbinimo specialisto vaidmenų); 

7. profesinio orientavimo (orientavimo karjerai) gebėjimai: ugdymas karjerai, karjeros 

konsultavimas ir informavimas, veiklinimas (supažindinimas su galimais darbais, geraisiais 

praktikos pavyzdžiais); 

8. darbo rinkos žinojimas ir orientacija joje; 

9. profesiografinės žinios ir gebėjimas surasti atitiktis  tarp konkretaus asmens 

kompetencijų ir konkretaus darbo reikalavimų; 

10. kompiuterinis raštingumas. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo infrastruktūra taip pat turėtų būti reglamentuota. 

Standartas turėtų nustatyti reikalavimus asmens įvertinimui ir aprūpinimui mokymo priemonėmis. 

Apie tai, kur turėtų vykti profesinių įgūdžių lavinimas, bus aptarta atskirai. Tačiau profesinės 

reabilitacijos institucija (centras, įstaiga, dirbtuvė) turi turėti darbo proceso stimuliatorius, bendrosios 

reabilitacijos įrangą, poilsio, apgyvendinimo ir maitinimo infrastruktūrą. Reikalavimai tokiai 

infrastruktūrai priklausys nuo to, koks profesinės reabilitacijos modelis bus pasirenkamas:  
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1. grynai institucinis, kur vykdoma ne tik bazinė socialinė reabilitacija, bet ir 

konkrečios specialybės mokymas; 

2. pusiau institucinis: bazinės reabilitacijos paslaugos teikiamos reabilitacijos centre, o 

darbinis mokymas ar įgūdžių atstatymas vykdomas realiose darbo vietose; 

3. bendruomeninis: visos reabilitacijos paslaugos teikiamos žmogaus gyvenamoje vietoje. 

 

2.5. Psichosocialinės prielaidos  

 

Neįgaliųjų diskriminacija darbo rinkoje įvardijama (subjektyviai suvokiama, įvertinama) kaip 

viena didžiausių diskriminacijos formų (dėl lyties skirtumų, amžiaus, lytinės orientacijos, tautybės ar 

religinių įsitikinimų). Tokios situacijos priežasčių reikia ieškoti diskriminacijos psichologinio 

konstrukto struktūroje, nes 1 skyriuje aprašyti tyrimai tokių dalykų neužčiuopia.  

Pirma, atsakymas į klausimą apie konkrečios grupės asmenų diskriminaciją ir lygių galimybių 

pažeidimus persipina su išankstinėmis nuostatomis į šią grupę. Jeigu tos nuostatos neigiamos, įvertinta 

diskriminacija bus mažesnė. Neįgalaus asmens diskriminacijos vertinimas persipynęs su užuojautos ir 

gailesčio, baimės atsidurti tokioje padėtyje išgyvenimais. Stigmos neįgaliųjų atžvilgiu yra tarsi 

objektyvios, ne nuo asmens priklausančios. Pavyzdys palyginimui: stigmos homoseksualų ar romų 

tautybės žmogaus atžvilgiu yra tarsi neobjektyvios, paties žmogaus pasirinkto gyvenimo būdo 

pasekmė. 

Antra, yra dvi diskriminacijos rūšys: tiesioginė ir netiesioginė. Tiesioginė diskriminacija yra 

pakankamai atviras vadovavimasis savo neigiamomis nuostatomis diskriminuojamojo asmens 

atžvilgiu (pvz., sprendimai mano firmoje ar skyriuje homoseksualas nedirbs, „psicho“ mūsų darniam 

kolektyvui tikrai nereikia). Neįgalumo atžvilgiu daugiau reiškiasi netiesioginė diskriminacija. Neįgalus 

asmuo dažnai nepriimamas į darbą dėl to, kad yra daug aplinkybių, dėl ko jis paprasčiausiai negali 

dirbti: jis negali pajudėti iš savo nepritaikyto būsto, nesutvarkyta prieiga iki darbovietės, daug lėšų 

reikalauja darbo vietos pritaikymas, nepakankami gebėjimai ir pan. Kitaip tariant, tie kliuviniai 

priimami kaip visuomenės nepakankamas dėmesys – didelė diskriminacija. 

Trečia, kaip parodė neįgaliųjų tyrimai (pvz., sergančių epilepsija), yra neatitikimų tarp 

atsakymų į bendrai formuluojamus ir konkrečius –  konkretų asmenį liečiančius – klausimus. Į  bendro 

pobūdžio klausimą Ar epilepsija sergantys asmenys diskriminuojami įsidarbinant? teigiamai atsakė 50 
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ir daugiau proc. respondentų. Kai klausimas konkretus Ar Jums asmeniškai teko patirti diskriminaciją 

įsidarbinant?, teigiamų atsakymų belieka vos keli procentai. Viešosios nuomonės apklausose ar 

ekspertų tyrimuose paprastai užduodami bendro pobūdžio klausimai. Atsakydamas respondentas 

remiasi girdėta statistika (dirba tik mažas procentas neįgaliųjų), retokai sutinkamais neįgaliais 

asmenimis gatvėje, viešoje įstaigoje ir pan.  

Ketvirta, neįgaliųjų diskriminacija susijusi tiek su neįgalių asmenų darbiniu pajėgumu (labai 

skirtingi darbingumo lygiai, žymiai siauresnė darbų, kuriuos galima pasiūlyti neįgaliam asmeniui, 

įvairovė), tiek su darbdavio galimybėmis (kiekvienas darbdavys turi ne tik altruistinių, bet ir su nauda 

įmonei susijusių tikslų – ekonominį veiksnį, kuris skatina gauti rezultatą su kuo mažesnėmis 

sąnaudomis), tiek su valstybės galimybėmis kompensuoti darbdaviui prarastąją pelno dalį dėl 

neįgalaus asmens įdarbinimo. Net jei valstybės pajėgumas tokiai kompensacijai ženkliai išaugtų, kiltų 

problema, kaip įvertinti (nustatyti) tos galimos kompensacijos dydį. Dabar nustatomas asmens 

darbingumo lygis yra bendras, statistinis ir tikimybiškas. Neįgalaus asmens gebėjimų ir darbų 

įvairovės kombinacijų yra daug. Tas kombinacijas paįvairina pašaliniai veiksniai: gyvenamoji vieta, 

kurioje neįgaliam asmeniui darbo vietų nėra, asmens lytis ir amžius, kalbos mokėjimas ir išsilavinimas 

(neįgaliųjų bendras statistinis išsilavinimas yra mažesnis dėl daugelio priežasčių: menkesnių gebėjimų, 

pvz., sutrikus intelektui ar psichikai, diskriminacijos ugdymosi srityje, maža neįgaliojo motyvacija 

siekti išsilavinimo). Kuriant standartą, reikėtų orientuotis į asmens kompetencijų katalogą (8 pav.).  

Penkta, daug įtakos neįgaliųjų nedarbui turi ne tik išorinės aplinkybės, bet ir vidinės 

(psichologinės) priežastys: motyvacijos stoka, išmoktas bejėgiškumas, menkavertiškumo jausmas, 

baimė parodyti savo kūno ar gebėjimų silpnybes, valios stoka įveikti kliūtis. Kyla klausimas, ar 

neįgalaus asmens gyvenime nėra to, ką būtų galima pavadinti savidiskriminacija. Pavyzdžiui, asmuo 

klausia Kam tokiai šiuolaikiškai firmai neįgalus darbuotojas? Taigi, diskriminacija susijusi ne tik su 

darbdavių ir valdininkų požiūriu, bet ir diskriminuojamų asmenų sprendimais, didinančiais ir pačios 

diskriminacijos mastą.  

Šešta, neįgaliųjų diskriminacijos vertinimai ES šalyse labai skirtingi. 2 pav. pateikti 

Eurobarometro 263 (2007) tyrimo duomenys. Iš jų matyti, kad  vokiečiai, maltiečiai, danai ir italai 

neįgaliųjų diskriminaciją savo šalyse įvertina vos 30 procentų (beveik kaip nedidelę), prancūzai, 

belgai, kipriečiai, vengrai, portugalai, švedai ir lietuviai – 50–70 proc. (kaip didelę). Kokios priežastys 

lemia šiuos skirtumus? Neįgaliųjų diskriminacijos lygį Europose ir Lietuvoje parodo ir 3 pav. 

diskriminacija matosi 3 pav.  
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Galima daryti išvadą, jog neįgalių asmenų funkcionavimas (taip pat ir diskriminuojamas 

funkcionavimas) – kasdienis gyvenimas, socialinių vaidmenų atlikimas, darbinė veikla, pilietinis ir 

bendruomeninis dalyvavimas ir pan. – yra daugiafaktorinis reiškinys, t. y. jį lemia daugybė veiksnių. 

Tie veiksniai veikia ne izoliuotai, o sąveikaudami. Įvairių veiksnių įtaka neįgalaus asmens darbinei 

veiklai priklauso nuo asmens raidos istorijos, jo neįgalumo nustatymo, savijautos, žmonių nuostatų, 

valdžios geranoriškumo ir kt.  
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2 pav. Eurobarometro 263 (2007) tyrimo duomenys 

ES (25 narių) ir atskirų šalių respondentų (n=24796, atskiroms šalims n svyravo nuo 500 iki 1570, Lietuvai 

n=1004) atsakymai „Paplitusi“ į klausimą „Kokiu laipsniu paplitusi diskriminacija dėl neįgalumo Jūsų šalyje“. 

Atsakymai Paplitusi yra suma atsakymų Labai paplitusi ir Gana paplitusi (kiti atsakymai galėjo būti Labai 

retai, Visiškai nėra, Nežinau). Šalys čia pažymėtos oficialiais jų trumpiniais.  EU25 – Europos Sąjungos 25 narių bendras 

rezultatas, D-W – Vakarų Vokietija, D-E – Rytų Vokietija, BG – Bulgarija ir RO – Rumunija.  Įdomu ir tai, jog pagal 

atsakymų Nežinau skaičių (8 proc., ES vidurkis 3 proc.) Lietuvą lenkia tik Rumunija (11 proc.). 

 

 

Svarbu paminėti, kad biopsichosocialinis neįgalumo modelis stipriai pakeitė neįgalumo 

sampratą. Ši samprata paveikė ir naująjį Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą (2004). Jei 
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anksčiau buvo vertinama tai, ko asmuo negali (ko jis neteko) – neįgalumas, tai dabar įvertinama tai, ką 

jis gali – darbingumas. Diskriminacijos sąvokos priešprieša – lygios galimybės. Taigi prieš Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymą buvo vertinamas diskriminacijos laipsnis, o ne tai, kokios rūšies ir 

kokio laipsnio lygias galimybes turi neįgalūs asmenys.  

   

Diskriminacijos neįgalumo srityje specifika.  

 

Diskriminacijos apraiškų ir diskriminuojamų asmenų ar jų grupių daug, tačiau neįgaliųjų 

diskriminacija turi keletą specifinių bruožų, į kuriuos būtina atsižvelgti plėtojant profesinės 

reabilitacijos paslaugas.  

Kol kas sunku sukurti vienodas galimybes neįgaliems ir įgaliems asmenims mokytis, dirbti ir 

uždirbti. Fiziškai neįgaliam asmeniui galima pritaikyti darbo vietą, priėjimą prie jos ir pan., bet visada 

liks aplinkybių, kurios anksčiau sukliudė ar dabar ir ateityje kliudys visapusiškai reikštis ir būti 

lygiaverčiu (pvz., kai neįgalus asmuo keičia darbo vietą, jo darbo vietos pritaikymas turėtų „keliauti“ 

paskui neįgalų asmenį – taip yra Vokietijoje). Tokie kliuviniai prasideda jau gimus: neįgalus vaikas 

auga ir plėtoja savo asmenybę kiek kitokiomis aplinkybėmis negu įgalus. Daugelis jų mokosi 

santykinai izoliuotoje aplinkoje, t.y. tarp panašių į save. Sergantys epilepsija (ypač sunkiai 

kontroliuojama), akli, silpnaregiai, kurti ar neprigirdintys asmenys neturi tokio profesijų pasirinkimo, 

kokį turi panašių gebėjimų normaliai funkcionuojantis asmenys. Vos prieš kelis metus Vilniaus 

universitete nutiko toks įvykis: įpusėjus semestrui paaiškėjo, kad į Medicinos fakulteto slaugos 

bakalauro studijas „per neapsižiūrėjimą“ įstojo silpnaregė. Fakultete kilo skandalas, postringavimai ką 

ji darys, kai reikės į veną suleisti vaisus ar atlikti kitą, gero regėjimo reikalaujančia procedūrą. 

Studentei teko nutraukti slaugos ir, tarpininkaujant administracijai, pereiti į socialinio darbo studijas, 

kurias ji sėkmingai baigė. Galima būtų samprotauti, kad yra slaugos darbų, nereikalaujančių gero 

regėjimo, kad buvo galima leisti baigti norimos įgyti profesijos studijas. Problema ta, kad nėra 

oficialiai apsvarstyto ir patvirtinto specialybių ar darbų sąrašo, kurių negali studijuoti ar atlikti 

konkrečius sutrikimus turintys asmenys. Rengiamas standartas turėtų numatyti tokį sąrašą: kokios 

profesijos ir specialybės nekontraidikuotinos vienokius ar kitokius sutrikimus turintiems asmenims 

(arba kitaip asmens kompetencijų laukas-katalogas) 

Šiaip ar taip darbdavys teikia pirmenybę įgaliam asmeniui. Jei kitų diskriminuojamų gupių 

atžvilgiu diskriminatorius – asmuo, nesilaikantis lygių galimybių principo priimant sprendimus, 
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identifikuojamas lengvai, tai neįgaliųjų diskriminaciją galima pavadinti kolektyvine diskriminacija 

(tai būtų penktasis neįgaliųjų diskriminacijos bruožas). Kai kalbama apie kolektyvinę atsakomybę, 

konkrečių atsakingų asmenų nebelieka. Taigi, darbdavys ar valdininkas, priimdami lygių galimybių 

principų neatitinkančius sprendimus, gali teisintis ugdymo spragomis (diskriminacija patirta 

mokantis), nepakankamais socialiniais įgūdžiais (izoliuotas gyvenimas), nepakankama valstybės 

parama darbo vietai pritaikyti, netobula transporto infrastruktūra ir pan.  

Svarbi ir didžiulė sutrikimų, negalių ir jų laipsnių (lygių) įvairovė. Nuostatos ir stigmos tų 

skirtingų grupių atžvilgiu labai skirtingos. Neįgalus asmuo, sėdintis invalido vežimėlyje, sukelia 

gailesčio, užuojautos, baimės, kad taip neatsitiktų pačiam, jausmus; epilepsija sergantis asmuo 

priepuolio metu – vos ne siaubo ar žmogaus ryšio su antgamtiniu pasauliu išgyvenimus; aklas, jo 

gebėjimas orientuotis ir aptikti kliūtis nematant – mistifikavimo nuotaikas; sutrikusios psichikos 

asmuo krizės metu – pykčio, noro pasityčioti, pamokyti, sutramdyti, kontroliuoti ir pan. jausmus. 

Skirtingos nuostatos skatina skirtingas stigmas, o pastarosios – skirtingus elgesio stereotipus.  
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3 pav. Atskirų socialinių grupių asmenų diskriminacijos laipsniai Europos Sąjungoje (25 šalys) ir 

Lietuvoje 
Paveiksliukas parengtas remiantis respondentų atsakymais Taip į klausimą Ar priklausymas nurodytai asmenų 

grupei yra trūkumas dabarties visuomenėje ir atsakymais Mažiau tikėtina į klausimą Kurį iš dviejų asmenų firma 

priims į darbą, skatins kilimą darbe arba siųs tobulinti kvalifikaciją (pvz., vyrą ar moterį, romų ar dominuojančios 

tautybės asmenį, homoseksualą ar heteroseksualą ir pan.). Didelis skaitmuo juodame fone – diskriminacijos 

laipsnis. Skalės reikšmės yra: 0 (0–4 %) – nuokrypio nėra (diskriminacijos nėra); 1 (5–25 %) – nuokrypis 

nedidelis (diskriminacija nedidelė); 2 (26–49 %) – nuokrypis vidutinis (diskriminacija vidutinė); 3 (50–95 %) – 

nuokrypis didelis (diskriminacija didelė); 4 (96–100 %) – nuokrypis labai didelis arba visiškas nedalyvumas 

(diskriminacija labai didelė arba visiška). 
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Socialinės politikos neįgaliųjų atžvilgiu vidinis prieštaringumas. Pasaulio, Europos ir 

Lietuvos lygmenimis buvo ir yra skelbiama daug konkrečių teisės aktų, deklaruojančių lygias 

galimybes, integraciją, normalizaciją, demedicinizaciją ir kitus principus. Tai turėtų skatinti neįgalaus 

asmens dalyvavimą visuomenės ir bendruomenės gyvenime, realizuoti savo prigimtines žmogaus 

teises – mokytis, dirbti, uždirbti, leisti laisvalaikį, sportuoti, linksmintis, t. y. gyventi kaip visi. Iš kitos 

pusės tie patys teisiniai dokumentai reikalavo plėsti socialinę paramą (pagalbą karitatyvine arba 

rūpybos prasme) – plėtoti pensijų ir kitokių išmokų sistemas, kurti ir auteikti naujų lengvatų (vertėtų 

nepainioti lengvatų su dalyvavimo lengviniais), „gauti“ kuo didesnį  nedarbingumo (anksčiau 

invalidumo) lygį, nes nuo jo priklausė išmokų dydis, mokytis, dirbti ir gyventi specialiai pritaikytose 

tam tikros kategorijos neįgaliesiems įstaigose (specialiosios mokyklos, socialinės įmonės, globos 

įstaigos ir specializuoti dienos centrai), t. y. izoliuotis nuo visuomenės, silpninti žmogaus vidines 

paskatas dalyvauti, puoselėti išlaikytinio psichologiją. Vertinant taip, išsiskiria jau minėta JTO 

Neįgalių žmonių teisų konvencija. Ji, kaip ir ankstesniosios deklaracijos bei taisyklės, įpareigoja visas 

valstybes gerbti neįgalių žmonių teises. Konvencija įpareigoja priimti įstatymus, padedančius 

įgyvendinti neįgaliųjų teises ir panaikinti visokiausio pobūdžio diskriminaciją. Atkreiptinas dėmesys į 

vieną Konvencijos principą: karitatyvinė (rūpybos politika) turėtų būti pakeista tokia politika, kuri 

garantuoja tikrąsias teises ir laisves. Tai reiškia, kad turėtų keistis ir pačios socialinės paramos 

samprata (ne tik neįgalumo srityje), ir neįgaliųjų  nuostatos savo vaidmens atžvilgiu: nuo gavėjo 

(kartais irgi aktyvaus) link aktyvaus dalyvio, dalyvio kaip visi.  

     

2.6. Darbdavių motyvacija 

 

Ypatingai svarbios darbdavių nuostatos, nes nuo jų geranoriškumo ar negeranoriškumo 

priklauso neįgalių asmenų galimybė įsidarbinti. Ilgametis bendravimas su įsidarbinti siekiančiais 

asmenimis rodo, kad vyrauja neigiamos darbdavių nuostatos į neįgaliųjų darbą jų valdomose įmonėse, 

arba apskritai į jų įdarbinimą. Prieš kurį laiką teko bendrauti su vienos neįgaliųjų socialinės įmonės 

vienu iš vadovų. Jo išvada paprasta ir tiesmukiška: nesiekiame darbuotojų skaičiaus didinimo, nes 

tuomet reikės įdarbinti daugiau neįgalių asmenų (tam kad išlaikyti sveikų ir neįgalių asmenų santykį 

1:1). Deja penki neįgalūs padaro tik tiek, kiek vienas sveikasis. 
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Darbdavių neigiamos nuostatos į neįgaliųjų įdarbinimą ir darbą (nors tai reglamentuota 

įstatymiškai) lemia daug priežasčių: 

 Bendra neigiama nuostata (neįprasta matyti neįgalų asmenį dirbantį ar aktyviai 

dalyvaujantį visuomenės gyvenime); 

 Baimė, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas; 

 Manymas, kad neįgalusis yra mažiau darbingas ir mažins įmonės pelną; 

 Manymas, kad neįgaliu bendradarbiu bus nepatenkinti kiti darbuotojai. 

Dėl šių priežasčių darbdaviai vengia įdarbinti neįgalų asmenį. Įdarbinę jį remiant darbo biržai, 

kai baigiasi rėmimo laikas, stengiasi kuo greičiau jį atleisti. Tarptautinė darbo organizacija (ILO) 

vienoje savo publikacijų (Disabled Workers in Central and Eastern Europe, 1994, p. 27) nustatė šešis 

būdus, kuriais darbdaviai manipuliuoja, gavę neįgalaus asmens prašymą priimti į darbą:  

Tiesioginė diskriminacija 

 Psichologinis atkalbinėjimas – darbdavys aiškina pareiškėjui, kad jam čia bus labai 

sunku dirbti, kad jis pats stengsis kuo greičiau mesti darbą;  

 Statistinė diskriminacija – darbdavys stengiasi pašalinti neįgalų asmenį iš potencialių 

darbuotojų sąrašo remdamasis savo nesena patirtimi arba kokia nors statistika, kad neįgalus 

asmuo negali taip efektyviai dirbti kaip įgalus; 

 Piktnaudžiaujanti diskriminacija – darbdavys surašo tokius būsimo darbo kriterijus, 

kurie pranoksta realius reikalavimus tokio darbo atlikčiai; 

 Grynoji diskriminacija – darbdaviai tiesmukiškai, be užuolankų teigia, kad neįgalūs 

asmenys nepajėgūs atlikti daugelio užduočių, kad jie bus našta darbdaviui, ir apskritai jie 

nusistatę neigiamai bet kokio nenormalumo atžvilgiu;  

 Socialinės politikos inicijuota diskriminacija – darbdavys nepriima neįgalaus asmens į 

darbą, nes jis ir taip gauna pakankamai išmokų kitais keliais; 

 Kitų darbuotojų nuostatos – darbdavys atsisako neįgalaus darbuotojo paslaugų, nes su 

neįgaliais asmenimis nelinkę dirbti kartu kiti darbuotojai;. 

Netiesioginė dirkriminacija 

 Pirmenybės ignoravimo tipo diskriminacija – įdarbinimo įstaiga gali teikti pirmenybę 

sveikesniems kandidatams, rečiau suteikti neįgaliesiems galimybę pristatyti save, nepranešti 

darbdaviams apie neįgalius kandidatus, neskatinti neįgaliųjų motyvacijos dirbti.  
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 Segregacinė diskriminacija – įdarbinimo agentūra nukreipia neįgalius asmenis mažiau 

populiariems darbams, tuo apribodama neįgalaus asmens pasirinkimo laisvę.  

ILO išvada paprasta: tokius kliuvinius sunku įveikti. Jie turi būti aptariami bendradarbiaujant 

valstybinėms institucijoms, įdarbinimo agentūroms, darbdaviams ir neįgaliųjų NVO. Diskriminacija 

darbo rinkoje privalo būti įveikta.  Tokių kliuvinių įveikos turėtų būti numatytos  ir profesinės 

reabilitacijos standartuose.  

 

2.7. Neįgaliųjų darbinė motyvacija 

 

Kai kalbama apie darbo motyvaciją, paprastai turimi omenyje: 

1. Noras įsidarbinti ir dirbti, to noro skatinimas; 

2. Pasitenkinimas darbu;  

3. Pasitenkinimo darbu skatinimas;  

4. Darbo našumo didinimas.  

Neįgaliųjų darbo srityje pasitenkinimo darbu ir darbo našumo klausimai svarbūs, tačiau į pirmą 

planą iškyla bendroji siekimo įsidarbinti ir dirbti motyvacija. Vilniaus universiteto Specialiosios 

psichologijos laboratorija nuo 1973 m. atlieka periodiškus neįgalių asmenų (pradžioje sutrikusio 

regėjimo, o vėliau ir kitas negales turinčių asmenų) darbo, pasitenkinimo darbu ir noro dirbti tyrimus. 

Iš šių tyrimų (A. Bagdonas, 1987, 1995, 1998, 1999) galima padaryti tokią apibendrinančią išvadą: 

tiek sovietmečiu, tiek atgavus nepriklausomybę tarp įvairių siekimo dirbti priežasčių, svarbiausioji 

buvo ir lieka uždarbis – papildomos pajamos. Esant pakankamoms pajamoms, didesnioji dalis neįgalių 

asmenų būtų linkę nedirbti, t. y. darbas, kaip vertybė, nėra pagrindinė priežastis siekti įsidarbinti. 

Įsidarbinimo ir pastovaus darbo turėjimo motyvus nustelbia siekio būti išlaikytiniu tendencijos. Tokias 

išlaikytinių tendencijas skatina susiformavusios nuostatos į savo vaidmenį – tiek bendros, būdingos 

postsovietiniams žmonėms (tarp jų ir didelei daliai lietuvių), tiek specifiškos neįgaliems asmenims dėl 

jų situacijos. 

Lietuvoje vis dar vyrauja medicininė neįgalumo samprata: sveikatos būklę kaip pagrindinę 

priežastį, ribojančią neįgalaus asmens darbinę veiklą, sureikšmina ne tik NDNT ekspertai ir dauguma 

medikų, bet ir nespecialistai bei patys neįgalieji. Jau pats įrašas “darbingas tik tiek ir tiek procentų” ir 
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darbo trukmės apribojimas pažymose stigmatizuoja asmenį darbdavio, visuomenės, paties neįgaliojo 

akyse.  

Yra keli neįgalumo parametrai, tiesiogiai veikiantys darbingumą ir darbinę veiklą: sutrikimo 

laipsnis, sutrikimo pobūdis ir sutrikimo kompleksiškumas. Kuo sutrikimų laipsnis ir skaičius didesnis, 

tuo didesni tiek objektyvūs, tiek subjektyvūs darbingumo ribotumai. 

Yra daug teorijų, aiškinančių žmogaus siekį veikti ir dirbti. Visose šiose teorijose ir jų 

pateikiamose klasifikacijose darbo motyvacija priskiriama prie aukščiausių jos apraiškų, nors joje gali 

būti integruotos ir žemesnio lygmens motyvacijos. Lietuvos neįgaliųjų situaciją gerai paaiškina A. 

Maslow poreikių hierarchijos teorija. A. Maslow  pagrindinius poreikius – žmogaus veiklos 

skatintojus – išdėsto tokia tvarka: fiziologiniai (maisto, oro, sekso ir pan.), saugumo (pvz., turėti 

būstą), bendravimo ir meilės (prisirišimas, siekimas būti kartu), pagarbos (pripažinimo, savigarbos) ir 

saviraiškos (self-actualization) poreikiai. Maždaug tokia tvarka, kokia surašyti, žmogaus poreikiai ir 

turėtų būti tenkinami. Vidutinio lietuvio pajamos neviršija 1/3 ES šalių vidutinio gyventojo pajamų. 

Kadangi skirtumas tarp mažas ir dideles pajamas gaunančių žmonių Lietuvoje yra didesnis, nei  kitose 

ES šalyse, vadinasi, didelė dalis žmonių (ypač gyvenančių iš pensijų ir pašalpų) gyvena žymiai 

skurdžiau negu kitų ES šalyse. Kitaip tariant, ne mažiau 20 proc. Lietuvos gyventojų (tarp jų didelė 

dalis neįgalių asmenų) kol kas tenkina (ir tai nepilnai) tik savo fiziologinius poreikius. Kadangi 

neįgalūs asmenys dažnai neturi profesijos, jų darbingumas yra menkesnis ir darbinės pajamos yra 

mažos, jiems nepritraikyta darbinė aplinka, taip pat jų darbas nėra vertinamas, poreikis dirbti yra 

mažas. 

Be atlyginimo (išgyvenimo pagrindo) yra ir kitos darbinės veiklos paskatos. Pirmiausiai, tai jau 

minėti aukštesnieji poreikiai – siekimas būti kartu su kitais, siekimas būti pripažintu ir gerbiamu, 

pagaliau siekimas išreikšti ir vertinti save. Antra, darbinėje veikloje šios bendresnės reikmės virsta 

konkretesnėmis paskatomis dirbti: gebėjimas atlikti darbinę veiklą, tikslas padaryti ką nors naudingo, 

pasirodyti kitiems, dalyvauti bendroje veikloje ir t. t.  

Labai svarbus darbinės veiklos aspektas – pasitenkinimas darbu ir atskirais jo aspektais. Jau 

įsidarbinimo fazėje žmogus ieško darbo, atitinkančio jo bendruosius ir profesinius gebėjimus. 

Įsidarbinus svarbiais darbo tęsimo skatintojais tampa pats darbo turinys (pvz., nepranokstantis jo 

gebėjimų), grįžtamas ryšys dėl to, kaip sekasi dirbti, t. y. pripažinimas to, ką žmogus daro ir pan. 

Neįgaliam asmeniui svarbūs tokie veiksniai: socialinis saugumas (pvz., neužgauliojimas), darbo 

aplinkos veiksnių palankumas, t. y. nekenksmingumas, teigiama darbdavio nuostata. Deja, kaip rodo 
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Lietuvos patirtis, didžioji dalis bandymų įsidarbinti į bendrąją darbo rinką per Darbo biržos programas 

ar gavus darbinį pasirengimą neįgaliųjų užimtumo, profesinio rengimo ar profesinės reabilitacijos 

centruose, baigiasi nesėkmingai. Nors šios nesėkmės aiškinamos darbdavio geranoriškumo stoka, 

dažna priežastis yra ir neįgalaus asmens savijauta: menkinantis bendradarbių požiūris, kartais netaktas, 

darbas, kurio reikalavimai pranoksta gebėjimus jį atlikti, nepritaikyta darbo vieta, atvykimo į darbą 

sunkumai. 

Siekis dirbti ir pasitenkinimas darbu priklauso ne tik nuo išorinių veiksnių (pvz., darbo sąlygų, 

atlyginimo), bet ir nuo individualių savybių bei asmenybės bruožų.  Individualios savybės, veikiančios 

darbingumą yra: amžius, lytis, kalbos žinojimas, darbinė patirtis, intelektas ir kiti pažintiniai 

gebėjimai, gebėjimų ir darbo reikalavimų atitikimas, emocinis stabilumas, kai kurie asmenybės 

bruožai, skatinantys ar neskatinantys siekti įsidarbinti ir dirbti. Tyrimų duomenimis neįgalūs asmenys 

(tyrimai buvo daryti su sutrikusio regėjimo asmenimis) yra eksternališkesni – labiau priklausantys nuo 

kitų, manantys, kad visa, kas atsitinka su jais, nepriklauso nuo jų pačių. Tokios savybės neskatina 

ieškoti darbo, iniciatyvumo, apsunkina darbo kompetencijų įgijimą. 

Galima daryti išvadas, jog tai, kas išdėstyta aukščiau, suponuoja profesinės reabilitacijos 

standartizavimo galimybę ir skatina kreipti dėmesį į asmens galimybę pasirinkti tinkamą profesiją, kad 

po profesinės reabilitacijos programos baigimo jis sėkmingai įsidarbintų nejausdamas tiek darbdavių, 

tiek visuomenės diskriminacijos. Lietuvos socialinė politika neįgalumo srityje, sukurta teisinė bazė yra 

palankus veiksnys tolesnei plėtrai (profesinės reabilitacijos standartas ar standartai traktuotini kaip to 

teisinio pagrindo plėtojimas). Prie neigiamų profesinės reabilitacijos plėtros (taip pat ir jos standartų 

kūrimo) veiksnių priskiriama neįgaliųjų demografinė situacija (mažės potencialių reabilitacijos klientų 

skaičius) ir neįgaliųjų motyvacija (noras įsidarbinti ir dirbti). Pastaroji yra vienas svarbiausių  galimų 

kliuvinių: motyvacija sunkiai valdoma, per ilgus metus susiformavęs „išlaikytinių“ vaidmuo, netgi tam 

tikra valstybinės hipergloba. Standartizuojant profesinės reabilitacijos paslaugas būtina numatyti 

priemones, kurios skatintų net ženklią negalią turinčius asmenis dirbti. Reikalingas ir socialinės 

politikos neįgalumo srityje modifikavimas, kuris didintų neįgalių asmenų siekius dirbti.  
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III. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas  

3.1. Teisinė bazė 

 

Rengiant teisinį pagrindą profesinės reabilitacijos sistemos funkcionavimui, buvo parengti ir 

patvirtinti tokie teisės aktai: 

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas; 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“; 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Profesinės reabilitacijos 

paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijos patvirtinimo“ 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl profesinės reabilitacijos 

paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijos įgyvendinimo 2011 metų priemonių plano 

patvirtinimo“; 

 Sveikatos apsaugos ir ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl 

nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, 

šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų 

stacionare ir vaikų reabilitacijos įstaigoje slaugyti duodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 

kalendorinių dienų per kalendorinius metus sąrašo bei ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamas 

papildomas 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo“; 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl išvados dėl profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikio formos patvirtinimo“; 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl reikalavimų profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“; 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl profesinės reabilitacijos 

pažymėjimo formos ir Profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. 
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3.2. Statistiniai duomenys apie neįgaliųjų užimtumą ir profesinę reabilitaciją 

 

Darbingumo lygio nustatymas 

 

Darbingumo lygį nustato NDNT (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos). Darbingumo lygio nustatymas pakeitė neįgaliųjų skirstymą į 

invalidumo grupes (I, II ir III grupės invalidumą turintys neįgalieji). Pagal Lietuvos Respublikos 

neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2005 m. liepos 1 d., asmenims nuo 18 

metų amžiaus iki senatvės pensijos nustatomas darbingumo lygis. Darbingumas įvertinamas procentais 

ir jo lygis nustatomas 5 punktų intervalais, t. y., jei asmeniui nustatoma 0–25 procentų darbingumo, 

asmuo laikomas nedarbingu; jei asmeniui nustatoma 30–55 procentų darbingumo, asmuo laikomas iš 

dalies darbingu; jei asmeniui nustatoma 60–100 procentų darbingumo, asmuo laikomas darbingu. 2009 

m. Lietuvoje pripažinti nedarbingais ar iš dalies nedarbingais 86643 asmenys, 2008 m. – 92268, 2007 

m. – 90231, 2006 m. - 86191. 

 

1-3 pav. pateikti NDNT duomenys 

http://www.ndnt.lt/neigaliesiems/subresult.php?id=37&subcatID=90&puslapis=2 

http://www.ndnt.lt/neigaliesiems/subresult.php?id=37&subcatID=90&puslapis=2
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 1 pav. Darbingo amžiaus asmenų, kurie kreipėsi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, skaičiaus kitimo 

tendencijos 2006 - 2009 m. 
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2 pav. Darbingo amžiaus asmenų, kurie pirmą kartą kreipėsi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, 

skaičiaus kitimo tendencijos 2006 - 2009 m.  
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Remiantis NDNT ataskaita (periodas nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31) 

(prieiga per internetą: 

http://www.ndnt.lt/dokumentai/7%20forma%20uz%202009%20m%20(20100209).pdf)  

2009 m. pagal pirminio vertinimo rezultatus  0-55 proc. darbingumas nustatytas 22832 

asmenims, iš jų 0-25 proc. darbingumas – 1702 asmenims ir 30-55 darbingumas  21130 asmenų.  

NDNT 2009 ataskaitoje netiesiogiai nurodyta, kad pirmą kartą darbingo amžiaus asmenims 

nustatytas neįgalumas pagal funkcijas pasiskirstė taip: 

 

3 3 pav. Darbingo amžiaus asmenų, kurie pakartotinai kreipėsi į NDNT dėl darbingumo lygio 

nustatymo, skaičiaus kitimo tendencijos 2006 - 2009 m. 

 

 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 

2009 m. pirmą kartą neįgaliais pripažinta 2,2 tūkst. vaikų iki 18 metų amžiaus ir 22,5 tūkst. darbingo amžiaus 

asmenų, tai atitinkamai 0,9 ir 15,5 procento mažiau nei 2008 m. Dažniausiai (20 %) darbingo amžiaus 

asmenys pirmą kartą pripažinti neįgaliaisiais dėl jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligų, 

14 procentų – dėl navikų, 12 procentų – dėl nervų sistemos ir jutimo organų ligų. 

 

http://www.ndnt.lt/dokumentai/7%20forma%20uz%202009%20m%20(20100209).pdf
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Regos negalia              857 asm. (499 vyrai ir 358 moterys) 

Klausos negalia           736 asm. (495 vyrai ir 241 moterys) 

Judėjimo negalia        16882 asm. (9462 vyrai ir 7420 moterų) 

 

Lietuvoje nėra žinomas tikrasis neįgaliųjų skaičius, nes NDNT registruojami tik tie asmenys, 

kuriems neįgalumas ar darbingumas nustatytas einamaisiais kalendoriniais metais. Todėl kol kas 

remiamasi 2001 m. Lietuvos  gyventojų surašymo metu surinktais duomenimis, kurie paskelbti 2003 

m. statistikos rinkinyje Neįgalieji. Pagal šiuos duomenis, 2001 metais buvo 262,9 tūkst. neįgaliųjų,  

neįgalieji sudarė 7,5 proc. Lietuvos gyventojų. Iš jų 0–15 metų vaikų – 12,6 tūkst., 16 metų ir vyresnių 

– 250,3 tūkst. Pusė neįgaliųjų turi vidaus organų, ketvirtadalis – judėjimo funkcijų sutrikimų; 78 proc. 

neįgaliųjų pagrindinis pragyvenimo šaltinis – pensija.  

Surašymo duomenimis, 2001 m. balandžio mėn. kas dešimtas žmogus su negalia dirbo. Šalyje 

buvo 25,4 tūkst. užimtų neįgaliųjų, t.y. 2 proc. visų užimtų gyventojų. Moterys sudarė 52,6 proc., vyrai 

– 47,4 proc. užimtų neįgaliųjų. Mieste neįgaliųjų dirbo 74,3 proc., kaime – 25,7 proc. Daugiau kaip 

pusė užimtų neįgaliųjų turėjo trečią invalidumo grupę (4 diagrama). Kas antras–trečias dirbantis 

neįgalusis turėjo antrą grupę. Pirmos grupės neįgaliųjų dirbo 2 procentai. 

Pagal 2001 metų Gyventojų surašymo duomenis žmonės su negalia save įvardija neįgaliais ir 

nurodo tokius funkcijų sutrikimus: judėjimo – 63305, klausos – 7677, regėjimo – 12366, intelekto – 

19584, vidaus organų 113975, kiti – 45666, nenurodė – 941. 

Europoje žmonės su negalia sudaro apie 10-15 proc. visų gyventojų. Pagrindinės negalios 

priežastys yra liga, nelaimingi atsitikimai ir neįgalumą sukeliančios būklės dėl amžiaus. Dėl 

ilgėjančios gyvenimo trukmės neįgalių žmonių turėtų nuolat daugėti
4
.  

Remiantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktais 

duomenimis, 2009 m. šalyje gyveno 269 033 neįgalūs asmenys, gaunantys netekto darbingumo 

pensijas ar išmokas (skaičius didėja, pvz., lyginant su 2004 m. duomenimis, kai bendras neįgaliųjų, 

gaunančių invalidumo pensijas, skaičius buvo 243 548 ir lyginant su 2003 metais padidėjo 6,2 proc.).  

Didžiąją dalį neįgaliųjų sudaro asmenys, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis, 

tokių asmenų yra 159 506. Sunkiausią negalią turinčių asmenų yra 34 731. Asmenų, kuriems 
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nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis, yra 58 794. 2008 metais šalyje gyveno 16 002 vaikų, kuriems 

nustatytas neįgalumo lygis. 

Neįgaliųjų skaičius mūsų šalyje atitinka JTO duomenis: pasaulyje žmonės su negalia sudaro 

apie 10 procentų visų gyventojų. ES šiuo metu gyvena daugiau nei 65 mln. neįgaliųjų. Tai sudaro 

daugiau kaip 10 proc. visų 27 ES šalių gyventojų. 

 

Neįgaliųjų užimtumas 

 

Statistikos departamento duomenimis tarp darbo netekimo priežasčių: dėl ligos ar negalios 

darbą prarado 7, 2 gyventojų 2010 m. 1-ame ketvirtyje (statistiniai duomenys); (2009 m. 5,9 – 7,2 

pagal ketvirčius). 

2009 m. įregistruota 19597 neįgalūs bedarbiai, tai sudaro 5,3 proc. bendro bedarbių skaičiaus 

(Lietuvos darbo biržos duomenys), įsidarbino 4015 asmenys, t.y. 3,4 proc iš bendro įsidarbinusiųjų 

skaičiaus
5
.  

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Įregistruotų  

neįgaliųjų 

bedarbių 

skaičius 

4294 

 

1,7 

proc 

4408 

 

 

1,8 

proc 

4408 

 

 

1,8 

proc 

7897 

 

 

3,3 

proc 

9817 

 

 

4,8 

proc. 

8817 

 

5,4 

proc 

1082

8 

 

6,7 

proc 

1212

2 

 

6,5 

proc 

14653 

 

6,8 

proc 

19597 

 

 

5,3 

proc 

Įsidarbinę 

neįgalieji 

1536 

 

1,5 

proc 

2033 

 

1,5 

proc 

2033 

 

1,5 

proc 

2046 

 

 

1,6 

2665 

 

2,1 

proc 

3206 

 

2,9 

proc 

3809 

 

4 

proc 

5798 

 

5,8 

proc 

5668 

 

4,8 

proc 

4015 

 

3,4 

proc 

 

1 lentelė. Įregistruotų darbo biržoje ir įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius 

 

Lietuvoje iki 2007 m. galima pastebėti teigiamą neįgaliųjų įsidarbinimo dinamiką: nors 

įregistruotų darbo biržoje neįgaliųjų nuolat daugėjo, tačiau įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius didėjo 

greičiau. 2007–2008 m. proceso dinamika keičiasi, didėja įregistruotų ir mažėja įsidarbinusių 

neįgaliųjų skaičius. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 

                                                 
5
 db1.stat.gov.lt/M3110410 

 

javascript:%20bookmarkme('db1.stat.gov.lt/M3110410')
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2008 m. įregistruotų neįgaliųjų bedarbių skaičius padidėjo iki 14,7 tūkst. ir sudarė 6,8 proc. visų 

įregistruotų bedarbių, šiais metais įsidarbino 5,67 tūkst., arba 39 proc. įregistruotų neįgaliųjų bedarbių. 

Įsidarbinusieji neįgalieji sudaro tik mažą visų įsidarbinusių asmenų dalį. 

 

Išlaidos netekto darbingumo pensijoms 

 

1224,2 mln litų 2008 m. 

  961,7 mln litų 2007 m. 

  763,9 mln litų 2006 m. 

  647,0 mln litų 2005 m. 

  562,7 mln litų 2004 m. 

  472,8 mln litų 2003 m. 

  409,8 mln litų 2002 m. 

  383,7 mln litų 2001 m. 

  365,4 mln litų 2000 m. 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Asmenų, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, skaičiaus kitimo tendencijos 

2006-2010 m. (Diagramoje naudojami NDNT duomenys.) 
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4.1 pav. Darbingo amžiaus neįgaliųjų, kuriems 2006 m. - 2010 m. I pusmetį pirmą kartą ir pakartotinai 

nustatytas darbingumo lygis bei turėta invalidumo grupė buvo prilyginta darbingumo lygiui, skaičius pagal 

padėtį darbo rinkoje
6
 

 

Kadangi nedirbantys darbingo amžiaus neįgalieji galėtų būti potencialiais profesinės 

reabilitacijos dalyviais, toliau bus plačiau analizuojami duomenys apie šią tikslinę grupę sudarančių 

asmenų pasiskirstymą pagal amžių bei sutrikusias funkcijas.  

Remiantis nedirbančių asmenų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, 

didžiausią dalį pagal funkcijų sutrikimus sudaro judėjimo, vidaus organų bei kitų funkcijų sutrikimai 

(4 lentelė). Pastebėta, kad psichikos ir judėjimo funkcijų sutrikimai dažniausiai nustatomi 18-24 m. 

amžiaus grupėje, regos, judėjimo, vidaus organų funkcijų sutrikimai – 45-54 m. amžiaus grupėje. 

Lyginant duomenis apie vyrus ir moteris tarp skirtingoms lytims nustatytų sutrikimų skaičiaus – 

reikšmingo skirtumo nepastebėta.  

 

                                                 
6
 NDNT duomenys 
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4.2. pav. Neįgalių darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas įmonėse pagal išsilavinimą
7
 

 

 

4.3. pav. Neįgaliųjų, įsidarbinusių po profesinės reabilitacijos programos, skaičiaus pasiskirstymas pagal 

apskritis 2008-2010 m
8
.  

 

                                                 
7
 VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Tyrimo „asmenų, turinčių judėjimo, regėjimo, klausos negalią, sergančių psichikos, 

vidaus ligomis padėtis darbo rinkoje ir profesinės reabilitacijos poreikis Lietuvoje“ ataskaita, Vilnius 2010 m.; 
8
 Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys; 
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4.4. pav. Asmenų, įsidarbinusių po profesinės reabilitacijos programos, skaičius pagal negalios pobūdį 

2009 m
9
 

 

Nagrinėjant profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų 2009 m. duomenis apie 

įsidarbinusių asmenų pagal negalios pobūdį procentinę išraišką, didžiausias įsidarbinimo procentas 

buvo turinčių klausos negalią (83 proc.) ir sutrikusio intelekto asmenų (75 proc.). Tačiau svarbu 

paminėti, jog 2009 m. profesinės reabilitacijos programą baigė tik 6 klausos negalią turintys asmenys, 

iš kurių įsidarbino 5, o sutrikusio intelekto – 4 asmenys, iš kurių 3 asmenys įsidarbino. Asmenų, 

turinčių judėjimo negalią ir sergančių vidaus ligomis, įsidarbinimo rodiklis buvo 51 proc. (iš 175 

asmenų įsidarbino 90). Iš psichikos ligomis sergančių, regos ir kitą negalią turinčių asmenų įsidarbino 

apie trečdalį programą baigusiųjų asmenų 

 

                                                 
9
 VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Tyrimo „asmenų, turinčių judėjimo, regėjimo, klausos negalią, sergančių psichikos, 

vidaus ligomis padėtis darbo rinkoje ir profesinės reabilitacijos poreikis Lietuvoje“ ataskaita, Vilnius 2010 m; 
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4.5. pav. sėkmingo asmenų, baigusių profesinės reabilitacijos programą, įsidarbinimo veiksniai
10

 
 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimas 

 

2010 m.  Per 2010 m. teritorinėse darbo biržose įregistruota 489 asmenys, kuriems nustatytas 

profesinės reabilitacijos poreikis. Daugiausiai jų įsiregistravo Vilniaus darbo biržoje – 182 asmenys, 

Kauno – 105, Šiaulių – 61, Klaipėdos – 46 asmenys. 

2010 m. daugiausia asmenų nusiųsta į VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ – 127, VšĮ 

„Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ – 96, VšĮ „Vilties žiedas“ – 73, VšĮ „Palangos 

reabilitacijos ligoninė“ – 69, VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ – 70, VšĮ „Vilniaus 

psichosocialinės reabilitacijos centras“ – 56, VšĮ „Profesijų spektras“ – 30 asmenų. Populiariausios šių 

profesijų mokymo programos: apskaitininko, juvelyro, meno dirbinių iš odos gamintojo, verslo 

organizatoriaus ir sandėlininko.  

 

2009 m. Per 2009 m. teritorinėse darbo biržose įregistruoti 433 asmenys, kuriems nustatytas 

profesinės reabilitacijos poreikis. Daugiausiai jų įsiregistravo Vilniaus darbo biržoje – 104 asmenys, 

Kauno – 101, Šiaulių – 49, Klaipėdos – 38 asmenys.  

Per šį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiųsta 340 asmenų, iš jų 186 moterys. 

Kauno darbo birža per šį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiuntė 77 asmenis, Vilniaus 

                                                 
10

 VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Tyrimo „asmenų, turinčių judėjimo, regėjimo, klausos negalią, sergančių psichikos, 

vidaus ligomis padėtis darbo rinkoje ir profesinės reabilitacijos poreikis Lietuvoje“ ataskaita, Vilnius 2010 m 
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– 74, Šiaulių – 44, Klaipėdos – 35, Raseinių – 12, Tauragės – 10, Radviliškio – 9, Druskininkų, Šilutės 

– po 7, Marijampolės – 6, Alytaus – 5, Jonavos, Panevėžio, Ukmergės – po 4, Palangos, Kretingos, 

Šilalės, Švenčionių – po 3, Lazdijų, Skuodo, Biržų, Pasvalio, Joniškio, Mažeikių, Telšių, Molėtų, 

Šalčininkų, Trakų – po 2, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Vilkaviškio, Kupiškio, Kelmės, Pakruojo, 

Jurbarko, Plungės, Širvintų – po 1 asmenį.  

2009 m. daugiausia asmenų nusiųsta į VšĮ „Palangos reabilitacijos ligoninė“ – 74, VšĮ „Vilties 

žiedas“ - 69, VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ ir VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ – po 

44, VšĮ „Profesijų spektras“ – 33, VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ – 30, VšĮ 

„Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras“ – 25 asmenys. Populiariausios šios profesijos: 

apskaitininko, floristo – gėlių pardavėjo, smulkaus verslo administratoriaus, naftos produktų degalinės 

operatoriaus, siuvėjo operatoriaus, siuvėjo operatoriaus ir pardavėjo mokymo programos.  

Per 2009 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 272 asmenys, iš jų 113 asmenų arba 42 

proc. įsidarbino ( 105 asmenys įsidarbino per 3 mėn., 8 asmenys per 6 mėn.). Daugiausia asmenų 

įsidarbino per 6 mėnesius baigę VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą“ (75 proc.), VšĮ „Žirmūnų 

darbo rinkos mokymo centrą“ (57 proc.), VšĮ „Vilties žiedą“ (49 proc.), Lietuvos reabilitacinis 

profesinio rengimo centrą (44 proc.), VšĮ „Profesijų spektrą“ (38 proc.), VšĮ „Valakupių reabilitacijos 

centrą“ (34 proc.), mažiausiai – VšĮ „Palangos reabilitacijos ligoninę“ (29 proc.).  

Profesinės reabilitacijos programa nutraukta 27 asmenims arba 8 proc., iš jų 4 asmenims ji 

buvo nutraukta už pažeidimus, 13 – dėl ilgalaikio nedarbingumo, 5 – pablogėjus sveikatai, 2 – savo 

iniciatyva, 3 – dėl nesilankymo įstaigoje.  

Vidutinė profesinės reabilitacijos programos trukmė – 6,7 mėn. Ataskaitiniu laikotarpiu 

profesinės reabilitacijos pašalpa paskirta 260 asmenims.  

Profesinės reabilitacijos paslaugos finansuojamos iš Europos struktūrinio fondo ir Valstybės 

biudžeto lėšų. Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimui panaudota iš viso 9287,8 tūkst. Lt, iš 

jų vykdant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos darbo biržos 2009 m. vasario 2 d. 

pasirašytą sutartį Nr. USO9-6/D4-15 „Dėl lėšų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo finansavimui 

2009 metais pervedimo“ per ataskaitinį laikotarpį panaudota profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimui 3617,3 tūkst. Lt bei pagal sutartį Nr. USO9-6/D4-14 „Dėl lėšų profesinės reabilitacijos 

pašalpų mokėjimo finansavimui 2009 metais pervedimo“ profesinės reabilitacijos pašalpoms 

panaudota 1079,7 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto lėšų, profesinės reabilitacijos paslaugoms panaudota 

4590,8 tūkst. litų iš ESF lėšų. 



 48 

 

2008 m. 2008 m. profesinės reabilitacijos paslaugas teikė 9 profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančios įstaigos: VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“, VšĮ „Palangos reabilitacinė ligoninė, VšĮ 

„Profesijų spektras„ , Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras, VšĮ „Vilties žiedas“, VšĮ 

„Šiaulių darbo rinkos mokymo tarnyba“, VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo tarnyba“ ir VšĮ 

„Vilniaus psichosocialinis reabilitacijos centras“. Šios įstaigos neįgaliems asmenims siūlė įsigyti 

profesiją pagal 139 mokymo programas. 

Per 2008 m. teritorinėse darbo biržose įregistruoti 332 asmenys, kuriems nustatytas profesinės 

reabilitacijos poreikis. Daugiausiai jų įsiregistravo Kauno darbo biržoje - 117 asmenų, Vilniaus - 76, 

Klaipėdos – 21, Šiaulių – 17, Panevėžio – 10 asmenų. 

Per 2008 m. į profesinės reabilitacijos programą nusiųsti 279 asmenys, iš jų 153 moterys. 

Kauno darbo birža per šį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiuntė 103 asmenis, Vilniaus 

– 57, Klaipėdos – 18, Šiaulių – 17, Panevėžio – 10, Tauragės – 8, Alytaus, Plungės, Raseinių ir Trakų 

– po 5, Kaišiadorių ir Druskininkų – po 4, Biržų, Kretingos, Mažeikių, Molėtų, Pasvalio ir Šilutės – po 

3, Zarasų, Radviliškio, Jonavos ir Jurbarko – po 2, Palangos, Varėnos, Kėdainių, Kelmės, Lazdijų, 

Prienų, Skuodo, Utenos, Šalčininkų, Švenčionių, Šilalės ir Marijampolės – po 1 asmenį. 

2008 m. daugiausia asmenų nusiųsta į VšĮ „Valakupių reabilitacijos centrą“ – 105, VšĮ „Vilties 

žiedą“ – 68, VšĮ „Palangos reabilitacijos ligoninę“ – 63. Populiariausios pasirenkamos profesijos: 

apskaitininko, juvelyro, kompiuterio vartojimo pagrindų, įmonės darbo organizatoriaus, plytelių 

klojėjo, pardavėjo, slaugytojo padėjėjo, smulkaus verslo administratoriaus ir apskaitininko mokymo 

programos. 

2008 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 173 asmenys, iš jų 63 asmenys arba 36 proc. 

įsidarbino. Aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 41 asmuo, iš jų: 12asmenų įdarbinti 

subsidijuojant, 9 asmenys susikūrė darbo vietas dalyvaudami savarankiško užimtumo rėmimo 

priemonėje, 15 asmenų nusiųsti į darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, 3 asmenys – į viešuosius 

darbus, 1 asmuo įdarbintas vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pagalba įsteigus darbo vietą, 1 

asmeniui įsteigta subsidijuojama darbo vieta. 

Profesinės reabilitacijos programa nutraukta 14 asmenų, iš jų savo noru dalyvauti programoje 

atsisakė 3 asmenys, 3 asmenims ji buvo nutraukta už pažeidimus, 5 asmenims - pablogėjus sveikatos 

būklei, 3 asmenims įsidarbinus. Vidutinė profesinės reabilitacijos programos trukmė – 5,4 mėn. 

Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės reabilitacijos pašalpa paskirta 263 asmenų. 
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Per 2008 m. programos įgyvendinimui per 2008 m. panaudota 6450,8 tūkst. Lt, iš jų: Valstybės 

biudžeto – 4270,1 tūkst. Lt, Užimtumo fondo – 2180,7 tūkst. Lt. Profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimui panaudota 5965,2 tūkst. Lt, iš jų: Valstybės biudžeto – 3784,5 tūkst. Lt (10 tūkst. Lt – 

profesinės reabilitacijos pažymėjimų blankų gamybai), Užimtumo fondo – 2180,7 tūkst. Lt. Profesinės 

reabilitacijos pašalpoms iš valstybės biudžeto buvo panaudota 485,6 tūkst. Lt. 

 

2007 m. Per 2007 m. teritorinėse darbo biržose įregistruoti 285 asmenys, kuriems nustatytas 

profesinės reabilitacijos poreikis, iš jų daugiausiai įregistravo Vilniaus darbo birža 101 asmenį, Kauno 

- 59, Šiaulių – 14, Trakų – 11, Klaipėdos – 10, Alytaus – 9 asmenis. 

Per ataskaitinį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiųsti 282 asmenys, iš jų 139 moterys. 

Vilniaus darbo birža per šį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiuntė 97 asmenis, Kauno 

– 67, Šiaulių – 12, Alytaus ir Klaipėdos – po 10, Panevėžio, Mažeikių ir Trakų – po 8, Kaišiadorių – 7, 

Raseinių – 5, Druskininkų, Pasvalio ir Švenčionių – po 4, Varėnos, Šilutės, Marijampolės, Biržų ir 

Šalčininkų – po 3, Kėdainių, Palangos, Kretingos, Telšių ir Jurbarko – po 2, Lazdijų, Jonavos, Prienų, 

Skuodo, Šakių, Vilkaviškio, Rokiškio, Radviliškio, Šilalės, Tauragės, Plungės, Utenos ir Širvintų – po 

1 asmenį. 

Dažniausiai profesinės reabilitacijos programos dalyviai renkasi įmonės darbo organizatoriaus, 

apskaitininko, kompiuterio vartojimo pagrindų, smulkaus verslo administratoriaus mokymo 

programas. 

2007 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 335 asmenys, iš jų 157 asmenys arba 46,8 

proc. įsidarbino, į įdarbinimo subsidijuojant priemonę nusiųsti 27 asmenys, į viešuosius darbus – 15, į 

darbo įgūdžių įgijimo rėmimą – 9, į profesinį mokymą – 8, įdarbinta į įsteigtas subsidijuojamas darbo 

vietas – 5, į neformalų švietimą – 5, du asmenys dalyvavo savarankiško užimtumo rėmimo 

priemonėje. 

Vidutinė profesinės reabilitacijos programos trukmė – 5,0 mėn. 

Ataskaitiniu laikotarpių profesinės reabilitacijos pašalpa paskirta 267 asmenims. 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimui per 2007 m. iš valstybės biudžeto panaudota 

4745,7 tūkst. Lt arba 98,3 proc. nuo 2007 m. programos sąmatos, iš jų profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimui – 3988,0 tūkst. Lt (kelionės išlaidoms panaudota 95,8 tūkst. Lt, apgyvendinimui – 

396,24 tūkst. Lt, maitinimui – 233,8 tūkst. Lt), profesinės reabilitacijos pašalpų mokėjimui – 745,7 

tūkst. Lt, profesinės reabilitacijos pažymėjimų blankų įsigijimui – 12,0 tūkst. Lt. 
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2006 m. Per 2006 m. teritorinėse darbo biržose įregistruoti 252 asmenys, kuriems nustatytas 

profesinės reabilitacijos poreikis. Iš jų 206 asmenys nusiųsti į profesinės reabilitacijos programą. 

Daugiausiai į šią programą nusiuntė Vilniaus darbo birža – 70 asmenų, Kauno – 40 asmenų, Alytaus ir 

Trakų – po 10 asmenų. 

Profesinės reabilitacijos programą baigė 69 asmenys, iš jų kas trečias įsidarbino. Šios 

programos įgyvendinimui panaudota 1617,4 tūkst. Lt. lėšų, iš jų: profesinės reabilitacijos paslaugų 

finansavimui – 1443,6, profesinės reabilitacijos pažymėjimų blankų gamybai – 2,9 tūkst. Lt, 

profesinės reabilitacijos pašalpų mokėjimui – 170,9 tūkst. Lt. 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikė penkios įstaigos, laimėjusios profesinės reabilitacijos 

paslaugų pirkimo konkursą. Į VšĮ Valakupių reabilitacijos centrą Vilniuje nusiųsta 140 asmenų, VšĮ 

„Profesijos spektras“ Druskininkuose – 24, VšĮ „Vilties žiedas“ Kaune – 21, VšĮ „Palangos 

reabilitacinė ligoninė“ Palangoje – 18 bei Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centrą 

Radviliškyje – 3. 

 

2005 m. 2005 m. profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 12 asmenų, kuriems nustatytas 

profesinės reabilitacijos poreikis, dalyvavo profesinės reabilitacijos programoje. Vilniaus darbo birža į 

profesinės reabilitacijos programą nusiuntė 7 asmenis, Kauno, Panevėžio, Lazdijų, Raseinių ir Trakų 

darbo biržos – po 1 asmenį. Vidutinė profesinės reabilitacijos programos trukmė – 7,9 mėn. 

3.3 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principai, tvarka ir teikėjai 

3.3.1 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principai 

 

Teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, laikomasi šių principų
11

: 

Bendradarbiavimo – profesinės reabilitacijos paslaugų organizatoriai ir teikėjai dirba glaudžiai 

bendradarbiaudami; 

                                                 
11

 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A1-302 "Dėl 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei 

finansavimo taisyklių patvirtinimo"// Valstybės žinios, 2005-01-15, Nr. 6-163; 2005-06-04, Nr. 70-2542; 2006-08-05, Nr. 

86-3372; 2007-05-29, Nr. 59-2307; 2009-03-07, Nr. 26-1042; 2009-07-23, Nr. 87-3725; 2010-01-23, Nr. 9-458. 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248768&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248768&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248768&p_query=&p_tr2=


 51 

Operatyvumo – profesinė reabilitacija turi būti pradedama kuo anksčiau, siekiant kaip galima greičiau 

atstatyti asmens profesinius gebėjimus; 

Kompleksiškumo – profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti nukreiptos į kompleksinį 

biopsichosocialinių problemų sprendimą, apimti priemones tiek trumpalaikiams, tiek ilgalaikiams 

traumų/ligų poveikiams profesinei veiklai pašalinti; 

Individualumo – sėkmingos reabilitacijos prielaida yra gera pačių asmenų motyvacija ir iniciatyva 

profesinės reabilitacijos proceso metu. Profesinės reabilitacijos paslaugos vystomos, atsižvelgiant į 

asmens pastangas ir pasiryžimą sugrįžti į profesinį gyvenimą; 

Asmens teisių ir pareigų profesinėje reabilitacijoje vienybės – profesinės reabilitacijos metu asmuo 

turi teisę reikalauti, kad būtų atsižvelgiama į jo poreikius, polinkius ir galimybes. Iš asmens turi būti 

reikalaujama asmeninės atsakomybės už prisiimtų įsipareigojimų vykdymą bei profesinės 

reabilitacijos rezultatus; 

Racionalumo – jei yra kelios priežastys, trukdančios asmens profesinei integracijai, profesinės 

reabilitacijos paslaugos turi būti nukreiptos į kompleksinį jų sprendimą. Jei pagrindinės priežasties, 

trukdančios asmens profesinei integracijai, negalima pašalinti, profesinės reabilitacijos paslaugos 

neturi būti pradedamos ar tęsiamos; 

Prioritetų nustatymo – profesinė reabilitacija planuojama ir vykdoma pagal šiuos prioritetus: asmens 

sugrįžimas į tą patį darbą toje pačioje darbovietėje; įsidarbinimas į kitą darbą toje pačioje darbovietėje; 

įsidarbinimas į ankstesnės profesijos darbą kitoje darbovietėje; įsidarbinimas į kitos profesijos darbą 

kitoje darbovietėje; 

Užimtumo skatinimo – pagrindinis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatas ir vertinimo 

kriterijus yra sėkmingas asmens įsidarbinimas atviroje darbo rinkoje; 

Ekonominio efektyvumo – profesinės reabilitacijos pagrindinis rezultatas – įdarbinimas – turi būti 

pasiekiamas mažiausiomis galimomis sąnaudomis. 

3.3.2. Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms 

 

Sukūrus ir patvirtinus teisinę bazę, reglamentuojančią profesinės reabilitacijos sistemą, 2005 

m. spalio mėnesį buvo pradėtos teikti profesinės reabilitacijos paslaugos. 2005 - 2006 m. I pusmetį 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikė vienintelė įstaiga – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, 
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laimėjęs Lietuvos darbo biržos surengtą viešųjų pirkimų konkursą. 2005 m. dalyvauti profesinės 

reabilitacijos programose buvo nusiųsta 12 asmenų.  

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikia įstaigos, atitinkančios Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms
12

: 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga turi turėti šiuos galiojančius dokumentus: 

 Įstaigos registravimo pažymėjimą; 

 Įstaigos veiklos nuostatus (įstatus);  

 Patvirtintą metinį įstaigos veiklos planą, kuriame būtų numatytas profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimas;  

 Patvirtintą įstaigos pareigybių sąrašą, kuriame atsispindėtų, kokie yra įstaigoje 

profesinės reabilitacijos ir kitas paslaugas teikiantys specialistai;  

 Nustatytas vidaus darbo tvarkos taisykles darbuotojams, apibrėžiančias darbuotojų 

teises ir pareigas ir kt.; 

 Nustatytas vidaus tvarkos taisykles klientams, apibrėžiančias buvimo įstaigoje normas, 

klientų teise ir pareigas ir kt.; 

 Darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo sutartis, darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijas darbo vietoje.; 

 Licenciją vykdyti darbo rinkos profesinio mokymo programas (jei įstaiga pati vykdo 

profesinį mokymą pagal darbo rinkos formaliojo profesinio mokymo programas );  

 Teritorinio visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą-higienos pasą, liudijantį, kad 

patalpos atitinka sanitarinius- higieninius reikalavimus, keliamus vykdomai įstaigos veiklai; 

 Dokumentus, liudijančius, kad patalpos atitinka gaisrinės saugos ir sveikatos keliamus 

reikalavimus; 

 Įstaigoje teikiamų profesinės reabilitacijos ir kitų paslaugų sąrašą ir nustatytus paslaugų 

įkainius.  

 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo įstaigoje tvarką; 

                                                 
12

 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A1-159 „Dėl 

reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“//Valstybės žinios, 2005-06-04, 

Nr. 70-2543; 2006-05-11, Nr. 51-1897. 

 

http://www.socmin.lt/get_file.php?file=YW4yVmMybGtsSHRwcFdlWmI2WmxwR3l0WnNPY1o1TzJaOUJ2dzJtcWF0bHdyMm1lYXBlVllXYXFacU5vbFd4alo2Vm9rSnFsWThKcnlaekxiS1J0eW0lMkJyYW1oc3JHV1lrNkJzb0hDWGFLZHFaMmpIbktGcHoyaklhNVJwYVdlYmFXeHBaMmVkYUtabnBHZHZiS1JsbVdhaGFjeVhtWlRQYU1ScjJKZWhhOUtjWnBWbmEyT1VsR2VnYktCcG0ydW9iSmxreE1paGxzMXN4R25MYkdadnpXNnNZNmFXY0podFpnJTNEJTNE
http://www.socmin.lt/get_file.php?file=YW4yVmMybGtsSHRwcFdlWmI2WmxwR3l0WnNPY1o1TzJaOUJ2dzJtcWF0bHdyMm1lYXBlVllXYXFacU5vbFd4alo2Vm9rSnFsWThKcnlaekxiS1J0eW0lMkJyYW1oc3JHV1lrNkJzb0hDWGFLZHFaMmpIbktGcHoyaklhNVJwYVdlYmFXeHBaMmVkYUtabnBHZHZiS1JsbVdhaGFjeVhtWlRQYU1ScjJKZWhhOUtjWnBWbmEyT1VsR2VnYktCcG0ydW9iSmxreE1paGxzMXN4R25MYkdadnpXNnNZNmFXY0podFpnJTNEJTNE
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 Profesinės reabilitacijos programų aprašymus, kuriuose turi atsispindėti programų 

turinys, įgyvendinimo etapai, trukmė; 

 Įstaigos klientų registracijos žurnalą ir klientų asmens bylas, kuriose kaupiama 

informacija apie kliento profesinės reabilitacijos eigą bei kita reikalinga informacija.  

 

Reikalavimai paslaugų teikimui 

 

Profesinės reabilitacijos individualią programą (ciklą) turi sudaryti šios paslaugos: 

1. Profesinių gebėjimų įvertinimas: 

- asmens psichosocialinių profesinių savybių įvertinimas; 

- asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas. 

2. Profesinis orientavimas ir konsultavimas: 

- asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė; 

   - asmens konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros 

planavimo klausimais; 

- asmens informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes; 

- asmens profesinių gebėjimų praktinis išbandymas; 

- pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualias 

savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir 

darbo galimybes. 

3. Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas. Tai prarastų savybių, reikalingų 

darbui, atstatymas bei esamų, bet nepakankamų, savybių, reikalingų darbui, lavinimas ir/ar naujų 

savybių ugdymas socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo (profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir/ar lavinimas, atkartojant realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir įrangos pagalba 

sukurtoje kuo artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje) bei profesinis mokymas pagal darbo rinkos 

formaliojo ir/ar neformaliojo profesinio mokymo programas, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas į 

Studijų ir mokymo programų registro Darbo rinkos profesinio mokymo dalį ar į Darbo rinkos 

neformaliojo profesinio mokymo programų sąvadą. 

4. Pagalba įsidarbinant: 

- informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją darbo rinkoje; 

- galimos darbo vietos klientams paieška; 
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- potencialių darbdavių paieška; 

- tarpininkavimo paslaugos įdarbinant asmenis; 

- darbo paieškos įgūdžių formavimas; 

- darbdavių konsultavimas darbo vietos pritaikymo, įdarbinimo klausimais ir kt. 

Profesinės reabilitacijos centras privalo parengti profesinės reabilitacijos programų aprašymus, 

kuriuose atsispindėtų jų turinys, įgyvendinimo etapai, trukmė. Programose turi būti išsamiai pagrįstas 

teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimas: 

1. pateikti išsamiai aprašytą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodiką; 

2. pateikti profesinės reabilitacijos programą sudarančių paslaugų sąrašą, jų aprašymą bei 

įkainius; 

3. pateikti profesinio mokymo programų sąrašą, jų aprašymą bei įkainius; 

4. nurodyti specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, kvalifikaciją, 

išsimokslinimą, licenciją užimamoms pareigoms atlikti; 

5. pateikti įrangos bei kitų priemonių sąrašą, detaliai aprašant, kokiems tikslams jie bus 

naudojami. 

 Esant reikalui, įstaiga privalo organizuoti ir užtikrinti maitinimo ir nakvynės paslaugų teikimą, 

taip pat įstaiga gali organizuoti ne daugiau kaip pusės nurodytų profesinės reabilitacijos programos 

(ciklo) vykdymą kitose įstaigose. Šiuo atveju įstaiga turi turėti sudarytas sutartis su kitomis paslaugų 

įstaigomis; pagal klientų poreikius gali organizuoti kitų paslaugų, kurios nėra profesinės reabilitacijos 

programos (ciklo) dalis ir kurių Lietuvos darbo birža nefinansuoja profesinės reabilitacijos paslaugų 

finansavimui skirtomis lėšomis, teikimą (šių paslaugų teikimas būtų privalumas):  

a) socialinių paslaugų (socialinio darbo, socialinių įgūdžių ugdymo, informavimo, 

konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos ir kt.); 

b) psichologinės pagalbos paslaugų; 

c) paslaugų asmens bendros fizinės ir psichinės būklės priežiūrai užtikrinti.  

 

Įstaigos pavadinimas, interneto adresas Adresas Jud Jut Psi Int 

Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo 

centras 

Kontaktinis asmuo: Stanislava 

Kavaliauskienė 

http://www.lrprc.projektas.lt/ 

Gedimino g. 81, LT-

82168 Radviliškis(8 422) 

53 957 

0-55 0-

55 

0-55 0-25 

30-

55 

VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė Vytauto g. 153, LT- 0-25    

http://www.lrprc.projektas.lt/
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http://www.prl.lt/ 

Kontaktinis asmuo: Virginijus Biskys 

00163 Palanga(8 460) 41 

291 

30-

55 

VšĮ „Profesijų spektras“ Kontaktinis 

asmuo: Aldona Baziliauskienė 

http://www.goda.lt/spektras/ 

Sveikatos g. 3, LT-66251 

Druskininkai(8 313) 41 

232(8 313) 60 369 

30-

55 

30-

55 

30-

55 

30-

55 

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 

http://www.mokymocentras.lt/ 

Kontaktinis asmuo: Mindaugas Dėlkus 

 

Dvaro g. 144A, LT-

76199 Šiaulia(8 41) 52 

47 24i 

Mažeikiai (fizinė reab,) 

30-

55 

30-

55 

  

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras 

trakucentras@gmail.com 

 

www.trakucentras.lt 

Kontaktinis asmuo: Asta Kandratavičienė 

Vilniaus g. 15B, LT-

21118 Trakai(8 5) 28 56 

250 

0-25 

30-

55 

30-

55 

0-25 

30-

55 

0-25 

30-

55 

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 

http://www.reabilitacija.lt/ 

Direktorė Edita Šatienė 

Skyrius Kaune 

Vaidilutės g. 69, LT-

10100 Vilnius(8 5) 24 77 

543 

A. Juozapavičiaus pr. 34, 

Kaunas (8 37) 24 18 81 

30-

55 

30-

55 

  

VšĮ Vilniaus psichosocialinės 

reabilitacijos centras 

http://www.protnamis.lt 

Kontaktinis asmuo: Rūta Lukošaitytė 

Vasaros g. 5, LT-10309 

Vilnius 

(8 5) 27 15 764 

  30-

55 

 

VšĮ „Vilties žiedas“ 

http://www.viltiesziedas.lt 

Kontaktinis asmuo: Lucija Jurgelaitienė 

Miško g. 16-18, LT-

44321, Kaunas(8 37) 22 

87 73 

(8 37) 75 62 07 

 

0-25 

30-

55 

0-

25 

30-

55 

0-25 

30-

55 

 0-

55 

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 

mokymo centrashttp://www.vzdrmc.lt 

Kontaktinis asmuo: Antanina Vainienė 

Žirmūnų g. 143, LT-

09128 Vilnius(8 5) 27 76 

712 

30-

55 

30-

55 

  

VšĮ "Tauragės apskrities socialinės 

pagalbos centras"  

Kontaktinis asmuo: Jolanta Surkevičienė  

 

Prezidento g. 21 LT-

72253 Tauragė  

Tel.: (8 446) 723 83 

30-

55 

0-

55 

0-55 0-25 

30-

55 

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė 

 

Algimantas Liausėdas  

Vytauto g. 47, LT-42100 

Rokiškis (8 458) 

20132 

  30-

55 

 

 

http://www.prl.lt/
http://www.goda.lt/spektras/
http://www.mokymocentras.lt/
mailto:trakucentras@gmail.com
http://www.reabilitacija.lt/
http://www.protnamis.lt/
http://www.viltiesziedas.lt/
http://www.vzdrmc.lt/
http://www.ndnt.lt/topmenuresult.php?id=28&subcatID=36&puslapis=11
http://www.ndnt.lt/topmenuresult.php?id=28&subcatID=36&puslapis=11
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3 lentelė. Šiuo metu profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos (suvestiniai duomenys apie teikiamas profesinės 

reabilitacijos paslaugas pagal negalios rūšį ir darbingumo lygį).
13

 

 

Daugiausiai profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų yra Vilniaus, Kauno, Šiaulių apskrityse. 

Po vieną profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą yra įsikūrę Klaipėdos, Tauragės, 

Panevėžio, Alytaus apskrityse. Marijampolės, Utenos ir Telšių apskrityse nėra įsikūręs nei vienas 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjas. 

 

3.3.3. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizatoriai ir teikėjai 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos (toliau - Lietuvos darbo birža), Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba) organizuoja 

ir koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikia 

įstaigos, atitinkančios socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės 

                                                 
13

 Remiantis Lietuvos darbo biržos tinklalapyje pateiktais duomenimis. [žiūrėta 2010 m. lapkričio 23 d.]Prieiga per 

internetą: www.ldb.lt  

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 8 

9 

10 

11 

http://www.ldb.lt/
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reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms: asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios 

profesinės reabilitacijos paslaugas; profesinės reabilitacijos centrai; profesinio mokymo ir kitos 

ugdymo įstaigos. 

Taigi profesinės reabilitacijos programose dalyvauja asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta 

tvarka yra nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis. Šis poreikis nustatomas tokia seka: 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie kreipiasi į NDNT dėl 

darbingumo lygio nustatymo arba asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis, jiems prašant. 

2. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, vadovaudamasi socialinės apsaugos ir darbo 

ministro patvirtintais kriterijais, nustato ir išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio 

išduoda NDNT. 

3. Su NDNT išduota išvada asmuo kreipiasi į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą. Ši 

įstaiga sudaro asmens individualų profesinės reabilitacijos planą bei išduoda siuntimą į profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Čia sudaroma asmens individuali profesinės reabilitacijos 

programa ir jam teikiamos numatytos paslaugos.  

Profesinės reabilitacijos programoje dalyvaujantiems asmenims nuo pirmos dalyvavimo 

programoje dienos, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, skiriama ir mokama profesinės 

reabilitacijos pašalpa. Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, nustatomas asmens darbingumo 

lygis. 

3.3.4. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos tokia tvarka: 

1. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys kreipiasi į NDNT; 

2. NDNT nustato profesinės reabilitacijos poreikį ir išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikio nustatymo;  

3. Per 3 darbo dienas asmuo nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo 

dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą;  

4. Teritorinė darbo birža, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia 

įstaiga, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos 

išduoda jam profesinės reabilitacijos pažymėjimą bei siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančią įstaigą;  
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5. Asmuo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą turi atvykti ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas nuo siuntimo išdavimo;  

6. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga sudaro asmens individualią profesinės 

reabilitacijos programą ir sudaro su asmeniu sutartį dėl dalyvavimo programoje;  

7. Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo kreipiasi į NDNT dėl darbingumo 

lygio nustatymo;  

8. NDNT, gavusi iš teritorinės darbo biržos pranešimą apie sėkmingą profesinės reabilitacijos 

programos baigimą, nustato asmeniui darbingumo lygį ir išduoda atitinkamus dokumentus. 

 

Poreikio vertinimas NDNT – eiga ir dokumentacija14: 

 

NDNT, nustatydama asmenims profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, vadovaujasi 2 

pagrindiniais teisės aktais: 

 1. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 ,,Dėl 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163; 2010, Nr. 9 - 458); 

 2. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78 / V-179 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų 

aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 38 - 1253; 2010, 

Nr. 62 – 3075); 

Pagrindiniai teisės aktai, kurie įgalina NDNT atlikti šią funkciją yra: 

 1. Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (Žin., 1991, Nr. 36-969; 

2008, Nr. 131-5028)  

 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymu 

Nr. A1-242 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 72-3693) 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio vertinimo eiga NDNT yra tokia: 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis asmenims nustatomas 2 atvejais: 

 darbingumo lygio nustatymo metu;  

                                                 
14

 Šaltinis –NDNT Profesinės reabilitacijos skyriaus pateikta infomacija 
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 asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis, jiems prašant, jei profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikio nustatymo dieną iki jų darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne 

mažiau kaip 180 kalendorinių dienų. 

Asmenys, kuriems profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingumo lygio 

nustatymo metu, pateikia visus dokumentus, reikalingus darbingumo lygio nustatymui (LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. 

įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 38 - 1253; 2010, Nr. 62 – 3075)); 

Asmenys, kurie į NDNT kreipiasi su prašymu dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio 

pateikia tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą nustatyti profesinės reabilitacijos 

poreikį. 

2. Atliekamas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio vertinimas vadovaujantis LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 ,,Dėl profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163; 2010, Nr. 9 - 458) 

3. Įvertinus minėtą poreikį, asmeniui suteikiama trumpa informacija apie darbingumo lygio 

vertinimo procedūras dalyvaujant šioje programoje ir apie tolimesnę jos eigą. Asmeniui įteikiama 

Atmintinė, kurią parengė NDNT Profesinės reabilitacijos skyrius, siekiant palengvinti asmens 

konsultavimą ir suteikti struktūruotą informaciją. Taip pat kiekvienas NDNT teritorinis skyrius turi 

informacinius stendus, kuriuose pateikiamos prof. reabilitacijos centruose teikiamos mokymo 

programos ir yra sudaryti aprašai su ta pačia informacija, kuriuos darbuotojai naudoja konsultuodami 

asmenis. NDNT internetinėje svetainėje taip pat paskelbtos prof. reabilitacijos centruose teikiamos 

mokymo programos, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo eiga, profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo statistika ir kt. informacija. 

4. Nustačius asmeniui aukščiau minėtą poreikį išduodama Išvada dėl profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikio (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 

A1-114 „Dėl išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio formos patvirtinimo“ (Žin. 2005 

Nr. 57-1969; 2006 Nr. 86 - 3371 )).  

Su šiuo dokumentu asmuo turi per 3 darbo dienas nueiti į teritorinę darbo biržą ir 

užsiregistruoti dėl dalyvavimo šioje programoje. 
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Vadovaujantis aukščiau minimu profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų 

aprašu ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėmis, NDNT darbuotojai 

raštu ar elektroniniu paštu informuoja teritorines darbo biržas apie asmenis, kuriems nustatytas 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis. 

5. Asmuo po profesinės reabilitacijos programos baigimo vėl grįžta į NDNT ir jam,  

vadovaujantis aukščiau minimu darbingumo lygio nustatymo kriterijų ir darbingumo lygio nustatymo 

tvarkos aprašu, pridėjus vieną teigiamą aplinkybę darbui, nustatomas darbingumo lygis. 

 

3.3.5. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo finansavimas
15

 

 

Profesinės reabilitacijos programos (ciklo) kiekvienos iš šių paslaugų – profesinių gebėjimų 

įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, pagalbos įsidarbinant – trukmė negali būti ilgesnė 

kaip 40 valandų per dviejų savaičių laikotarpį. Paslaugos profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų 

išugdymas, išskyrus profesinį mokymą, trukmė negali viršyti 30 darbo dienų.  

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 

mėnesių. Vienos dienos dalyvavimo programoje įkainis negali viršyti: 

 1 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam 

nustatytas 0-25 proc. bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis; 

 0,9 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam 

nustatytas 30-40 proc. bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis; 

 0,8 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam 

nustatytas 45-55 proc. procentų bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis. 

Teritorinė darbo birža sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už 

kiekvienam asmeniui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, suteiktas paslaugas ir kitas 

išlaidas, išskyrus pagalbą įsidarbinant, kiekvieną mėnesį pagal pateiktus pateisinamus dokumentus per 

20 darbo dienų po pateisinamų dokumentų pateikimo. Už pagalbą įsidarbinant atsiskaitoma per 1 

mėn., pateikus informaciją apie asmens įsidarbinimą, numatomą įsidarbinimą arba neįdarbinimo 

                                                 
15 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A1-302 "Dėl 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei 

finansavimo taisyklių patvirtinimo"// Valstybės žinios, 2005-01-15, Nr. 6-163; 2005-06-04, Nr. 70-2542; 2006-08-05, Nr. 

86-3372; 2007-05-29, Nr. 59-2307; 2009-03-07, Nr. 26-1042; 2009-07-23, Nr. 87-3725; 2010-01-23, Nr. 9-458. 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248768&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248768&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248768&p_query=&p_tr2=
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pateisinimo priežastis. Teritorinė darbo birža, gavusi iš reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos 

informaciją apie asmens lankomumą: jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne 

asmens gyvenamojoje vietoje, 1 kartą per mėnesį kompensuoja dalyvavimo profesinės reabilitacijos 

programoje metu nuvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžimo darbo 

dienomis kelionės išlaidas, išskyrus Įsakyme
16

 numatytus atvejus. Taip pat sumokama profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens apgyvendinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, 

bet nedaugiau kaip 15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio už 1 parą, likusią dalį išlaidų už 

apgyvendinimą asmuo sumoka pats; už asmens maitinimą teritorinė darbo birža profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančiai  įstaigai pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet  ne daugiau kaip 10 

proc. bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną, likusią dalį išlaidų už maitinimą asmuo 

sumoka pats. 

Stiprinti asmens motyvaciją bei jo atsakomybę Įsakyme
17

 numatyta tokiu būdu: asmuo, kuriam 

suteikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos, įpareigojamas atlyginti teritorinei darbo biržai 

profesinės reabilitacijos programos (ciklo) metu faktiškai patirtas išlaidas dėl to, jog: asmuo savo 

iniciatyva nutraukė profesinės reabilitacijos programą; asmuo nesilaikė sutarties su profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga dėl dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų; 

asmuo be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvavo profesinės reabilitacijos 

programoje.  

Taigi galima daryti išvadą, jog teisės aktuose numatytomis priemonėmis stengiamasi skatinti 

asmenį, jog šis baigtų profesinės reabilitacijos programą, ir po jos sėkmingai įsidarbintų. 

Paslaugas organizuojančių įstaigų paslaugų pirkimo eigos reglamentai  

Profesinės reabilitacijos paslaugos perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip 

pat remiamasi Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis bei teisės 

aktais, reglamentuojančiais profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą
18

. 

Perkamos profesinės reabilitacijos programos skirstomos pagal neįgalumo pobūdį, 

atsižvelgiant į tai, kokia įstaiga kokias paslaugas gali teikti (pvz.: VšĮ Vilniaus psichosocialinės 

reabilitacijos centras teikia paslaugas asmenims tik turintiems psichikos sutrikimus). 

                                                 
16

 Ten pat. 
17

 Ten pat 
18

 Šaltinis – ekspertui suteikta informacija iš Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
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Licencijavimo/teisės teikti paslaugas suteikimo reglamentas 

 

Teisę teikti profesinės reabilitacijos paslaugas reglamentuoja socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A1-159 "Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo" (pakeitimas 2006 m. gegužės 3 d. Nr.A1-141).  

Teikdami pasiūlymą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui įstaigos pateikia ir programų 

aprašymus bei pačios profesinės reabilitacijos programos (ciklų) aprašymus, kuriuose aprašoma, kaip 

yra teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos. Perkant paslaugas yra atsižvelgiama į programos 

pritaikymą pagal specifinę negalią. 
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1,50 2,50 3,50

Sutrikusios kraujotakos

Sergantys diabetu

Sergantys vėžiu

Sergantys epilepsija

Fiziškai neįgalūs

Sutrikusios klausos

Sutrikusio regėjimo

Užsikrėtę ŽIV

Sutrikusios psichikos

Sutrikusio intelekto

Balai

IV. Neįgaliųjų įvairovė ir skirtingos galimybės dalyvauti darbo rinkoje 

 

4.1. Bendrybės 

 

Skirtingi sutrikimai, negalios, galimybės (nors turi būti vienodos), skirtinga diskriminacija ir 

skirtingos jos pasekmės galimybei dalyvauti darbo rinkoje. Prieš porą metų atliktoje apklausoje 

specialistų buvo prašyta įvertinti, kokiu laipsniu Lietuvoje diskriminuojamos atskiros neįgaliųjų 

grupės. 5 pav. matome, kad kaip labiausiai diskriminuojami buvo įvertinti sutrikusio intelekto, 

sutrikusios psichikos ir ŽIV sergantys asmenys. Prie mažiausiai diskriminuojamų priskirti sergantys 

diabetu, vėžiu ir sutrikusios kraujotakos (taip pat ir sutrikusių širdies funkcijų) asmenys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Atskirų neįgaliųjų grupių diskriminacija 

Ekspertų (n=165) įverčių vidurkiai atsakant į klausimą Kaip Jūs manote, kokiu laipsniu atskiros neįgaliųjų grupės 

diskriminuojamos Lietuvos darbo rinkoje?  Anketoje balai reiškė: 1 – visiška diskriminacija, 5 – nėra jokios 

diskriminacijos. Šiame paveiksliuke skalė perskaičiuota atvirkščiai: 1 balas reiškia diskriminacijos nebuvimą, 5 – visišką 

diskriminaciją. 
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Žmonių sprendimai (savo nuostatų išsakymai) kalba ne tik apie suvokiamos diskriminacijos 

skirtumus, bet ir kitus ypatumus, būdingus toms grupėms. Šiame skyriuje mes glaustai apibūdinsime 

tik tas penkias sutrikimų grupes (kartais ne visai teisingai vadinamas negalių grupėmis), kurioms 

pirmiausiai ir numatoma standartizuoti profesinės reabilitacijos paslaugas.   

 

4.2. Ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos: psichosocialinė reabilitacija. 

Profesinė reabilitacija. 

 

Sutrikusio intelekto asmenys. Mokymo ir socialinės paramos teikimo požiūriu tai 

sudėtingiausia ir viena iš labiausiai diskriminuojamų neįgaliųjų grupių. Pažeistos pažintinės ir ypač 

aukštesniosios (mąstymo, vaizduotės) funkcijos. Sutrikimas nustatomas intelekto koeficientu ir 

adaptyvaus elgesio gebėjimų (socialinių ir bendravimo įgūdžių, savarankumo ir savitvarkos, santykių 

su kitais ir panašiai) išlavėjimu. Vaikams (iki 18 m.) nustatyti  intelekto sutrikimai vadinami protiniu 

atsilikimu.  

Yra 4 intelekto sutrikimo laipsniai:  

1) nedidelis (IQ 70-55, 80 proc.);  

2) vidutinis (IQ 54-35, 17 proc.);  

3) didelis (IQ 34-20, 2  proc.); 

4) labai didelis (IQ mažiau už 20, praktiškai nematuojamas). 

DSM-IV (2000) nebenurodo griežtų IQ ribų skirtingiems protinio atsilikimo laipsniams (1. nuo 

50-55 iki apytikriai 70; 2. nuo 35-40 iki 50-55; 3. nuo 20-25  iki 35-40; 4. mažiau už 20-25. 5. 

nepatikslinto protinio atsilikimo laipsnis (bet yra įrodymų, kad toks yra). Tokią liberalesnę protinio 

atsilikimo laipsnių klasifikaciją reiktų įvesti ir Lietuvoje.  

Protinio atsilikimo priežasčių (medikai jas vis dar vadina oligofrenijomis) priskaičiuojama iki 

kelių šimtų. J Harris (2006) išskiria tokias intelekto sutrikimų priežasčių grupes: 

 Prenatalinės priežastys (chromosominiai, sindrominiai, medžiagų apykaitos, smegenų 

formavimosi ir kenksmingų aplinkos veiksnių sukelti sutrikimai); 

 Perinatalinės priežastys (traumos ir kenksmingi poveikiai prieš pat gimdymą, gimdymo 

metu ir tuoj po jo); 
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 Postnatalinės priežastys (galvos ir smegenų pažeidimai, infekcijos, nervų sistemos 

degeneracinės ligos, epilepsija, apsinuodijimai, nepakankama mityba, deprivacija). 

2001 m. gyventojų surašymo duomenimis Lietuvoje buvo 19600 sutrikusio intelekto asmenų. 

Remiantis teorinėmis prognozėmis, sutrikusio intelekto asmenų turėtų būti gerokai daugiau, bent 40-

50 tūkstančių (atsižvelgus ir į tai, kad sutrikusio intelekto asmenų gyvenimo trukmė mažesnė). 

Surašymo metu žmonės galėjo ir nenurodyti diagnozės. Labiausiai žinomas protinio atsilikimo 

variantas – Dauno sindromas. Nedidelio protinio atsilikimo asmenys gali gyventi savarankiškai, 

sukurti šeimas, dirbti paprastesnius darbus, išmokti amato (siuvimo, šaltkalvystės, kambarių priežiūros 

ir pan.). Didesnio intelekto sutrikimo atvejais savarankaus (savarankiško) gyvenimo ir užimtumo 

situacija sudėtingesnė. Tačiau ir pasaulio, o pastarųjų metų ir Lietuvos patirtis rodo, kad pakankamai 

efektyviai gali būti užimti ir vidutinio ar net didelio protinio atsilikimo asmenys (pvz.,  dienos centras 

Mes esame).  

Menkai vertinamos galimybės, dažnai būna pajuokos objektu kompanijose ir bendraamžių 

grupėse, tėvų, auklėtojų ar darbdavių labiau už kitų grupių neįgaliuosius kontroliuojami asmenys (K. 

Ericson, 2002; J. Harris, 2006). Vidutinio ir didelio intelekto sutrikimo atvejais būna papildomų 

sutrikimų (judėjimo, klausos, regos, smulkiosios motorikos): kuo disesnis intelekto sutrikimo laipsnis, 

tuo daugiau ir papildomų sutrikimų. Kartą nustatytas protinis atsilikimas palieka „žymę“ (stigmą) 

ilgam laikui, ypač jei buvo pavartoti tarp medikų pasitaikantys terminai silpnaprotis, debilas, 

imbecilas ar idiotas. Baranauskienės (2005) duomenimis iš jos tirtų poros tūkstančių profesiją įgijusių 

nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių, tik apie 10 proc. integravosi į darbo rinką.  Viena iš 

svarbesniųjų priežasčių nurodomas neigiamas darbdavių požiūris. Vidutinio ir žymaus intelekto 

sutrikimą turinčių asmenų į(si)darbinimas dar sudėtingesnis.   

Dar viena sutrikusio intelekto asmenų diskriminacijos raiškos sritis – jau daug metų 

besitęsianti  asmens įvertinimo pereinamumo laikotarpiu stoka. Intelekto sutrikimai (ypač nedideli) 

dažniausiai  nustatomi pradinėse klasėse. Baigus mokyklą arba sulaukus 18 m. asmenims, turėjusiems 

psichopedagoginę diagnozę nežymus protinis atsilikimas, kas sąlygoja darbingumo sumažėjimą, 

darbingumo lygis nenustatomas. Taigi, asmuo, priklausęs specialiųjų poreikių vaikų grupei, praranda  

galimybę toliau naudotis kai kuriomis lengvatomis, jis tampa „sveiku“, nors baigė specialiąją 

mokyklą, iš jo dabar reikalaujama tiek pat, kiek iš bendraamžių, o tam jis nepasiruošęs.  

Sutrikusio intelekto asmenų profesinė reabilitacija neturėtų būti izoliuota. Būtinas pastovus 

ugdymo savarankiškai gyventi poveikis, t. y. nuolatinė socialinė reabilitacija, adaptyvaus elgesio 
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ugdymas. Tas ugdymas turi prasidėti ankstyvame amžiuje (kuo anksčiau aptiktas intelekto sutrikimas 

aptikimas, tuo ankstyvesnis ugdymas ir jo poveikis): 

 Šeimos mokymas gyventi su sutrikusio intelekto asmeniu; 

 Tiksliai nustatyti, kokios ir kiek paramos asmeniui reikia, kaip su juo elgiamasi globos 

įstaigoje, šeimoje ar bendruomenėje; 

 Kiek įmanoma daugiau integruoti į mokymo ir darbo įstaigas, bendruomenės gyvenimą; 

 Pažintinių funkcijų lavinimas; 

 Ankstyvas profesinis (darbinis) ir užimtumo ugdymas, profesijos suteikimas jau 

baigiant mokyklą; 

 Funkcinis mokymas (akademinio – kalbos, matematikos, rašymo, piešimo  mokymo 

susiejimas su asmens kasdieniu gyvenimu, žinių panaudojimu kasdienėje praktikoje 

(pvz., pinigų skaičiavimas, blankų pildymas ir pan.); 

 Specialių įdarbinimo programų organizavimas (pvz., apmokant grupes sutrikusio 

intelekto asmenų viešbučių kambarių ar įstaigų patalpų priežiūros); 

 Nepalikti neįvertinto intelekto sutrikimo pereinamoju iš mokyklos į pomokyklinį (taip 

pat ir darbinės veiklos) laikotarpiu; 

 Įdarbinimas socialinėse įmonėse ar specialiose (globojamose) darbo vietose; 

 Užimtumo (dienos) centrų steigimas ir bent dalies vidutiniškai ir žymiai sutrikusio 

intelekto asmenų sugrąžinimas iš globos įstaigų į bendruomenes, kurių nariais jie buvo; 

 Teisinis artimųjų konsultavimas; 

 Visuomenės ir bendruomenių švietimas; 

 Nepriekaištingas jau suaugusių sutrikusio intelekto asmenų bendrųjų ir darbinių 

gebėjimų įvertinimas. 

Sutrikusios psichikos asmenys. Sritis, apie kurią kalbėsime, pedagogikos ir psichologijos 

srityje vadinama emocijų ir elgesio sutrikimais, medicinoje ir socialinės paramos srityje – psichikos 

sutrikimais, psichikos ligomis, psichiatriniasi sutrikimaisi. Reikėtų laikytis vieningos terminijos. 

Reikėtų patikslinti dar porą stipriai į lietuvišką terminiją įsiskverbusių sąvokų: psichikos (psichinė) 

negalia ir proto negalia. Tokių sąvokų vartojimas nedera su  naujuoju TFK  neįgalumo modeliu. Jame 

aprašomi trys žmogaus funkcionavimo lygmenys: kūno (funkcijos ir jų sutrikimai), asmens (veiklos ir 

negalės) ir socialinių vaidmenų (dalyvumas ir ankstesnis invalidumas). Psichika yra smegenų funkcija, 

todėl jai taikytinas sutrikimo terminas. Intelektas (protas) taipogi yra psichikos funkcijų rūšis, vienas iš 
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jos reiškimosi būdų. Todėl terminas intelektas (protas) derintinas irgi su žodžiu sutrikimas. Psichikos 

ir intelekto (lygiai kaip ir dėmesio, atminties, suvokimo, emocijų) sutrikimai yra žmogaus kūno 

lygmens funkcionavimo nuokrypiai (tam lygmeniui priklauso ir širdies, inkstų, virškinimo ar 

kvėpavimo funkcijos ir jų sutrikimai). Antrasis žmogaus funkcionavimo lygmuo yra individo (asmens) 

kaip visumos lygmuo. Jis yra veikėjas – atlieka aibę veiklų: skaito, rašo, eina pasivaikščioti, bėgioja, 

siuva, piešia, kopijuoja, valdo mašiną, prižiūri vaikus ir pan. Čia jau kalbama apie žmogaus gebėjimus 

atlikti tas veiklas: gali atlikti, negali atlikti, gali atlikti su technikos pagalba (pvz., judėti erdvėje 

vežimėlio pagalba). Praktiškai šiam asmens funkcionavimo lygmeniui ir priklauso tai, ką vadiname 

negaliomis (negalėmis, neįgalumais, neįgaliaisias). Sutrikusio intelekto ar sutrikusios psichikos asmuo 

gali negalėti normaliai bendrauti, skaityti, parašyti laiško, atlikti pavesto darbo. Taigi, neįgaliais 

vadiname asmenis, kurie ribotai veikia arba visiškai negali veikti tam tikrose gyvenimo srityse. 

Asmenys, kurie veiklas atlieka kaip dauguma (arba kaip sakoma normos ribose), vadinami įgaliais. 

Taigi, reikėtų atsiminti: vartotinos sąvokos psichikos sutrikimai ir intelekto (proto) sutrikimai,  

sutrikusios psichikos ar sutrikusio intelekto asmuo ir nevartotinos proto (protinė) negalia, 

psichikos (psichinė) negalia.  Beje, intelektas yra viena psichikos raiškos formų. Todėl natūralu, jog 

psichikos sutrikimų klasifikacijoje pagal funkcijas intelekto sutrikimai yra psichikos sutrikimų rūšis. 

Psichiatrijos (psichikos ligų) klasifikacijose (žr. Psichiatrija,  2003) psichikos sutrikimams (ligoms) 

priskiriamos šizofrenijos spektro, nuotaikos (afektiniai), neuroziniai, seksualiniai, miego, adaptacijos, 

psichosomatiniai, somatomorfiniai, asmenybės, priklausomybių nuo psichoaktyvių medžiagų 

sutrikimai, o konkrečių psichikos funkcijų (suvokimo, atminties, dėmesio, mąstymo ir pan.) sutrikimai 

interpretuojami kaip simptomai ir sindromai, t. y. išvardintų psichikos sutrikimų požymiai.  

Ką reiškia žodžių deriniai sutrikusios psichikos žmonės ar psichikos ligoniai socialinės paramos 

prasme? 

 Pirmiausiai tai, kad kažkas negerai su ta žmogaus funkcionavimo sritimi, kuri labai svarbi 

prisitaikant gyventi kartu su kitais žmonėmis ir tarp kitų žmonių.  

Antra, tai sritis (įskaitant ir intelekto sutrikimus), kurioje daugiausiai visokio pobūdžio 

žmogaus teisų pažeidimų: pradedant prievarta psichikos ligos paūmėjimo laikotarpiu, visokiais 

apribojimais ligoninėje ir baigiant priverstiniu asmenų, keliančių pavojų aplinkiniams gydymu. Kartais 

tokio priverstinio gydymo teisę išsikovoja artimieji. 

Trečia, mūsų apklausti ekspertai sutrikusios psichikos asmenis įvertino kaip stipriausiai 

diskriminuojamus (4 pav. beveik 4 balai iš 5). 
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Ketvirta, vėl turime pabrėžti psichikos sutrikimų didžiulę įvairovę – nuo ribinių sutrikimų 

(pvz., charakterio akcentuacijų) iki ilgalaikės ir dažniausiai pasitaikančios paranoidinės šizofrenijos su 

persekiojimo, pavydo ir kitokiais kliedesiais, haliucinacijomis, impulsyviomis emocinėmis 

reakcijomis. Susirgus psichikos liga, iškyla papildomų problemų susirgusiojo šeimai ir susirgusiajam, 

pagausėja paslaugų socialinės paramos tarnyboms (WH0O Resource Book on Mental Health, Human 

Rights and Legislation, 2005; J. Leff, 2006).  

Neigiamos nuostatos, stigmatizacija ir elgesio stereotipizacija sutrikusios psichikos asmenų 

atžvilgiu yra didžiausia. Dėl elgesio adaptyvumo stokos, socialinių santykių neadekvatumo, emocijų 

sutrikimo (pvz., baimių, nerimo, pastovaus liūdesio ar nepagrįstai euforiškos būsenos, impulsyvumo, 

agresyvumo), savikontrolės susilpnėjimo jiems sunku užmegzti ir palaikyti tolygius santykius šeimoje, 

bendruomenėje, su bendradarbiais, darbdaviais. Nenormalus kito asmens (šiuo atveju psichikos 

ligonio) elgesio ar verbalinis veiksmas dažniausiai sukelia neigiamą aplinkinių elgesio, taip pat ir 

verbalinio elgesio, reakciją. Reakcija į fizinį nenormalumą žadina vadinamąsias civilizuotas emocijas, 

reakcija  į psichikos nenormalumą – barbariškąsias emocijas ir reakcijas. Formuojasi ir atitinkamos 

nuostatos bei stigmos. Fizinis nenormalumas suvokiamas kaip objektyvi, nekontroliuojama, nuo 

asmens nepriklausanti  neišvengiamybė, o psichikos nenormalumas – kaip subjektyvus ir 

kontroliuojamas, nuo paties žmogaus valios priklausantis: galėtų susivaldyti, bet nesusivaldo.  

Sutrikusios psichikos asmenų diskriminacija pirmiausiai reiškiasi verbaline forma, naudojant 

neigiamo atspalvio sąvokas,  įvardijančias grupę ir atskirus žmones. Neigiamo atspalvio stigmos 

skatina stereotipiškus elgsenos veiksmus: nepriėmimą į darbą, baimę, kad sutrikusios psichikos 

žmogus neapsigyventų kaimynystėje, vengimą dirbti vienoje patalpoje, šalinimąsi vakarėlyje ir t. t.  

Švietimo, psichologinių, medicininių ir socialinių priemonių visuma gavo specifinį 

psichosocialinės reabilitacijos pavadinimą (psichosocialinė reabilitacija kartais vadinama 

psichiatrine). Psichosocialinė reabilitacija, numato (tai įvardinta Nacionalinėje žmonių su negalia 

socialinės integracijos 2003-2012 m. programoje):  

 Parengti asmenų, asmenų, sergančių psichikos ligomis, aktyvaus (dienos stacionaro), 

palaikomojo bendruomenės lygio gydymo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

psichosocialinės reabilitacijos tvarką; 

 Skatinti socialinių paslaugų teikimą bendruomenėse asmenims su intelekto sutrikimais; 
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 Organizuoti psichologinę pagalbą asmenims, patiriantiems dvasines krizes, trumpalaikius ir 

ilgalaikius psichikos sutrikimus, turintiems kitokių negalių, visose gydymo ir reabilitacijos 

įstaigose; 

 Organizuoti specialistų, dirbančių su žmonėmis su negalia bendruomenėje ir komandoje 

(slaugytojų, socialinių darbuotojų) mokymą, kelti jų kvalifikaciją; 

 Įtraukti į bendrosios praktikos gydytojų mokymo programas raidos ir elgesio sutrikimų 

diagnostikos ir gydymo kursą; 

 Remti tikslines žmonių su negalia psichosocialinės reabilitacijos programas. 

Psichosocialinės ir profesinės reabilitacijos aspektais yra keletas aktualių klausimų, susijusių su 

psichikos sveikata: 

 Psichinio funkcionavimo normos problema (ji neišspręsta nė vienoje šalyje). Tai nereiškia 

griežto suskirstymo „sveikas“ ir „nesveikas“. Kalbama apie sprendimų dėl darbingumo lygio 

priėmimo socialinį teisingumą.  

 Daug sutrikusios psichikos žmonių turi labai gerų  išvystytų specialių gebėjimų: piešimo, 

rašymo, konstravimo. Tačiau tokios užimtumo paslaugos teikiamos tik didžiosiose 

psichiatrinėse ligoninėse, o psichikos sveikatos centruose, kurie yra arti bendruomenių, 

užimtumo ir kitokios paslaugos neorganizuojamos. Kol kas bendruomenės dar netapo 

sutrikusios psichikos asmens psichoterapinėmis bendruomenėmis, t. y. aplinka, kuri veiktų 

ligonį gydančiai. Čia katalizatoriais ir galėtų būti psichikos sveikatos centrai.    

 Minėta, kad kol kas nedrąsiai plėtojasi sutrikusios psichikos asmenų NVO – savotiškos 

savipagalbos organizacijos. Regis, vadinamoji savipagalbos grupių veikla irgi vyksta daugiau 

prie psichiatrijos ligoninių, tuo besidominčių psichiatrų iniciatyva. Savipagalbos grupės, 

būrimasis į NVO yra gera demokratijos ir žmogaus teisių plėtojimo mokykla, skatinanti žmogų 

ištrūkti iš užburto raidos, arba saviizoliacijos ir savidiskriminacijos rato.  

Kuriant sutrikusios psichikos asmenų profesinės reabilitacijos standartą, privalu atkreipti dėmesį į 

tokius dalykus: 

 Kaip ir intelekto sutrikimo atveju, labai svarbus asmens bendrųjų gebėjimų įvertinimas; 

 Galimų elgesio ir bendravimo su kitais nuokrypių prognostika; 

 Įdarbinant sutrikusios psichikos asmenį, atsižvelgti į tai, kad daugelis psichikos sutrikimų yra 

epizodiniai (pasikartojantys priepuolio ir remisijos periodai); 

 Būtinas ypatingai aktyvus darbdavių ir galimų bendradarbių švietimas; 
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 Aplinkinių mokymas atpažinti prasidedančios krizės ženklus. 

 

4.2.1 Ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros pasirinkimo argumentai 

 

Psichikos sutrikimų keliami sunkumai tradiciškai matuojami dažnumo, paplitimo ir 

mirtingumo rodikliais, kurių nauda vertinant lėtines, negalias sukeliančias būkles yra ribota. 

Pastaruoju metu šie sutrikimai vertinami pagal negalios paveiktus gyvenimo metus (DALY), 

atsižvelgiant į mirtingumą (gyvenimo metus, pararastus iki mirties (YLL)), bei pagalbos negalios 

rimtumą ir trukmę (gyvenimo metai, prarasti iki negalios (YLD)). Šiais vertinimais grindžiamas 

globalinis ligos keliamų sunkumų rodiklis. Apskaičiuotas DALY dėl psichikos sutrikimų 2000 m. yra 

11.6 proc. visų negalios būklių pasaulyje (daugiau negu dvigubai viršija negalias, sukeltas vėžio formų 

(5.3 proc.), ir yra didesnis negu negalia dėl širdies ir kraujagyslių ligų). Vertinant tik negalios 

komponentą (be poveikio mirtingumui), neurologiniai-psichikos sutrikimai pasaulyje sudaro 30.8 

proc. visų “metų, išgyventų su negalia”.
19

  

Paskutinius du dešimtmečius vyko debatai tarp pasisakančių už psichikos priežiūrą ligoninėse, 

ir teigiančių, kad svarbiausios yra ambulatorinės paslaugos. Manyta, kad šios kryptys nesuderinamos. 

Šią dichotomiją reikėtų keisti šiuolaikines ambulatorines paslaugas ir šiuolaikinę stacionarią priežiūrą 

suvienijančiu modeliu. Tokiame “subalansuotos priežiūros” modelyje akcentuojamas paslaugų 

teikimas bendruomenėje įprastose įstaigose, kuo arčiau paslaugų gavėjų gyvenamosios vietos. 

Hospitalizavimas turėtų būti kuo trumpesnis ir tik tada, kai būtina. Toks subalansuotų paslaugų 

bendruomenėje aiškinimas yra naudingesnis, nei sterili retorika apie stacionarios ar ambulatorinės 

priežiūros viršenybę, nes abu paslaugų komponentai yra būtini.  

Pagal kiekvienos šalies ekonominę situaciją rekomenduojama asmenims, kurie turi psichikos 

sutrikimų, užtikrinti tokias paslaugas: 

1. Pirminė psichikos sveikatos priežiūra su specialistų konsultacijomis ir ; 

2. Pagrindinė psichikos sveikatos priežiūra ir ; 

3. Specializuotos/diferencijuotos psichikos sveikatos paslaugos: 

- Sutrikimams/pacientams specializuotos klinikos, pvz., valgymo sutrikimų centrai; 

                                                 
19
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- Specializuotos psichikos sveikatos komandos bendruomenėje, pvz., aktyvaus 

gydymo bendruomenėje komandos; 

- hospitalizacijai alternatyvios paslaugos, pvz., dienos stacionarai ūmiems atvejams; 

- Ilgalaikė priežiūra gyvenamojoje vietoje, pvz., pensionai, savarankiški gyvenimo 

namai; 

- Alternatyvios darbo ir profesinės reabilitacijos formos: 

a. specialios/apsaugotos darbo vietos; 

b. darbas su priežiūra; 

c. kooperatyvai; 

d. savipagalbos ir paslaugų vartotojų grupės; 

e. klubai, užimtumo programos; 

f. profesinė reabilitacija, pasirengimas darbui; 

g. individualios įdarbinimo ir paramos paslaugos.  

Toks yra alternatyvus užimtumo ir profesinės reabilitacijos subalansuotas modelis, kuris jungia 

ir ligoninės, ir ambulatorinių centrų teikiamas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Taigi 

Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja atkreipti dėmesį į tai, kad darbas ir užimtumas yra 

labai svarbus daugeliui sunkia psichikos liga sergančių asmenų. Turėdami atlygintiną darbą, psichikos 

ligomis sergantys asmenys patenkina praktinius poreikius, gerėja jų ekonominis savarankiškumas, 

stiprėja savęs vertinimas ir bendras funkcionavimas.
20

  

Nors jau ilgiau nei 100 metų įvairiomis formomis pasaulyje yra teikiama profesinė 

reabilitacija, jos vaidmuo tebėra nepakankamas. Naujų farmakologinių medžiagų atsiradimas suteikė 

vilčių, kad gerėjant gydymo veiksmingumui pacientai galės geriau pasinaudoti reabilitacinėmis 

priemonėmis. Tyrimai rodo, kad psichikos liga sergantys asmenys atlygintiną darbą ir užimtumą 

vertina kaip svarbiausią prioritetą, gerinantį prisitaikymą ir gyvenimo kokybę.
21
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4.2.2. Profesinė reabilitacija psichosocialinės reabilitacijos kontekste
 22 

 

Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo 

dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir  

kitomis poveikio priemonėmis. Profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti 

neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes.  

Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudaro šios paslaugos: 

 profesinių gebėjimų įvertinimas; 

 profesinis orientavimas ir konsultavimas – tai asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei 

asmeninių savybių analizė, konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės 

karjeros planavimo klausimais, informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo 

galimybes, profesinių gebėjimų praktinis išbandymas, pagalba asmenims renkantis ar keičiant 

profesiją, atsižvelgiant į individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių 

profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes; 

 profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas. Tai prarastų savybių, reikalingų 

darbui, atstatymas bei esamų, bet nepakankamų, savybių, reikalingų darbui, lavinimas ir/ar 

naujų savybių ugdymas socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo (profesinių 

gebėjimų atkūrimas ir/ar lavinimas, atkartojant  realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir 

įrangos pagalba sukurtoje kuo artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje) bei kitomis poveikio 

priemonėmis; 

 pagalba įsidarbinant, t.y. informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją darbo rinkoje, 

galimos darbo vietos klientams paieška bei potencialių darbdavių paieška, tarpininkavimo 

paslaugos įdarbinant asmenis, darbo paieškos įgūdžių formavimas, darbdavių konsultavimas 

darbo vietos pritaikymo, įdarbinimo klausimais. 

Darbas yra viena pagrindinių ir svarbiausių veiklų modernioje visuomenėje. Teiginys, kad 

darbas užima vieną pagrindinių vaidmenų individo gyvenime, yra patvirtintas daugelio atliktų tyrimų, 

tokių kaip Brief ir Nord, England ir Misumi, Mannheim bei daugelio kitų [Harpaz I., 2002]. Lyginant 

su kitomis gyvenimo sritimis, darbui suteikiama pakankamai didelė svarba ir paprastai ši veikla yra 

labiau vertinama nei laisvalaikis, bendruomenė ar religija [Harpaz I., 2002]. Pagrindiniai elementai, 
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sąlygojantys didesnę darbo svarbą, yra pasitenkinimas darbu, dalyvavimas sprendimų priėmime bei 

darbo išlaikymas palyginti ilgą laiką. 

Nuo pat vystimosi pradžios profesinė reabilitacija buvo esminė psichiatrinės/psichosocialinės 

reabilitacijos dalis. Profesinė reabilitacija remiasi prielaida, kad darbas ne tik pagerina asmens 

mobilumą, socialinius kontaktus ir kt., bet ir skatina teigiamus pokyčius tokiose srityse kaip kliento 

savęs vertinimas, gyvenimo kokybė, nes darbinis užimtumas yra didelis žingsnis į priekį nuo 

priklausomybės link socialinės integracijos. [Rossler, W., 2006].  

Profesinė reabilitacija atsirado didelėse psichiatrinėse institucijose, kuriose trūko kasdienio 

užimtumo, o tai sąlygojo pacientų apatiją ir dar didesnį užsidarymą savyje. Šiandien darbinis 

užimtumas ir profesinė reabilitacija nėra vien tik ligoninėse teikiama paslauga, tačiau jose yra 

pirmiausiai gaunamos įvairios reabilitacinės paslaugos, kurios lavina ir ugdo profesinius asmens 

įgūdžius
23

.  

Profesinės reabilitacijos bendruomeninės programos yra sukurtos taip, kad teikia laipsniškas 

paslaugas skirtas žmonėms su psichikos negalia tam, kad jie lengviau gautų naują darbą arba sugrįžtų į 

savo ankstesnę darbo vietą. Mažesnę negalią turintiems asmenims užtenka nesudėtingų ir konkrečių 

paslaugų, kurios moko, kaip ieškoti darbo, kaip užpildyti reikiamus dokumentus ar elgtis pokalbio pas 

darbdavį metu. Sunkesnę negalią turintiems žmonėms dažniausiai siūloma dalyvauti laikinose (angl. 

temporary) profesinių ir darbinių įgūdžių lavinimo programose, po kurių asmuo turėtų “išeiti” į laisvą 

darbo rinką. Tačiau labai dažnai iškyla tokia problema – profesinės reabilitacijos klientas dėl 

įvairiausių priežaščių nepajėgia gauti ir išlaikyti “tikro” darbo, todėl lieka tose pačiose profesinės 

reabilitacijos programose. [Rossler, W. 2006]   

Vis dėlto to svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu asmuo po profesinės reabilitacijos ir neįgyja 

pastovaus ir ilgalaikio darbo laisvoje darbo rinkoje, jis išmoksta kaip ir kur ieškoti darbo, didėja 

galimybė ilgiau išlaikyti darbo vietą ateityje [Barronet AM, Gerber GJ.]. Tyrimais įrodytas ryšys tarp 

darbinių pareigų ir ne-profesinių rezultatų, tokių kaip padidėjęs pasitikėjimas savimi, socialinė 

integracija, pagerėję tarpusavio santykiai ir geresnė adiktyvių medžiagų vartojimo kontrolė 
24

. 

Vis tik verta atkreipti dėmesį į tai, kad nors kai kurių tyrimų duomenys apie profesinę 

reabilitaciją yra pozityvūs ir žadantys perspektyvų, lieka daug neatsakytų klausimų ir neišpręstų 

problemų. Pavyzdžiui, dauguma psichikos neįgaliųjų po profesinės reabilitacijos įgyja tik žemos 
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kvalifikacijos, ne pilnos darbo dienos pozicijas. Šiandien vis dar nėra tyrimų apie ilgalaikes profesinės 

reabilitacijos pasekmes, todėl privalu aiškiai suvokti, kad žmonių su psichikos negalia integracija į 

darbo rinką jokiu būdu nepriklauso tik nuo pačių neįgaliųjų ar nuo sukurtų gerų profesinės 

reabilitacijos programų, bet taip pat ir nuo visos visuomenės noro priimti labiausiai atstumtus ir 

sergančius savo narius. [Rossler, 2004]. 

 

4.2.3. Pagrindinių teisinių dokumentų, reglamentuojančių profesinę reabilitaciją asmenims su 

intelekto ir psichikos sutrikimais, apžvalga 

 

2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatyme (toliau - įstatymas) buvo įtvirtinta nauja neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo 

tvarka, pagal kurią darbingumo lygis vertinamas kompleksiškai - atsižvelgiant į bazinio darbingumo 

(asmens sveikatos būklės) ir profesinių, funkcinių veiksnių bei aplinkybių, įtakojančių žmogaus 

darbingumą, visumą. Darbingumo lygis nustatomas po to, kai yra panaudotos visos galimos 

medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės. 

Įstatyme buvo reglamentuota profesinės reabilitacijos samprata bei pagrindiniai principai, 

įtvirtinantys prielaidas bei sąlygas sukurti profesinės reabilitacijos sistemą. Įstatyme apibrėžta, kad: 

 profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo 

dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, 

reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis; 

 profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą 

ir didinti jų įsidarbinimo galimybes. 

Rengiant teisinį pagrindą profesinės reabilitacijos sistemos funkcionavimui, buvo parengti ir 

patvirtinti sekantys teisės aktai: 

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas 

Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, 

Nr. 6-163; Nr. 70-2542; 2006, Nr. 86-3372). Pirmoje įsakymo dalyje nurodoma, kokias 

pagrindiniais kriterijais (medicininiais, funkciniais, profesiniais ir kt.) remiantis asmeniui bus 

nustatytas poreikis profesinei reabilitacijai. Antroje įsakymo dalyje reglamentuojami profesinės 
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reabilitacijos paslaugos teikimo principai (bendradarbiavimas, operatyvumas, 

kompleksiškumas, individualumas, asmens teisių užtikrinimas, racionalumas, prioritetų 

nustatymo, užimtumo skatinimas bei ekonominis efektyvumas), profesinės reabilitacijos 

paslaugų organizatoriai bei teikėjai, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas ir 

finansavimas.  

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. balandžio 28 d. įsakymas 

Nr. A1-114 „Dėl Išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio formos patvirtinimo“ 

(Žin., 2005, Nr. 57-1969); 

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 20 d. įsakymas 

Nr. A1-144 „Dėl Profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos ir Profesinės reabilitacijos 

pažymėjimų davimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 67-2438); 

4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m gegužės 31 d. įsakymas 

Nr. A1-159 „Dėl Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms 

patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 70-2543); 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 413 „Dėl Profesinės 

reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 51-1699). 

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme yra nurodyta, jog 

profesinė reabilitacija turi būti pasiūlyta kuo greičiau po darbingumo netekimo, tačiau Lietuvoje taip 

praktiškai nebūna. Kartais profesinės reabilitacijos paslaugos poreikis nenustatomas dėl to, jog 

sustabdytas profesinės reabilitacijos paslaugos finansavimas.  

Svarbu ir tai, kad asmeniui, kuris kreipiasi į NDNT, iš pradžių turi būti nustatytas prarastas 

darbingumas (tai paskui bus vertinama kaip palankus ar nepalankus kriterijus) ir tik po pusės metų jis 

gali kreiptis dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo.
25

 Tuo metu asmuo gaus neįgalumo 

pašalpą, kuri iš karto demotyvuos žmogų kažką keisti naujoje gyvenimo situacijoje ir ieškoti būdų, 

kaip toliau išlaikyti save ir savo šeimą.  

Remiantis šiuo įstatymu ir poįstatyminiais aktais galima pažymėti, kad 5 metus galiojantis 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas sudarė prielaidas naujai paslaugai – profesinei 

reabilitacijai – Lietuvoje įsitvirtinti ir neprieštarauja standartų kūrimui. 
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Kiti su neįgaliųjų socialine integracija susiję LR įstatymai 

 

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17 - 589). Šio 

įstatymo privalumas - pasikeitęs požiūris ne tik į socialines paslaugas gaunantį asmenį, bet ir jo 

šeimos narius. Naujuoju įstatymu siekiama skatinti socialinių paslaugų įvairovę ir didinti jų 

prieinamumą – atsiranda naujos paslaugų formos (savarankiško gyvenimo namai, socialinė 

globa į namus, dienos socialinės globos centrai), kurios padės šiuo metu dėl socialinių paslaugų 

įvairovės stygiaus ne tik neįgaliesiems, bet ir jų šeimos nariams, prižiūrintiems neįgaliuosius, 

sulaukti valstybės paramos. 

2. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 114 - 5115). 

Įstatyme atsirado nuostata – skatinti neįgaliųjų įdarbinimą ir jų verslumą. Darbdaviams, 

įdarbinusiems sunkią negalią turinčius asmenis, kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį asmenį 

per visą jų darbo laikotarpį mokama už faktiškai dirbtą laiką pagal Vyriausybės patvirtintą 

minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio subsidija. Jei neįgalieji norės kurti 

savo verslą, jiems pagal įstatymo nuostatas bus galima suteikti subsidiją darbo vietai įsteigti, 

darbo priemonėms įsigyti. Įgyvendinant šį įstatymą sudarytomos sąlygos neįgaliesiems dirbti 

pagal jo galimybes. 

4. Lietuvos Rspublikos socialinių įmonių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 96 - 3519) 

reglamentuoja įmonių, kuriose dirba neįgalieji, rėmimo tvarką ir sudaro sąlygas sunkias negalias 

turintiems neįgaliesiems dirbti. 

5. Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007 - 2011 m. programa (Žin, 2006, Nr. 73 - 

2782). Įgyvendinant šią programą siekiama padėti neįgaliesiems, turintiems judėjimo negalią ir 

apsitarnavimo buityje sutrikimų, įveikti izoliaciją savo namuose bei sudaryti sąlygas aktyviai 

dalyvauti visuomenės gyvenime.  

6. Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose 

mokyklose, tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 93 - 3655) reglamentuojama finansinės paramos 

neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose tvarka. Finansinė parama teikiama 

studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose neįgaliesiems, kurie turi sunkų ar vidutinį 

neįgalumo lygį, arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį.  

Apibendrinant galima teigti, kad kiekvienas įstatymas gina psichikos negalią turintį 

asmenį. Didelę įtaką neįgaliųjų socialinei integracijai šalyje turi tarptautiniai teisės aktai ir 
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narystė ES. Neįgaliųjų padėtį, integracijos galimybes įtakoja lėšos, skiriamos socialinės 

apsaugos garantijoms, globai ir rūpybai, paslaugų teikimui ir plėtrai, aplinkos pritaikymui, 

švietimo bei ugdymo, užimtumo finansavimui ir kitoms priemonėms. Taigi, kiekvieno įstatymo 

sukūrimas palengvina neįgaliojo asmens gyvenimą. 

4.2.4. Psichikos negalią turinčių asmenų integracijos į darbo rinką galimybių analizė
26

 

 

Tyrime naudotas kiekybinis tyrimo metodas. Siekiant atsakyti į tyrimo klausimus, buvo 

sudaryta pusiau uždaro tipo anketa. Tyrime siekiama išsiaiškinti psichikos negalia turinčių 

asmenų integracijos į darbo rinką galimybes.  

Kiekybinio tyrimo su neįgaliaisiais metu koncentruotasi ties jų išsilavinimo, darbo 

patirtimis, darbo paieška, sunkumais ieškant darbo ir pradėjus dirbti, darbo įgūdžiais ir 

gebėjimais bei darbo reikšme pačiam neįgaliajam. Tyrime apklausti psichikos negalią turintys 

skirtingas darbo paieškas ir darbinimosi  patirtis turintys asmenys. 

Tyrimo metu išdalinta ir atsakyta į 100 anketų (,,Microsoft Exel“ programa), skirtų 

asmenims, turintiems psichikos sutrikimų. Kiekybinis tyrimas buvo atliktas Šiaulių mieste 2010 

m. vasario 1d. – 2010 m. balandžio 15 d.,  Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninėje. Anketų 

pildymo trukmė neribota. Laikas buvo patogus respondentui ir pakankamas, kad netektų skubėti. 

Respondentai buvo apklausiami padedant socialinio darbuotojo. Tyrimas buvo vykdomas pagal 

bendruosius tyrimo reikalavimus: suteikta informacija apie tyrimą, jo tikslus, uždavinius, 

paaiškinta, kaip pildyti anketą, susitarta dėl anketų grąžinimo laiko.  

Norint, kad apklausos rezultatai būtų patikimi, svarbu buvo atpažinti, kokio tipo 

respondentų atranka padėtų gauti reikalingus ir patikimus duomenis. Šio tyrimo metu buvo 

siekiama išsiaiškinti sėkmingas įsidarbinimo patirtis, iškylančius sunkumus ir jų įveikimo 

strategijas. 

Šis tyrimas apžvelgia neįgaliųjų patirtį, susijusią su išsilavinimu bei dalyvavimu darbo 

rinkoje. Analizuota, kokią vietą neįgalieji teikia užimtumui, jų patirtis ir pastangos, ieškant 

darbo. Siekiant išlaikyti tiriamų asmenų anonimiškumą, buvo naudojamas konfidencialumo 

principas. 
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Reikšmingiausi tyrimo rezultatai 

 

1. Psichikos negalia turinčių asmenų dabartinė situacija darbo rinkoje 

Tiriamieji pagal pateiktus duomenis nurodė, kad dabartinė situacija darbo rinkoje yra labai 

sunki. Iš pateiktų duomenų matome, kad su bloga situacija darbo rinkoje visiškai sutiko 49% 

respondentų. 23% – iš dalies sutinka, kad situacija yra pablogėjusi ir galimybė susirasti darbą 

nedidelė. 16% respondentų nesutinka su nuomone, kad galimybė įsidarbinti yra labai bloga 

(galima teigti, jog šiuo metu jie turi darbus). Net 12% apklaustųjų šituo klausimu neturi 

nuomonės ir negali pasakyti, kokia dabartinė psichikos negalią turinčių asmenų situacija 

Lietuvoje. 

Didžiausią procentą sudarė tiriamieji, nesutinkantys su nuomone, jog visi turi galimybę 

įsidarbinti – 71%. Pagal pateiktus duomenis 15% apklaustųjų neturi nuomonės šiuo klausimu. 

11% tiriamųjų iš dalies sutinka, jog dabartinė situacija darbo rinkoje yra labai gera. Sutinkančių 

su teiginiu, kad galimybę įsidarbinti turi visi ir dabartinė situacija darbo rinkoje yra labai gera – 

3%. Integracijai į darbo rinką nepakankamai yra pasirengę ir neįgalieji. Kartais jie neadekvačiai 

suvokia ir vertina savo negalią bei jos pasekmes, dėl to kyla nepasitikėjimo savimi, darbo 

motyvacijos, santykių su darbo aplinkoje esančiais asmenimis bei kitos integracijos problemos. 
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2. Priežastys lemiančios asmenų integracijos į darbo rinką problemas. 

Įvertinant priežastis, kurios lemia psichikos negalią turinčių asmenų įdarbinimą, didžiausią 

procentą – net 48% – sudarė socialinės priežastys, t.y. neefektyvi socialinės apsaugos sistema. 

Respondentų teigimu, net 36% priežasčių yra ekonominės. Sunki ekonominė situacija Lietuvoje 

lemia mažą darbo vietų skaičių, dauguma darbo vietų nepritaikytos psichikos negalia turintiems 

asmenims. 10% visų apklaustųjų mano, kad įsidarbinimą lemia politinės priežastys. 

Neefektyvios politinės sistemos lemia nedidelį neįgaliųjų įdarbinimą. 6% nenurodė, kokios 

priežastys lemia psichikos neįgaliųjų integraciją į darbo rinką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nedirbančių psichikos negalią turinčių asmenų nedarbo priežastys 

Apklausus tiek nedirbančius, tiek ieškančius darbo asmenis, turinčius psichikos negalią, 

paaiškėjo tokios pagrindines nedarbo priežastys: neigiamas darbdavių požiūris 35% ir 

visuomenės požiūris 35% lemia nedarbo priežastis 39% ir 31% sutinka, 17% ir 11% nežino, ar 

būtent tai trukdo įsidarbinti. 6% ir 14% nesutinka ir 3% ir 9% visiškai nemano, kad būtent ši 

priežastis trukdo įsidarbinti. 

Kitas veiksnys, lemiantis psichikos negalią turinčių asmenų nedarbo priežastis – darbo 

aplinka. 27% visiškai sutinka, kad nepritaikyta aplinka apsunkina darbą, 34% apklaustųjų 

sutinka, 13% – nežino, 22% – nesutinka, 4% – visiškai nesutinka, kad būtent tai yra pagrindinė 
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Norint susirasti geresnį darbą, būtina įgyti išsilavinimą, kuris atitiktų profesiją. 23% 

asmenų visiškai sutinka, ir 28% mano, kad būtent reikiamo išsilavinimo neturėjimas trukdo 

susirasti darbą; 17% nemano, kad būtent dėl išsilavinimo jie negali susirasti darbo. 

Apklausus nedirbančius psichikos neįgaliuosius paaiškėjo, kad 24% neieško darbo, 

būtent dėl gaunamų socialinių pašalpų; 27% tiriamųjų sutinka, jog dėl gaunamos paramos 

nereikia ieškotis darbo, kadangi jie gali iš to pragyventi; 18% nesutinka ir 21 % visiškai nemano, 

kad būtent pašalpos trukdo įsidarbinti. Įvertinus duomenis paaiškėjo, kad pačio asmens 

motyvacijos stoka – 22% – trukdo įsidarbinti ir ieškotis darbo; 33% asmenų, kaip priežastį 

nurodė nepriimtina darbą bei nepakankamą tarpininkavimą įdarbinant 34%. 

 

 Ar psichikos negalią turintys asmenys nori dirbti? 

Nagrinėjant duomenis apie asmenis, turinčius psichikos negalią, pastebėta, kad iš visų 

tiriamųjų 48% atsakė, kad norėtų dirbti ir liga nėra kliūtis, 26% teigia labai norintys dirbti. Iš 

likusių respondentų 16% negalėjo pasakyti t.y. nežino, ar išvis norėtų dirbti, ir 8% apklaustųjų 

atsakė, kad visiškai nenorėtų dirbti, kaip priežastį nurodė gaunamas pašalpas, kurios leidžia 

asmeniui gyventi nedirbant. 
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1. Psichikos negalią turintiems asmenims integruojantis į darbo rinką reikia 
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2. Asmenys, turintys psichikos negalią, nėra pakankamai motyvuoti mokytis ir 

dirbti, turi mažai darbo patirties, darbinės kompetencijos, yra ilgą laiką nedirbę. 

Dauguma apklaustųjų sudaro asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. 

3. Psichikos negalią turintys asmenys nori įsidarbinti, bet dalis vengia darbo dėl 

valstybės skiriamų socialinių pašalpų.  

4. Labai maža dalis įmonių turi pritaikytas neįgaliųjų darbui vietas bei aplinką. 

5. Socialinis darbuotojas gali nukreipti neįgalų asmenį į įdarbinimo įstaigas, 

motyvuoja jš dirbti ir tarpininkauja. 

6. Psichikos negalią turinčių asmenų galimybės integruotis į darbo rinką ribotos dėl: 

negalios, turimo žemo išsilavinimo, nesudarytų tinkamų darbo sąlygų, nepritaikytų darbo 

vietų, psichikos negalią turinčių asmenų žemos motyvacijos dirbti, taip pat neigiamo 

darbdavių ir kolegų požiūrio . 

 

4.2.5. Psichosocialinė ir ekonominė darbo nauda 

 

Darbas daugeliui žmonių yra vienas svarbiausių gyvenimo aspektų, suteikiantis finansinį 

saugumą, asmens tapatumo suvokimą, galimybes įnešti reikšmingą indėlį į bendruomenės gyvenimą 

[Harnois, G, 2002]. 

PSO pranešime “Psichinė sveikata ir darbas: poveikis, problemos ir gera praktika” teigiama, 

kad darbas yra vienas iš pagrindinių elementų, įtakojančių žmogaus psichinę sveikatą ir gerovę
27

. Nors 

gana sudėtinga nustatyti, kokio dydžio yra darbo įtaka žmogaus identiteto, savigarbos jausmo ir 

socialinio priėmimo vystimuisi, didžioji dalis psichikos sveikatos srityje dirbančių specialistų 

pripažįsta, kad darbinė aplinka gali stipriai paveikti asmens psichinę gerovę. 

Darbas, užimtumas žmogaus psichosocialiniam funkcionavimui svarbus šiais penkiais 

aspektais: 

 Dienos struktūra (tokios struktūros nebuvimas paprastai yra viena pagrindinių 

problemų, ribojančių asmens sveikimo/atsistatymo procesą); 

 Socialiniais kontaktais; 

                                                 
27

 Pasaulinės sveikatos organizacijos pranešimas, 2002; 
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 Kolektyvinėmis pastangomis ir tikslu (užimtumas sudaro galimybes būti socialiai 

aktyviu už šeimos ribų); 

 Socialiniu identitetu (svarbus elementas apibrėžiant savąjį Aš); 

 Reguliaria veikla [Harnois G., 2000]. 

S. Ramon pateikia dar keletą teigiamo darbo poveikio pavyzdžių: jo teigimu, darbas suteikia 

žmogui savidisciplinos jausmą, atitolina žmogų nuo įvairių trumpalaikių malonumų siekimo, sudaro 

galimybes patirti savirealizacijos bei pelnytos garbės jausmą [Ramon, S.]. 

Su psichosocialine darbo nauda sergantiesiems psichikos ligomis glaudžiai susijusi ir 

ekonominė nauda.. Vakarų visuomenėje darbas yra pagrindinis pajamų šaltinis. Gaunamos pajamos 

leidžia įgyvendinti asmens socialinius poreikius, pasiekti numatytus tikslus, turėti tam tikrą statusą 

visuomenėje. Be to, darbas suteikia galimybę planuoti savo laiką, netolimą ateitį, o tai suteikia 

gyvenimui pastovumo [Nordenmark M., Strandh M., 1999]. Šis aspektas yra labai svarbus psichikos 

ligomis sergantiems asmenims, kadangi gerai suplanuota, valdoma ir pastovi gyvenimo situacija yra 

vienas iš pagrindinių apsaugos nuo ligos atkryčio veiksnių. Be to, N. Westergaard-Nielsen atliktų 

tyrimų duomenimis, asmens, iškritusio iš darbo rinkos, patiriamas stresas gali turėti neigiamos įtakos 

žmogaus identitetui bei savimonei, dėl ko sumažėja atsparumas tiek fizinio pobūdžio, tiek psichikos 

ligoms. Pastebėta, kad asmens ekonominio nuosmūkio metu padidėja hospitalizacijų skaičius, o 

reabilitacija sėkmingesnė tada, kai psichikos liga sergantis asmuo dalyvauja darbo rinkoje [Honey A., 

2003]. 

Remiantis R. Warner nuomone, darbas labiausiai lemia psichikos liga sergančio asmens 

savigarbos ir socialinio vaidmens formavimąsi, o pateikiamos ekonominio bei visuomeninio pobūdžio 

pastabos leidžia manyti, kad galimybė gauti darbą ar kitą tinkamą užsiėmimą gali būti labai svarbi 

tam, kad asmuo pasveiktų. Tai patvirtina tokie pavyzdžiai, kaip: šizofrenijos baigtis yra daug geresnė 

silpnai ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, ypač kaimuose, kur ligoniai gali dirbti žemės ūkyje, kad 

prasimaitintų; ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse geresnė šizofrenijos baigtis būdinga aukštesniesiems 

gyventojų sluoksniams, kur nedarbo lygis nedidelis [Warner R., 2003]. 

Klinikiniai šizofrenija sergančių žmonių tyrimai rodo, kad darbas lemia geresnę ligos baigtį. 

Ne vienas tyrimas patvirtino, kad tiems iš psichiatrijos ligonių išleistiems pacientams, kurie turi darbą, 

tikimybė vėl būti paguldytiems į ligoninę yra mažesnė negu tiems, kurie neturi darbo, nepaisant ligos 

sunkumo. Apskritai, R. Warner teigimu, darbas sergančiuosius schizofrenija skatina geriau 

funkcionuoti, bet liga ne visuomet palengvėja, nors simptomai dažnai sumažėja. XX a. paskutinio 
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dešimtmečio pradžioje M. Bellis ir jo bendradarbiai šešiems mėnesiams įdarbino 150 schizofrenija 

sergančių asmenų: vienus nemokamai, kitiems mokėdavo 3,40 dolerio už valandą. Kaip ir tikėtasi, tie, 

kuriems buvo mokama, dirbo daugiau valandų. Be to, tie, kuriems buvo mokama, pradėjo jaustis 

geriau – pirmiausia sumažėjo emocinis diskomfortas ir pozityvieji simptomai, tokie kaip haliucinacijos 

ir kliedesiai, ir jie rečiau vėl patekdavo į ligoninę. Kuo daugiau sergantieji dirbo, tuo labiau silpo ligos 

simptomai [Warner R., 2003]. 

Šie anksčiau išvardinti profesinio užimtumo ir darbinės aplinkos faktoriai iš tiesų yra vieni 

pagrindinių, siekiant išlaikyti žmogaus psichinę sveikatą arba paspartinti sergančiojo psichikos liga 

tiek biologinio, tiek socialinio sveikimo/atsistatymo procesą. Tačiau kyla klausimas, kokie gali būti 

užimtumo ar darbinės aplinkos žalingi aspektai. 

 

4.2.6. Neigiamos darbo pasekmės psichikos sveikatai 

 

Remiantis Pasaulio Sveikatos Organizacijos pranešimu, vienas pagrindinių užimtumo aspektų, 

galinčių turėti neigiamos įtakos žmogaus psichiniam stabilumui ar ligos eigai, yra darbe patiriamas 

stresas [PSO pranešimas, 2002]. 

Stresas darbe gali būti apibūdinamas kaip žalingas fizinis ir emocinis atsakas į darbo 

reikalavimus, neatitinkančius darbuotojo turimų gebėjimų, išteklių ar reikmių. Stresas darbe gali 

skatinti sveikatos pablogėjimą ir didinti su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ar susižalojimų 

skaičių. Pagrindinės priežastys, galinčios sukelti stresą, yra pervargimas, per didelė įtampa, aiškių 

darbo instrukcijų nebuvimas, nesaugumo jausmas, izoliuojančios darbo sąlygos, galimybių priimti 

sprendimus trūkumas, pastovi priežiūra [PSO pranešimas, 2002]. 

Taigi, užimtumas, suteikiantis galimybes užmegzti naujus socialinius kontaktus, struktūruoti 

savo laiką, prisidėti prie bendro tikslo ir pan. bei aktyvią darbuotojo rolę skatinanti darbinė aplinka turi 

labai didelę įtaką, siekiant išlaikyti žmogaus psichinį stabilumą ir išvengti sergančiojo psichikos liga 

atkryčio. Kita vertus, svarbu apsaugoti asmenis nuo galimo streso darbe, kuris įvardijamas kaip vienas 

pagrindinių psichikos ligos atsiradimą lemiančių veiksnių. 

Kaip matyti, iš vienos pusės, sergantieji psichikos ligomis gali dalyvauti profesinės 

reabilitacijos programose bei dirbti ir yra tam motyvuoti. Kita vertus, pats darbas, nesant tinkamoms 

sąlygoms, gali būti žalingas sergančiųjų psichikos ligomis lygiaverčiam funkcionavimui ir jų sveikatai.  
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4.2.7. Sutrikusio intelekto asmenų padėtis darbo rinkoje ir profesinės reabilitacijos paslaugos 

poreikis
28

 

 

Lietuvos visuomenei pripažinus lygių galimybių principą, iš esmės keitėsi požiūris į neįgalumą 

turinčio asmens vietą bendruomenėje, jo naudingumo visuomenei vertinimo kriterijus, atsirado realių 

prielaidų ribotų galimybių žmogui veikti, organizuoti savo gyvenimą tais pačiais principais, kaip visi 

[Galkienė, 2003]. 2002 m. birželio 7 d. Vyriausybė patvirtino „Nacionalinę žmonių su negalia 

socialinės integracijos 2003-2012 metų programą“, kurios vienas iš tikslų – numatyti žmonių su 

negalia reabilitacijos ir socialinės integracijos modelio įgyvendinimo priemones, plėtojimo kryptis ir 

prioritetus. 

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 9 straipsnyje 

reglamentuojama svarbi neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos grandis – profesinė reabilitacija, 

kurios tikslas ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti įsidarbinimo galimybes. Skiriamos šios 

pagrindinės profesinės reabilitacijos paslaugos: profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis 

orientavimas ir konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas, pagalba 

įsidarbinant. Darna tarp šių keturių profesinės reabilitacijos sistemos dalių užtikrina neįgaliųjų 

profesinės adaptacijos ir įsidarbinimo sėkmę. Kita vertus, minėtų sistemos dalių nepakankamas 

funkcionavimas tampa kliūtimi neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, skatina didelės grupės žmonių 

socialinę atskirtį [L.Klemienė, A.Jaseliūnienė, 2009]. 

Profesinė reabilitacija Lietuvoje vertintina kaip naujas, besiformuojantis reiškinys. Šalyje ir 

anksčiau buvo teikiamos atskiros profesinės reabilitacijos paslaugos, tačiau jos dažniausiai buvo 

prieinamos asmenims su nesunkia negalia (Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų 

strategija).  

Teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas sutrikusio intelekto asmenims, ekspertai susiduria 

su daugybe problemų, kylančių ne tik dėl pačių neįgaliųjų, bet ir jų artimųjų. Dažnos tokios 

problemos: klientų motyvacijos stoka, jų nesavarankiškumas, bendravimas, bazinių gebėjimų stoka. 

Sutrikęs intelektas yra specifinis veiksnys, savaip sąlygojantis profesijos pasirinkimą, interesų ir 

motyvų įsisąmoninimą, profesinį rengimąsį ir t.t. Jei neįgalus asmuo nuo pat vaikystės nebuvo 

mokomas, kad reikia dirbti ir būti naudingu visuomenei, tai jis ir neturės motyvacijos profesinei 

                                                 
28

 Parengta pagal profesorę I. Baranauskienę  



 85 

veiklai, niekada nebus savarankiškas, priklausys nuo tėvų. Specialistai, dirbantys su sutrikusio 

intelekto asmenimis, atskleidžia tokias problemas: klientų motyvacijos stoka, nenoras mokytis 

profesijų, noras tik pabūti, dalyvauti, gauti pinigus, pasiimti pašalpas. Jie yra mažiau savarankiški, 

jiems reikalinga pagalba. Yra tokių, kurie nesugeba naudotis visuomeniniu transportu. 

Savarankiškumo problema yra didelė. Problemos, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, kyla ir 

dėl mažos profesijų pasiūlos. Kadangi yra vertinami sutrikusio intelekto asmenų  medicininiai, 

funkciniai, profesiniai kriterijai, dažnai pagal gautus rezultatus žmogui netinka nė viena iš siūlomų 

specialybių. 

Darbas su sutrikusio intelekto asmenimis reikalauja daug specifinių žinių, nes skiriasi jų 

gebėjimai, asmenybės branda, poreikiai, interesai, savęs suvokimas bei vertinimas. Profesinės 

reabilitacijos paslaugos Lietuvoje asmenims su proto negalia pradėtos teikti 2008 metais. Didžioji 

dalis profesinės reabilitacijos centrų nepasirengę teikti šių paslaugų: centrai neturi metodikų, pritaikytų 

darbui su šiais asmenimis; taikomų metodikų galimybės ribotos; specialistai nepakankamai pasirengę 

darbui su sutrikusio intelekto asmenimis. Ruošiant neįgaliuosius darbo rinkai labai svarbus pačių 

reabilitacijos ekspertų požiūris į šį procesą. Dalis ekspertų mano, kad neįgalieji gali dirbti (kai kurie su 

asistentu). Kita dalis teigia, kad darbo rinka nėra pasiruošusi priimti tokių asmenų. Teikiant profesinės 

reabilitacijos paslaugas asmenims su proto negalia, neužtenka vien reabilitacijos centrų pagalbos, kad 

šie integruotųsi į darbo rinką. Reikalinga visų – valstybės, darbdavių, visuomeninių organizacijų, 

dirbančių šioje srityje – pastangų ir koordinuotų veiksmų. 

Sunku rasti konkrečią statistiką apie nežymiai sutrikusio intelekto asmenų padėtį darbo rinkoje. 

Aptikti duomenys apie sutrikusio intelekto asmenų įsidarbinimą nėra išsamūs ir jų vertinimas 

neparemtas konkrečiais kriterijais, pernelyg subjektyvus. Kas vienų vertinimu atrodo lyg didžiausias 

laimėjimas, kitų vertinimu – sunki situacija. Iki šiol protiškai atsilikusiųjų darbo rodikliai buvo labai 

prasti. Pavyzdžiui, Prancūzijoje įmonės retai įdarbina neįgalų asmenį. Darbdaviai įsipareigoja 

pabandyti įdarbinti neįgalius asmenis, kurie sudaro 1,2 - 3 proc. bendro skaičiaus asmenų, priimamų į 

darbą. Didžiojoje Britanijoje, kur sutrikusio intelekto asmenų yra 3 proc. iš visų neįgaliųjų, dirba 24 

proc., o 62 proc. nedirba ir gauna valstybės paramą. Lietuvoje išsamių duomenų apie nežymiai 

sutrikusio intelekto asmenų įsidarbinimą nėra.  

Kaip skirtingai vertinama sutrikusio intelekto asmenų situacija darbo rinkoje, taip skiriasi ir 

mokslininkų požiūriai į nesėkmių „atviroje“ darbo rinkoje priežastis. Remiantis mokslinės studijos 

analize, dažniausiomis galima įvardinti tokias priežastis: socialiai nepriimtinas elgesys, profesinio 
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pasirengimo ir kvalifikacijos trūkumas, padidėjusi konkurencija darbo rinkoje, nepakankamas 

pasirengimas savarankiškam gyvenimui, nepakankamai apgalvota vyriausybės politika, neigiamas 

paties neįgalaus asmens įvaizdis, stigmos baimė, nepakankama parama įsidarbinimo procese, menkas 

darbdavių ir bendradarbių suinteresuotumas, nepakankamas darbdavių informavimas. Remiantis 

atlikta nesėkmių „atviroje“ darbo rinkoje analize galima teigti, kad priežastys, dėl kurių sutrikusio 

intelekto asmenys sunkiai įsitvirtina darbo rinkoje, yra įvairios, todėl kalbant apie sėkmingos 

profesinės reabilitacijos prielaidas reikia kalbėti apie bendrą situaciją. Tiek mokslininkai, tiek ES 

politikai, suvokdami psichosocialinės aplinkos kultūrinius, finansinius skirtumus, nesiūlo bendro 

recepto, kaip išspręsti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir adaptacijos problemas, o akcentuoja 

profesinės reabilitacijos proceso sudėtingumą ir vientisumo svarbą. Skiriami keturi profesinės 

reabilitacijos proceso komponentai: 1) kompetentingas profesinis konsultavimas; 2) modernus ir 

kvalifikuotas profesinis rengimas; 3) pagalba įsidarbinant; 4) parama neįgaliam asmeniui ir darbdaviui 

darbo vietoje. 

Norint nustatyti sutrikusio intelekto asmenų padėtį darbo rinkoje ir profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikį Lietuvoje, būtų naudinga žinoti, kokie teigiami ar neigiami ypatumai nulemia 

profesinę adaptaciją. Tokį tyrimą atliko profesorė I. Baranauskienė. Pagrindinis duomenų rinkimo 

būdas - apklausa. Gauti rezultatai: 
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Faktiniai rezultatai ir interpretacija 

Vyrai 44,4%

Moterys 55,6%

 

pav. 1 

Buvo apklausti 405 asmenys, iš jų 44,4 proc. vyrų ir 55,6 proc. moterų.  

Nuolatinis darbas
32,8%

Neturėjo
darbo45,7%

 

pav. 2 

Nuolatinį darbą turėjo 32,8 proc. asmenų, neturėjo darbo 45,7 proc. asmenų. Daugelis 

tiriamųjų gyvena skurdo sąlygomis ar ant jo ribos. 

Sėkmės prielaida šios kategorijos asmenims – tarpininkavimas ieškant darbo. Kaip rodo 

teiginių analizė, tarpininkaujant artimiesiems, mokytojams, socialinių tarnybų, tarp jų ir darbo biržos 

specialistams, sutrikusio intelekto asmenys anksčiau ar vėliau randa darbo vietą. Neturint tarpininko 

įsidarbinimo procesas yra sunkesnis, kai kurių – beviltiškas. Žmonės susiduria su sunkumais, kurių 

dažnai yra nepajėgūs įveikti. Palyginti lengvai įveikiami emociniai sunkumai integruojantis į darbo 

rinką. Neigiamas emocijas ir netikrumą dėl ateities radus darbą pakeičia sėkmės džiaugsmas, tačiau 

užsitęsęs įsidarbinimo procesas kelia neviltį ir žlugdo asmenybę. 

Kaip sunkiai įveikiami sunkumai, mažai priklausantys nuo paties asmens, minimi tokie: 

atstūmimas dėl stigmos ir gėdos jausmas (52 teiginiai), nuolatiniai neigiami darbdavių atsakymai ir 
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ilgalaikis nedarbas (52 teiginiai), skurdas (27 teiginiai), geografinės aplinkos sąlygojimas (26 

teiginiai), negalios kaip fakto apribojimai (11 teiginių).  

Gėdos jausmas ir
ilgalaikis nedarbas (52)

Skurdas (27)

Geografinės aplinkos
sąlygojimas (26)

Negalios, kaip fakto
apribojimai (11)

 

pav. 3 

 

Sunkumai pirmaisiais darbo metais atsiranda dėl šių priežasčių: jie niekada nedirbo (137 

teiginiai) ar dirbo laikinai (35 teiginiai); neradę darbo pagal turimą kvalifikaciją, mokosi antros 

specialybės (12 teiginių). Tokią situaciją galima vertinti teigiamai (geriau mokytis, negu nieko 

neveikti), tačiau tikėtina, kad antras pasirinkimas nebuvo apgalvotas ir profesijos požiūriu motyvuotas, 

tiesiog ieškota pragyvenimo šaltinio. 

Niekada nedirbo (137)

Dirbo laikinai (35)

Mokosi antros
specialybės (12)

 

pav. 4 

Dalis apklaustų asmenų profesinę sėkmę pirmaisiais darbo metais siejo su sėkminga profesine 

adaptacija (101 teiginys), su išreikšta profesine motyvacija (7 teiginiai), ryžtingumu ir savarankiškumu 

(6 teiginiai). Šiuose teiginiuose dominuoja optimistinės nuotaikos, motyvacija darbui, sėkminga 

profesinė adaptacija, į sunkumus žiūrima kaip į neišvengiamą adaptacijos procesą, jie trumpalaikiai, 

vyrauja pastangos ir nusiteikimas juos įveikti savarankiškai. 
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Sėkminga profesinė
adaptacija (101)

Išreikšta profesinė
motyvacija (7)

Ryžtingumas ir
savarankiškumas (6)

 

pav. 5 

Sunkumų spektras platus: nuo nepakankamo pasiruošimo lygio iki darbdavio nepasitikėjimo. 

Dažniausiai minimas nepakankamas pasiruošimo lygis (55 teiginiai), pašėlęs darbo tempas (35 

teiginiai) – ši priežastis kai kuriems sutrikusio intelekto asmenims tampa sunkiai įveikiama ar visai 

neįveikiama kliūtimi. Profesinės adaptacijos bendravimo ir emociniai sunkumai (27 teiginiai) 

neatsiejami nuo bendrųjų gebėjimų ugdymo. Mokėjimą bendrauti ir susitvarkyti su savo emocijomis 

reikėtų priskirti bendriesiems gebėjimams, o šių gebėjimų neturėjimą – nepakankamam pasirengimo 

lygiui. Prie sunkumų, tiesa kol kas nedažnai, nurodomas ir užsienio kalbos barjeras (4 teiginiai). 

Neradę darbo Lietuvoje, žmonės bando užsidirbti užsienyje. Ten jų adaptaciją apsunkina užsienio 

kalbos nemokėjimas. Nurodomi sunkumai prisitaikant prie darbo specifikos (22 teiginiai) vertintini 

dvejopai: esant pakankamam pasiruošimo lygiui, jie turėtų būti nedideli, nedominuojantys. Kadangi 

kai kuriems respondentams jie buvo labai aktualūs,  tokius sunkumus tenka vertinti kaip neišvengiamą 

būtinybę, kurią pastiprina turima negalia. Su nepakankamu pasirengimo lygiu sietina ir kita nurodoma 

sunkios adaptacijos priežastis – nuovargis (13 teiginių). Darbas ne pagal specialybę (31 teiginys) ne tik 

sukelia nepasitenkinimą profesine karjera (tenka dirbti juodžiausius pagalbinius darbus), bet ir 

neleidžia sutrikusio intelekto asmeniui atsiskleisti kaip specialistui: jam reikia vėl visko mokytis iš 

naujo. Mokymai paprastai vyksta darbo vietoje, moko šalia esantys darbuotojai, kuriems dažnai trūksta 

žinių apie bendravimą su šia asmenų grupe. 
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Nepakankamas
pasiruošimo lygis (55)

Pašėlęs darbo tempas
(35)

Bendravimo ir emociniai
sutrikimai (27)

Užsienio kalbos barjeras
(4)

Sunkumai
prisitaikant(22)

Nuovargis (13)

Darbas ne pagal
specialybę(31)

 

pav. 6 

Pabrėžiama ir tarpininkavimo svarba: 10 respondentų nurodė, jog jiems labai svarbi nuolatinė 

ar epizodinė parama darbo vietoje. 9 asmenys nurodė, jog ne mažiau svarbi darbdavio moralinė 

parama. Pirmuoju atveju – ryškus tarpininko poreikis, tačiau jis dažniausiai yra nepatenkinamas ir 

neįgaliajam tenka palikti darbo vietą. Antruoju atveju neįgalusis yra palaikomas darbdavio iniciatyva 

ir tai padeda jam įveikti adaptacijos sunkumus. Savotišką tarpininkavimo vaidmenį atliko 

nepasitikintys darbuotojais darbdaviai: jausdami nuolatinę darbdavio kontrolę, neįgalieji buvo priversti 

įrodyti, jog jie verti darbo vietos. 

Sutrikusio intelekto asmenys susiduria ir su tokiomis problemomis: materialiniai nepritekliai 

(11 teiginių), sveikatos problemos (7 teiginiai), išnaudojimas (12 teiginių), stigmatizacija (8 teiginiai), 

finansiniai ir materialiniai nepritekliai kaip adaptacijos darbo rinkoje trukdžiai (87 teiginiai), sunkus 

fizinis darbas ir nuolatinis nuovargis (38 teiginiai), nepalankios ir specifinės darbo sąlygos (38 

teiginiai), neapiforminti darbo santykiai (22 teiginiai), prasti darbo įrankiai, medžiagos, nesaugi 

aplinka (13 teiginių), psichologinis profesinis nesaugumas (7 teiginiai), nestabili situacija darbovietėje 

(6 teiginiai). Dažniausiai profesinei adaptacijai nepalankia sąlyga neįgalieji įvardija finansinį 

nepriteklių, kurį sąlygoja mažas ir/ar laiku neišmokamas atlyginimas, dėl ko dirbdami jie negali 

patenkinti būtiniausių savo poreikių. Nuovargis ir nepalankios, specifinės darbo sąlygos kai kuriais 

atvejais susipina su nepakankamu pasirengimu būti darbininku, pvz.: kai rytinė ar naktinė pamaina 

įvardijama kaip sunkiai įveikiama kliūtis. 
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Iš gautų duomenų galima daryti išvadą, kad rezultatyviai integracijai į darbo rinką kliudo 

nepakankamas profesinis ir socialinis  pasiruošimas, neefektyvi socialinė parama įsidarbinimo 

situacijoje bei abejinga psichosocialinė aplinka. Taip atsitinka dėl mokymo sąlygų, kurios paprastai 

yra nutolusios nuo realių rinkos sąlygų; dėl nepakankamo mokymo institucijų bendradarbiavimo su 

potencialiais darbdaviais, tarpininkais (darbo biržos specialistais). Įrodyta, kad sutrikusio intelekto 

asmenų profesinis rengimas be paramos įsidarbinant ir prisitaikant darbo vietoje praranda didelę dalį 

prasmės. Šių asmenų, baigusių profesinio rengimo institucijas, psichosocialinės ir profesinės 

adaptacijos ypatumų analizės rezultatai įrodo, kad socialinė parama visų pirma turi būti siejama su 

pagalba įsidarbinant ir parama darbo vietoje adaptacijos periodu. Įsidarbinus patiriama daug sunkumų: 

nuo nepakankamo pasiruošimo lygio iki darbdavio nepasitikėjimo. Tie sunkumai kur kas lengviau 

įveikiami, kai atsiranda asmuo, kuris padeda išsiaiškinti kylančias problemas ir kaip jas įveikti. 

Nors sutrikusio intelekto asmenys visada buvo labai diskriminuojami, šiandien jie skatinami 

prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir jaustis visaverčiais visuomenės nariais. Be abejo, čia 

reikalinga tėvų (globėjų), pedagogų, medikų ir kitų specialistų pagalba. Sutrikusio intelekto asmenų 

dalyvavimo darbo rinkoje plėtotė įmanoma tik užtikrinant interaktyvų profesinio rengimo ir darbo 

rinkos ryšį.  

 



4.2.8. Profesinės reabilitacijos asmenims su intelekto sutrikimais ir psichikos negalia paslaugos 

teikimo analizė 

 

Galimybių studijos tikslas – išsiaiškinti profesinės reabilitacijos žmonėms, kurie turi 

psichikos ir intelekto sutrikimų, standartizavimo Lietuvoje galimybes. Studijos tikslui pasiekti per 

pastaruosius šešis mėnesius buvo atliktas kokybinis tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti dabartinę 

profesinės reabilitacijos paslaugos teikimo situaciją Lietuvoje. Nuo 2010 m. pavasario susisiekta su 

visais profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiais centrais veikiančiais Lietuvoje, kurie per 

pastaruosius metus paslaugas teikė žmonėms, turintiems psichikos ir/arba proto negalią.  

Kadangi šios studijos tikslas yra išsiaškinti, kokios yra galimybės Lietuvoje kurti profesinės 

reabilitacijos neįgaliesiems standartus, o panašių dokumentų ir susitarimų iki šiol Lietuvoje nebuvo, 

tyrėjai nusprendė remtis kitų ES šalių patirtimi rengdami tyrimo anketą. 

Jungtinės Karalystės Profesinės reabilitacijos asociacijos specialistai kartu su organizacija 

Healthy Minds at Work and Europos socialiniu fondu jau 2007 metais sukūrė standartų dokumentą 

dėl profesinės reabilitacijos paslaugos teikimo specialistams, kurie teikia profesinės reabilitacijos 

paslaugas. Išanalizavus viešai prieinamą dokumentą ir gavus raštišką leidimą naudotis Standartų 

dokumentu (žiūrėti Priedą Nr. 3), buvo sudaryta tyrimo anketa (žiūrėti Priedą Nr. 2), kuria remtasi 

siekiant galimybių studijos tikslų ir uždavinių.  

Tyrimo uždaviniai 

1. Išsiaiškinti, kokiu mąstu Lietuvoje jau teikiama profesinės reabilitacijos paslauga 

asmenims, kurie turi psichikos sutrikimų ir proto negalią. 

2. Aprašyti profesinės reabilitacijos paslaugos turinį. 

3. Išsiaiškinti, kaip užtikrinama profesinės reabilitacijos paslaugos gavėjų teisių 

apsauga. 

4. Įvertinti dabartinių Lietuvos specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugą 

psichikos ir proto neįgaliesiems profesinius įgūdžius, žinias ir patirtį, bendravimo 

įgūdžius.  

5. Apžvelgti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų administravimą ir 

viešinimo galimybes.  
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6. Aptarti dabartinio profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo efektyvumą, asmenims 

su psichikos ir proto negalia. 

7. Įvertinti įstaigų pasitenkinimą bendradarbiaujant su teritoriniais Darbo biržos 

skyriais. 

8. Išsiaiškinti lydimosios pagalbos asmeniui poreikį įsidarbinus po profesinės 

reabilitacijos.  

9. Išsiaiškinti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų poreikį turėti 

profesinės reabilitacijos paslaugos teikimo standartus. 

Atliekant Galimybių studiją buvo taikomas kokybinis tyrimo metodas – analizuoti ir pagrįsti 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems, turintiems judėjimo negalią, regėjimo 

negalią ir/ar klausos negalią standartų atsiradimo ir taikymo prielaidas ES šalyse ir Lietuvoje. 

Analizei pasitelkiami rašytiniai šaltiniai (teisės aktai, duomenų bazės, interneto tinklalapiai, 

spausdinti leidiniai), pusiau struktūruotas interviu su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių 

įstaigų atsakingais asmenimis  

Profesinės reabilitacijos paslaugos teikimo Lietuvoje situacijos išsiaiškinimui buvo naudotas 

struktūruotas interviu. Tyrėjai uždavė tuos pačius klausimus, vienodai suformuluotus ir ta pačia 

seka. “Stimulas” visiems respondentams buvo vienodas, tačiau respondentai turėjo daug laisvės 

atsakymams.  

Interviu klausimai. Anketą sudarė 9 skyriai, kiekviename skyriuje – atviri klausimai įstaigų ir 

neįgaliųjų profesinės reabilitacijos padalinių vadovams. Klausimai sudaryti remiantis Jungtinėje 

Karalystės paruoštu standartų dokumentu. Su tyrimo anketos klausimais studijos skaitytojai gali 

susipažinti Priede Nr. 1. 

Išankstinis respondentų informavimas apie interviu. Pažymėtina, kad kokybiniame tyrime 

yra mažesnė respondentų nepasitikėjimo problema, kadangi prieš atliekant interviu paprastai vyksta 

susipažinimo su respondentu procesas. Atlikus tikslinę profesinės reabilitacijos paslaugas psichikos 

ir proto neįgaliesiems teikiančių įstaigų atranką, telefonu buvo kontaktuojama su įstaigų vadovais, 

jiems paaiškinami tyrimo tikslai, kodėl interviu tyrime pasirinktas būtent tas respondentas. 

Interviu eiga. Pirmiausia buvo atliktas bandomasis interviu, kad būtų įvertintas interviu temų 

ir klausimų efektyvumas ir validumas. Po to buvo atlikti likusieji interviu su specialistais, kurie truko 

apie 1,5-2 val. Interviu vedėjas uždavė pagrindinius klausimus, buvo naudojama pokalbio forma, 
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dalyviai skatinami laisvai pasakoti. Dalyviams atsakant nepilnai arba nukrypstant nuo temos, buvo 

užduodami papildomi klausimai, prašoma paaiškinti. 

Tyrėjo vaidmuo. Atliekant interviu, buvo remtasi mokslininkų nuostatomis [Bailey, 1995], 

kad tyrime centrinis yra tyrėjo vaidmuo, kadangi interviu yra traktuojamas ne kaip “duomenų 

surinkimo” intervencija, bet kaip dinamiškas ryšys, kuris yra kuriamas tarp tyrėjo ir respondento ir jo 

rezultatai daugiausiai priklauso nuo atsiradusios empatiškos sąveikos tarp dviejų pašnekovų. 

Kitas etapas – tyrimo duomenų analizė, kurios tikslas – suprasti asmenis, jų patirtį, požiūrius, 

nuostatas, vertybines orientacijas, o ne analizuoti kintamųjų ryšius (tai būdinga kiekybiniam 

tyrimui). Atsižvelgta į tai, kad kokybinė analizė remiasi interpretacija, atskirų faktų grupavimu, 

kategorijų išskyrimu ir lyginimu, rezultatai yra aprašomi, o ne išreiškiami skaičiais. Duomenys 

analizuojami indukciniu būdu. 

Interviu duomenys buvo analizuojami trim etapais: 

Pirmasis analizės etapas:  parafrazavimas.. Respondentų astakymai parafrazuoti. 

Antrasis analizės etapas. Interpretavimas ir lyginimas. Parafrazės suskirstytos pagal temas, 

kurios buvo interpretuotos ir palygintos tarpusavyje. Aprašyme dar naudojama respondentų kalba. 

Išryškėjusios kategorijos buvo analizuotos trečiajame etape. 

Trečiasis analizės etapas – empirinis generalizavimas. Šiame etape pateikiami 

apibendrinimai ir išvados apie respondentų žinojimą ir patirtį. 

Šiame skyriuje pateikiami visų respondentų interviu 2 ir 3 analizės etapai, o pirmojo etapo 

pavyzdys pateikiamas Priede Nr. 3 

 

Šiuo metu Lietuvoje profesinės reabilitacijos paslauga žmonėms su psichikos ir proto negalia 

teikiama šiose įstaigose:  

1. Vilniuje įsikūrusiame “Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centre” (toliau - VPSRC). 

2. Radviliškyje esančiame “Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centre” 

3. Šiaulių darbo rinkos mokymo centro padalinyje, Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 

centre. 

Šie centrai yra didžiausi ir teikia daugiausia profesinės reabilitacijos paslaugų psichikos ir 

proto neįgaliesiems. Siekiant tyrimo tikslų, buvo susisiekta ir tiesiogiai kalbėtasi su šių įstaigų 

atsakingais darbuotojais. Taip pat profesinės reabilitacijos paslaugas teikia: 

4. Viešoji įstaiga “Vilties žiedas”, įsikūrusi Kaune. 
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5. Rokiškyje įsikūrusi specializuota Psichiatrijos ligoninė. 

Su įstaigomis Kaune, Šiauliuose ir Rokiškyje bendrauta elektroniais laiškais ir telefonu.  

Visos tyrime apklaustos įstaigos turi viešosios įstaigos statusą, išskyrus Lietuvos reabilitacinį 

profesinio rengimo centrą, kuris turi biudžetinės mokymo įstaigos statusą.  

Apklausus įstaigų darbuotojus sužinota, kiek iš viso darbuotojų atskirose įstaigose teikia 

profesinės reabilitacijos paslaugas sutrikusios psichikos žmonėms ir psichikos negalią turinties 

asmenims. 

Lentelė Nr. 1 

Eil. 

Nr.  

Įstaigos pavadinimas Darbuotojų skaičius 

1. VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras 19 

2.  Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras 10 

3. Šiaulių darbo rinkos mokymo centro padalinys,  

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centras 

31 

4. Rokiškio psichiatrinė ligoninė 7 

5. VšĮ Vilties žiedas 10 

 Viso:  77 

 

Matyti (Lentelėje Nr. 1), kad įstaigose, kuriose teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugas 

neįgaliesiems, tiesiogiai su klientais dirba nuo 7 iki 31 profesinės reabilitacijos specialistų. 

Dažniausiai paminėti buvo – profesijos mokytojai (Šiaulių DRMC beveik visi, Vilniaus 

Psichosocialinės reabilitacijos centre – 7). Kitos darbuotojų paminėtos profesijos – atvejo 

vadybininkai, profesijos mokytojų asistentai, darbo tarpininkai, psichologas.  

Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad paminėti ne visi specialistai, kurie reikalingi teikiant 

profesinės reabilitacijos paslaugą psichikos sutrikimų turintiems žmonėms. Pvz., Vilniaus 

psichosocialinės reabilitacijos centro direktorė pažymėjo, kad jų įstaigoje yra būtinas ir psichiatras, 

kuris teiktų neįgaliųjų atkryčio prevencijos, konsultavimo dėl ligos, vaistų ir šalutinio poveikio bei 

psichoedukacijos paslaugas.  

Kiti svarbus rodikliai siekiant išsiaiškinti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų 

šiandieninę situaciją: kiek iš viso klientų dalyvavo reabilitacijos programose, kiek jų baigė ir kiek 

klientų jau yra grįžę į darbo rinką. 
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Lentelė Nr. 2 

Eil. 

Nr.  

Įstaigos 

pavadinimas 

Baigė 

reabilitacijos 

programą 

Tęsia 

programą 

Nebaigė Įsidarbino Viso: 

1. VšĮ Vilniaus 

psichosocialinės 

reabilitacijos 

centras 

29 22 - 12 51 

2. Šiaulių darbo 

rinkos mokymo 

centro padalinys 

9 14 9 6 32 

3.  Lietuvos 

reabilitacinis 

profesinio rengimo 

centras 

9 3 - nežinoma 12 

4. Rokiškio 

psichiatrinė 

ligoninė 

5 - - Nežinoma 5 

5. VšĮ Vilties žiedas 3 - - 0 3 

 Viso: 55   18 103 

 

Pokalbių su įstaigų atstovais metu pavyko sužinoti, kiek per pastaruosius pusę metų 

neįgaliųjų pradėjo dalyvauti profesinės reabilitacijos programose ir kiek iš dalyvių sėkmingai baigė 

programas. Duomenys pateikti lentelėje Nr. 2 Kai kurie centrai papildė savo atsakymus: pateikė 

duomenis apie tai, kiek neįgaliųjų dar tęsia mokymo programas, kiek iš jų nebaigė ir kiek įsidarbino. 

Kai kurios įstaigos galėjo tiksliai pasakyti, kiek jų klientų vėl grįžo į darbo rinką (pvz., Šiaulių 

DRMC – 6, o VPSRC - 12), o kitos – ne, pvz. Rokiškio psichiatrinės ligoninės darbuotojai neturi 

duomenų apie klientų įsidarbinimą, nes klientai po gydymosi ligoninėje gali išvykti gyventi visai į 

kitą šalies rajoną. Galima paminėti ir tai, kad Šiaulių DRMT atstovai atkreipė dėmesį į tai, kad net 4-

iems profesinės reabilitacijos programos klientams buvo nutrauktos programos įsidarbinimo etape.  

Tyrėjams buvo aktualu išsiaiškinti tai, kiek ilgai apklausiamos įstaigos jau teikia profesinės 

reabilitacijos paslaugas. Rezultatai pateikti Lentelėje Nr. 3 
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Lentelė Nr. 3  

Eil. 

Nr.  

Įstaigos pavadinimas Profesinės reabilitacijos 

paslaugos teikimo pradžia 

1. VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras Nuo 2009 m. kovo 27 d.  

2.  Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Nuo 2006 metų 

3. Šiaulių darbo rinkos mokymo centro padalinys Nuo 2009 metų 

4. Rokiškio psichiatrinė ligoninė Nuo 2008 metų 

5. VšĮ Vilties žiedas 2007 metų 

 

Iš lentelėje pateiktų duomenų galima matyti, kad profesinės reabilitacijos paslaugos pradėtos 

teikti ne taip senai: ilgiausią patirtį šioje srityje turi Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro 

ir VšĮ Vilties žiedas įstaigos specialistai, atitinkamai nuo 2006 m. ir 2007 m.  

Kaip asmenys su negalia patenka į profesinę reabilitaciją? 

Visų pirma asmuo, kuris nuo pat gimimo turi vienokių ar kitokių raidos ar intelekto  

sutrikimų, ir tas asmuo, kuris būdamas visiškai sveikas vieną dieną suserga psichikos liga, dėl 

sveikatos problemų kreipiasi į arčiausiai jo gyvenamosios vietos esantį Psichikos sveikatos centrą 

(Lietuvoje jų yra 80) arba tiesiai į psichiatrinę ligoninę (šalyje yra 11). Asmenys su intelekto 

sutrikimais sulaukę 18 metų ir asmenys, susirgę psichikos liga, gavę diagnozę ir nedirbę ilgiau nei 

120 dienų per pastaruosius metus, medikų (jo gydančio psichiatro) yra siunčiami į artimiausią 

NDNT skyrių dėl prarasto darbingumo lygio nustatymo. Įstatymu jau yra nurodyta, kad asmens 

gydytojas gali iš karto rekomenduoti asmeniui profesinę reabilitaciją ir tokiu tikslu siųsti į NDNT, 

tačiau tokia praktika šalyje reta. 

Labai svarbu paminėti, kad iki 2013 m. bus įkurta 20 dienos stacionarų prie PSC. Šiuose 

naujuose centruose bus galima vertinti ir siūlyti asmenims su negalia dalyvauti profesinėje 

reabilitacijoje. Šiandien dauguma PSC ir psichiatrinių ligoninių padalinių teikia ir psichosocialinės 

reabilitacijos paslaugas, kurių viena iš sudėtinių dalių yra profesinė reabilitacija. Prieš pradedant 

smulkiai analizuoti pačią profesinės reabilitacijos paslaugą, būtina paminėti, kad tiek medicinos, tiek 

socialines paslaugas teikiančių įstaigų bendradarbiavimas yra būtinas siekiant kuo geresnės bendros 

paslaugų grandinės kokybės. 
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Įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas amsenims, turinties psichikos sutrikimų 

ir proto negalią, atstovų teigimu klientai pas juos ateina turėdami teritorinės darbo biržos siuntimą 

profesinei reabilitacijai. Kai kurie klientai ateina norėdami įgyti naują specialybę, o kiti siekia 

atstatyti prarastus anksčiau įgytos specialybės įgūdžius. Įstatymo nustatyta tvarka neįgalus asmuo, 

kuriam NDNT vertinimo metu nustato profesinės reabilitacijos poreikį, per 3 dienas turi registruotis 

teritorinėje darbo biržoje. Nesant galimybės asmens gyvenamoje aplinkoje gauti profesinės 

reabilitacijos paslaugą, jis yra siunčiamas į vieną iš artimiausių centrų.  

Kelių respondentų nuomonės išsiskyrė pasiteiravus, ar neįgalieji, siunčiami į konkrečius 

reabilitacijos centrus, būna tinkamai įvertinti. Vilniaus Psichosocialinės reabilitacijos centro vadovė 

teigė, kad jeigu jiems tenka pažinti psichikos negalią turintį asmenį dar prieš jam apsilankant darbo 

biržoje, jie atlieka preliminarų vertinimą, siekdami išsiaiškinti asmens tikrąją motyvaciją profesinei 

reabilitacijai. Po neformalaus preliminaraus vertinimo įstaiga net 50 proc. besikreipiančių asmenų 

nerekomenduoja pradėti ilgalaikio dalyvavimo programoje. Radviliškyje įsikūręs Lietuvos 

reabilitacinis profesinio rengimo centras atsakė, kad jiems atsiunčiami klientui būna 100 proc. 

tinkamai pasiruošę mokytis ir konkrečiai žino, kokios specialybės jie nori išmokti. Šiaulių DRMT 

vadovė irgi atkreipė dėmesį į tai, kad “nėra reglametuota įstatymu, jog profesinės reabilitacijos 

centrai vykdytų ar vertintų klientų pasiruošimą dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, tačiau 

centras bendradarbiauja su NDNT bei darbo birža vertinant klieto tinkamumą ir pasirengimą 

dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje”.  

Iš esmės, galima sakyti, kad visi 5 tyrimo metu apklausti centrai, teikdami neįgaliesiems 

profesinės reabilitacijos paslaugą, laikosi įstatymo nustatytos tvarkos ir teikia reabilitaciją keturiais 

etapais: 

I. Profesinių gebėjimų įvertinimas; 

II. Profesinis orientavimas ir konsultavimas; 

III. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir lavinimas; 

IV. Pagalba įsidarbinant. 

Kiekvienam programoje pradedančiam dalyvauti asmeniui yra sudaroma teritorinės darbo 

biržos rekomenduojama Individuali programa. Šioje Individualioje programoje nurodomi profesinės 

reabilitacijos etapai, jų trukmė, pasirinkta mokymo programa bei koks darbuotojas bus atsakingas už 
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konkrečios paslaugos teikimą.  Šalia šios programos, pvz., VPSRC, dar turi ir atskirą įsidarbinimo 

planą, kuriame nuo pat pirmos dienos su klientu pradedama kalbėti apie būsimą įsidarbinimą.  

Pirmasis profesinės reabilitacijos etapas – Profesinių gebėjimų vertinimas – trunka 5 dienas. 

Įvairūs centrai skirtingai atlieka šį vertinimą, pvz., Radviliškyje įsikūręs centras naudoja “Melbos” 

metodiką. 

Antrajame etape, visi apklausti centrai teikia Profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugą (dažniausiai trunka 5 dienas). Iš tikrųjų, tai du didieji Lietuvoje veikiantys profesinės 

reabilitacijos centrai stipriai akcentavo, kad pirmieji du šiuo metu įstatymu reglamentuoti profesinės 

reabilitacijos etapai turėtų būti sukeisti vietomis, nes jų seka nelogiška ir nepasiteisina praktikoje dėl 

to, kad asmuo iš darbo biržos ateina jau su siuntimu mokytis konkrečios profesijos. Tada iš naujo 

vertinama, ar jam tinka ir patinka ta profesija, o po to iš naujo orientuojama ir konsultuojama. Tačiau 

abu centrai pabrėžė, kad apskritai profesinės reabilitacijos programos pradžioje (Lietuvos 

reabilitacinio profesinio rengimo centro teigimu) arba net visos profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo eigoje (VPSRC teigimu) turėtų būti ugdomi bendrieji kasdieniniai ir socialiniai neįgaliųjų 

įgūdžiai.  

Kituose profesinės reabilitacijos programos etapuose – Profesinių įgūdžių atstatymas ir 

lavinimas bei Pagalba įsidarbinant – atskiri centrai skirtingai teikia paslaugas. Bet visi centrai 

vienodai teigė, kad tiek patį profesijos įgūdžių lavinimo etapą, tiek pagalbą įsidarbinant pagal savo 

kompetencijas teikia įstaigų profesijos mokytojai bei darbo tarpininkai, kuriuos kruopščiai tikrina 

teritorinių darbo biržų ir valstybinės darbo biržos atstovai. 

Pasiteiravus apie klientų teisių apsaugą, plačiausiai visas klientų teises aprašė Šiaulių darbo 

rinkos mokymo centro padalinio atstovai.  

Anot jų, kliento teisės sudaro galimybę:  

 teikti pasiūlymus centro administracijai dėl paslaugų gerinimo bei teikimo; 

 reikalauti, kad būtų sudarytos palankios mokymosi bei darbo sąlygos; 

 reikalauti, kad mokymosi sąlygos bei priemonės būtų pritaikytos neįgalaus asmens 

poreikiams; 

 reikalauti papildomų paslaugų teikimo;  

 gauti individualias bei grupines konsultacijas;  

 reikalauti nakvynės bei maitinimo paslaugų užtikrinimo; 
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 konsultuotis su medicininės reabilitacijos specialistais bei neįgaliųjų įdarbinimo 

specialistais; 

 gauti reikiamą informaciją apie neįgaliųjų mokymosi bei įdarbinimo galimybes; 

 reikalauti profesinių įgūdžių įvertinimo, profesinio orientavimo bei konsultavimo, 

profesinių įgūdžių atkūrimo bei naujų išugdymo bei pagalbos įsidarbinant paslaugų;  

 naudotis informacinio centro fondais, internetu, mokymo klasėmis, laboratorija; 

 sudaryti mokymo, praktinio mokymo sutartis su Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 

centru ir praktinio mokymo įmone; 

 palikti darbo, mokymo vietą, jei patikėtas darbas kenkia neįgalaus mokinio sveikatai arba 

jo sveikata pablogėja,  

 esant rimtoms priežastims, reikalauti individualaus mokymo plano koregavimo, 

pateikiant raštiškus įrodymus Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centro vadovui. 

Taip pat galima pažymėti, kad, pavyzdžiui, Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje paslaugas 

gaunantiems psichikos sutrikimų turintiems asmenims yra užtikrinama teisė į informaciją, teisė 

susipažinti su įrašais savo bylos dokumentuose bei teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.  

Respondentai norėjo atkreipti dėmesį ne tik į klientų teises, bet ir į pareigas. Dažniausiai jos 

yra: susipažinti su Vidaus tvarkos taisyklėmis, nustatytomis valandomis lankyti užsiėmimus, atvykti 

blaiviam, neapsvaigus, elgtis mandagiai, netrikdyti darbo atmosferos, racionaliai naudoti 

materialines įstaigos vertybes, atlyginti įstaigai padarytą žalą, prisiimti atsakomybę už įsidarbinimą 

ir kt. 

Bandant išsiaiškinti, ar įstaigos, teikdamos profesinės reabilitacijos paslaugą, 

bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, paaiškėjo, kad visi centrai aktyviai bendradarbiauja su 

teritorinėmis darbo biržomis, vietinėmis socialinėmis įmonėmis bei kt. darbdaviais dėl praktikos 

vietų. VšĮ Vilties žiedas nurodė, kad yra socialinių įmonių asociacijos narys, todėl bendradarbiauja 

su kt. socialinėmis įmonėmis įdarbinimo klausimais, bendrauja su kitais profesinės reabilitacijos 

centrais bei gydytojais. Šiaulių DRMC atstovė pažymėjo, kad šiuo metu jie rengia susitikimus ir 

pristatymus apie naujai teikiamą paslaugą. Taip pat konsultuojasi su Suagusiųjų psichoterapijos 

skyriumi bei “Šiaulių reabilitacijos centru”. VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro 

vadovė nurodė, kad jų įstaigai labai dažnai ir daug tenka bendradarbiauti su įvairiuose Vilniaus 

mikrorajonuose įsikūrusiais Psichikos sveikatos centrais. 
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Tyrėjams buvo įdomu sužinoti, kokia kliento perkėlimo tvarka vyrauja įstaigose, jei 

paslaugos teikimo eigoje pastebimas kliento sveikatos ir/ar psichologinės būsenos pablogėjimas. 

Šiaulių DRMC atstovės teigimu “pablogėjus kliento sveikatai, jis gali gydytis 60 kalendorinių dienų, 

profesinės reabilitacijos programą atidedant tiek laiko, kiek jis sirgo. Jeigu asmeniui su psichikos 

negalia arba intelekto sutrikimu stipriai pablogėja sveikata ir dėl to jis nebegali tęsti mokymo 

programos, klientui yra nutraukiama profesinės reabilitacijos programa atnešus gydytojo pažymą 

pagal 027 A formą. Ši priežastis yra įvardijama kaip objektyvi.” Ko gero, tik Rokiškio psichiatrinės 

ligoninės, kurioje profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos ilgą laiką, pacientai pablogėjus 

sveikatai tiesiog perkeliami į kitą skyrių, o sveikatai pagerėjus jie gali toliau tęsti profesinės 

reabilitacijos programą.  

Profesinės reabilitacijos paslaugos paskutinis etapas yra įsidarbinimas. Po mokymo 

programos baigimo ir baigiamųjų užduočių atlikimo, kiekvienam dalyviui visi centrai įteikia 

baigimo pažymėjimus. Viešosios įstaigos “Vilties žiedas” teigimu, pagalbos įsidarbinant etapui yra 

skiriamos tik 5 darbo dienos, kurių metu “specialistai ieško būdų padėti klientui įsidarbinti: 

formuojami darbo paieškos įgūdžiai (rašomas CV, motyvacinis laiškas, pravedami pokalbiai, kaip 

pasiruošti pokalbiui su darbdaviu, kaip elgtis pokalbio metu ir kt.), organizuojami susitikimai su 

potencialiais darbdaviais, jei reikia – pateikiama kliento charakteristika darbdaviui.” Jeigu klientas 

neįsidarbina po profesinės reabilitacijos baigimo vienerius metus, jam gali būti teikiamos įvairios 

konsultacijos. VšĮ Vilniaus Psichosocialinės reabilitacijos centro vadovė teigė, kad asmenims su 

sunkiais psichikos sutrikimais grįžti į darbo rinką sunku. Siekdami apsisaugoti nuo nesėkmingų 

patirčių, jie sukūrė “Pozityvaus patyrimo grupę”, kurioje klientai, sėkmingai įsidarbinę, dalinasi 

teigiama patirtimi su kitais klientais. Šis centras, beje, vienintelis iš visų tirtų, apie būsimą 

įsidarbinimą su klientu pradeda kalbėti nuo pirmos profesinės reabilitacijos dienos. Ir vis tiek, 

specialisčių teigimu, klientams “nelabai sekasi”. Dar daugiau, jie yra sulaukę tokių pareiškimų iš 

psichikos negalią turinčių žmonių: “Aš esu neįgalus ir prašau nelįskit man į akis” arba “Prašau 

manęs neieškoti darbo klausimais.” 

Kliento teisių apsauga. Labai svarbus profesinės reabilitacijos paslaugos komponentas yra 

siekis užtikrinti klientų pagrindinių teisių apsaugą. Tyrime buvo siekta išsiaiškinti, kaip įstaigų 

specialistai užtikrina klientų teisių apsaugą.  

Sužinota, kad beveik visos įstaigos, išskyrus specializuotą Rokiškio psichiatrijos ligoninę, 

norėdamos užtikrinti sąmoningą klientų sutikimą dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje,  
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supažindina klientus su paslaugų teikimo sutartimi. Kai kuriose įstaigose, pvz., Vilniaus 

psichosocialinės reabilitacijos centre ir Šiaulių darbo rinkos mokymo centro padalinyje, atvejo 

vadybininkai skiria nemažai laiko, kad su klientu aptartų sutarties sąlygas. Vilniaus centro 

darbuotojas netgi siūlo klientui parsinešti sutartį namo, atidžiai perskaityti ir tik kito susitikimo metu 

sutartis pasirašoma dviem kopijomis. 

VšĮ Vilties žiedas atstovės nurodė, kad jų įstaigos darbuotojai tai pat pasirašo 

konfidencialumo sutartį, kuria stengiamasi užtikrinti informacijos saugumą. Be kliento sutikimo 

konfidenciali informacija gali būti suteikta tik tiek, kiek tai būtina kliento interesams apsaugoti. 

Pažymėtina, kad informacija apie klientą išskirtiniais atvejais gali būti teikiama valstybės 

institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie klientą be jo 

sutikimo. Šiaulių DRMC paminėjo, kad jų įstaigoje informacija apie klientus yra saugoma bei 

koduojama, duomenys laikomi pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje. Radviliškyje veikiantis 

profesinės reabilitacijos centras pabrėžė, kad suteikti informaciją įstaigoms apie mokinius gali tik 

raštu.  

Asmenims, kurie turi psichikos ir intelekto sutrikimų, yra svarbus darbuotojų santykių su 

klientais reglamentavimas. Šioje srityje gali pasitaikyti atvejų, kai profesinės ribos yra pažeidžiamos. 

Dėl to, pvz. Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro darbuotojai yra įpareigoti susipažinti ir 

parašu patvirtinti “Darbuotojo konfidencialumo dėl santykių su klientu pasižadėjimą”.  

Pasiteiravus, kaip klientai yra atstovaujami ir kaip jų teisės ginamos, sužinota, kad daugelyje 

įstaigų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantys specialistai – atvejo vadybininkai, darbo 

tarpininkai, socialiniai darbuotojai – turi siekti užtikrinti, kad įvairiuose profesinės reabilitacijos 

programos etapuose būtų teikiamos geriausios ir asmens teises saugančios paslaugos. Rokiškio 

psichiatrinė ligoninė, Šiaulių DRMC ir Radviliškyje įsikūręs centras bendrose įstaigos vidaus 

taisyklės yra numatę, kaip užtikrinamos klientų teisės ir kaip jie atstovaujami. Išskirtiniais atvejais 

specialistai dėl asmenų, kurie turi psichikos sutrikimų, gali kreiptis į „Pacientų patikėtinį“, kuris gali 

atstovauti asmenį teisminiuose procesuose.  

Taip pat visų įstaigų Vidaus tvarkos taisyklėse numatyta, kaip užtikrinti nelaimingtų 

atsitikimų prevenciją. Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centre prie visų mechanizmų yra 

pakabintos instrukcijos, kaip saugiai elgtis su įrengimais. VšĮ Vilties žiedas yra paskirtas asmuo, 

atsakingas už darbų saugos ir sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymą.  



 103 

Visose tirtose įstaigose yra reglamentuota skundų priėmimo ir sprendimo tvarka, kuri 

patvirtinta dokumente „Pacientų skundų ir prašymų nagrinėjimo procedūra”. Profesinės reabilitacijos 

programos dalyviai turi teisę pareikšti skundą dėl jo netenkinančių paslaugų. Į pareikštus skundus 

administracijos darbuotojai privalo atsakyti per 10 dienų.  

Darbuotojų profesionalumo palaikymas. Pirminis reikalavimas visiems profesinės 

reabilitacijos specialistams visose tirtose įstaigose yra aukštasis universitetinis arba neuniversitetinis 

išsilavinimas. Respondentai pažymėjo, kad įvairūs profesinę reabilitaciją teikiantys darbuotojai yra 

įgyję savo srities (socialinio darbo, profesijos mokymo) išsilavinimą ir tai yra minimalus privalomas 

reikalavimas. Kai kurie profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantys specialistai yra įgyję ir 

papildomą kvalifikaciją, pvz., Radviliškyje įsikūrusio Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo 

centro darbuotojai – profesijos mokytojai – Šiaulių universitete yra įgyję specialiosios pedagogikos 

bei socialinės pedagogikos kvalifikacijas (jų trukmė 120 val.). 

Kitas svarbus reikalavimas specialistams, kurie nori dirbti profesinės reabilitacijos srityje yra 

darbo patirtis. Reikia pažymėti, kad tyrimo metu išsiaiškinta, kad Šiaulių DRMC, Kauno VšĮ 

“Vilties žiedas” bei Rokiškio psichiatrinė ligoninė reikalauja, kad darbuotojai turėtų minimalią 3 

metų darbo patirtį šioje srityje. Tuo tarpu Vilniaus Psichosocialinės reabilitacijos centro direktorė 

pažymėjo, kad jie neturi reikalavimo darbuotojams turėti minimalią darbo patirtį, nes iki šiol 

Vilniuje nebuvo teikiama profesinės reabilitacijos paslauga asmenims su psichikos sutrikimais ir jie 

yra pirmieji. Radviliškio centro direktorius irgi neišsakė, koks būtų minimalus reikalavimas darbo 

patirčiai, bet pažymėjo, kad dauguma jų centro darbuotojų dirba jau 10 metų ir yra įgyje pakankamai 

patirties.  

Pasiteiravus apie kitus įstaigoje dirbančių specialistų kvalifikacinius reikalavimus, Šiaulių 

DRMC atstovė nurodė tokius kriterijus: 

Ergoterapeutas: 

- Aukštasis arba jam prilygintas medicininis (biomedicininis) arba sveikatos priežiūros 

studijų krypties išsilavinimas; 

- Ne trumpesnė nei 1 metų darbo patirtis dalyvaujant profesinės reabilitacijos veikloje. 

Kineziterapeutas: 

- Aukštasis arba jam prilygintas medicininis (biomedicininis) arba sveikatos priežiūros 

studijų krypties išsilavinimas; 

- Ne trumpesnė nei 1 metų darbo patirtis dalyvaujant profesinės reabilitacijos veikloje. 
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Socialinis darbuotojas arba atvejo vadybininkas: 

- Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas socialinių mokslų srityje; 

- Ne trumpesnė nei 2 metų darbo patirtis dalyvaujant profesinės reabilitacijos veikloje. 

Profesijos mokytojai: 

- Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas; 

- Ne trumpesnė nei 2 metų darbo patirtis atliekant profesijos mokytojo pareigas.  

Psichologas: 

- Aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygintas išsilavinimas socialinių mokslų 

srityje; 

- Ne trumpesnė nei 2 metų darbo patirtis dalyvaujant profesinės reabilitacijos veikloje.  

Visų įstaigų specialistai yra įpareigoti laikytis įstaigoje pavirtinto Etikos kodekso 

reikalavimų.  

Socialinių paslaugų srityje jau daugelį metų kalbama apie socialines paslaugas teikiančių 

profesionalų (socialinių darbuotojų, atvejo vadybininkų, darbo tarpininkų, ir kt.) poreikį atlikti savo 

darbo analizę. Visose kokybiškas paslaugas teikiančiose socialinėse įstaigose specialistams 

privalomas nuolatinis savo darbo reflektavimas, analizavimas, išorinė priežiūra. Dėl to yra būtinos 

individualios ir grupinės supervizijos. Siekiant išsiaiškinti, ar profesinės reabilitacijos paslaugas 

neįgaliesiems teikiantys specialistai turi galimybę gauti savo darbo supervizijas, sužinota, kad visose 

tiriamose įstaigose, išskyrus Rokiškio psichiatrinę ligoninę, šiuo metu tokia galimybė yra. VšĮ 

Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centre supervizijos teikiamos reguliarių komandos 

susirinkimų metu. Įstaiga turi galimybę gauti ir išorinių supervizijų (grupinių bei individualių) 

konsultacijas. Lietuvos reabilitaciniame profesinio rengimo centre kiekvienam neseniai dirbančiam 

darbuotojui yra paskiriamas patyręs ir kompetetingas mentorius, kuris nuolat konsultuoja jauną 

specialistą.  

Svarbus palaikymas profesinės reabilitacijos darbuotojams galėtų būti šios srities specialistų 

asociacijos sukūrimas ir efektyvus jos darbas. Kol kas Lietuvoje tokios asociacijos nėra, bet žinoma, 

kad įstaigos VšĮ Vilties žiedo darbuotojai bando ją kurti. Vilniaus PSRC direktorės pavaduotoja 

pažymėjo, kad jeigu būtų tokia asociacija ir ji atliktų savo vaidmenį, tai būtų naudinga daugumai 

šioje srityje dirbančių specialistų.  

Specialistų turimos žinios ir įgyti bendravimo įgūdžiai. Tyrimo metu įstaigose dirbančių 

profesinės reabilitacijos specialistų turimos žinios bei turimi bendravimo įgūdžiai buvo vertinami 
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subjektyviai, remiantis tik apklausiamų įstaigų vadovų bei profesinės reabilitacijos padalinių vadovų 

nuomone. Kiekvienai turimų žinių ir įgytų bendravimo įgūdžių kategorijai įvertinti respondentams 

buvo pateikti trys pasirinkimų variantai: pakankamai geros žinios/įgūdžiai, vidutiniškos turimo 

žinios/įgūdžiai ir prastos žinios/įgūdžiai.  

Trumpai apžvelgiant visus gautus atsakymus, galima paminėti, kad visuose didžiuosiuose 

Lietuvoje veikiančiuose profesinės reabilitacijos centruose dirbantys ir profesinės reabilitacijos 

paslaugą teikiantys specialistai yra gerai arba iš dalies susipažinę su:  

 profesinės reabilitacijos teorija ir praktika; 

 dabartine Lietuvos darbo rinkos situacija bei Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu; 

 teorija bei praktika, kaip parinkti, padėti išlaikyti darbą ir/arba grąžinti klientą į 

buvusį darbą; 

 fiziniais, psichologiniais bei socialiniais psichikos ir proto negalios aspektais; 

 su neįgaliaisiais susijusiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei pašalpų skyrimo 

tvarka neįgaliesiems; 

 su bendrąja profesinės reabilitacijos politika. 

Ekspertai sužinojo, kad Lietuvos Reabilitacinio profesinio rengimo centre dirbančių 

profesinės reabilitacijos specialistų dėka, buvo išleistas pirmasis lietuviškas vadovėlis apie 

profesinės reabilitacijos teoriją ir praktiką pavadinimu “Profesinės reabilitacijos programos 

įgyvendinimo Praktinis vadovas” (2008) bei “Profesinės reabilitacijos programos užduočių rinkinys” 

(2008). Deja, leidinio tiražas yra tik keli vienetai, tačiau, kasdieniniame įstaigos darbe, profesionalai 

naudojasi jau sukurta metodika.  

Profesinė reabilitacija, kuri yra skirta žmonėms su negalia, reikalauja labai gerų bendravimo 

įgūdžių. Specialistas, neturintis puikių komunikabilumo, konfliktų sprendimo ar derybinių įgūdžių, 

negalės gerai atlikti savo darbo. Trumpai apibendrinus tyrimo rezultatus, visų apklaustų centrų 

atstovų teigimu, jų specialistų bendravimo įgūdžiai: komunikabilumas; gebėjimas pildyti 

dokumentaciją; konfliktų sprendimo; argumentuotų sprendimų priėmimo ir derybiniai gebėjimai yra 

geri.  

Tyrėjams buvo svarbu sužinoti, kur buvo įgytos ir kaip tobulinamos darbuotojų žinios bei 

bendravimo įgūdžiai profesinės reabilitacijos srityje. Lentelėje Nr. 4 išvardinti visų įstaigų atsakymai 

apie tai, kur darbuotojai įgyjo žinių.  
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Lentelė Nr. 4 

Eil. 

Nr.  

Tyrime dalyvavusios įstaigos 

pavadinimas 

Kur buvo įgytos profesinės reabilitacijos žinios ir 

reikalingi bendravimo įgūdžiai? 

1. VšĮ Vilniaus psichosocialinės 

reabilitacijos centras 
 Stažuotė “Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: 

pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir 

praktika"(Olandija) 

 VPSRC įgyvendino projektą „Profesinės 

reabilitacijos centro žmonėms su psichikos negalia 

darbuotojų mokymai.“ ( BPD2004-ESF-2.3.0-03-

05/0013) pagal Lietuvos 2004–2006 m. BPD 2.3 

priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė 

integracija“. 

 Teoriniai praktiniai mokymai taikyti asmens 

vertinimo metodikas: AFES
TFK

 : Asmens 

funkcionavimo efektyvumo skalė, LPIK: Lietuviška 

profesinių interesų klausimynas ir Psichosocialinio 

streso ir jo įveikos įvertinimas” 

 „Kognityvinės elgesio terapijos(KET)“ teoriniai – 

praktiniai mokymai 

 Asmeninis specialistų domėjimasis šia profesija.  

 

2.  Lietuvos reabilitacinis profesinio 

rengimo centras 
 Susipažinimas su profesinės reabilitacijos sistema 

Švedijoje: struktūra, neįgaliųjų profesiniu 

orientavimu ir konsultavimu, profesine reabilitacija, 

pagalba įsidarbinant, šių veiklų vykdymo metodika 

bei profesinės reabilitacijos infrastruktūra. 

 Klaipėdos universitete mokymų ciklas: Socialinės 

paramos neįgaliesiems jų įdarbinimo situacijoje 

programa darbo biržos specialistams, pedagogams, 

kitiems mediatoriams. 

 Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimas: turinys, principai ir naujausios tendencijos 

(Valakupių reabilitacijos centre). 

 Karjeros centras: interaktyvi platforma negalios ir 

karjeros suderinamumui konkurencingoje darbo 

rinkoje. 

 Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės 

užtikrinimas ir tobulinimas (Valakupių reabilitacijos 

centre). 

3. Šiaulių darbo rinkos mokymo 

centro padalinys,  

Neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos centras 

 Mokydamiesi aukštosiose mokyklose; 

 Dalyvaudami kvalifikacijos kėlimo kursuose; 

 Dalyvaudami tarptautinėse stažuotėse, mokymuose; 

 Bendradarbiaudami ir keisdamiesi patirtimi su kitais 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiais 

centrais tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio šalyse; 
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 Atlikdami mokslinius tyrimus, eksperimentus, 

kurdami naujas paslaugas klientams bei jas diegdami. 

 

4. Rokiškio psichiatrinė ligoninė  Dalyvauta projekte “Novatoriškos psichikos 

neįgaliųjų profesinės reabilitacijos” programos 

mokymuose. 

5. VšĮ Vilties žiedas  A.P.L.L.E kursuose (skirta darbui su sutrikusio 

intelekto asmenimis),  

 Šiaulių universiteto tęstinių studijų instituto 

mokymuose „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 

procesas ir jo optimizavimo galimybės“,  

 VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ rengti 

mokymai „Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės 

užtikrinimas ir tobulinimas“,  

 Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 

organizuotuose mokymuose „Specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo programa“,  

 UAB „I.R.S. konsultantai“ mokymo kursas „Kokybės 

vadybos mokymai. ISO 9001 reikalavimų analizė. 

 UAB „Baltijos personalo strategijos projektas“ 

organizuotoje mokymo programoje „Psichologija ir 

sociologija“;  

 konsultavimo įmonės „Lokada“ organizuotame 

seminare „Profesionalus klientų aptarnavimas“ ir 

pan. 

 

 

Siekiant užtikrinti kokybiškas profesinės reabilitacijos paslaugas, kiekviena tokias paslaugas 

teikianti įstaiga turi laikytis Lietuvos Respublikos teisinių reikalavimų įstaigos administravimo 

srityje. Tyrėjai, atsižvelgdami į kitų šalių patirtį, teiravosi, ar įstaigos laikosi šio reikalavimo.  

Iš visų penkių apklaustų įstaigų vadovų sužinota, kad jie laikosi LR įstatymų ir kitų teisės 

aktų įstaigos administravimo srityje. Teikiamos profesinės reabilitacijos programos yra patvirtintos 

ir įtrauktos į Darbo rinkos mokymo tarnybos neformaliojo mokymo programų sąvadą. Radviliškio 

centro direktorius pastebėjo, kad jeigu jie mokytų nelicenzijuotų programų, įstaigai grėstų bausmė 

iki 600 Lt. 

Įstaigų vadovai paminėjo, kad jų įstaigose nuolat vykdomas planinis vidinis auditas. VšĮ 

Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro Profesinės reabilitacijos padalinio vadovė bei Šiaulių 

DRMC padalinio vadovė teigė, kad teritorinė darbo birža juos tikrina kas 3 mėnesius, o kiti įstaigoje 
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vykdomi projektai tikrinimi kas 6 mėnesius. Nuolatinis paslaugų teikimo kokybės vertinimas vyksta 

reguliariuose komandos susirinkimuose, atliekamos savianalizės, svarstomi klientų pasiūlymai. VšĮ 

Vilties žiedas atstovė pažymėjo, kad jų “įstaigos auditas vykdomas pagal ISO 9001 reikalavimus. 

Vidaus auditą vykdo 5 apmokyti vidaus auditoriai pagal audito planą. Išorinį auditą vieną kartą per 

metus vykdo išorės auditoriai.” 

Kiekvienai socialines paslaugas teikiančiai įstaigai yra privaloma nuolat atsižvelgti į klientų 

požiūrį į teikiamas paslaugas ir jų gerinimą. Įstaiga, nekreipianti dėmesio į savo klientų nuomonę, 

rizikuoja prarasti klientus ir sustabdyti veiklą. Nesvarbu, ar tai yra asmenys su psichikos sutrikimais 

ar asmenys su intelekto sutrikimais, kiekvienas žmogus turi nuomonę apie jam teikiamą pagalbą. 

Džiugu, kad profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos turi įvairių būdų, kaip sužinoti 

klientų nuomonę apie paslaugas. VšĮ „Vilties žiedas” po programos baigimo prašo klientų užpildyti 

„Grįžtamojo ryšio anketą”, kurioje galima nurodyti savo pastabas ir pasiūlymus. Anketos rezultatai 

yra apibendrinami, aptariami ir į juos atsižvelgiama, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas 

ateityje. Šiaulių DRMC ir Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro darbuotojai taip pat 

anketų pagalba prieš paslaugų teikimą ir po programos pabaigos kalbasi su klientais apie suteiktų 

paslaugų kokybę. Vilniaus Psichosocialinės reabilitacijos centre vyksta kassavaitiniai klientų 

bendrieji susirinkimai, kurių metu prašoma klientų išsakyti savo nuomonę apie teikiamas paslaugas.  

Kiekviena tyrime apklausta įstaiga siekia viešinti savo įstaigos tikslus, teikiamas paslaugas 

bei supažindinti Lietuvos visuomenę su savo veiklomis. Tokiu tikslu visi centrai turi sukūrę 

internetines svetaines, kuriose skelbiama viešai prieinama informacija (Lentelė Nr. 5). Įstaigos 

aktyviai naudojasi ir kitomis viešinimo priemonės, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų sužinotų 

apie profesinės reabilitacijos galimybes.  
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Lentelė Nr. 5 

Eil. 

Nr.  

Įstaigos pavadinimas Savireklama 

1. VšĮ Vilniaus psichosocialinės 

reabilitacijos centras 

- www.protnamis.lt 

- ruošiami informaciniai lankstinukai, plakatai ir kt. 

leidiniai 

- vieną kartą metuose organizuojama Atvirų durų diena, 

kurios metu visi norintys žmonės gali susipažinti su 

įstaiga “iš vidaus”. 

2.  Lietuvos reabilitacinis profesinio 

rengimo centras 

- www.lrprc.projektas.lt 

- informacija Švietimo ministerijos leidiniuose 

- rajono spaudoje, respublikinėje spaudoje 

- reklama Šiaulių ir Panevėžio TV 

- informacija bendruose informaciniuose leidiniuose 

- paruošti stendai 

- dalyvavimas parodose ir mugėse 

 

3. Šiaulių darbo rinkos mokymo 

centro padalinys 

- http://www.mokymocentras.lt 

- susitikimai ir paslaugų pristatymai neįgaliųjų 

organizacijose, draugijose, NDNT, darbo biržoje; 

- reklaminiai filmukai per Šiaulių TV, straipsniai 

spaudai; 

- reklaminės brošiūros.  

4. Rokiškio psichiatrinė ligoninė -  www.rpl.lt  

- paslaugos šiuo metu nereklamuojamos viešai, nes yra 

skirtos specifiškai ligoninės pacientams 

5. VšĮ Vilties žiedas - www.viltiesziedas@bendruomenes.lt 

- informacija pateikiama Lietuvos darbo biržos 

tinklapyje, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

komisijos skyriuose; 

- reklama internete, per TV, straipsniai laikraščiuose; 

- negalią turinčių asmenų artimųjų susitikimuose. 

 

Atliekant Galimybių studiją buvo aiškinamasi, ar dabartinė profesinės reabilitacijos poreikio 

nustatymo tvarka tenkina profesinės reabilitacijos paslaugas teisiogiai teikiančių įstaigų darbuotojus. 

Šiaulių DRMC, Vilniaus Psichosocialinės reabilitacijos centro, VšĮ Vilties žiedas bei Rokiškio 

psichiatrinės ligoninės atstovai teigė, kad dabartinė profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo 

tvarka netenkina. Sužinota, kad poreikis dažnai yra nustatomas netiksliai, neretai atsiunčiami klientai 

yra nemotyvuoti keisti savo gyvenimą, turi dvigubą diagnozę arba skundžiasi bloga sveikata, turi 

žalingų įpročių. Rokiškio psichiatrinės ligoninės specialistai dar pridėjo, kad „dabartinė profesinės 

reabilitacijos poreikio nustatytmo tvarka nėra patogi mūsų įstaigai, nes profesinės reabilitacijos 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/MARIJA/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YAXOQIYE/www.protnamis.lt
http://www.lrprc.projektas.lt/
http://www.mokymocentras.lt/
http://www.rpl.lt/
http://www.viltiesziedas@bendruomenes.lt/
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paslaugas teikiame teismo psichiatrijos pacientams į ligoninę atvykusiems iš įvairių Lietuvos rajonų, 

o konkreti NDNT aptarnauja tik tam tikros teritorijos gyventojus”. Radviliškyje įsikūrusio centro 

direktorės pavaduotoja teigė, kad iš esmės jie net negali atsakyti į šį klausimą, nes įstaiga neturi 

sąryšio su rajono NDNT.  

Kita svarbi įstaiga – Lietuvos darbo birža ir teritoriniai darbo biržos skyriai – vaidina labai 

svarbų vaidmenį visos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo grandyje, todėl atliekant tyrimą 

buvo svarbu išsiaiškinti, kaip įstaigoms sekasi bendradarbiauti su šiais DB (darbo biržos) skyriais. 

Daugumą įstaigų ryšiai su darbo biržos skyriais tenkina tik iš dalies. Sužinota, kad dažnai darbo 

biržos nustatyta tvarka yra „nelanksti”, o į klientus ir profesinę reabilitaciją žiūrima labai 

„formaliai”. VšĮ Vilties žiedas specialistės taip pat išreiškė nuomonę, kad “darbo biržos neturėtų 

motyvuoti neįgaliųjų tam tikrai mokymo programai, nes tai profesinės reabilitacijos ciklo dalis ir tai 

atlikti turėtų profesinės reabilitacijos centro specialistai. Būtent dėl to ir yra numatytas profesinių 

gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo bei konsultavimo etapas”. Jų nuomonei pritarė ir kitų 

centrų atstovai.  

Paskutiniu klausimu siekta išsiaiškinti, ar įstaigoje teikiama lydimosios pagalbos paslauga 

asmenims jau įsidarbinus. VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro vadovė bei Lietuvos 

reabilitacinio profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja teigė, kad dar vienus metus po 

įsidarbinimo klientams teikiama lydimoji pagalba, kurią teikia kliento atvejo vadybininkas ir/arba jo 

įdarbinimo tarpininkas. VšĮ “Vilties žiedo” atstovės informavo, kad klientams tokia paslauga šiuo 

metu nėra teikiama, tačiau ji ypač reikalinga neįgaliesiems, turintiems proto negalią, bet šiuo metu 

už tokią paslaugą nėra mokama ir ji nėra numatyta profesinės reabilitacijos programoje. 

4.3. Turinčių judėjimo negalią asmenų profesinė reabilitacija 

 

Lietuvos sutrikimus turinčių asmenų struktūroje sutrikusio judumo asmenys sudaro ženklią 

dalį – apie 65000 (be vaikų iki 16 m.). Pridėjus vaikus turėsime apie 70000 sutrikusio judumo 

asmenų. Bet ir šis skaičius nėra tikslus, nes judėjimo sutrikimus kaip papildomus gali turėti ir 

sutrikusio intelekto, psichikos, neurologiniai ligoniai (sergantys epilepsija ar somatinėmis ligomis, 

išsėtine skleroze, po galvos smegenų lokalinių pažeidimų). Judumo sutrikimų priežasčių irgi labai 

daug: vaikų cerebrinis paralyžius, atsiradęs dėl gimdymo nesklandumų, artritai, sąnarių traumos, 
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stuburo smegenų pažeidimai, nutukimas, raumenų ir skeleto pažeidimai. Kartais judumo sutrikimus 

jungia su įvairiais kitais somatiniais sutrikimais į vieną fizinių sutrikimų grupę. 

4 pav. matėme, kad pagal apklausoje dalyvavusių specialistų vertinimu fizinius sutrikimus 

turinčių asmenų diskriminacija yra šeštoje vietoje tarp kitų sutrikimų. Nuostatos ir stigmos fiziškai 

neįgalių asmenų atžvilgiu yra labiau teigiamos, negu sutrikusio intelekto ar sutrikusios psichikos 

asmenų atžvilgiu. Taigi ir diskriminacija čia yra daugiau netiesioginė, negu tiesioginė. Pagrindinis 

netiesioginės diskriminacijos priežasčių šaltinis – fizinės aplinkos veiksniai (įtakoja profesijos 

pasirinkimą):  

 Nepritaikytos darbo vietos ir priėjimas prie jų; 

 Nepritaikytos darbovietės, įstaigos, mokymo institucijos; 

 Nepritaikytas transportas ir apskritai visa fizinė miestų aplinka; 

 Nepritaikyti būstai (daug atvejų, kai žmogus negali palikti savo buto sienų, nes 

nepritaikyti  jo įėjimas, laiptinė). 

Nors iš dalies į sutrikusio judumo asmenis nuostatos yra teigiamos, pakankamai dažni ir 

tiesioginės diskriminacijos atvejai. Pavyzdžiui, manoma, kad cerebrinis paralyžius yra užkrečiamas, 

kad vežimėlyje sėdintis asmuo trikdys kolegų darbą, kad reikalingos papildomos investicijos 

aplinkai pritaikyti ir pan. 

Jeigu tiesioginės diskriminacijos atvejais antidiskriminacinė politika ir veiksmai turi būti 

nukreipti į aplinkinių ir darbdavių nuostatų keitimą, pakantos kitokiems ugdymą, tai netiesioginės 

diskriminacijos atveju tie veiksmai ir akcijos turi būti nukreipti į fizinių kliuvinių šalinimą. Jei 

pirmuoju atveju vyrauja žmonių (taip pat ir pačių neįgaliųjų) švietimas ir socialinių įgūdžių 

lavinimas, nuostatų ir stigmų keitimas, tai antruoju atveju vyrauja finansinės investicijos į fizinės 

aplinkos keitimą ir pritaikymą. Tiek ES, tiek JT skatina šalis nares į fizinius kliuvinius kreipti 

ypatingą dėmesį. Eurobarometro 54.2 (2001) duomenimis (dalyvavo respondentai iš tuometinių 15 

ES šalių, kuriose aplinkos pritaikymas neįgaliems turi senas tradicijas) nepalankiai įvertintas atskirų 

objektų prieinamumas. Nepalankiausiai įvertintas viešojo transporto prieinamumas, palankiausiai – 

mokyklos ir universitetai (5 pav.). Naujai įstojusiose ES šalyse (taip pat ir Lietuvoje) situacija yra 

prastesnė. 



 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. 16172 europiečių (EU15) nuomonė apie aplinkos prieinamumą fiziškai neįgaliems 

asmenims 

(Vertinimo balai: 0 – visiškai lengvai prieinama, 4 – labai sunkiai prieinama) 

 

Taigi antidiskriminacinės politikos ir veiklos kryptys aiškios – garantuoti fiziškai neįgalaus 

asmens teises mokytis, dirbti ir dalyvauti bendruomenės ir visuomenės gyvenime, didinant galimybę 

nevaržomai: 

 Naudotis viešuojų transportu; 

 Patekti į socialines ir kitas viešąsias paslaugas teikiančias tarnybas; 

 Nuvykti į darbo vietą;  

 Nuvykti į mokymosi ir studijų įstaigas; 

 Patekti į kultūros ir sporto renginius, pasinaudoti poilsiui skirta infrastruktūra. 

Čia išvardinti dalykai yra  tarsi jungiančioji grandis tarp dviejų žmogaus gyvenimo erdvės taškų:  

jo būsto ir veiklos (mokymosi, darbo ar dalyvavimo) objekto. Vadinasi būtina veikimo laisvė ir tose 

dviejose taškuose: 

 Būsto ir patekimo į jį pritaikymas; 

 Įstaigos patalpų pritaikymas; 

 Konkrečios darbo vietos pritaikymas. 

 

Lietuvos teisės dokumentai (įstatymai, Vyriausybės nutarimai,  Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymai ir kiti teisės aktai) ne tik suteikia galimybę, bet ir įpareigoja šalinti fizinės 

aplinkos trukdžius. Tai daro savivaldybės, kelios sutrikusio judumo žmonių NVO, remontus ar 
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naujas statybas vykdančios organizacijos. Tačiau viso to nepakanka: labai nedaug švietimo įstaigų 

(mokyklų, kolegijų, universitetų), kultūros, poilsio ir sporto patalpų, valdžios įstaigų, finansinio 

tarpininkavimo ir privačių firmų, daug potencialių darboviečių yra visiškai neprieinamos asmenims 

su dideliais fiziniais sutrikimais. Pagrindinė problema – lėšų stygius.  

Dar viena svarbi sutrikusio judumo asmenų dalyvumo prielaida – aprūpinimas pagalbine 

technika, skatinančia asmens savarankiškumą tiek kasdieniame gyvenime, tiek darbe, tiek 

dalyvaujant visuomenės reikaluose. Nesenai buvo reformuota aprūpinimo pagalbine technika 

sistema, parengta Neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis 2004-2010 m. 

strategija (2004), SADM ministrės įsakymu patvirtintas  Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos 

priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas.  Tai konkretus 

žingsnis visų neįgaliųjų (taip pat ir sutrikusio judumo asmenų) teisių, lygių galimybių ir 

diskriminacijos šalinimo link.  

Tačiau negalima palikti ir kitų antidiskriminacinės veiklos aspektų: aplinkinių pakantos 

ugdymas, skatinimas ir mokymas teikti neformalią pagalbą į bėdą patekusiam neįgaliam asmeniui, 

mokyti elgesio ir bendravimo su neįgaliu etikos. Dėl patirties stokos aplinkiniai žmonės dažnai 

pasielgia neadekvačiai, netaktiškai, išsigąsta, nežino, kaip padėti įveikti kliūtį. 

Standartas sutrikusio judumo (fiziškai neįgaliems) asmenims turėtų atsižvelgti į skirsnyje išvardintus 

tokių asmenų savumus ir numatyti: 

 Asmenų fizinių gebėjimų ir jų struktūros įvertinimą; 

 Mobilumo ir transportavimo galimybes; 

 Aplinkos pritaikymo galimybes; 

 Darbo vietos įrengimą pagal žmogaus judumo galimybes; 

 Galimas darbo vietos kontraindikacijas ir saugumo priemones. 

Nuo 2005 m. metų Valakupių reabilitacijos centre teikiamos kompleksinės profesinės 

reabilitacijos paslaugos, kuriama profesinės reabiltacijos metodika žmonėms su judėjimo negalia, o 

šiuo metu profesinės reabilitacijos paslaugas jiems teikia ir kitos įstaigos (žr. 2 lentelę).  

Tarptautiniu projektu „Pasiruošęs darbui“ buvo siekiama išsiaiškinti, kokių veiksmų gali 

imtis politikai ir darbdaviai, kad sergantiesiems kaulų ir raumenų sistemos ligomis užtikrintų 

darbingumo išlikimą, maksimaliai gerą gyvenimo ir darbo kokybę, darbo vietos išsaugojimą 
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(sugrįžimą į darbą)
29

. Lietuvoje tarp darbingo amžiaus asmenų kaulų ir raumenų sistemos ligos yra 

antros pagal dažnį tarp negalią lemiančių priežasčių. Darbuotojai ir darbdaviai gali neteisingai 

suprasti, pernelyg sureikšminti kaulų ir raumenų sistemos ligas, įsivaizduoti jas esant labai sunkias ir 

neįveikiamas. Daugelis kaulų ir raumenų ligomis sergančių darbuotojų, jei tik jiems suteikiama 

galimybė, darbui skiria visas savo jėgas. Jie neturi būti 100 proc. tinkami grįžti prie savo darbo, bet 

jei darbdavys pažiūrėtų į šią situaciją kiek plačiau ir suteiktų galimybę darbuotojui dirbti tokį darbą, 

kokį jis gali ir tuo metu geba atlikti, tai palengvintų sugrįžimą į darbą ir gebėjimą dirbti visu 

pajėgumu. Pvz., būtų puiku, jei gydytojas išrašytų  ne nedarbingumo, o darbingumo pažymą, kurioje 

nurodytų, kokio darbo darbuotojas gali imtis, turėdamas esamus negalavimus. Ši praktika jau 

taikoma Jungtinėje Karalystėje ir turėtų būti padėta taikyti Lietuvoje.
30

 Darbdavius reikia skatinti 

susimąstyti apie sveikatos ir saugumo riziką, pripažinti, kad nedarbingumui mažinti yra svarbios ir 

efektyvios grįžimo į darbą programos ir reabilitacija. 

 

4.4. Turinčių klausos negalią asmenų profesinė reabilitacija 

 

Klausos sutrikimai – tai girdimojo jutimo ir suvokimo trūkumai, kurie trukdo pakankamai 

garsiai girdėti, suvokti garsus, išmokti sakytinę kalbą ir ja bendrauti. 

Pakankamai monolitiška arba homogeniška neįgaliųjų grupė, kuriai save priskiria beveik 

8000 asmenų (kai kas sutrikusios klausos asmenų priskaičiuoja iki keliolikos tūkstančių – bet viskas 

priklauso nuo pasirinkto kriterijaus).  

Pagal girdėjimo praradimo (slenksčių sumažėjimo decibelais) laipsnį klausos sutrikimai 

skirstomi:  

1. Normali klausa – 0–25 dB; 

2. Neprigirdėjimas: 

 2.1. Nežymus – 26–40 dB; 

 2.2. Vidutinis – 41–55 dB; 

 2.3. Žymus – 56–70 dB;  

 2.4. Labai žymus – 71–90 dB; 

                                                 
29

 Quadrello T., Bevan S., McGee R. Pasiruošęs darbui. Kaulų ir raumenų sistemos ligos ir Lietuvos darbo rinka. 

London: The Work Foundation, 2010. 
30

  Ten pat 
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3. Kurtumas: 

 3.1. Praktiškas – per 91 dB; 

 3.2. Visiškas. 

Praktiniais sumetimais (taip pat rengiant sutrikusios klausos asmenų profesinės reabilitacijos 

standartą) reikėtų skirti neprigirdinčius, apkurtusius po kalbos išmokimo ir gimusius kurčiais 

arba apkurtusius iki kalbos išmokimo (ypatingos problemos su artikuliuota kalba, abstrakčiu – 

sąvokiniu mąstymu). Pagrindinės probleminės, dalyvumą ir teises varžančios sritys yra (įsidarbinimo 

barjerai): 

 Artikuliuota kalba ir bendravimas; 

 Alternatyvių bendravimo būdų mokymasis (gestų ir daktilinės kalbos, skaitymo iš 

lūpų); 

 Abstraktus mąstymas ir bendrojo išsilavinimo įgijimas; 

 Profesinis mokymasis ir studijos aukštosiose mokyklose; 

 Vertėjavimas iš gestų kalbos viešose įstaigose; 

 Susiformavusios kurčiųjų subkultūros, skatinančios izoliaciją, buvimas; 

 Aprūpinimas pagalbine technika (klausos aparatai, šviesos ar vibracija grįsti 

signalizatoriai, kompiuterinė technika bendravimui); 

 Klausos endoprotezavimas. 

Gestų kalbos įteisinimas kurčiųjų gimtąja kalba (lyg ir natūralus teisės į savo kalbą 

pripažinimas) paskatino kurčiųjų ir girdinčiųjų kalbinio skirtingumo atsiradimą. Kurčiųjų 

bendravimo svarbūs elementai yra labai stiprus akių kontaktas ir lietimas. Daugelis autorių pabrėžia 

dažnas sutrikusios klausos asmenų santuokas. Jas, matyt, ir skatina bendra kalba ir tapatinimasis su 

kurčiųjų subkultūra. Taigi, analizuojant paramos kelius sutrikusios klausos asmenims į šį unikalų 

reiškinį būtina atkreipti dėmesį. Mes jau buvome užsiminę apie neįgaliųjų savidiskriminacijos 

tendencijas. Sutrikusios klausos asmenų subkultūros susiformavimas yra akivaizdus tokios 

savidiskriminacijos pavyzdys. Iš esmės savidiskriminacija tokia forma, kokią mes matome kurčiųjų 

judėjime, yra natūralus žmonių siekis kuo efektyviau prisitaikyti. Atskiros subkultūros formavimasis 

prasidėjo nuo pat kurčiųjų judėjimo pradžios.  

Kokias diskriminacijos apraiškas patiria sutrikusio klausos žmonės? Mūsų respondentai 

sutrikusios klausos asmenų diskriminaciją įvertino didesne negu žmonių su fiziniais sutrikimais, bet 

geriau negu su regos sutrikimais (4 pav.). Eurobarometro 54.2 (2001) duomenimis europiečiai 
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(ES15) įvairių tarnybų ir paslaugų prieinamumą  kurtiems vertina ženkliai palankiau (6 pav.), negu 

fiziškai neįgaliems (5 pav.) arba akliems (7 pav.). 

 Bendravimo viešose vietose, įstaigose, ir ypatingai darbo vietose kliuviniai (žmonės 

nemoka gestų ar daktilinės kalbos, ne visi kurtieji „skaito“ iš lūpų ir patys gerai artikuliuoja, 

nėra vertėjų, nors daugelis teisės aktų juos ir numato); 

 Vaizdinių informacijos priemonių menkas prieinamumas; 

 Kurčiųjų tapatinimasis su sava subkultūra ir izoliacijos nuo visuomenės tendencijos; 

 Galimas klausos sutrikimų pasekmių sumenkinimas palyginus su kitais sutrikimais 

(regos, fiziniais). 

Antidiskriminacinius veiksmus, akcijas reikėtų derinti su sutrikusios klausos asmenų grupės 

specifiniais ypatumais, pirmiausiai atsižvelgiant į susiformavusios subkultūros elementus. Ir tos 

subkultūros, ir visų kitų problemų sprendimo pagrindine prielaida yra normalaus bendravimo tarp 

kurčiųjų ir girdinčiųjų plėtra. (Vilniaus kolegija pradėjo ruošti gestų kalbos vertėjus. Jų 

padaugėjus turėtų būti realizuojamos teisinių dokumentų nuostatos.) 

Sutrikusios klausos asmenų profesinės reabilitacijos savitumai, į kuriuos turėtų būti 

atkreiptas dėmesys kuriamuose standartuose, būtų tokie: 

 Bendravimo su gerai girdinčiais užtikrinimas (neprigirdinčiųjų aprūpinimas klausos 

aparatais, vertėjavimas iš gestų kalbos); 

 Optinės ir taktilinės signalizacijos įdiegimas darbo vietose;  

 Sustiprinti sutrikusios klausos asmenų mokymą, kad kuo didesnė jų dalis gautų 

vidurnį išsilavinimą ir studijuotų aukštosiose mokyklose; 

 Skatinti sutrikusios klausos asmenų verslumą ir darbą sau; 

 Ženkliai praplėsti sutrikusios klausos asmenų profesijų ratą (dabar jis ganėtinai 

siauras). 
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    6 pav. 16172 europiečių (EU15) nuomonė apie paslaugų prieinamumą sutrikusios klausos 

asmenims 

(Vertinimo balai: 0 – visiškai lengvai prieinama, 4 – labai sunkiai prieinama) 

 

Lietuvoje neįgalūs asmenys sudaro 7 % visų gyventojų; klausos negalią turintys asmenys 

sudaro 4-6% visų neįgaliųjų
31

. Visiškas kurtumas pasitaiko gana retai. Tokį sutrikimą turinčių 

asmenų nustatyta apie 0,1-0,2 %. Tačiau pastarųjų metų negalių dinamikos tendencijos rodo, jog 

daugėja vaikų, susiduriančių su šia negalios rūšimi. Taigi, galima teigti, jog asmenų turinčių klausos 

negalią, procentas kasmet auga.  

Lietuvoje įregistruota apie 7 tūkstančius kurčiųjų ir 30 tūkstančių neprigirdinčių asmenų, 

tačiau ši statistika nėra tiksli.
32

 Šalyje veikia mokymo institucijos, kurios teikia švietimo paslaugas 

klausos negalią turintiems asmenims. Tačiau Lietuvoje yra tik 5 pagrindinės ir 1 vidurinė mokykla, 

Vilniuje veikia profesinio mokymo centras. Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis 

profesinio mokymo centras Adresas: Šilo g. 24, LT-2055 Vilnius.  Tel./faks.:271 11 91. El.p. deaf-

center@takas.lt.    

Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centras teikia 

profesinės reabilitacijos turinį sudarančias atskiras paslaugas (profesinio mokymo) kurtiesiems ir 

neprigirdintiems. Kurčiųjų profesinis ugdymas Lietuvoje turi gana gilias tradicijas. Dar prieš 50 

metų turintys klausos negalią žmonės pradėti mokyti amato, buvo įkurta amatų mokykla kurtiesiems. 

                                                 
31

 Prieiga per internetą http://www.stat.gov.lt/lt/ ). 

32
 „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“. Kurčiųjų įdarbinimo mokymai“. Dėstymo metodika. 2007. 
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Per penkiasdešimt metų profesinis ugdymas daug kartų buvo keičiamas, tačiau niekad neprarado 

savo aktualumo ir paklausos.     

Lietuvos kurčiųjų draugijoje įgyvendintas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų integracijos į darbo 

rinką projektas, finansuojamas ES lėšomis, „Darbo link“ – tarpininkavimo paslaugų įdarbinant 

asmenis su klausos negalia plėtra. Šis projektas suteikė galimybę pratęsti ankstesnįjį Equal 

iniciatyvos projektą, kuriame buvo sukurtas žmonių su klausos negalia įdarbinimo tarpininkaujant 

modelis. 

Lietuvoje daugeliui kurčiųjų yra nustatytas 35% darbingumo lygis, o neprigirdintiems 

asmenims – 50%.   Situacija yra tokia, kad lengviausiai į darbo rinką integruojasi asmenys, turintys 

lengvesnę klausos negalią. Neretai klausos negalią turinčių asmenų profesinės galimybės būna 

nuvertinamos ir klausos negalią turintys asmenys atlieka žemiausios kvalifikacijos darbus; klausos 

negalią turintys asmenys arba neturi jokio, arba turi žemą išsilavinimą. Tad reikėtų numatyti, kokius 

darbus galėtų dirbti klausos negalią turintys asmenys. 

Šiuo metu Lietuvoje profesinės reabilitacijos paslaugas teikia 11 profesinės reabilitacijos 

centrų, dalis jų – ir turintiems klausos negalią (žr. 2 lentelę). Visgi paslaugos ir programos dar nėra 

adaptuotos ir standartizuotos klausos negalią turinčių asmenų poreikiams bei jų profesinėms 

galimybėms. Pripažįstama, jog su pastarąja neįgaliųjų grupe dirbti yra sudėtinga, išteklių sąnaudos 

dvigubai didesnės, nei dirbant su kitoms negalioms priklausančių asmenų grupėmis, sunkiai 

pasiekiamas arba visai nepasiekiamas galutinis rezultatas – neįgaliųjų įdarbinimas. Tad dėl šių 

priežasčių klausos negalią turinčių asmenų dalyvavimo šioje programoje procentas yra vienas iš 

mažiausių, kaip ir įsidarbinimo. Klausos negalią turinčių asmenų galimybės integruotis į darbo rinką 

skiriasi ne tik nuo asmenų, kurie neturi jokios negalios, bet ir nuo tų, kurie turi kitokio pobūdžio 

negalias, neretai neįgalusis šalia pagrindinės negalios turi antrinius (šalutinius) arba lydinčiuosius 

sutrikimus
33

.  Tad kuriant standartus (-ą) svarbu atsižvelgti į  klausos negalios bei klausos sutrikimų 

pasekmes (antriniai sutrikimai, žemesnė adaptacija, žemesnis mokslumo lygis, mažesnis 

savarankiškumas). 

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras 2005-2008 m. dalyvavo kuriant asmenų su klausos 

negalia profesinio orientavimo ir konsultavimo metodiką (vad. Darius Navaslauskas). Metodika 

                                                 
33 Žalimienė L., Lazutka R., Gruževskis B., Girdzijauskienė S., Bagdonas A. Neįgaliųjų integracija į darbo rinką 

Lietuvoje: politika, įvertinimas, reabilitacija. Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija, 2008. 
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skirta padėti asmenims su klausos negalia pasirinkti profesiją ir planuoti karjerą. Metodika skirta 

naudoti visų pirma psichologams, dirbantiems asmenų su klausos negalia ugdymo srityje, taip pat 

socialiniams darbuotojams, surdopedagogams ir kitems specialistams. Metodikoje numatytos 

galimybės atlikti individualias konsultacijas, grupinius užsiėmimus, kliento profesinių interesų 

įvertinimą, informuoti klientą apie profesijas. 

Metodika susideda iš 3 dalių: 

1) Bendrasis konsultavimo planas. (Karjeros konsultavimo modelis. Strateginiai 

konsultavimo rezultatai. Pagrindinės karjeros konsultavimo interviu formavimo prielaidos. Karjeros 

planavimo nuoseklumo modelis. Aš-Galimybės. Karjeros planavimo nuoseklumo modelio taikymo 

analizė. Pasirinkimo proceso problema. Karjeros konusltavimo interviu įvertinimo forma.)  

2)  Savęs pažinimas ir profesijos rinkimasis. Programos tikslas –  didesnis klausos negalią 

turinčių asmenų savarankišumas priimant profesijos pasirinkimo sprendimus. Programa skirta jauno 

suaugusiojo ir suaugusiojo amžiaus grupių ir socialinio statuso asmenims, turintiems klausos 

negalią. Mokymų trukmė – 16 val. (4 užsiėmimai po 4 val.). Jų metu taikomi įvairūs metodai: 

paskaitos, diskusijos, individualus ir grupinis darbas. Dalyvių mokymo grupëje skaičius 6-8 

asmenys. Baigę šią programą, dalyviai turės gebėjimus, žinias ir motyvaciją, padedančią patiems 

planuoti savo profesinę karjerą.  

3) Profesinių interesų testas. Šio testo tikslas yra įvertinti polinkius ir interesus, susijusius su 

profesijos pasirinkimu. Tai yra testas, kuriuo tiriamas tik profesinis, bet ne lavinimosi ar žinių 

pirmumas. Šis testas ypač tinka norint diagnostiškai įvertinti mokinių, baigusių pagrindinę mokyklą, 

profesinius interesus.  

Estijoje
34

, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, integracijos siekiama mokant kurčiuosius  kartu 

su girdinčiaisiais. Nuo mažens kurtiesiems atliekamos kochlearinės implantacijos ir jie mokomi 

girdėti. Tačiau profesinis ugdymas skiriasi. Respublikoje yra tik viena kurtiesiems specializuota 

profesinio mokymo įstaiga, Astangu reabilitacijos centras. Jame mokomi ne tik kurti jaunuoliai, bet 

ir kitų negalių asmenys. Nors profesijų pasirinkimas negausus, tačiau kartu su profesiniu mokymu 

kurtiesiems suteikiamos profesinio orientavimo ir fizinės bei psichosocialinės reabilitacijos 

paslaugos. To imasi profesionalūs psichologai, socialiniai darbuotojai, logopedai ir kiti specialistai. 

Kurčiųjų ugdymo situacija Estijoje mažai skiriasi nuo Lietuvos. Gal šiek tiek padėtį keičia kurčiųjų 

                                                 
34

Seminarai apie kurčiųjų ugdymą. Mokomoji medžiaga.  Prieiga per internetą http://www.kpmc.vilnius.lm.lt/BPD_2.4/  

. 

http://www.kpmc.vilnius.lm.lt/BPD_2.4/
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skaičius: Estijoje jų tik 1500, todėl Estijoje stengiamasi suvienyti kelių negalių žmones, kad mokinių 

skaičius būtų pakankamas.  

Austrijoje kurtieji profesijos yra mokomi integruotai su girdinčiaisiais. Vienoje yra įkurta 

vienintelė šalyje kurčiųjų profesinė mokykla, tačiau joje mokoma tik trijų specialybių. Kitų mokslų 

kurtieji gali siekti kitose mokymo įstaigose, padedant vertėjams.  

Kurčiųjų padėtis Didžiojoje Britanijoje nėra labai gera, tačiau kurtieji ten sulaukia didelės 

pagalbos iš mokytojų. Aukštosiose mokyklose jiems suteikiamos konspektuotojų arba vertėjų 

paslaugos. Konspektuotojai kartu su kurčiuoju dalyvauja paskaitose, konspektuoja jas, paaiškina 

kiekvieną situaciją paskaitoje, padeda bendrauti su grupės draugais.  

 

4.5. Turinčių regos negalią asmenų profesinė reabilitacija 

 

Iš viso Lietuvoje regėjimo negalią turi apie 9 tūkst. vaikų ir suaugusiųjų: 1 tūkst. vaikų ir 8 

tūkst. suaugusiųjų. 1 tūkst. žmonių visiškai nemato, 2 tūkst. – beveik nemato ir turi labai sunkią 

regėjimo negalią.  

Šiuo metu aklaisiais rūpinasi Lietuvos aklųjų bei silpnaregių sąjunga. Ji priima į savo gretas 

asmenis, kuriems sukako 18 metų ir yra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai. Į Sąjungą 

priimami tie asmenys, kurių geresnės akies regėjimo aštrumas su korekcija ne didesnis  kaip 0,3 

dioptrijos (pirmos trys eilutės), nustatyti kiti regos sutrikimai pagal LR norminius aktus sudarantys 

pagrindą asmenims nustatyti ne didesnį kaip 55 proc. darbingumo lygį. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 

sąjungai priklauso apie 7 tūkst. narių,  2010 m. sausio 1 d. LASS turėjo 6834 narius, kurie pasiskirstę 

taip:  

 

Pagal darbingumo lygį:  

1531 (22 proc.) – nedarbingi;  

1680 (24 proc.) – iš dalies darbingi;  

321 (5 proc.) – darbingi;  

3302 (49 proc.) – nustatyti specialieji poreikiai. 
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Pagal gyvenamąją vietą:  

2766 (40 proc.) gyvena penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose;  

2446 (36 proc.) – rajonų centruose ir miesteliuose;  

1622 (24 proc.) – kaimuose.  

 

Pagal išsilavinimą:  

361 – aukštasis universitetinis;  

262 – aukštasis neuniversitetinis;  

990 – aukštesnysis;  

113 – profesinis;  

1795 – vidurinis;  

1499 – pagrindinis;  

1814 – pradinis arba jokio. 

 

Mokosi 135 LASS nariai:  

28 – vidurinėse mokyklose (16 iš jų integruotai);  

25 – profesinėse mokymo įstaigose;  

33 – kolegijose;  

49 – universitetuose.  

 

Dirba 992 LASS nariai:  

184 – LASS įmonėse;  

107 – LASS įstaigose;  

701 – ne LASS sistemoje, turi savo verslą arba ūkininkauja.  

 

2009 m. į LASS narius priimta 260 asmenų:  

55 – nedarbingi;  

83 – iš dalies darbingi;  

13 – darbingi;  

109 – nustatyti specialieji poreikiai.  
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2010 m. sausio 1 d. LASS įskaitoje buvo 542 neregiai ir silpnaregiai vaikai:  

450 mokyklinio amžiaus;  

109 ugdomi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre; 

80 – Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre; 

197 – šalies bendrojo lavinimo mokyklose; 

47 – kitose specialiosiose įstaigose;  

10 – ugdomi namuose,  

7 – niekur nesimoko.  

93 – ikimokyklinio amžiaus vaikai:  

11 – ugdomi bendrojo lavinimo darželiuose;  

26 – namuose;  

54 – specialiuosiuose darželiuose;  

2 – neugdomi.  

 

2001 m. gyventojų surašymo duomenimis Lietuvoje buvo 12 366 regos negalią turinčių 

gyventojų. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

duomenimis regos negalią turinčių asmenų skaičius 2007 m. buvo 7000. Apie 280 asmenų Lietuvoje 

kasmet pirmą kartą pripažįstami neįgaliaisiais dėl akies ir jos priedinių organų ligų (pagal Lietuvos 

statistikos departamento duomenis), iš jų maždaug 15 proc. nustatomas 0-25 proc. darbingumo lygis.  

Tik pastaraisiais metais (2009) atsirado centrai, kurie teikia profesinės reabilitacijos 

paslaugas regos negalią turintiems asmenims (žr. 2 lentelę), tačiau dar tik kuriamos metodikos, 

užtikrinančios šių paslaugų teikimo kokybę bei atitinkančios šios tikslinės grupės specifinius 

poreikius bei paslaugų turinio ir teikimo principų reikalavimus. 

Tarybiniu laikotarpiu Lietuvos aklųjų draugijos įmonės klestėjo, jose dirbo per 50 proc. 

regėjimo invalidų, kurie gaudavo pensiją. Gaunamas pelnas leido Aklųjų draugijai statyti mokyklas, 

klinikas, plėtoti kultūrą, steigti mokslinio tyrimo laboratorijas universitetuose.  

Regėjimo sutrikimo padarinių labai daug – tai ir kūno dezintegracija, ir pažinimo 

dezintegracija,  ir asmenybės dezintegracija, ir socialinio funkcionavimo sutrikimai, ir mokymosi bei 

laisvalaikio ribotumas, darbingumo ir įsidarbinimo ribotumas, materialinės situacijos pokyčiai, 

anonimiškumo praradimas, bendras raidos sulėtėjimas. Tačiau didelis verbalinių funkcijų ir 

abstraktaus (sąvokinio) mąstymo vaidmuo kompensuojant prarastą regėjimą priartina akląjį prie 
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reginčiojo, todėl nemažai aklųjų studijuoja ar net dėsto universitetuose, dirba įstaigose kartu su 

reginčiaisiais, o kurtieji ir neprigirdintieji tokiose situacijose retenybė.  

Aklųjų ir silpnaregių ugdymu rūpinasi  Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 

(LASUC) (Adresas: Ateities 44, LT-2057 Vilnius, tel./faks. 248 41 00, el.p. lasuc@kttc.aiva.lt ), 

kuris buvo įkurtas 1994 m., išplėtus A. Jonyno internatinės mokyklos funkcijas.  

Sutrikusio regėjimo, kaip ir sutrikusios klausos, asmenų grupė yra ganėtinai homogeniška 

(palyginus pvz., sus sutrikusios psichikos ar sutrikusio sutrikusio intelekto asmenimis). Abiem 

atvejais regos ir klausos sutrikimai gali būti kaip papildomi kitiems sutrikimams (pvz., intelekto, 

judumo), o sutrikusios klausos ir regos asmenys gali turėti papildomų sutrikimų. Priskiriant asmenį 

vienai ar kitai kategorijai atsižvelgiama į sutrikimą, kuris yra vyraujantis (daugiau išreikštas, sukelia 

daugiau neigiamų pasekmių). 1 lentelėje pateikta regos sutrikimų klasifikacija pagal regėjimo 

aštrumo ir akipločio sumažėjimo laipsnius geriau matančiajai  akiai su korekcija. Praktiniais 

sumetimais (pvz., teikiant reabilitacijos paslaugas) svarbu atsižvelgti ir į regėjimo sutrikimo laipsnį 

ir į asmens regimąją patirtį. Todėl patogiau operuoti tokiomis kategorijomis kaip silpnaregis, apakęs 

(po kalbos išmokimo) ir aklagimis (gimęs su dideliu regos sutrikimu, arba apakęs iki kalbos 

išmokimo). 

 

Regėjimo įvardijimas 
Regėjimo 

aštrumas 
Akiplotis 

1. Normalus 

1.1. Be sutrikimo 

1.2. Nedidelis 

sutrikimas 

 

0,8 ir daugiau 

0,8–0,3  

 

120º ir daugiau 

60º–120º  

2. Silpnaregystė 

   2.1. Vidutinė 

   2.2. Didelė 

 

0,3–0,1  

0,1–0,005 

 

20º–60º 

10º–20º  

3. Aklumas 

    3.1. Su regėjimo 

likučiu 

    3.2. Praktiškas 

    3.3. Visiškas 

 

0,04–0,01 

0,01–šviesos ir tamsos 

skyrimas 

Šviesos jutimo nėra 

 

Iki 10º  

Beveik be 

akipločio 

Be akipločio 

4. Kiti regos 

sutrikimai 

  

 

1 lentelė. Regėjimo sutrikimo laipsniai  

(Regėjimo aštrumas nustatomas geriau matančiajai akiai su korekcija). 

 

mailto:lasuc@kttc.aiva.lt


 124 

Regėjimo sutrikimo pasekmių labai daug. Išvardinsime jų tik vieną dešimtuką: 

 Kūno dezintegracija; 

 Pažinimo dezintegracija; 

 Praktinių įgūdžių dezintegracija; 

 Asmenybės dezintegracija; 

 Socialinio funkcionavimo sutrikimai; 

 Rekreacijos ribotumai; 

 Mokymosi ribotumai; 

 Darbingumo ir įsidarbinimo ribotumai; 

 Materialinės situacijos pokyčiai; 

 Anonimiškumo praradimas; 

 Bendras raidos sulėtėjimas (ypač ryškus vaikystėje). 

 

Nė vieno kito sutrikimo atveju neprireikia tiek daug pertvarkų asmens psichikos ir elgesio 

struktūroje, kokios pareikalauja regos praradimas. Iš išvardintų regos praradimo pasekmių matosi ir 

sutrikusio regėjimo asmenų problemų laukas. Tos pasekmės tampa kliuviniu realizuojant žmogui 

savo teises ir siekiant lygių galimybių. Regos negalios sutrikimai yra vieni prietaringiausių. Viena 

vertus, matome daug neigiamų pasekmių, kurios priverčia asmens raidą pasukti kryptimi, nebūdinga 

reginčiajai būtybei: pasikliauti kitais jutimais, persiorientuoti iš alocentriško į egocentrišką pasaulio 

suvokimą. Alocentriškas erdvės suvokimas reiškia gebėjimą kurti pasaulėvaizdį, kuriame centru yra 

nebūtinai pats suvokiantysis. Centru gali būti bet kuris objektas, kurio atžvilgiu išdėstomi kiti 

objektai (taip pat ir suvokiantysis). Aklojo (ypač aklagimio) pasaulio vaizdinys daugiau 

egocentriškas: jis pats yra suvokiamos erdvės ir jos vaizdinio centru.  

Kita vertus, ypatingai didelis verbalinių funkcijų ir abstraktaus (sąvokinio) mąstymo 

vaidmuo prarasto regėjimo kompensavimo mechanizme priartina akląjį prie reginčiojo. Kurčias ir 

neregys priklauso vienai – neįgaliųjų grupei, tačiau savo elgesio ir psichikos struktūra jie iš esmės 

skiriasi. Aklojo pažinimo, emocijų ir asmenybės struktūra žymiai panašesnė į reginčiojo.  

Apklausos respondentų sutrikusio regėjimo asmenų diskriminacija įvertinta ketvirtąja (po 

psichikos, intelekto sutrikimų ir sergančių ŽIV). Europos respondentai (6 pav.) įvairių viešųjų 

įstaigų prieinamumą akliems vertina nepalankiausiai, t. y. visais atvejais prieinamumo sunkumų 

skalėje 0-4 balų vertinimai yra tarp 3 ir 4 balų. O tai reiškia labai didelę netiesioginę diskriminaciją. 
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Iš tikrųjų tiek kitose Europos šalyse, tiek Lietuvoje mažai įstaigų, kurios būtų pritaikytos aklam 

asmeniu. Regos praradimas suvokiamas kaip didžiausia netektis, paveikianti žmogaus gyvenimo 

kokybę. Todėl daugelis eilinių žmonių, darbdavių ir įstaigų vadovų sunkai įsivaizduoja akląjį savo 

firmoje ar padalinyje. Visa žmonių veiklos kultūra grįsta regėjimu ir regimąja kontrole. Tam, kad 

regimąją kontrolę peradresuoti kitiems jutimams (lytai, klausai), reikalinga sudėtinga ir brangi 

pagalbinė technika. Ikikompiteriniu laikotarpiu daugelis tokių regos kontrolės reikalaujančių darbų 

apskritai buvo neprieinami sutrikusio regėjimo asmeniui. Darbų neprieinamumas ir yra pagrindinė 

sutrikusio regėjimo asmenų diskriminacijos priežastis, o nuostatos šios grupės žmonių atžvilgiu yra 

neutralios arba teigiamos (priešingai, pvz., sutrikusios psichikos asmenų atžvilgiu). Tokia sutrikusio 

asmens situacija galima paaiškinti specializuotų įmonių aklies3333iems kūrimąsi visose pasaulio 

šalyse, taip pat ir Lietuvoje (jau didesniąją sovietmečio dalį veikė 6 tuometės  Lietuvos aklųjų 

draugijos įmonės su keliais filialais ir dirbo jose per 50 proc. Lietuvos sutrikusio regėjimo asmenų). 

Žinoma, primityvūs darbai ir įmonių specializacija vienai grupei asmenų nėra socialinės integracijos 

pavyzdys, greičiau tai antiintegracinė tendencija, bet daug žmonių dirbo, buvo plėtojama darbinė 

pagalbinė technika. Per nepriklausomybės laiką su informatikos suklestėjimu smarkiai pasikeitė 

žmonių darbinės veiklos pobūdis. Kompiuteriai išstūmė rašymą ranka ir gausybę perrašinėtojų 

spausdinimo mašinėle. Atsirado galimybė vos ne 100 proc. kompensuoti sutrikusį ar visai prarastą 

regėjimą (tekstų ir vaizdų skeneriai, Brailio displėjai, kalbos sintezatoriai, regimojo vaizdo detales 

didinanti įranga). 

Iš to, kas ką tik buvo sakyta, aiškėja ir netiesioginės diskriminacijos sutrikusio regėjimo 

asmenų atžvilgiu mažinimo gairės: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 pav. 16172 europiečių (EU15) nuomonė apie tarnybų ir paslaugų prieinamumą akliems asmenims 

(Vertinimo balai: 0 – visiškai lengvai prieinama, 4 – labai sunkiai prieinama) 

2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50

Universitetai, mokyklos

Darbo vieta

Kultūros renginiai

Kitos viešos paslaugos

Viešasis transportas

Sporto renginiai

Restoranai, viešbučiai
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 Mokymosi, užimtumo ir darbo pagalbinės technikos akliesiems ir silpnaregiams 

kūrimas, tobulinimas ir diegimas visais gyvenimo laikotarpiais. Informacinėmis 

technologijomis grįsta pagalbinė technika sutrikusio regėjimo asmenims yra brangi, 

reikalauja ilgalaikio ir pastovaus mokymo. Ja turi būti aprūpintos jau ikimokyklinės įstaigos 

ir mokyklos, aklų ir silpnaregių studentų studijos ir praktiškai kiekviena darbo vieta. 

Bendravimui su pasauliu akli ir silpnaregiai asmenys turi turėti pagalbinę techniką ir savo 

namuose. Pagrindiniai pagalbinės technikos komponentai yra: programiškai pritaikytas 

kompiuteris, reikalui esant speciali klaviatūra (pvz., akliems su rankų motorikos sutrikimais), 

kalbos sintezatorius ir Brailio eilutė (displėjus), televizinis ar kitoks vaizdo didinimo 

įrenginys. 

 Tik nedidelė dalis aklųjų pakankamai sėkmingai orientuojasi aplinkoje, savarankiškai 

gali nuvažiuoti į mokymosi ar darbo vietą. Orientacijos įgūdžių ir mobilumo lavinimas, 

aprūpinimas pagalbine technika orientacijai – dar viena sritis, kuri padės mažinti sutrikusio 

regėjimo asmenų izoliaciją ir dalyvavimą darbo rinkoje.  

 Savarankišmą buityje garantuoja ir paties žmogaus įgūdžių išlavėjimas, ir buičiai 

skirta pagalbinė technika.  

 Turi būti nepamirštas ir žmogiškasis faktorius: keistinos tiek sutrikusio regėjimo 

asmenų, tiek aplinkinių  nuostatos. Aklasis ir silpnaregis gali ženkliai daugiau negu mano jis 

pats ir jį supantys žmonės.  

Aklųjų ir silpnaregių reabilitacija, jų diskriminacijos mažinimas, pagrindinių teisų 

garantavimas – daug materialinių ir žmogiškųjų resursų reikalaujantis užsiėmimas. Tačiau jis 

prasmingas humanistine ir ekonomine prasmėmis: asmens įtraukimas į darbo rinką ne tik įprasmina 

asmens gyvenimą, bet ir atsiperka pinigine prasme. Įdarbintas asmuo kuria gėrybes (pridėtinę 

vertę), moka mokesčius, didėja jo perkamoji galia, sumažina socialinių išmokų ir nemokamų 

socialinių paslaugų poreikį. 

Į kokias problemas reiktų atsižvelgti kuriant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

standartą sutrikusio regėjimo asmenims? Keletas jų: 

 Nors sutrikusio regėjimo asmenys sudaro ganėtinai monolitinę neįgaliųjų grupę, 

standarte būtina išskirti bent tris kokybiškai besiskiriančias asmenų grupes: silpnaregius, 

apakusius iki kalbos išmokimo ir apakusius po kalbos išmokimo; 

 Standartizacijos prasme svarbus veiksnys Brailio rašto mokėjimas; 
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 Kaštų prasme sutrikusio regėjimo asmenų profesinė reabilitacija bus brangesnė ir 

techniniu požiūriu sudėtingesnė: tiek ugdant profesinius gebėjimus, tiek įsidarbinant ir 

dirbant reikalinga brangi pagalbinė technika (kalbos sintezatoriai, vaizdą ir tekstą didinanti 

aparatūra, Brailio rašto displėjai ir pan.); 

 Apakimas ar ženklus regos sutrikimas esminiai keičia žmogaus gebėjimų struktūrą, 

todėl daugiau laiko reikės socialinės reabilitacijos pradmenims: orientacijos erdvėje ir 

mobilumo ugdymas, regimojo suvokimo lavinimas (silpnaregiams), Brailio rašto mokymas, 

mokymas naudotis lazdele ir pan.; 

 Specifinių problemų kils ir sutrikusio regėjimo asmenų gebėjimų įvertinimo srityje – 

įvertinimo priemonės dažniausiai sukurtos normaliai regintiems; 

 Sutrikus regėjimui sustiprėja aukštesniųjų psichinių funkcijų (mąstymo, kalbos) 

vaidmuo prarastų funkcijų kompensavimui. Galbūt dėl to sutrikusio regėjimo žmogus yra 

ženkliai dažniau sutinkamas universitete, negu sutrikusios klausos ar sutrikusios psichikos 

asmuo. Vadinasi, jam galima prognozuoti ir aukštesnių profesinių kvalifikacijų įgijimą.  

Galima daryti išvadas, jog kuriamuose standartuose pirmiausiai reikėtų  laikytis logiškos, 

neprieštaringos neįgalių asmenų grupes įvardinančių sąvokų sistemos. Siūlytume orientuotis į TFK 

(Tarptautinę funkcionavimo klasifikaciją). Neįgalumo (funkcionavimo asmens lygmeniu)  

klasifikacijos kol kas neturime. Todėl patartina grupuoti asmenis pagal kūno lygmens – funkcijų 

nuokrypių nuo normos įvardijimais: sutrikusios klausos, sutrikusios regos, sutrikusio intelekto, 

sutrikusios psichikos ir sutrikusio judumo (fizinius sutrikimus turintys) asmenys. Teikiant profesinės 

reabilitacijos paslaugas (ir kuriant atitinkamus standartus) sutrikusio intelekto asmenims (jų 

Lietuvoje galėtų būti iki 40-50 tūkstančių, tik ne visiems nustatytas bent 50 proc.  darbingumo lygis) 

būtina atsižvelgti į didžiulę šios grupės įvairovę. Būtina kuo ankstyvesnė šių asmenų orientacija į 

profesinę veiklą. Įdarbinimas  turėtų būti diferencijuotas pagal intelekto sutrikimo laipsnį. Didelei jų 

daliai reikalingas savarankiško gyvenimo palaikymas ir labiausiai tinkamas būtų darbas socialinėse 

įmonėse. Būtina aiškiai diferencijuoti intelekto sutrikimo laipsnius. Dar įvairesnė sutrikimų 

pobūdžiu, laipsniais ir pasekmėmis sutrikusios psichikos asmenų grupė. Svarbiu požymiu yra tai, 

kad nemaža dalis šių asmenų tam tikrą  (kartais ganėtinai ilgą) laiką būna sveiki. Tačiau stigma 

„psichikos ligonis“ aprėpia ir šį laikotarpį. Labai svarbus darbdavių ir visuomenės švietimas. Nėra 

faktais grįstos šios heterogeniškos asmenų grupės statistikos. Fizinius sutrikimus turinčių (sutrikusio 

judumo) asmenų Lietuvoje yra apie 70000.  Kuriant profesinės reabilitacijos standartus reikėtų 
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diferencijuoti bent dvi grupes asmenų: 1) judančius tik vežimėliais; 2) nesinaudojančius vežimėliais, 

bet turinčius kitokių ženklių judesių sutrikimų. Šios grupės asmenų įdarbinimas pareikalaus aplinkos 

ir darbo vietos pritaikymo asmeniui, atvykimo į darbą ir grįžimo iš jo organizavimo. Būtina aiški 

sutrikusios klausos asmenų diferenciacija pagal klausos praradimo laipsnį (tekste vienas variantas 

jau siūlytass). Standarte turi būti numatyti ir reglamentuoti tokie aspektai: bendravimas ir įvairių 

bendravimo būdų (gestų, daktilinė ir artikuliuota kalbos, optinė ir taktilinė signalizacija) mokymas, 

objektyviai ir giliai atlikta klausos pasekmių analizė ir t. t.  

Net tokia turtinga valstybė kaip Norvegija
35

 yra susirūpinusi labai dideliu išmokų gavėjų 

skaičiumi ir priėmusi strategiją, kuri remiasi labai humaniškais siekiais, kalbančiais apie tai, kad visi 

žmonės turi turėti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, religijos, 

negalios, tautybės, bet kartu ir siekiu padaryti viską, kad mažėtų išmokas gaunančių žmonių 

skaičius. Akivaizdu tai, kad dirbantis neįgalusis neįgalumo pensijos negauna. Gauti neįgalumo 

pensiją nėra taip paprasta – pirmiausia reikia įrodyti, kad tikrai negali dirbti, todėl profesinė ar 

darbinė reabilitacija yra būtina. Net ir po reabilitacijos, jei žmogui nepavyksta įsidarbinti, užtrunka 

apie metus sutvarkyti visus reikalingus dokumentus, būtinus, norint gauti neįgalumo pensiją. 

Žinoma, žmogus niekada nepaliekamas be pajamų. Ir profesinės reabilitacijos metu, ir po to, kol 

asmuo negauna pensijos, jis gauna pašalpą. 

Norvegiška profesinė arba darbinė reabilitacija arba darbo mokymo programa (bandyta 

aiškintis, ar yra koks skirtumas tarp šių dalykų, bet atrodo, kad jiems tai tik skirtingi terminai) yra iš 

tiesų kitokia. Pirmiausia, į vieną socialinės atskirties grupę patenka ir neįgalieji, ir ilgalaikiai 

bedarbiai, ir buvę kaliniai, ir imigrantai. Antra, nors profesinės reabilitacijos tikslas ir yra nuvesti 

žmogų į darbo rinką, bet realybėje to nėra ir niekas dėl to nesistebi – kiekvienam žmogui turi būti 

suteikta galimybė pabandyti. Tokios darbinės reabilitacijos programos Norvegijoje gali užtrukti net 3 

metus ir už kiekvieną reabilituojamą žmogų įmonė gauna pinigus, bet, kita vertus, ir įmonė turi 

naudos – parengia sau darbuotojus. Profesinė reabilitacija vienoje didžiausių Norvegijos 

telekomunikacijų kompanijoje TELENOR, beje, kaip ir kitose, susideda iš kelių komponentų – 

                                                 
35

 2010 m. kovo 1-5 d. vizitas į Norvegiją, skirtas susipažinti su neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo praktika Norvegijoje, 

įgyvendinant projektą „Naujų neįgaliųjų įdarbinimo iniciatyvų skatinimas“. Lietuvos neįgaliųjų forumas (aut. A. 

Jozėnaitė).. Prieiga per internetą: http://www.lnf.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=339%3Ai-etapas-

patirtis-norvegijoje&catid=38%3Anauj-negalij-darbinimo-iniciatyv-skatinimas-&Itemid=17&lang=lt 

 

 

http://www.lnf.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=339%3Ai-etapas-patirtis-norvegijoje&catid=38%3Anauj-negalij-darbinimo-iniciatyv-skatinimas-&Itemid=17&lang=lt
http://www.lnf.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=339%3Ai-etapas-patirtis-norvegijoje&catid=38%3Anauj-negalij-darbinimo-iniciatyv-skatinimas-&Itemid=17&lang=lt
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priėmimo ir įvertinimo( 2 4 savaitės), kvalifikacinio periodo (vedami įvairūs kursai – iki 3 mėnesių), 

darbo praktika (iki 21 mėnesio), darbo paieškos ir įdarbinimo periodo. 

Taigi, norvegai mąsto moderniai: geros išmokos, kitas požiūris, o mūsų pusėje – žymiai 

geresnė aklųjų ir silpnaregių įdarbinimo statistika (paskutiniais duomenimis Lietuvoje dirba 35 

procentai darbingo amžiaus aklųjų ir silpnaregių). 

Estijoje
36

 yra 2000 žmonių su regėjimo negalia. Estijos aklųjų federacija jungia 16 juridinių 

asmenų, iš kurių 11 yra rajoninės organizacijos, o likę 5 – įstaigos, užsiimančios kita veikla (garsinės 

knygos, techninės pagalbos priemonės, šunys vedliai ir pan.). Minėtieji 16 juridinių asmenų jungia 

apie 1600 fizinių asmenų – keturis kartus mažiau, nei LASS (arti 7000 narių).  

Latvijos aklųjų sąjunga jungia tiek fizinius, tiek juridinius asmenis: 3400 fizinių asmenų, 11 

filialų ir 2 įstaigas. Latvijoje dirba maždaug 30 proc. darbingo amžiaus regėjimo neįgaliųjų 

(Lietuvoje – virš 50 proc.). Tačiau Latvijoje aktyviau, nei Lietuvoje, užsiimama regėjimo neįgaliųjų 

reabilitacija – valstybė apmoka neįgaliajam 400 reabilitacijos valandų per 5 metus, taip pat kasmet 

yra apmokama dar 50 valandų (tai praverčia, jei žmogus nori išmokti naują maršrutą, gauti 

psichologo pagalbą ar pan.). Latviai aktyviai užsiima aplinkos pritaikymu neįgaliesiems.  

Taigi paslaugų teikėjai pasižymėjo didele įvairove pagal darbuotojų skaičių – nuo 7 iki 34 

etatinių darbuotojų.         

Atkreipiamas dėmesys į tai, jog paslaugų teikėjai nustato skirtingą paslaugų teikimo trukmę, 

nors profesinės reabilitacijos ciklo etapų aprašymai beveik visiškai sutampa (taip pat ir pagal 

paslaugų teikėjų tinklalapiuose nurodytą informaciją): organizaciniai, paslaugų eiga, paslaugų 

trukmė (apmokėjimo sąlygos). 

                                                 
36

Įspūdžiai iš tarptautinės konferencijos „Regėjimo neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimas” Jūrmaloje (Latvija) 

2010.11.25-26 (aut. A. Jozėnaitė). Prieiga per internetą: http://www.lass.lt/lt/?id=1732 

 

http://www.lass.lt/lt/?id=1732
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Profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjas I II III IV 

Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras (Radviliškis); 5 5 185 5 

VšĮ Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras (Tauragė) 4 2 230 4 

VšĮ “Profesijų spektras“ (Druskininkai) 5 5 210 5 

VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė (Palanga) 4 6 212 5 

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė (Rokiškis) 5 5 25 5 

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras (Šiauliai) 5 5 230 5 

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras (Trakai) 10 10 170 10 

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (Vilnius) 5 5 205 5 

VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras (Vilnius) 5 5 205 5 

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (Vilnius) 5 5 260 5 

VšĮ “Vilties žiedas“ (Kaunas) 5 5 207 5 

4 lentelė. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo trukmė (pagal ciklo etapus) 

 

Apklausus kelias organizacijas, kyla klausimas, kaip bendrauja LDB (teritorinės darbo 

biržos) su potencialiais profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjais, kokiu pagrindu įtraukia ar 

išbraukia mokymo programas iš perkamų programų sąrašo, ar siūlant vienas ar kitas programas 

vadovaujamasi darbo rinkos poreikių tyrimu (atitinkamų profesijų paklausa), ar tai aptariama su 

teikėjais iš anksto, kad jie spėtų parengti savo regionui paklausias, o drauge ir prieinamas žmonėms 

su viena ar kita negalia mokymo programas, atsižvelgiant į darbo rinkos paklausą. Antra vertus, 

patys profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai įpareigoti tirti darbo rinkos poreikius, bet ar tai 

vyksta, ar derinama su darbo biržomis ir skelbiamomis darbo rinkos prognozėmis. 

Paslaugų teikėjų ir organizatorių apklausa išaiškino „dalinį pasitenkinimą dabartine 

profesinės reabilitacijos sistema“. 
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V. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemos 

Europos Sąjungos valstybėse narėse 

 

Kadangi neįgaliųjų integracija į darbo rinką Lietuvoje neturi tokios ilgametės patirties, kaip 

kitose išsivysčiusiose Europos šalyse, todėl siekiant gerinti neįgaliųjų integraciją, labai svarbu 

perimti sukauptą kitų šalių patirtį. Bet, ar reikia apimti kuo daugiau šalių, nes beveik visos Europos 

šalys yra dar tik standartų kūrimo procese? Nors Portugalija turi savo Nacionalinį kvalifikacijos 

katalogą, kurį įvardija kaip standartą. Gal prasmingiau būtų pasirinkti, kurioje šalyje kuri metodika 

efektyvesnė, pvz., Jungtinėje Karalystėje moksliškai įrodytas judėjimo negalių turinčių asmenų 

reabilitacijos efektyvumas.  

Patirtis rodo, kad dauguma šiuo metu profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų 

Lietuvoje, turėjo įvairių kontaktų su Vakarų ir Šiaurės Europos šalių profesinės reabilitacijos 

sistemomis, perėmė jų taikomus metodus, lankėsi ir stebėjo procesą, dalyvavo įvairiuose projektuose 

dar iki 2005-ųjų, ir tai sukūrė didelę metodų ir priemonių įvairovę Lietuvoje. Atsiliepimų apie kitose 

šalyse teikiamas paslaugas yra įvairių – ir susižavėjimo, ir nusivylimo. Tik nedidelė dalis ES 

valstybių turi suformuluotą bei teisiškai patvirtintą profesinės reabilitacijos sampratą bei yra 

parengusios šias paslaugas reglamentuojančią teisinę bazę. Kai kurios šalys (Vokietija, 

Skandinavijos šalys) jau yra sukūrusios gana efektyvią profesinės reabilitacijos sistemą, 

integruojančią profesinio mokymo bei įdarbinimo institucijas.  

ES šalyse nėra vieningos profesinės reabilitacijos sampratos. Profesinės reabilitacijos 

apibrėžimai įvairiose šalyse skiriasi (kartais skiriasi net ir šalies viduje - atskirose profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančiose institucijose). Nepaisant to, galima pastebėti, kad visuose 

apibrėžimuose pabrėžiamas tas pats profesinės reabilitacijos tikslas - asmens integravimas į darbo 

rinką, prieš tai atstatant jo buvusius įgūdžius bei gebėjimus ar suteikiant jam naują kvalifikaciją. 

Daugelyje šalių už profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą ir koordinavimą yra 

atsakingos užimtumo ar įdarbinimo tarnybos, taip pat savivaldybės. 
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Neįgalumo paplitimo skirtumai tarp šalių yra dideli ir tai lemia ne tik su gyventojų sveikata 

susiję veiksniai, bet ir:  

a) metodai, kuriais neįgalumas yra apibrėžiamas ir vertinamas;  

b) pensijų ir kitų apsaugos priemonių mastas;  

c) galimybės dalyvauti nedirbantiems asmenims skirtose kitose programose. 

Lyginant Lietuvą su kitomis Europos šalimis, analizuojant publikacijas, iškart galima 

pasakyti, kad iškyla terminų klausimas. Pvz., profesinė reabilitacija, kaip ji apibrėžiama LR 

įstatymuose, savo turiniu nėra tapati vocational rehabilitation (Jungtinė Karalystė) ar occupational 

rehabilitation  (Suomija, Norvegija), nes pastarieji terminai vartojami platesne prasme – kriterijus 

dažnai yra ne tik grįžimas į darbą, bet ir aktyvumas, savarankiškumas, gyvenimo kokybė. 

Vokietijoje profesinės reabilitacijos (Vokietijoje vartojamas terminas – vocational training – 

profesinis mokymas)tikslai akcentuoja ne tik ilgalaikę fizinę, emocinę ar intelekto negalią turinčių 

žmonių visapusišką integraciją į darbo rinką, bet ir šios integracijos palaikymą bei nedarbo 

prevenciją dėl gresiančios ligos ar negalios. Lietuvoje dar turime ir darbinę reabilitaciją, nors 

terminas vartojamas rečiau.  

Kaip organizuojamos profesinės reabilitacijos paslaugos kitose šalyse?  

 

5.1. Norvegija 

Pagrindiniai prioritetai ir iššūkiai 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistema yra apibūdinama kaip: 

1. profesinė reabilitacija - tai sistema, apimanti profesinį rengimą ir mokymą; 

2. profesinė reabilitacija - tai sistema, apimanti minimalų socialinį saugumą, t.y. teikiant 

finansinę paramą asmenims, remiant (finansuojant) paslaugas bei skatinant motyvaciją 

darbui. 

Darbo rinka Norvegijoje suprantama kaip didelis dalyvumas, žemas nedarbo lygis, aktyvi, 

plati dirbančiųjų rinka bei profesinės reabilitacijos sistema. Siekiant atkurti asmens su negalia 

darbingumą bei didinti jo motyvaciją darbui yra sukurtos aktyvios priemonės bei teikiama adekvati 

parama.   
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Darbo rinkos programos yra skirtos visiems darbo ieškotojams, kurie turi problemų 

įsitvirtinant darbo rinkoje. Prioritetas yra skiriamas neįgaliesiems ir kitoms labiau pažeidžiamoms 

grupėms. 

Profesinė ir medicininė reabilitacija susideda iš daugelio programų, priemonių ir tiekėjų. 

Įvairios programos ir priemonės teikiamos nuosekliai, tačiau gali būti teikiamos dalinai, epizodiškai, 

priklausomai nuo individualios situacijos bei asmens su negalia galimybių. 

 

Neįgaliųjų asmenų profesinės reabilitacijos programos 

1. Įvertinimo programos apima informavimą, motyvavimą, konsultavimą/orientavimą (angl. 

guidance), sistemišką charakterio savybių įvertinimą, testavimą. Šios priemonės padeda 

įvertinti asmens su negalia pajėgumą dirbti. 

2. Mokymo/ugdymo programos yra skirtos padėti darbo ieškotojui tapti kvalifikuotu (tinkamu) 

laisvai darbo vietai. Dalyvaudami šiose programose asmenys su negalia gauna išmokas, 

skirtas padengti pragyvenimo (prasimaitinimo) išlaidas. Yra trys skirtingos paslaugų rūšys: 

1) darbo rinkos kursai, kurių metu teikiamos profesinio mokymo paslaugos. Tai 

dažniausiai vyksta klasėse; 

2) „profesiškai neįgalūs“ gali mokytis iki 3 metų. Terminas „profesiškai neįgalūs“ 

apima ne vien tik asmenis su negalia, tačiau ir asmenis, kurie neturėdami jokios 

negalios, ilgą laiką nedirbo; 

3) kvalifikacijos suteikimas remiamose grupėse, kuriose teikiamas formalus profesinis 

ugdymas atsižvelgiant į darbo vietos reikalavimus ir socialines neįgaliojo galimybes. 

3. Darbo imitacija numato instruktuotą bei suderintą su asmeninėmis, profesinėmis savybėmis 

darbą. Tai atliekama paprastose arba subsidijuojamose įmonėse. 

4.Remiamas įdarbinimas (angl. supported employment) vyksta paprastose įmonėse. Ieškantiems 

darbo teikiama asistavimo paslauga. Padeda darbo repetitorius. Šios paslaugos teikimo metu 

bandoma atstatyti kvalifikaciją, socialinius gebėjimus, reikalingus konkrečiam darbui ar 

veiklai. Dalyviai gauna darbo užmokestį, darbo vadybininkas gauna subsidiją, kuri skirta 

padengti darbo užmokestį mokamą darbo repetitoriams bei kitoms išlaidoms.  

5. Darbo užmokesčio subsidija (angl. wage subsidy). Neįgalūs asmenys dirba paprastą darbą 

įmonėse gaudami įprastą darbo užmokestį už įprastas darbo sąlygas, dirbdami visą darbo 

dieną. Darbdavys gauna subsidiją. 
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6. Apsaugotas darbas. Jo pagrindinis tikslas – teikti paslaugas profesiškai neįgaliems asmenims, 

kurie dėl savo negalios negali susirasti darbo, todėl suteikiama galimybė dirbti 

specializuotose įmonėse, kurioms teikiamos subsidijos už tam tikro neįgaliųjų skaičiaus 

įdarbinimą. 

 

Darbo ieškantys asmenys gali dalyvauti daugiau nei vienoje programoje. Profesinės 

reabilitacijos paslaugų trukmė Norvegijoje – 3 metai. Įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos 

paslaugas šioje šalyje, yra privačios ir dotuojamos valstybės arba savivaldybės. Norvegijoje yra apie 

110 įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas (į šį skaičių įtraukiami ir maži ūkiai, 

kuriuose neįgalieji gali atlikti profesinės reabilitacijos paslaugas bei vėliau įsidarbinti). Jas visas 

jungia Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų asociacija (angl. Association of 

Vocational rehabilitation Enterprises). Ši Asociacija dirba pagal įgaliojimus suteiktus Norvegijos 

Darbo ir socialinės įtraukties ministerijos. 

Profesinės reabilitacijos sistema. Asmens dalyvavimas darbo rinkoje yra svarbus veiksnys 

formuojantis jo socialinį identitetą bei gerovę. Ilgas pasitraukimas gali turėti nepageidaujamų 

sveikatos sutrikimų (stresas besiformuojantis į depresiją gali įtakoti psichikos sutrikimus). Tai ypač 

aktualu neįgaliesiems bei jų socialinei įtraukčiai. Todėl svarbu kiek galima anksčiau imtis 

priemonių, kurios padėtų asmenims, turintiems negalią, dalyvauti darbo rinkoje. Taigi, didelis 

dėmesys yra skiriamas profesinei reabilitacijai. 

Norvegijoje profesinės reabilitacijos sistema buvo pradėta kurti nuo 1990 metų. Per šiuos 

metus profesinės reabilitacijos paslauga išgyveno daugybė reformų, kai kurios tebevyksta ir dabar. 

Dauguma profesinės reabilitacijos klientų turi ligos istoriją, tačiau yra tokių atvejų, kai asmenys su 

negalia nedalyvauja laisvoje darbo rinkoje, tokiems asmenims pagalba būtina – jie nukreipiami į 

profesinę reabilitaciją. 

Profesinės reabilitacijos strategija ir priemonės: Darbo rinkos sistema, orientuota į 

neįgalų asmenį, paremta trimis pagrindiniais principais: 

1. Darbo vietų apsauga (rėmimas); 

2. Medicininė reabilitacija; 

3. Profesinė reabilitacija darbo ieškantiems neįgaliesiems. 

 Profesinę ir medicininę reabilitaciją sudaro daugybė priemonių ir tiekėjų. Pagrindinės iš jų yra 

ugdymas ir praktiniai užsiėmimai. Apsaugotas darbas taip pat atlieka svarbų vaidmenį grąžinant 
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neįgalų asmenį į laisvą darbo rinką. Profesinės reabilitacijos sistemą labiausiai apibūdina teiginys: 

„Iš pradžių medicininis gydymas, parengimas darbui ir galiausiai darbas laisvoje darbo rinkoje“. 

Norvegija investuoja į aktyvios darbo rinkos ir profesinės reabilitacijos priemones, todėl gali 

džiaugtis teigiamais rezultatais.  

1. Darbo vietų apsauga (rėmimas) skirta darbuotojams, kurie serga arba turi sveikatos 

sutrikimų. Darbdaviai yra atsakingi už reabilitaciją įmonės, kompanijos viduje. Darbdaviams 

Užimtumo ir socialinės gerovės tarnybos Darbo vietų centrai (angl. Merged Employment and 

Welfare Administration‘s Workplace Centres) teikia paramą – konsultacinę, kartais finansinę. 

Kuruoja nedarbingumą dėl ligos (angl. sick leave). 

2. Medicininė reabilitacija teikiama tada, kai asmuo yra ilgai nedarbingas dėl ligos ir dėl to 

jam reikia medicininio gydymo bei reabilitacijos. Paslaugas teikia gydymo įstaigos, tačiau 

Užimtumo ir socialinės gerovės tarnyba skiria įvairias išmokas (gydymo išlaidų kompensavimo, 

neįgalumo pašalpą). Medicininė reabilitacija yra finansuojama valstybės. Darbuotojams po 

nedarbingumo dėl ligos atostogų siūlomas papildomas medicininis gydymas, žinoma, jei jiems to 

reikia. Paraleliai su medicinine reabilitacija gali būti teikiama ir profesinė reabilitacija. Jeigu po 

vienerių metų nedarbingumo dėl ligos ir po medicininės reabilitacijos asmuo negrįžta į darbą, 

medicininė reabilitacija gali būti pratęsta.  

3.Profesinė reabilitacija darbo ieškantiems neįgaliesiems. Asmuo, dalyvaujantis profesinės 

reabilitacijos programoje, turi savo ligos istoriją. Norvegijos vyriausybė pabrėžia, jog labai svarbi 

ankstyva intervencija, todėl dažni atvejai, kai profesinės reabilitacijos programoje dalyvauti asmenys 

su negalia pradeda būdami nedarbingumo dėl ligos atostogose. 

Darbo rinkos programos gavėjai yra visi tie, kurie ieško darbo, kurie turi problemų grįžtant į 

darbo rinką. Į šią kategoriją patenka ir asmenys turintys negalią. Turintys gydytojo pažymą yra 

registruojami Užimtumo ir socialinės gerovės tarnybos Darbo vietų centruose pagal gyvenamą vietą.  

Profesinės reabilitacijos programos bei tiekėjai. Norvegijoje yra dvi darbo rinkos 

programų kategorijos. Vienoje dalyvauja visi darbo ieškantys asmenys (angl. jobseekers), kuriems 

reikalinga papildoma pagalba įsidarbinti, kitos skirtos asmenims, turintiems negalią. Abiejų 

programų pagrindinis tikslas – atkurti/tobulinti dalyvių gabumus, siekiant sugrįžti į darbą per 

ugdymą, mokymą bei praktinius užsiėmimus. Užimtumo ir socialinės gerovės tarnyba padaro išvadą 

dėl dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje atsižvelgiant į asmens turimą profesiją, jei, 

žinoma, jis tokią turi. 
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Profesinės reabilitacijos programos etapai: 

 

I. Profesinių gebėjimų įvertinimas 

Apima informavimą, motyvavimą, orientavimą, sisteminį profiliavimą ir testavimą, kurie turi 

didelės reikšmės žmogaus darbingumui atkurti/išugdyti.  

Trukmė: iki 12 savaičių. 

Dalyviai gauna išmoka/pašalpą, o tiekėjas – subsidiją (subsidijuojamos įstaigos arba kiti 

tiekėjai, pasirašę sutartį su Užimtumo ir socialinės gerovės tarnyba). 

 

II. Įgūdžių lavinimo programos 

Apima ugdymą arba įprastą mokymą ir yra skirtos darbo ieškantiems neįgaliesiems 

susigrąžinti prarastą kvalifikaciją arba išsiugdyti naują, kuri reikalinga atitinkamai darbo vietai. 

 Paslaugų variantai: 

1. Darbo rinkos kursai: siūlomas profesinis ugdymas; užsiėmimai daugiausia vyksta grupėse. 

Trukmė: iki 10 mėnesių. Paprastai skirta visiems darbo ieškotojams, tačiau šie kursai atviri ir 

neįgaliesiems. 

2. Asmenys, turintys negalią gali mokytis iki 3 metų pagal įprastą šveitimo programą. Dauguma 

tai daro universitetuose ar kolegijose. Dalyviai turi būti ne jaunesni nei 26 metų tam, kad 

nekonkuruoų su įprasta praktika įgyjant diplomą. Asmuo aplikuoja kaip paprastas studentas. 

3.Kvalifikacijos atkūrimas/suteikimas remiamose darbo grupėse. Formalus profesinis mokymas 

derinamas su darbine praktika bei neįgalaus asmens galimybėmis. Trukmė: 2 metai. 

 

III. Darbo patirtis (angl. work experience)  

Ši paslauga teikiama derinant turimą darbo patirtį (jei tokią turi) su asmeniniais gebėjimais. 

Gali būti teikiama: 

1. Paprastose įmonėse: profesinės reabilitacijos dalyviai, kuriuos prižiūri (teikiama 

supervizijos paslauga) atvejo vadybininkas, atlieka įprastas darbines užduotis pagal įmonės veiklos 

sritį. Trukmė iki 3 metų. 

2.  Subsidijuojamose įmonėse: turintys kvalifikaciją profesinės reabilitacijos dalyviai 

dirba įmonėse, kurios įkurtos turint tikslą suteikti asmenims, turintiems specialių poreikių, darbo 
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patirties ir ugdyti tiek jų profesinius, tiek socialinius įgūdžius, atidžiai stebint, kaip toks asmuo 

atlieka darbines užduotis. Trukmė – 10 mėnesių su galimybe šį terminą pratęsti dar 10 mėnesių. 

Programų dalyviai gauna socialinio draudimo išmokas, tiekėjai – subsidijas. 

 

IV. Remiamas darbas  

Tikslas – integracija į įprastą darbinį gyvenimą. Šios programos schema: dirbama įprastose 

įmonėse, kuriose vyksta „darbo repeticijos“, orientuojantis į asmenines, socialines galimybes ir į 

būsimą darbo vietą. Trukmė – iki 3 metų. Tiekėjas gauna subsidiją, kuri skirta padengti išlaidas 

(mokamas atlyginimas atvejo vadybininkams). Dalyviai gali gauti atlyginimą, pašalpą ar 

pragyvenimo išmoką. 

 

V. Darbo užmokesčio subsidijos 

Ieškantys darbo dirba įprastą darbą visą darbo dieną/atitinkamai pagal galimybes tik tam tikrą 

valandų skaičių paprastose įmonėse gaudami įprastą darbo užmokestį. Tikslas – gauti nuolatinį darbą 

pas tą patį darbdavį. Trukmė iki 1 metų. Išskirtiniais atvejais tokio darbo laikotarpis gali būti 

pratęstas iki 3 metų. Darbdavys, įdarbindamas tokį asmenį, gauna subsidiją. 

Subsidijuojamos įmonės yra įkurtos turint pagrindinį tikslą suteikti įdarbinimo pagalbą 

asmenims, kurie dėl savo negalios tam tikrą laiką nedirbo. Tai akcinės bendrovės, kurių tam tikra 

dalis akcijų priklauso vietinėms savivaldybėms. Nevyriausybinės organizacijos (kaip socialiniai 

partneriai) taip pat vaidina svarbų vaidmenį įdarbinant neįgalų asmenį į tokią įmonę.  

Subsidijuojamoms įmonėms daromos mokesčių lengvatos. Darbo rinkos tarnybos suteikia 

tokioms įmonėms „subsidijuojamų įmonių statusą“, jos veikia pagal teisės aktus patvirtintus Darbo ir 

socialinės įtraukties ministerijos. Užimtumo ir socialinės gerovės tarnyba preliminariai prognozuoja 

asmenų su negalia skaičių, kurie dirbs tokiose įmonėse; stebi, kaip neįgalus asmuo dirba jose. 

Jei būtina, asmuo su negalia gali dalyvauti ir daugiau nei vienoje programoje. Tokiu atveju 

programos trukmė gali pailgėti iki 5-6 metų, tai priklauso nuo asmens su negalia individualių 

poreikių bei progreso. 
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Norvegijoje asmuo su negalia turi teisę dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, jei yra 

šios sąlygos: 

1. 16 – 67 metų; 

2. Paskutiniuosius trejus metus gyveno Norvegijoje arba dalyvauja šalies Sveikatos 

draudimo sistemoje paskutinius vienerius metus, kai jis/ji dirbo; 

3. Dėl ligos, sužeidimo ar negalios prarado darbingumą/ turi minimalias galimybes 

pasirinkti profesiją/ darbo vietą. 

Taigi, profesinė reabilitacija yra skirta asmenims, kurie visiškai ar iš dalies prarado savo 

darbingumą, tačiau galėtų ir sugebėtų dirbti. Tačiau darbo patirties neturėjimas, ligos istorija ar 

medicinė diagnozė nėra prielaida dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje. Asmuo su negalia 

turi atitikti ir kitas būtinas sąlygas (įvardintos aukščiau). 

Iki 2006 metų už darbo ir socialinės apsaugos paslaugų politikos įgyvendinimą buvo 

atsakingos trys valstybinės institucijos: 

1. Nacionalinė draudimo tarnyba (angl. National Insurance Administration); 

2. Įdarbinimo agentūros (angl. Public Employment Services); 

3. Socialinės paramos centrai (angl. Social Assistance Offices). 

2006 m. Norvegijos parlamentas šias institucijas suvienijo ir įkūrė – Užimtumo ir socialinės 

gerovės tarnybą (angl. Merged Employment and Welfare Administration), kuri atsakinga už darbo 

rinkos ir socialinės paramos politikos įgyvendinimą. Tačiau tam tikros reformos, susijusios su šia 

tarnyba tebevyksta ir dabar. Keletas pavyzdžių: 

 

I. „UNIKUM“ yra profesinės reabilitacijos įstaiga, 76 proc. priklausanti Bažnyčios Misijai 

bei 24 proc. Oslo savivaldybei. 

Ši įstaiga teikia paslaugas asmenims, turintiems psichikos negalią. „UNIKUM“ 

bendradarbiaudama su vietinėmis įmonėmis, organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis siūlo įvairių 

programų, kurios skirtos asmenims su sutrikusia psichika: 

- profesinių gebėjimų įvertinimas (angl. assessment ); 

- kvalifikacijos atkūrimas ar naujos išugdymas grupėse; 
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- remiamas darbas (angl. supproted employment); 

- apsaugotas darbas (angl. sheltred employment) / darbo imitacija. 

Dirbant su asmenimis, turinčiais psichikos sutrikimų, susiduriama su šiais iššūkiais: 

1. Įvertinus profesinius gebėjimus sudaromos skirtingos mokymo (reabilitacijos) 

programos; 

2. Daug klientų, kurie nėra pasirengę įprastam darbui netgi po poros metų 

reabilitacijos; 

3. Dažnai klientai jaučiasi saugiai dirbant imitacinį darbą „UNIKUM“, tačiau 

negali normaliai dirbti realiai įsidarbinę; 

4. Ilgas nedalyvavimas darbo rinkoje didina tokių asmenų nesugebėjimą dirbti, 

todėl kuo ankstesnė intervencija yra principinis dalykas padedant sugrįžti į darbo 

rinką; 

5. Ilgos eilės dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje nėra tokius asmenis 

motyvuojantis veiksnys; 

6. Yra žmonių, kurie negali gauti ar išsaugoti savo darbo vietos dėl savo 

negalios, todėl „apsaugotas darbas“ yra vienintelė alternatyva; 

7. Darbo paklausos nebuvimas profesinės reabilitacijos klientams viešajame 

sektoriuje. 

 

II. „TELENOR“ – privati įstaiga, teikianti profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims 

turintiems judėjimo negalią. 

Ši įstaiga orientuojasi į tokias programas: 

- „Biuro kursai“ – MS Office paketas; 

- Bendravimo kursai, kurių tikslas išugdyti kliento pasitikėjimą; 

- 21 mėn. klientas dirba pačioje profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje 

įstaigoje. 

Programos modelis: 

3 mėn. kvalifikacinis periodas – 21 mėn. darbas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje 

įstaigoje – profesinės reabilitacijos užbaigimas – įsidarbinimas (toje profesinės reabilitacijos 

įstaigoje, kurioje reabilitavosi/ kitur laisvoje darbo rinkoje/ grįžta į darbo biržą.  
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Programos apimtis: 5 dalyviai užsiėmimuose ir tokių užsiėmimų 3 per metus. Iš viso per 

metus programą baigia 15 neįgaliųjų. 

Kas 3 mėn. per dalyvavimo programos 21 mėn. teikiama ataskaita Užimtumo ir socialinės 

gerovės tarnybai. Rengiami reguliarūs susitikimai su dalyviais. Po programos baigimo įsidarbina 75-

80 proc., programą nutraukia 1/3 dalyvaujančių joje. 

„TELENOR“ remiasi idėja win-win-win metodu: 

 win1 – motyvacija ir kvalifikuotas darbuotojas; 

  win2 – dalyvių darbo patirtis; 

win3 – asmenys su negalia gauna pašalpas. 

 

Norvegijoje tebevykstančios reformos 

 

Dabartinėmis reformomis siekiama atskirti darbo rinkos siūlomas programas sveikiems ir 

ieškantiems darbo asmenims nuo profesiškai ir/arba mediciniškai neįgalių asmenų. 

Šiuo metu vyksta reformos šiose pagrindinėse srityse: 

1.  Inkliuzija darbo vietose; 

2.  Užimtumo ir socialinės gerovės tarnybos (angl. Merged Employment and Welfare 

Administration – NAV) veikloje; 

3.  Socialinės gerovės reformos; 

4.  Pensijų reformos. 

Skandinavijos šalyse dominuoja Norvegijos profesinės reabilitacijos modelis. Skiriasi tik 

institucijų, dalyvaujančių profesinės reabilitacijos paslaugų  teikime, pavadinimai. 

 

5.2. Estija 

 

Estijoje yra apie 120 000 neįgaliųjų, iš jų apie 40 000 darbingo amžiaus (16-62). Neįgalieji 

apibūdinami kaip asmenys, kurių darbingumas yra ribotas dėl sveikatos sutrikimų. 

Estijoje dažniau vartojamas „socialinės reabilitacijos“ terminas. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad 

tiek „socialinės reabilitacijos, tiek „profesinės reabilitacijos“ paslaugų tikslas sutampa – 

atkurti/padidinti neįgalaus asmens nepriklausomybę, gerinti socialinę inkliuziją bei skatinti jo norą 

grįžti į darbo rinką – toliau tekste bus vartojama visuotinai priimta „profesinės reabilitacijos“ sąvoka. 



 141 

Tam, kad asmuo su negalia galėtų gauti profesinės reabilitacijos paslaugas, jis turi turėti 

reabilitacijos planą, už kurio sudarymą yra atsakingos socialinio draudimo įstaigos bei profesinės 

reabilitacijos centrai. Šiame plane yra įvertintos neįgalaus asmens profesinės galimybės, poreikis 

individualiai pagalbai, orientavimui bei konsultavimui. Plane numatyti reikiami veiksmai, 

padėsiantys neįgaliajam socialiai integruotis (pvz., numatyta, ar reikalinga konsultacija su 

socialiniais darbuotojais, psichologais ir pan.) ir tapti nepriklausomu. Toks profesinės reabilitacijos 

planas parengiamas remiantis gydytojų išvadomis. Dėl dalyvavimo profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo programoje asmuo su negalia kreipiasi pats. 

Neįgalus asmuo, norėdamas dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, turi turėti ne 

mažiau, nei 16 metų. 

Estijoje profesinės reabilitacijos paslaugos pradėtos teikti nuo 2006 m.,  priėmus teisės aktą, 

kuris reglamentuoja darbo rinkos paslaugų teikimą ir pašalpų mokėjimą (angl. Labour Market 

Services and Benefits Act). 

Nuo 2006 m.: 

1. Neįgalūs asmenys gali registruotis kaip bedarbiai, nepaisant jų darbingumo lygio netekimo; 

2. Profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos atsižvelgiant į individualius poreikius. Per pirmąjį 

susitikimą su neįgaliu asmeniu atvejo vadybininkas (angl. case worker) įvertina gebėjimus bei 

kompetenciją, sudaro individualų darbo paieškos planą (angl. individual job-search plan). Šiame 

plane numatomi pagrindiniai žingsniai, reikalingi darbo paieškai; 

3. Numatytos 4 pagrindinės programos, kurios apibūdinamos kaip pagalbos įsidarbinti priemonės: 

a) Darbdavių rėmimas pritaikant darbo vietas ir atsižvelgiant į neįgalaus asmens poreikius. 

Padengiama 50 proc. darbo vietos pritaikymo išlaidų. Darbdaviai privalo grąžinti šią paramą, 

jei jie nutraukia darbo sutartį su neįgaliu darbuotoju per trejus pirmuosius jo darbo metus, 

išskyrus atvejus, kai tokia sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės (pasitikėjimo 

praradimas, piktnaudžiavimas, gebėjimų darbui ir sveikatos praradimas ir kt.); 

b) Pagalba interviu (pokalbio dėl darbo) metu. Tokia paslauga teikiama, jei asmuo su negalia 

dėl savo turimos negalios negali visavertiškai bendrauti su darbdaviu interviu metu. Tokias 

paslaugas teikia darbo biržos darbuotojai (angl. Public employment Service); 
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c) Speciali techninė pagalba. Teikiama tiek neįgaliam darbuotojui, tiek darbdaviui per trejus 

pirmuosius įsidarbinimo metus; 

d) Pagalba dirbant, kuri gali būti teikiama iki vienerių darbo atitinkamoje įmonėje metų, 

jeigu darbo sutartis neterminuota. Asistuojantis asmuo negali padėti daugiau nei 700 valandų 

per vienerius neįgalaus asmens darbo metus. 

e) Papildomai neįgalus asmuo gali dalyvauti ir kitose programose, kurios padėtų 

atkurti/išugdyti kompetenciją darbui (elementarių gebėjimų darbui mokymo, darbo 

mediacijos, profesinio mokymo programose). Darbdaviui, kuris įdarbina neįgalų asmenį, 

turintį nepakankamus sugebėjimus dirbti atitinkama darbą, gali būti skiriamos subsidijos 

 

Profesinės reabilitacijos trukmė iki pagalbos įsidarbinant priemonių pradžios yra 3 mėn. Šiuo 

metu Estijoje tebevyksta reformos profesinės reabilitacijos srityje. Didelis dėmesys kreipiamas į 

neįgalaus asmens motyvacijos skatinimą. Motyvacijos stoka yra kliūtis įžengti į darbo rinką. 

Socialinės išmokos neįgaliesiems. Estijoje socialinių išmokų sistema sukurta 2001 m. ir turi 

du pagrindinius tikslus: 

 Kompensuoti asmenims su negalia jų papildomas išlaidas, kurias nulemia jų turima 

negalia; 

 Palengvinti jų reabilitaciją (tiek medicininę, tiek profesinę). 

2 rūšių pašalpos asmenims turintiems negalią:  

1. Neįgalumo pašalpa mokama turint pagrindinį tikslą – kad asmenys su negalia būtų 

nepriklausomi, socialiai integruotųsi bei užtikrinti jų lygias galimybes visuomenėje. Tokios 

pašalpos dydžių įvairovė priklauso nuo neįgaliųjų amžiaus ir negalios sunkumo (16-54 EUR 

per mėnesį). 

2. Nedarbingumo pašalpa. Šios pašalpos gavėjai yra 16 – 62 m., kurių netektas 

darbingumas yra 40-100 proc. Šios pašalpos dydis priklauso nuo paskutinių įnašų į socialinio 

draudimo fondą ir darbingumo lygio. Tačiau pašalpos dydis negali peržengti nustatytų ribų. 

(Tokia pašalpa prilygsta nacionalinių pensijų dydžiui – 140 EUR per mėnesį). 
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Taip pat neįgalieji gali pretenduoti gauti profesinės reabilitacijos pašalpą bei kvalifikacijos 

kėlimo pašalpą (angl. in-service training allowance). Profesinės reabilitacijos pašalpa mokama už 

aktyvią reabilitaciją (reabilituojasi profesinės reabilitacijos įstaigose) asmenims su negalia, kurie yra 

16-62 metų. Tikslas – kompensuoti išlaidas, susijusias su profesine reabilitacija. Kvalifikacijos 

kėlimo pašalpa mokama dirbantiems neįgaliems asmenims. Tikslas – dalinai kompensuoti išlaidas, 

susijusias su mokymusi. 

Asmenys su negalia, kurie nedirba, gali gauti ir kitas išmokas (nebūtinai kaip tikslinė grupė, 

tačiau turi atitikti tam tikros išmokos gavimo sąlygoms): 

 Bedarbio draudimo pašalpa. Ši pašalpa gaunama, jei neįgalus asmuo anksčiau dirbo ir 

mokėjo įmokas į socialinio draudimo fondą paskutinius 12 mėnesių per 36 mėnesius prieš 

netenkant darbo ir yra registruotas kaip bedarbis; 

 Bedarbio paramą gauna asmenys, kurie dirbo, buvo samdomi darbuotojai ar atliko veiklą, 

kuri prilyginama darbui 180 dienų per 12 mėn. prieš registruojantis esant bedarbiui; 

 Socialinė (pragyvenimo) parama. Ši parama mokama asmenims, kurių įplaukos 

sumokėjus mokesčius yra mažesnės nei minimalaus pragyvenimo lygio. Minimalus 

pragyvenimo lygis – 64 EUR; 

Remiantis darbo rinkos tarnybų teikiamomis paslaugomis bei išmokas reglamentuojančiais 

teisės aktais, Estijoje nedirbantis asmuo (įskaitant neįgaliuosius), kuris dalyvauja darbo rinkos 

mokymo programose, turi teisę gauti stipendiją (angl. grant), transporto ir apgyvendinimo išmokas. 

Pagrindinės kliūtys įžengti į darbo rinką asmenims su negalia Estijoje yra: 

- Sveikatos poveikis darbui; 

- Motyvacijos stoka;  

- Sunkumai, su kuriais susiduriama vykstant iš namų į darbą; 

- Ribotas mokslo prieinamumas; 

- Visuomenės požiūris į neįgalų asmenį. 
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5.3. Lenkija 

 

Lenkijoje „profesinės reabilitacijos“ terminas nėra paplitęs, vartojamas terminas 

„aktyvizacija“ (angl. activation). 

Pagrindiniai sunkumai su kuriais susiduria Lenkija: 

- Suradę darbo vietą neįgalūs asmenys nerizikuoja jos keisti bei darbintis kitur, tobulėti 

profesinėje srityje; 

- Neįgalūs asmenys nenori darbintis, nes bijo prarasti neįgalumo pensiją. Jie linkę gauti 

stabilias, nors labai nedideles pajamas; 

- Neįgalieji negali ieškotis darbo per darbo paieškos agentūras, kadangi šios agentūros 

neturi specialistų, kurie turėtų kompetencijos darbe su neįgaliais asmenimis; 

- Mokymo programos nėra sukurtos tenkinti individualių neįgaliųjų poreikių, todėl jos 

nepatrauklios asmenims su negalia ir neskatina jų dalyvauti reabilitacijos programoje; 

- Socialinės integracijos centrai yra sukurti tam, kad „aktyvuotų“ (angl. activate) 

turinčius negalią asmenis darbo rinkai. 

Lenkijoje profesinės reabilitacijos sistema nekoordinuota, išskaidyta dalimis, nėra vientiso 

ciklo, nėra institucijos valstybiniu lygiu, kuri būtų atsakinga už profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo organizavimą ir įgyvendinimą. Programos ir priemonės yra išskaidytos, visuomenė nėra 

išsamiai informuota apie jas. „Aktvizacijos centrai“ įkurti ten, kur veikia nevyriausybinės 

organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų įtaka labai didelė. Neįgalieji gauna specialią neįgalumo 

pensiją profesinės reabilitacijos periodu (iki 6 mėn.). 

Šiek tiek labiau išvystytas remiamas įdarbinimas. Nors darbdaviai už kiekvieną įdarbintą 

neįgalų asmenį gali gauti subsidiją, jie pasirenka mokėti baudą. Šiuo metu naudojantis Europos 

socialinio fondo parama Lenkijoje rengiamas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir 

įgyvendinimo planas. 
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5.4.  Bulgarija 

 

Bulgarijoje profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema tik formuojasi.  Neįgaliųjų 

socialinės integracijos politika paremta bendradarbiavimo tarp ministerijų, įvairių institucijų ir 

nevyriausybinių organizacijų principu. Remiantis neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu (angl. 

Law for Integration of People with Disabilities), neįgaliųjų grįžimas į darbo rinką skatinamas šiomis 

priemonėmis: 

 Medicininė ir socialinė integracija; 

 Mokymas bei profesinės kvalifikacijos kėlimas (profesinės reabilitacijos dalis); 

 Aplinkos prieinamumas; 

 Socialinių paslaugų teikimas; 

 Socialinė-ekonominė parama; 

 Informacijos prieinamumas. 

Vyriausybė yra atsakinga už ekonominės ir socialinės neįgaliųjų integracijos politikos 

įgyvendinimą Bulgarijoje. Pagrindinis instrumentas, kuriame atsispindi vyriausybės politika, yra 

Nacionalinis įdarbinimo veiksmų planas (angl. National Action plan for Employment). Nacionalinė 

darbo ir profesinės reabilitacijos programa taip pat skirta asmenims su negalia. Pagrindinis šios 

programos tikslas yra įdarbinti neįgalų darbingo amžiaus asmenį, padėti įveikti socialinę atskirtį ir 

integruotis į visuomenę. Už šios programos įgyvendinimą yra atsakingos savivaldybės, teikiančios 

subsidijas įmonėms, kurios įdarbina neįgaliuosius.  

Neįgalieji, kurie organizuoja savo verslą, taip pat gauna subsidijas; taip skatinamas jų 

verslumas. Institucijos, dalyvaujančios neįgaliųjų socialinės integracijos politikos formavime ir 

įgyvendinime, yra: Sveikatos apsaugos ministerija (atsakinga už medicininės reabilitacijos paslaugų 

teikimo organizavimą); Darbo ir socialinės politikos ministerija (atsakinga už neįgaliųjų įdarbinimo 

priemonių kūrimą) ir Transporto ministerija (atsakinga už neįgaliųjų susisiekimo gerinimą). Šalyje 

svarbi ir didelė nevyriausybinių organizacijų įtaka. Profesinė reabilitacija yra mokymo ir profesinės 

kvalifikacijos kėlimo dalis. Bulgarijoje vis dar tebevartojamas terminas „invalidas“ bei „invalidų 

pensija“, kurią gauna kiekvienas, turintis poreikį. Jos dydis priklauso nuo darbingumo lygio. 
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Neįgalieji taip pat gauna transporto, mokymo, gydymo, telekomunikacijos paslaugų ir kitų išlaidų 

kompensacijas. 

Kaip „jauna“ ES valstybė narė, Bulgarija šuo metu yra „ant reformų slenksčio“. 

 

5.5 . Airija 
 

Neįgaliųjų socialinės integracijos į darbo rinką Airijoje tikslai: 

- siekis palengvinti neįgaliųjų integraciją į laisvąją darbo rinką; 

- teikti paramą integracijos proceso metu; 

- atsižvelgti į darbdavių reikalavimus (reikalavimai darbo vietai); 

- išlaikyti neįgalų dirbantį asmenį darbo rinkoje. 

Airijoje profesinė reabilitacija suprantama kaip mokymo bei perkvalifikavimo programų 

teikimo schema ir individuali parama.  

Kiekvienam bedarbiui su negalia sudaromas individualus planas, kuris Airijoje vadinamas 

„progreso“ planu (angl. progress plan). Jame numatyti veiksmai, kurie padėtų asmeniui grįžti į darbo 

rinką. Vadovaujantis plane numatytais veiksmais, asmuo su negalia reabilituojamas ne ilgiau kaip 18 

mėnesių. Paraleliai yra atliekama darbo vietų analizė, į kurias asmuo su negalia po dalyvavimo 

„progreso“ plane galėtų įsidarbinti.  

Kai asmuo yra pasirengęs sugrįžti į darbo rinką, Airijos darbo birža kontaktuoja su potencialiu 

darbdaviu, kuris galėtų įdarbinti tokį darbuotoją. Iki darbuotojo su negalia įdarbinimo konkrečioje 

darbo vietoje, darbdaviui teikiama konsultacija ir parama, susijusi su darbo vietos pritaikymu 

neįgaliajam.   

  

5.6. Flandrija (Belgija)
37

 

Flandrijos ECHO projektas yra jungtinis Flandrijos psichikos sveikatos priežiūros institucijų 

ir artimo bendradarbiavimo su LUCAS tyrimų institutu (Leuven Katalikiškas universitetas) 

projektas. Žemiau pateiktame traipsnyje Prof. Chantal Van Audenhove ir Guido Lissens apibūdina 

Flandrijos profesinės reabilitacijos situaciją ir tai, kaip projektas, partnerių pagalba, buvo 

                                                 
37

 Prof. dr. Chantal Van Audenhove ir Guido Lissens, Gaining insight from the experience: lessons from a Flemish 

employment programme, A Life in the Day, Vol. Nr. 5, 2001, February 



 147 

įgyvendinamas ECHO tinkle. Antroje dalyje, autoriai apibūdina darbo metodus, kuriais remiantis 

buvo vykdomas projektas ir pabaigoje siūlo moksliškai įvertintas projekto išvadas. 

Psichikos sveikatos priežiūros sistema Flandrijoje 

Flandrijos ECHO projektas yra kilęs iš psichikos sveikatos priežiūros sistemos. 1990 m. 

Belgijos psichikos sveikatos sistemoje vyko reformos. Nuo tų metų, 2180 pacientų iš psichiatrijos 

ligoninių persiklėlė gyventi į apsaugotą būstą. Keletas tokių apsaugotų būstų jau egzistavo ir prieš 

reformą. Kaip reformos rezultatas, buvo įsteigtos ir kitos paslaugos [Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, 1999]. 

Psichiatrijos reforma Flandrijoje nebuvo tokia didelė. 1999 m. vietų skaičius psichiatrijos 

ligoninėse siekė 12,167, kas sudarė 2.01 vietą 1000 gyventojų [Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, 1999; Centrum voor Overheidsinformatie, 1999]. Per 1990-1995 m. vietų skaičius 

psichiatrijos ligoninėse sumažėjo iki 7769 (t.y. 18,7 proc.), tačiau nei viena ligoninė nebuvo 

uždaryta. Lyginant su kitomis Europos šalimis, flandrai daug dėmesio skyrė ir tebeskiria psichikos 

sveikatos priežiūrai stacionariose įstaigose.  

Darbas ir psichikos sveikatos priežiūra Flandrijoje 

Nors darbo, kaip socialinės integracijos priemonės, idėja yra plačiai paplitusi, vis dar mažai 

psichiatrinių ligoninių ir bendruomeninių psichikos sveikatos priežiūros centrų vysto ir teikia 

paslaugas šioje srityje. Dėl dėmesio stokos profesinei reintegracijai, psichikos sutrikimų turintiems 

žmonėms yra sunku grįžti į darbo rinką po hospitalizacijos periodo ar ilgo nedarbo laiko.Tačiau dėl 

pirmojo ECHO projekto (1995-1997) situacija nuolat gerėja.  

Psichiatrinės ligoninės turi patenkinti ir valstybės, ir psichikos sveikatos paslaugų vartotojų 

poreikį. Dažnai šie lūkesčiai skiriasi. Valstybė tikisi, kad psichiatrinės ligoninės suteiks psichiatrinį 

gydymą. Darbo vietų kūrimas, konsultavimas su darbu susijusiais klausimais nėra laikomas 

medicininės priežiūros dalimi. Iš kitos pusės, psichikos sveikatos paslaugų vartotojai ir jų šeimų 

nariai tikisi, kad ligoninės suteiks socialinės integracijos ir darbinės reabilitacijos paslaugas: 

„ECHO dėka, aš nepuoliau „stačia galva“ ieškoti darbo. Mintis, kad reikia imtis bet kokio 

darbo, kad tik greičiau išeiti iš ligoninės, yra neteisinga. Reikia galvoti apie tai, su kokiu 

darbu tu galėsi susidoroti, ko tu pats nori ir kaip to galima pasiekti žvelgiant į ateitį.“ 

Per keletą paskutinių metų, galima pastebėti glaudesnį bendradarbiavimą tarp psichiatrijos 

ligoninių ir bendruomeninių psichikos sveikatos priežiūros institucijų. Šis bendradarbiavimas skatina 
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ir palaiko bendruomenines paslaugas ir profesinė reabilitacija yra vienas svarbiausių tų paslaugų 

elementų.  

Flandrijos ECHO projekto strukūra ir organizaciniai pagrindai 

Per pastaruosius 5 metus įsikūrė daug dienos užimtumo centrų. Ši nauja nuostata gali būti 

suprantama kaip bendruomeninių paslaugų vystymosi pagrindas. Šių centrų tikslai ir uždaviniai gali 

būti skirtingi. Kai kurie iš jų yra tiesiog susitikimo vieta žmonėms, gyvenantiems bendruomenėje. 

Kiti siūlo priešdarbinį paruošimą ir individualias konsultacijas darbo klausimais remiantis ECHO 

projekto metu išvystytais metodais. 

ECHO projekto metu du dienos užimtumo centrai bendradarbiavo su psichiatrine ligonine ir 

dviem apsaugoto būsto paslaugas teikiančiomis organizacijomis. Už projekto koordinavimą 

atsakingas buvo LUCAS tyrimų institutas (Leuveno Universitetas). Pagrindinis pirmojo ECHO 

projekto tikslas (1995-1997) buvo individualaus žmonių su psichikos negalia profesinio 

konsultavimo metodo sukūrimas, bendradarbiaujant su partneriais iš Europos. Antrajame ECHO 

projekte (1998-1999) buvo tęsiamas šio metodo vystymas. Tam, kad būtų patenkinti specifinės 

žmonių grupės poreikiai (t.y. žmonės, turintys psichikos sutrikimų su ribota darbine patirtimi ar tie, 

kurių ilgalaikis nedarbo laikotarpis yra sąlygojamas ligos) buvo sukurta Specifinių darbinių įgūdžių 

lavinimo programa [Van den Bogard, 2000]. Šis naujas projekto elementas leido įdiegti eilę svarbių 

intergracijos proceso elementų, tokių kaip profesinis įvertinimas ir orientacija. ECHO profesinės 

integracijos metodas šiuo metu palaipsniui įsitvirtina Flandrijoje. Sint-Niklaas`o mieste 1999 m. 118 

klientų įsitraukė į programą, 20 klientų pradėjo darbinių įgūdžių lavinimo kursą, o kiti 88 – įsitraukė 

į kitus užsiėmimus. 

 

Flandrijos ECHO projekto darbo metodo aprašymas 

Visoje programoje galima išskirti dvi fazes: pasiruošimas darbui ir palaikomasis darbas. 

Dažniausiai klientus siunčia įvairios psichikos sveikatos priežiūros tarnybos. Po pirminio pokalbio 

konsultantas drauge su klientu sudaro planą, kuriame numato, kokiose programose klientas dalyvaus. 

Darbinio pasiruošimo fazėje klientas gali pasirinkti vieną iš sekančių programų: darbinių įgūdžių 

lavinimo programa, dalyvavimas orientacijos kursuose (programose) arba praktika vienoje ar kitoje 

įmonėje laisvoje darbo rinkoje. Šios fazės pagrindinis tikslas yra padėti klientui išsiaiškinti savo 

profesinės veiklos galimybes. Įvertinus ir baigus pirminę fazę, konsultantas padeda klientui 

apsispręsti, kokie bus jo(s) tolimesni žingsniai. Palaikomo įdarbinimo fazėje pagrindinis tikslas yra 
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padėti klientui surasti ir išlaikyti darbą. Šiems tikslams pasiekti naudojamas pokalbio dėl darbo 

įgūdžių lavinimo metodas.  

Pagalbos tęstinumas yra vienas pagrindinių ECHO principų. Nuo pirmųjų dalyvavimo 

programoje dienų iki pat pabaigos klientui individualias konsultacijas ir palaikymą suteikia jo 

asmeninis konsultantas.  

 

1. Pirminis pokalbis 

Pirminio pokalbio tikslas yra įgalinti klientą sąmoningai apsispręsti dėl dalyvavimo 

programoje. Priėmimo į programą procedūra Flandrijos ECHO projekte susideda mažiausiai iš 3 

pokalbių. Šių susitikimų metu aptariami kliento norai ir poreikiai, susiję su darbu, konsultantas 

suteikia daugiau informacijos apie ECHO programos turinį. Paskutinio susitikimo metu konsultantas 

kartu su klientu nusprendžia, ar klientas toliau dalyvaus programoje; jei taip, aptaria, kokius 

žingsnius reikia daryti toliau. Jei klientas nusprendžia nedalyvauti programoje, jam suteikiama 

informacija apie alternatyvias paslaugas.  

Pirmųjų susitikimų metu svarbu išsiaiškinti konsultanto ir kliento roles, taip pat atsargiai 

kalbėti apie psichiatrines problemas. Apie šias problemas reikia kalbėti tik tiek, kiek jos susijusios su 

kliento darbine praeitimi ir ateities planais.  

 

2. Profesinių įgūdžių lavinimas  

Pagrindinis darbo įgūdžių lavinimo programos tikslas yra pagerinti bazinius klientų darbo 

įgūdžius. Ši programa buvo sukurta tam, kad būtų patenkinti specifinės grupės poreikiai – jauni 

klientai, kurie turi ribotą darbo patirtį, ir žmonės, kurie ilgą laiką gydėsi psichiatrijos ligoninėse ir 

nedirbo ir šiuo metu susiduria su sunkumais išlaikant darbą. Darbo įgūdžių lavinimas susideda iš 

dviejų dalių: darbo patirtis ir mokymas. Programa tęsiasi tris mėnesius, bet, jei reikia, terminas gali 

būti pratęsiamas. Darbo patirtis įgalina programos dalyvius susipažinti su darbuotojo vaidmeniu 

pakankamai saugioje, bet tikroje aplinkoje. Šį veikla vyksta pagal Sint-Niklaas`e ir Bierbeek`e 

esančių reabilitacijos centrų įvairias programas. Gent`o mieste darbo patirtis įgyjama įprastose 

įmonėse. Darbo patirties fazė prasideda vienos savaitės bandomuoju laikotarpiu. Bandomojo 

laikotarpio pabaigoje klientas kartu su konsultantu nusprendžia, ar jie norės toliau dalyvauti 

programoje ir, jei taip, kiek laiko jie norės dirbti. Darbo įstaigoje metu klientams siūlomas nuolatinis 

darbinių įgūdžių ir profesinio požiūrio įvertinimas. Vienas klientas sakė: 
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„Man tai buvo galimybė išbandyti save, pamatyti, ką aš galiu padaryti ir išties daug ką 

išmokau. Aš geriau save pažinau, sužinojau, kad galiu dirbti stabiliu ritmu, kad nedirbu labai 

greitai, tačiau galiu atlikti užduotį laiku, ir iš tiesų gerai dirbti... Aš tapau įžvalgesnis.“ 

Klientai, kurie dalyvauja šioje programoje, dalyvauja ir profesinio mokymo programoje, kuri 

dažniausiai vyksta penktadieniais. Mokymo kursai yra labai praktiški ir stengiasi apimti svarbiausius 

su darbu susijusius aspektus, pvz., ar pasakyti kolegoms ir vadovui apie psichikos ligą ir gydymą, 

kaip paaiškinti gyvenimo aprašyme esančius tuščius tarpus.  

3. Orientacinis kursas 

Orientacinis kursas tęsiasi dvi savaites ir yra organizuojamas tada, kai susirenka nuo 5-ių iki 

10-ies suinteresuotų dalyvių. Šis kursas siekia giliau supažindinti dalyvius su darbo pasauliu. Šiose 

grupėse siekiama aktyvesnio klientų dalyvavimo negu kad mokymo programos.  

Pagrindinis orientacinio kurso tikslas yra įgalinti klientus įvertinti savo darbinę situaciją. Pirma, 

grupėje diskutuojant  su kitais grupės dalyviais, dalyviai stengiasi suvokti save bendruomenėje, t.y., 

ten, kur jie gyvena ir dirba. Antra, jie patys apžvelgia ir apibedrina anksčiau įgytus techninius darbo 

įgūdžius. Svarbi tema kursų metu yra stresas ir kaip su juo susidoroti. Diskusijų su dalyviais metu 

analizuojama ankstesnė darbo patirtis, kreipiamas dėmesys į tas situacijas, kurios sukėlė stresą, 

pirmuosius streso simptomus, aptariami streso įveikos metodai. Diskusijų metu labai svarbu, kad 

dalyviai suvoktų ryšį tarp savo psichiatrinių problemų ir pažeidžiamumo specifiškiems stresą 

iššaukiantiems faktoriams. Orientacinio kurso pirmosios savaitės pabaigoje klientai turi sau atsakyti į 

sekančius klausimus: 

 Kokie faktoriai sukelia stresą mano profesiniame gyvenime? 

 Kaip aš galiu atpažinti streso simptomus? 

 Kokios yra mano ribos/ kiek aš galiu? 

 Kaip kiti žmonės gali pamatyti, kad aš patiriu stresą? 

 Kaip aš tvarkausi su stresu? 

 Kaip aš galiu pagerinti savo elgesį streso metu? 

Pagaliau, pats svarbiausias klausimas, į kurį būtina atsakyti, yra: 

 Kokios darbo sąlygos man yra tinkamos ir kokios ne tam, kad išlaikyčiau savo 

psichologinį stabilumą? 

Paskutinis žingsnis apsibrėžiant savo profesinį profilį yra realių profesinės reabilitacijos 

tikslų išsikėlimas. Naudodami grupines diskusijas ir individualius pokalbius, dalyviai stengiasi 
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išsiaiškinti, kokio darbo jie norėtų, koks jų asmeninis norimo darbo suvokimas ir kokie yra 

objektyvūs reikalavimai tam darbui. 

Antroje orientacinio kurso savaitėje dalyviams pateikiama informacija apie darbinį 

paruošimą ir kitas programas aplinkiniame regione. Klientai taip pat apsilanko vietiniame darbo 

biržos mokymų skyrių. Po prisistatymo dalyviams siūloma galimybė pagerinti darbo paieškos 

įgūdžius. Jie trumpai supažindinami su pokalbio telefonu ypatumais, interviu ir Gyvenimo aprašymo 

(CV) rašymo įgūdžiais. Paskutinę kursų dieną konsultantas kartu su klientu sudaro individualų darbo 

reabilitacijos planą. Šiame plane klientai formuluoja specifinius darbo tikslus ir surašo veiksmų 

planą, kuriuo sekant bus stengiamasi pasiekti užsibrėžtų tikslų. Keletas dalyvių taip apibūdina savo 

jausmus grupių metu: 

„Tai buvo pirmas kartas, kai  apie mano problemas buvo kalbama grupėje ir man tai padėjo. 

Iš tikrųjų, aš pasiėmiau kažką iš grupės atmosferos. Gera buvo išgirsti, kad aš nebuvau 

vienas su savo problemomis darbe. Visi žmonės turėjo problemų.“ 

„Aš manau, kad buvo nuostabu ir labai naudinga išgirsti, ką kiti žmonės galvojo apie 

grįžimą į darbą po ilgo hospitalizacijos periodo.“ 

 

4. Praktika įprastoje darbo aplinkoje 

ECHO projekto pagrindas yra darbo praktika ar apmokymai įprastoje darbo aplinkoje. 

Praktika ir mokymai tęsiasi mažiausiai keturias savaites ir yra suplanuojami, kai tik klientas jaučiasi 

tam pasiruošęs. Praktika įprastoje darbo aplinkoje yra labai svarbi kliento darbinio funkcionavimo, 

pasiruošimo darbui ir techninių bei socialinių įgūdžių įvertinimui. Toks situacinis įvertinimas turi 

daug įtakos ieškojimų procesui ir daug ką pasako apie žmogaus darbinę ateitį. Šis periodas taip pat 

parodo svarbius kliento funkcionavimo elementus, kurie gali būti panaudojami tolimesniame 

procese. Stažuotė įprastoje darbo aplinkoje kartais būna prieštaringa. Klientės pastebėjimu, ligos 

patologija vis dar buvo per daug stipri: 

„Aš supratau, kad esu blogesnėje situacijoje negu kad kartais leidžiu sau pripažinti. Dėka 

ECHO, aš supratau, kad kai kurie dalykai daugiau nebegalimi ir kad dėl savo ligos aš 

daugiau nebegalėsiu dirbi.“ 

Stažuotė įprastoje darbo vietoje gali suteikti klientui galimybę grįžti į darbo rinką po ilgo 

nedarbingumo laikotarpio. Pereinamasis laikotarpis įgalina klientą palaipsniui išlaikyti „darbuotojo“ 

rolę, vengiant rizikos, kuri būtų neišvengiama tikrame darbe. Apie tokią patirtį klientas sako: 
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„Praktika toje firmoje padėjo man pamatyti, kad aš galiu tai padaryti, leidau sau ir kitiems 

parodyti, ką aš dar sugebu. Aš tikėjau savimi, tačiau norėjau atsikratyti paskutinės abejonės, 

ir man pasisekė.“ 

 

5. Pagalba ieškant darbo 

Šioje fazėje pagalbos tikslas yra padėti klientams rasti tinkamą darbą. Pirma, klientas kartu 

su konsultantu stengiasi apsvarstyti išankstines darbui keliamas sąlygas. Šiam tikslui naudojamas 

galimybių profilis (angl. capacity profile). Šis dokumentas naudojamas ir integracijos fazėje kaip 

rekomendacijos tolimesniems etapams. Tai yra esminis elementas, jungiantis norimą darbą su 

klientu, turinčiu aiškų pasirinkimų vaizdą. Antra, konsultantas informuoja klientą apie darbo 

paieškos procedūras ir kitas paslaugas, egzistuojančias bendruomenėje. Trečia, konsultantas aktyviai 

padeda klientui ieškoti darbo: kartu peržiūri darbo skelbimus, moko, kaip save geriau pateikti, 

planuoja susitikimus, padeda įgyti interviu įgūdžių. Skirtingai nuo kitų požiūrių į darbo paiešką 

neįgaliajam, konsultantas nesiima pats aktyviai ieškoti darbo savo klientui. Flandrijos ECHO 

projekte klientai kiek galima labiau skatinami patys ieškoti darbo. Jei reikia, aptariamos alternatyvos 

nuolatiniam įdarbinimui: savanoriškas darbas, stažuotė kitoje įstaigoje, darbas socialinėje įstaigoje 

ar apsaugotoje darbo vietoje. Pagalba klientui susitvarkyti su nauja situacija yra teikiama „žingsnis 

po žingsnio“ principu. Konsultantas aiškiai pasako, kokie bus tolimesni žingsniai ir kokia pagalba 

bus teikiama, kai klientas jau turės darbą.  

Šioje proceso fazėje konsultanto vaidmuo keičiasi. Palaipsniui jis tampa atvejo vadybininku 

ar bendruomenės darbuotoju (angl. community connector), dalį pagalbos neįgaliajam perima jo 

kolegos iš kitų tarnybų (pvz., mokymų centrai, darbo paieškos centrai, ir t.t.). Tačiau, siekiant 

užtikrinti būtiną tęstinumą viso proceso metu, konsultanto pagalba išlieka prieinama. Klientai vertina 

šį tęstinumą: 

„Mintis tęsti tolimesnį profesinį konsultavimą yra protinga inovacija. Džiaugiuosi, kad ji 

egzistuoja ir bus galima ja pasinaudoti ateityje.“ 

Pasikeitimai nėra lengvi klientams; psichikos sveikatos priežiūros srityje klientai dažniausiai 

yra įpratę prisiimti pasyvų ligonio vaidmenį. Labai svarbu, kad klientas ir visi susiję profesionalai 

laikytųsi vienos strategijos. Taip pat svarbu, kad kiti įsitraukę profesionalai atidžiai kreiptų dėmesį į 

klientų gebėjimų profilį. Remiantis šiuo profiliu, oficialūs darbo paieškos pagalbininkai galės 

lengviau pritaikyti darbo tempą prie specifinių kliento poreikių.  
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6. Pagalba gaunant ir išlaikant darbą 

Flandrijos ECHO projekte darbdavių įsitraukimo į pagalbą lygis yra skirtingas. Nesiekta 

apibrėžti vienos darbdavių įsitraukimo į procesą sistemos. Šis pasirinkimas remiasi ilga konsultantų 

profesiniais klausimais patirtimi darbe su skirtingais darbdaviais ir klientais. Dėl kai kurių priežaščių 

kartais darbdaviai griežtai atsisako bet kokio išorinių konsultantų įsikišimo į kompanijos veiklą. 

Kartais įmonėse nenorima atvirai kalbėti apie psichikos ligą. Tačiau dažniausiai tos įmonės, kurios 

jau yra dirbusios kartu su ECHO projektu, rodo iniciatyvą įdarbinti žmones su psichikos sutrikimais 

ir bendradarbiauti su ECHO.  

Klientų požiūriu, konsultanto pagalba darbo vietoje nėra savaime suprantama. Kai kurie bijo, 

kad padidės jų diskriminavimo dėl ligos lygis. Jie išskirtinai nenori, kad su jais būtų elgiamasi kaip 

su „ypatingu atveju“. Šioje pagalbos fazėje konsultantas profesiniais klausimais turi išlaikyti balansą 

tarp visų įsitraukusių pusių išsakytų poreikių. Siekdamas balanso, konsultantas pateikia galimos 

pagalbos pasiūlymų sąrašą. Klientas kartu su konsultantu pasirenka vieną iš galimybių, kurios gali 

būti labai skirtingos – nuo administracinės pagalbos darbaviui apie tam tikrą darbo vietos pritaikymą 

iki intensyvaus individualaus palaikymo. 

Įvertinimas 

Kiekvieno kliento kelias ECHO programoje gali būti skirtingas. Priklausomai nuo klientų 

norų ir poreikių, jie gali dalyvauti tik tam tikrose programos dalyse. Kadangi dalyvių skaičius 

atskirose programose yra ribotas, gana sunku paruošti tinkamą visų programos dalių įvertinimą. Visi 

darbinės reabilitacijos grupės, kuri buvo gana didelė, dalyviai gavo tą pačią medžiagą ir ta grupė 

buvo gana didelė. Todėl šiame straipsnyje bus apsiribota proceso įvertinimu ir baigiamąją viso 

proceso faze.  

„Po dalyvavimo programoje daugelis žmonių, kurie gulėjo psichiatrijos ligoninėse, išėjo iš 

jų ir naudojosi bendruomeninėmis psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis“. 

Profesinės reabilitacijos programos dalyvių grupė susideda iš žmonių, turinčių sunkių 

psichikos sutrikimų. Dažniausios diagnozės yra priklausomybės, šizofrenija ar kiti psichologiniai ir 

asmenybės sutrikimai (netgi depresija). Dažniausiai dalyviai turėjo socialinių ir psichologinių 

problemų. Šiems žmonėms grįžimas į darbo rinką nėra lengvas žingsnis. Jiems reikia įveikti daug 

barjerų, susijusių su psichikos liga, psichologiniu ir socialiniu funkcionavimu, kurie trukdo 

sėkmingai įsidarbinti. Būtų naivu tikėtis greitų ir didelių pokyčių funkcionavimo lygmenyje per 
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keletą mokymų mėnesių ar savaičių, tačiau ECHO projekto darbuotojai yra priversti įvertinti 

rezultatus po dviejų metų, nors projektas tęsiasi toliau.  

Visi darbinio apmokymo programos dalyviai (tuo metu 25) buvo anketuojami po 3, 6 ir 9 

mėnesių dalyvavimo programoje. Įvertinimo metu 17 dalyvių žinojo savo darbinę situaciją. 10-iai 

dalyvių iš 17-os nauja darbo aplinka reikalavo didesnio integravimosi į visuomenę. Dauguma iš jų 

paliko dienos užimtumo centrus, ligonines ar namus ir pradėjo dirbti įprastoje darbo vietoje ar tapo 

savanoriais. Du žmonės išėjo iš ligonines ir pradėjo dirbti dienos užimtumo centre. 

Dauguma tikslų, kuriuos klientai programos pradžioje sau užsibrėžė, jų teigimu, buvo 

pasiekti. Tačiau dalyviai, kurie norėjo pagerinti savo finansinę situaciją, iš ties nepateisino savo 

lūkesčių. Kai kurių teigimu, jų pajamos net sumažėjo. Šis sumažėjimas gali būti paaiškintas (iš 

dalies) išlaidomis, kurios susijusios su vietos pakeitimu ir išlaidomis naujiems drabužiams.  

Profesinės reabilitacijos procesas nėra izoliuotas procesas: jis gali būti susijęs su pokyčiais 

asmeniniame gyvenime, tokiais kaip gyvenimo sąlygų pokyčiai ar pasikeitimai naudojantis naujomis 

psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis. Nors dalyvavimas programoje tiesiogiai neįtakoja 

klientų gyvenimo sąlygų, šis pokytis sutampa su pasikeitimais naudojantis psichikos sveikatos 

priežiūros sistemos paslaugomis. Pasibaigus programai daugumai dalyvių, kurie buvo stacionariose 

psichiatrijos įstaigose, iš jų išėjo ir dabar naudojasi bendruomeninėmis paslaugomis. Tokiu būdu 

darbinės reabilitacijos paslaugos yra dalis viso reabilitacijos proceso. Dažnai išrašymo iš ligoninės 

metu žmonės buvo nukreipiami tiesiai į ECHO programą.  

Pasikeitimai profesiniame funkcionavime dėl dalyvavimo programoje dažnai būna susiję su 

pokyčiais ir daugelyje kitų gyvenimo sferų. Programos dalyviai jaučiasi labiau pasitikintys savimi, 

jaučiasi turį kompetenciją patys įvertinti savo darbinius įgūdžius. Programos dalyvių nuomone, 

santykis su konsultantu buvo pats svarbiausias palaikantis faktorius, o patirties dalinimasis su kitais 

grupės nariais buvo mažiau naudingas. Skirtumai tarp dalyvių, susiję su pasiruošimu ir gebėjimu 

dirbti, gali paaiškinti, kodėl kai kuriems buvo sunku pajausti palaikančius santykius su kitais 

dalyviais.  

ECHO projektas buvo unikalaus bendradarbiavimo tarp universiteto tyrimų centro ir keletos 

praktiškai dirbančių psichikos sveikatos priežiūros institucijų rezultatas. Šis metodas lėmė intensyvų 

studijavimo procesą ir diskusijas, kurių metu buvo suformuluoti pagrindiniai programos pirncipai. 

Deja, šiame straipsnyje jie pristatomi labai trumpai: 

 Darbinių įgūdžių lavinimo įprastoje darbo aplinkoje svarba; 
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 Svarbiausia yra procesas, o ne jo rezultatas. Konkurencingas įsidarbinimas gali būti 

tik viena iš alternatyvų; 

 Dalyvavimas ECHO projekte yra vienas iš nuoseklios individualios psichiatrinės 

reabilitacijos elementų; 

 Labai svarbu yra tikslus darbinių įgūdžių įvertinimas ir aktyvus programos dalyvio 

dalyvavimas pagalbos procese. 

 Tęstinio palaikymo ir konsultanto profesinės reabilitacijos klausimais vaidmens 

svarba; 

 Glaudus ryšys tarp paslaugų ir klientų poreikių bei pageidavimų; 

 Įvairių metodų taikymas (individualus konsultavimas, darbas grupėje ir kita); 

 Svarbus konsultanto kaip vedlio vaidmuo; 

 

Programos sūkurimas rėmėsi bendraisiais psichiatrinės reabilitacijos principais
38

 daugiausia 

dėmesio skiriant atsistatymo (angl. recovery) procesui
39

. 

Per pastaruosius keturis metus, ECHO projektas labai paskatino darbinės reabilitacijos 

vystymąsi visoje Flandrijoje. Projekto rezultatai neseniai išleisti [Van Audehove, 2000] ir greitai bus 

pradėti mokymo seminarai konsultantams. Artimiausioje ateityje Belgijos vyriausybė, remdamasi 

ECHO projekto rezultatais, adaptuos psichikos sveikatos priežiūros bendruomenėje politiką pagal 

klientų darbo ir kt. užimtumo poreikius. Keturi pastarieji metai parodė ECHO projekto 

metodologijos sėkmę – klientų, norinčių įsijungti į programą, skaičius nuolat auga. Ateityje tikimasi, 

kad bendradarbiaujant su užsienio partneriais, bus galima toliau tobulinti šią paslaugą. 

 

5.7.  Portugalija40 

 

Portugalijoje už profesinės reabilitacijos paslaugų politikos kūrimą yra atsakinga Darbo ir 

socialinio solidarumo ministerija (Ministry of Labour and Social Solidarity), konkrečiai atskaitingas 

yra Darbo institutas. Šalyje veikia 2 profesinės reabilitacijos „metodiniai“ centrai, vienas jų CRPG 

(Centro de Reabilitacao profissional de Gaia), kurių steigėjai yra valstybė kartu su privačiais 

                                                 
38

 Bachrach, 1991; Shepherd, 1989;  
39

 Anthony, 1993; Van Weeghel & Droes, 1999 
40

 Informacija gauta susitikimo su Porto mieste esančio Centro de Reabilitacao Profissional de Gaia direktoriumi 

Jeronimo Sousa. Parengė Lina Charasauskaitė 
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asmeninis. Profesinės reabilitacijos paslaugas visoje šalyje teikia 32 profesinės reabilitacijos centrai 

(dauguma jų yra skirti teikti paslaugas visiems visuomenės nariams, tačiau teikia ir neįgaliesiems). 

Taip pat šalyje veikia 500 sertifikavimo centrų, kurie įvertina ir sertifikuoja neįgaliųjų darbinius 

gebėjimus. Pagrindinė profesinės reabilitacijos vertinimo bazė – Nacionalinė kvalifikacinė sistema.  

Šalis turi patvirtinusi Nacionalinį kvalifikacijų katalogą. Tai įrankis strateginiam neaukštojo 

išsilavinimo kvalifikacijų valdymui. Katalogo tikslas – siekti didesnio suderinamumo tarp šalies 

socialinio ir ekonominio vystymo ir Nacionalinės kvalifikacijų sistemos kvalifikacijų.  

Katalogas identifikuoja kompetencijas, susijusias su tam tikros kvalifikacijos (profesijos) 

užimtumo profiliu ir sertifikuoto mokymo (mokyklinio ir profesinio) moduliu arba sukurtas 

pradiniam profesiniam mokymui ir ugdymui bei mokymuisi visą gyvenimą. Katalogo 

standartai/nuostatos taip pat naudojami pripažįstant, vertinant ir sertifikuojant neformalaus ir 

neoficialaus mokymo kompetencijas. 

Katalogas yra atviro naudojimo įrankis, kurį nuolat papildo ir prižiūri Nacionalinė 

Kvalifikacijų agentūra.  

Į Katalogą įtrauktos: 

- Kvalifikacijos, įgytos po 9 metų mokyklinio ugdymo ir 2 lygio profesinės 

kvalifikacijos; 

- Kvalifikacijos, įgytos po 12 metų mokyklinio ugdymo ir 3 lygio profesinės 

kvalifikacijos; 

- Kvalifikacijos įgytos po 12 metų mokyklinio ugdymo ir 4 lygio profesinės 

kvalifikacijos. 

Kataloge išskirtos apie 40 švietimo ir ugdymo sričių.  

  

Nacionalinis kvalifikacijų katalogas skirtas švietimo ir ugdymo sritims, susijusioms su 

Nacionaline švietimo ir ugdymo sričių klasifikacija, ir nustato kiekvienos kvalifikacijos standartus: 

užimtumo (veiklos) profilį, mokymo (ugdymo) standartus, standartus pripažįstant, vertinant ir 

sertifikuojant kompetencijas (mokyklines ar profesines): 
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Katalogo tikslai: 

1. Užtikrinti svarbių kompetencijų vystymą per sertifikuotą mokymą, siekiant gerinti 

konkurencingumą ir modernizuoti organizacijas; 

2. Pagerinti kvalifikacinio ugdymo prieinamumą jaunimui ir suaugusiems; 

2.1 Per modulinį mokymą – savarankiškai sertifikuojamo ir prilyginamo 

kvalifikacijai trumpalaikio mokymo moduliai (25-50 valandos); 

2.2 Užtikrinti tiek mokyklinių, tiek profesinių kompetencijų pripažinimo, 

vertinimo ir sertifikavimo standartus, kai asmenys gali pamatyti 

kompetencijas/gebėjimus, būtinus gauti pripažintą ir sertifikuotą kvalifikaciją.  

3. Pagerinti viešojo švietimo efektyvumą ir mokymų finansavimą, atsižvelgiant į tai, 

kad: 

3.1 Pagal Kvalifikacijų standartus Kataloge reglamentuojamas Suaugusiųjų 

profesinio švietimo ir mokymo finansavimas iš valstybės lėšų, 

3.2 Nacionalinis kvalifikacijų katalogas yra visų mokymų pagrindas siekiant 

galutinės kvalifikacijos.  

Kvalifikacija 

Užimtumo (veiklos) 

profilis 

Mokymo standartai Kompetencijų pripažinimo, 

vertinimo ir sertifikavimo 

standartai 

Paskirtis (misija) 

Veiklos 

Kompetencijos: 

- Žinios 

- Įgūdžiai 

- Socialiniai ir 

bendravimo/santykių 

gebėjimai 

 

Profesinis profilis 

Organizaciniai 

kvalifikacijos įgijimo 

aspektai 

Trumpalaikių mokymo 

modulių vystymas  

Reikalavimai 

mokymo/didaktiniams 

resursams 

Mokykliniai:  

Kompetencijų/gebėjimų 

blokai; 

Požymiai, įrodantys 

dokumentai; 

Kriterijai 

Profesiniai: 

Kompetencijų/gebėjimų 

blokai 
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4. Suteikti informacijos ir padėti orientuotis kvalifikacijų klausimais. 

 

Nacionalinio kvalifikacijos standartų katalogo pagrindu organizuojami suaugusiųjų švietimo 

ir mokymo kursai, sertifikuotas modulinis mokymas bei specializuoti techniniai kursai.  

Vienas iš metodinių centrų, CRPG, 2007 metais įgyvendino Europos Komisijos 

finansuojamą programą „Archimedes“, kurios metu 33 įstaigose buvo įdiegta kokybės sistema 

EQUASS. Programos įgyvendinimui skirta 13 mln. eurų; lėšos panaudotos sertifikavimo išlaidoms 

(įstaigų pasiruošimui gerinti jų paslaugų kokybę, kad atitiktų keliamus reikalavimus).  

„Archimedes“ programos tikslai:  

1. Remti naujoves, susijusias su paslaugų teikimu neįgaliesiems; 

2. Remti kokybės vadybos, strateginius organizacinius gebėjimus; 

3. Remti organizacijų kokybės sertifikatus; 

4. Optimizuoti profesinės reabilitacijos politikos bei pačios programos veiksmingumo 

lygius; 

5. Remti neįgalių asmenų gyvenimo kokybės gerinimą. 

 

Portugalijoje profesinės reabilitacijos paslaugos pasižymi modernizacija. Pagrindinis 

principas: universalumas – kokybė – nuoseklumas. Tai reiškia, kad aukštos kokybės paslaugos 

teikiamos nuosekliai tiems, kuriems jų reikia. Teikiant paslaugas akcentuojama gyvenimo kokybė 

(angl. quality of life). Jo apibūdinama kaip asmens savo vaidmens suvokimas visuomenėje, remiantis 

kultūriniu kontekstu ir vertybėmis, kuriomis jis vadovaujasi sugyvendamas su kitais asmenimis. 

Dėl to visos profesinės reabilitacijos metu vertinami tokie faktoriai: 

1. Asmenybės plėtra: visuomeniniai santykiai, savęs vertinimas; 

2. Socialinis į(si)traukimas: įsidarbinimas (jo galimybė buvusi/esama), 

pilietiškumas, teisės. Priemonės skirtos padėti asmeniui su negalia įvertinti, kokie 

yra jo santykiai su jį supančia aplinka ir savęs gynimu, padėti integruotis į 

visuomenę. 

3. Gerovė: emocinė, fizinė, materialinė. 

Profesinės reabilitacijos paslaugos Portugalijoje apima tokius etapus ir paslaugas:  

1. Atvejo vadybą (angl. case management). Tai poreikių ir galimybių įvertinimas, 

Individualaus plano sudarymas. Šio etapo eigoje taip pat sudaromas Monitoringo 
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planas, skirtas atlikti tarpinį paslaugos teikimo kokybės vertinimą, kurio metu būtina 

išsiaiškinti, kaip sekasi klientui reabilituotis remiantis Individualiu planu. 

2. Fizinė reabilitacija (angl. functional rehabilitation) apima medicininę reabilitaciją, 

kineziterapiją, profesinę terapiją, kalbos terapiją, psichologinius užsiėmimus, 

pažinimo ugdymą. Būtina, kad dalyvautų gydytojas. Gali trukti iki 6 mėn. 

3. Orientavimas į kvalifikaciją ir įdarbinimas (angl. guidance for qualification 

employment). Vertinami interesai, gebėjimai, profesinė patirtis (jei tokia buvo). 

Konsultanto vaidmuo šiame etape svarbus sudarant Profesinės integracijos projektus, 

papildant Individualų planą. Individualus planas papildomas, atsižvelgiant į 

Nacionalinį kvalifikacijų katalogą. 

4. Mokymas ir ugdymas (angl. education/training) orientuotas tiek į asmens gebėjimų 

atkūrimą, tiek į išugdymą. Taip pat atsižvelgiama į Nacionalinį kvalifikacijų katalogą 

(kokias kompetencijas asmuo su negalia jau atitinka, o kurių ne), kad ateityje galėtų 

sėkmingai integruotis į darbo rinką. Šiame etape dalyvauja: instruktorius, 

konsultantas, pagalbinis darbuotojas. 

5. Pagalba įsidarbinant (angl. employment support). Dalyvauja darbo instruktorius, 

kuris atsižvelgia į kliento realias galimybes įsidarbinti ir yra tarpininkas kartu su 

klientu dalyvaujantis pokalbiuose dėl darbo ir pan. 

Portugalijoje profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantys centrai patys ieško klientų ir 

atlieka profesinės  reabilitacijos  poreikio įvertinimą. Tai užtikrina motyvuotų klientų atranką į 

profesinę reabilitaciją. Iki profesinės  reabilitacijos vyksta neuropsichologinė reabilitacija. Tai 

parengiamasis  etapas,  kurio  metu    atkuriamos  asmens psichosocialinės bei kognityvinės savybės, 

būtinos sėkmingam profesinės reabilitacijos procesui. Šios ikiprofesinės reabilitacijos programos 

trukmė gali siekti net iki 6 mėnesių. Vizitai į Slovėnijos Respublikos reabilitacijos institutą ir 

Portugalijos Gaia profesinės reabilitacijos centrą leido  palyginti  profesinės  reabilitacijos  paslaugų  

kokybę  ir rodiklius  su profesinės reabilitacijos Lietuvoje kokybe ir rodikliais. Visose šalyse 

profesinės reabilitacijos programos turinys yra panašus, ją sudaro šios  paslaugos:  profesinių  

gebėjimų  įvertinimo,  profesinio  orientavimo,  mokymo,  funkcinio pajėgumo, lavinimo, pagalbos 

įsidarbinant paslaugos. Tačiau tiek Slovėnijoje, tiek ir Portugalijoje šios programos trukmė yra 

beveik dvigubai ilgesnė – ji gali trukti iki dviejų metų. Portugalijoje vien profesinio mokymo  

programa  tęsiasi  nuo  1  iki  1,5  metu,  Lietuvoje  visos  profesinės reabilitacijos programos trukmė  
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yra ne ilgesnė nei vieneri metai. Ilgesnė programos trukmė užtikrina ne tik  geresnį  neįgaliųjų  

profesinį  pasirengimą,  bet  ir  atveria  galimybes  lavinti  jų  bendruosius gebėjimus, tokius kaip 

gimtoji ir užsienio kalba, matematika, komunikacijos, kompiuterio vartojimo įgūdžiai ir kitus. 

Svarbiausia tai, kad esant ilgesnei programos trukmei atsiranda galimybė atlikti kelių mėnesių 

trukmės praktiką įmonėse, kuriose neigalieji susipažįsta su realios darbo vietos keliamais 

reikalavimais ir specifika, o darbdavys gali geriau pažinti būsimą darbuotoją, įvertinti jo gebėjimus 

ir kompetenciją. Dėl to daugelis  profesinės  reabilitacijos  programos  dalyvių  sėkmingai  įsidarbina 

praktikos vietose (arba apsaugotose darbo vietose).  Įsidarbinimo po profesinės reabilitacijos 

rodikliui teikiamas ypatingas dėmesys visose Europos šalyse. Portugalijoje įsidarbina apie 75 proc. 

Gaia (Portugalija) profesinės reabilitacijos centro klientų. Aukštus neįgaliųjų, baigusių profesinės 

reabilitacijos programą, įsidarbinimo rodiklius lemia: motyvacija, teikiamų paslaugų kokybė, darbo 

vietos pritaikymo sistema, kurios pagalba asmuo aprūpinamas darbui reikalingomis priemonėmis, 

kurias darbuotojas, keisdamas darbovietę, gali pasiimti su savimi. (Portugalijoje yra plačiai išvystyta 

darbo trukmės ir darbo vietos  pritaikymo  neįgaliajam  sistema:  asmuo  aprūpinamas  visomis  

darbui reikalingomis priemonėmis (kompiuteriu, programine įranga silpnaregiams ir pan.). Šios 

priemonės parenkamos atsižvelgiant į individualius neįgaliojo poreikius ir yra neįgalaus asmens 

nuosavybė, todėl keičiant darbą neįgalusis įrangą pasiima į kitą darbovietę (darbo vietos pritaikymas 

juda kartu su neįgaliuoju).) Portugalijoje taip pat taikoma 5 proc. įdarbinimo kvota viešojo 

sektoriaus įstaigoms, siekiant įdarbinti judėjimo, regos, klausos negalią turinčius asmenis, taip pat 

sergančius psichikos ir cerebrinio paralyžiaus ligomis (kuriems nustatytas 40 proc. ir mažesnis 

darbingumo lygis). 

 

5.8. Vokietija 

 

Neįgalumo sąvoka. Neįgaliu asmeniu laikomas asmuo, kurio fizinė, protinė ir psichologinė 

būklė yra labai nukrypusi nuo normos ilgiau nei 6mėn.  

Neįgalių asmenų profesinė reabilitacija ir jos teisinis reguliavimas. Vokietijoje profesinės 

reabilitacijos tikslai akcentuoja ne tik ilgalaikę fizinę, protinę ar emocinę negalią turinčių asmenų 

integraciją į darbo rinką, karjerą ir visuomenę, bet ir šios integracijos palaikymą bei nedarbo 

prevenciją dėl gręsiančios ligos ar negalios. 
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Pagrindinis teisinis dokumentas, užtikrinantis profesinės reabilitacijos paslaugas ir jų 

prieinamumą asmenims, turintiems negalią, yra Socialinis kodeksas.  

Pagalba neįgaliam darbuotojui. Įmonėse, kuriose įdarbinta daugiau nei 5 negalią turintys 

asmenys, dirba neįgaliųjų atstovas, kuris atstovauja neįgaliųjų interesus įmonėje. Pirmuosius 3 metus 

darbo centras gali skirti dotaciją darbo užmokesčiui. Taip pat apmokama dalis išlaidų įrangai darbo 

vietoje įsigyti. Bedarbiai gali gauti subsidijas būtinam papildomam mokymui, transportavimo 

paslaugoms (jei asmuo važiuoja į kitą miestą ieškoti darbo). Regos negalią turintys asmenys darbe 

gali turėti asistentą, už kurio paslaugas dalinai sumoka valstybė (kadangi Vokietija federalinė 

valstybė, tai suma skiriasi). Asistentas reikalingas tuo atveju, jei darbo užduotis reikia atlikti kitoje 

vietoje nei įprasta, jei asmuo dar nesusipažinęs su teritorija ir pan. Sunkią negalią turintiems 

darbuotojams yra skiriama viena papildoma mokamų atostogų savaitė. Neleidžiama dirbti 

viršvalandžių, darbo dienos valandos negali viršyti 8 valandų per dieną. Darbdavys be Socialinių 

reikalų tarnybos pritarimo negali atleisti regos negalią turinčio darbuotojo. Tai reiškia, kad ilgiau nei 

6 mėnesius dirbantis neįgalusis yra apsaugotas nuo nelegalaus atleidimo iš darbo (toks požiūris yra 

kritikuojamas darbdavių, nes, jų nuomone, jie negali atleisti darbuotojų, kurie neatitinka jų lūkesčių). 

Pagalba darbdaviui, įdarbinusiam asmenį su negalia. Vokietijoje socialiniu draudimu 

apdraustus asmenis iki 15 metų techninėmis pagalbos priemonėmis aprūpina Darbo agentūra, o 

dirbusius ilgiau ir ilgesniu nei 15 metų draudimu apsidraudusius darbuotojus – Socialinio draudimo 

fondas, kuriame darbuotojas apsidraudęs. Visas išlaidas techninės pagalbos priemonėms 

kompensuoja ta institucija, kuriai priskiriamas neįgalus darbuotojas. Jei techninių pagalbos 

priemonių nepakanka, galima samdyti darbo asistentą, kurio išlaidas taip pat apmoka institucija, 

atsakinga už techninių pagalbos priemonių aprūpinimą darbo vietoje.  
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5.9. Slovėnija 

 

Profesinės reabilitacijos centre Liublijanoje (Slovėnija) dirba 50 darbuotojų; klientų skaičius 

per metus 700. 600 iš jų dalyvauja profesinio įvertinimo programose, 100 – profesinio mokymo 

programose. 

Tikslinę profesinės reabilitacijos grupę sudaro: 

 Asmenys, turintys fizinę negalią, dalyvavę medicininės reabilitacijos programose 

institute (ir siųsti gydytojų po medicininės reabilitacijos);  

 Asmenys, turintys bet kokią negalią, kuriuos vertins pensijų/pašalpų komisija (angl. 

pension board) (juos atsiunčia šeimos gydytojas);  

 Įdarbinimo agentūrų atsiųsti bedarbiai neįgalieji;  

 Jauni asmenys, turintys negalią ir įgiję tik pagrindinį išsilavinimą; 

 Kiti asmenys, atsiųsti iš agentūrų. 

Profesinio mokymo programų trukmė: 

 Profesinis įvertinimas trunka 2 savaites (10 darbo dienų, 8:00-14:00 val.). Trukmė 

gali būti sutrumpinta ar pailginta, atsižvelgiant į individualius poreikius (pagal specialistų 

komandos vertinimus). Jei vertinami dirbantys asmenys, skiriamas papildomas laikas 

vizitui pas darbdavį realių gyvenimo galimybių ir darbo vietos įvertinimui;  

 Profesinės reabilitacijos mokymo ir įdarbinimo programa trunka nuo 3 iki 12 

mėnesių, priklausomai nuo individualių poreikių. 

Liublijanoje bendradarbiaujama su Darbo, šeimos ir socialinių reikalų ministerija (Ministry 

of Labour, Family and Social affairs) (P.S.- Institutas pagal įstatymą buvo  atsakingas už profesinių 

standartų nacionaliu mastu parengimą),  sveikatos draudimo, pensijinio draudimo, įdarbinimo 

paslaugas teikiančiomis organizacijomis (Health Insurance, Pension Insurance, Employment 

services); tarptautinis bendradarbiavimas (EPR, RI, UN Division for Social policy and 

development); su kitais profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjais; paslaugų gavėjų asociacijomis; 

profesinėmis asociacijomis; darbdaviais; švietimo įstaigomis (universitetais). 
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5.10. Jungtinė Karalystė 

 

Profesinė reabilitacija Jungtinėje Karalystėje nėra nauja paslauga. Vienokia ar kitokia forma 

profesinės reabilitacijos paslaugos buvo teikiamos jau nuo 1900 metų pradžios. Nauja yra tai, kad 

2007 m. ši paslauga buvo pripažinta kaip atskira profesija.  

Jungtinės Karalystės Profesinės reabilitacijos asociacija (angl. Vocational Rehabilitation 

Association) profesinę reabilitaciją vadina procesu, kuris įgalina asmenis su funkciniais, 

psichologiniais, vystymosi, kognityviniais bei emociniais sutrikimais ar sveikatos problemomis 

nugalėti kliūtis gaunant, išlaikant ar grįžtant į darbinę veiklą ar kitą vertingą užsiėmimą.
41

  

Profesinės reabilitacijos asociacija (toliau – Asociacija) Jungtinėje Karalystėje įsikūrė 1994 

m. Asociacija yra įsipareigojusi nuolat vystyti profesinės reabilitacijos stiprinimui reikalingą 

infrastuktūrą, kuri apima: profesinį mokymą ir įgūdžių lavinimą, tinklų kūrimą, įdarbinimo 

galimybių plėtimą, informacijos rinkimą bei apdorojimą, etikos kodekso kūrimą ir tobulinimą, 

akreditacijos bei sertifikavimo procesą ir profesijos standartų kūrimą. Šiuo metu Asociacijos nariai 

sudaro labai platų įvairų profesinės reabilitacijos specialistų, jų organizacijų ir kitų suinteresuotų 

grupių tinklą.  

2000 – 2002 m. Jungtinės Karalystės profesinės reabilitacijos asociacija dalyvavo 

valstybiniame projekte-tyrime, kurio metu siekta padaryti konkrečių pareigybių aprašus ir 

kvalifikacinius reikalavimus tiems specialistams, kurie neįgaliems asmenims teikia remiamo 

įdarbinimo, informacijos teikimo, orientavimo ir konsultavimo paslaugas. Šio tyrimo rezultatai 

parodė, kad šalyje jau subrendęs poreikis nustatyti šios specialybės ribas ir reikalavimus, siekiant 

kompetentingos, praktiškos ir profesionalios reabilitacijos. Tyrimas taip pat parodė, kad reikia 

nedelsiant kurti profesijai keliamų standartų aprašą. Dėl šių darbų profesinė reabilitacija, buvusi tik 

tam tikra socialinė paslauga, ateityje galėtų tapti atskira profesija.  

Nuo 2005 metų Standartų kūrimo užduoties grupė (angl. Standards Task Group) nuosekliai 

išanalizavo teikiamą paslaugą bei sukūrė dokumentą, kuriame atsispindi plačių konsultacijų ir 

bendrų susitarimų analizė. Užduoties grupės nariai, vadovaujami grupės lyderės Gail Kovacs, tikisi, 

kad sukurti paslaugos teikimo standartai užtikrins aukštą profesinės reabilitacijos paslaugos teikimo 

                                                 
41

 Vocational Rehabilitation Standards of Practice, VRA, 2007 



 164 

kokybę visame neįgaliųjų integracijos procese ir padės neįgaliems ar rizikos grupėse esantiems 

asmenis įsitraukti, išsilaikyti ar sugrįžti į norimą ir ilgalaikį darbą.  

Profesinės reabilitacijos asociacija (angl. Vocational rehabilitation association) įkurta tam, 

kad suteiktų erdvę dalintis patirtimi dirbantiems šioje srityje praktikams ir tobulintų bei kurtų 

standartus. Profesinės reabilitacijos asociacijos nariai – organizacijos. Jos buveinė yra Jungtinėje 

Karalystėje Glasgau mieste. 

Dar 1980 m. Jungtinėje Karalystėje buvo skelbiama
42

, kad profesinės reabilitacijos principai 

yra visiškai aiškūs, bet reikia „nušluoti“ senąsias struktūras, kurios trukdo įgyvendinti šią politiką. 

Iškelti tokie siekiai: ligoninės turi būti regioninės, svarbus geografinis pasiskirstymas; koreguojanti 

terapija, ypač didinamas turi būti klinikinės psichologijos įnašas (reikėtų pastebėti, kad klinikinė 

psichologija reabilitacijoje Jungtinėje Karalystėje dabar vaidina didžiulį vaidmenį); profesinė 

reabilitacija: radikaliai peržiūrėti ir supaprastinti sistemą; turi būti įkurtos specialios tarnybos 

mokymui ir profesinei pagalbai jau vidurinėse mokyklose.   

Profesinės reabilitacijos standartai, paskelbti  2007 m. – ilgai trukusių konsultacijų su visoje 

Jungtinėje Karalystėje  dirbančiais  profesionalais ir kitais tarpininkais rezultatas. Jie pateikia 

standartus organizacijoms ir specialistams, dirbantiems profesinės reabilitacijos srityje
43

. Standartai 

užtikrina kokybę.  

Standartai apima:  

1. Paslaugos teikimą (angl. service delivery); 

2. Kliento apsaugą (angl. client protection); 

3. Profesinį parengimą ir išlaikymą (angl. professional 

development/maintenance); 

4. Profesines žinias (angl. professional skills); 

5. Perkeliamus/perduodamus įgūdžius (angl. transferable skills); 

6. Korporatyvinį/kolektyvinį valdymą (angl. corporate governance); 

7. Verslo vystymą (angl. business development). 
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2010 m. Jungtinėje Karalystėje paskelbtas 309 psl. apimties tyrimas
44

 „Vocational 

Rehabilitation: What works, for whom and when?“, kurio autoriai Waddel G., Burton A.K., Kendall 

N.,A.S. Šie autoriai buvo pasamdyti Jungtinės Karalystės Vyriausybės kaip nepriklausomi ekspertai, 

kad atliktų nepriklausomą (nešališką) tyrimą. Duomenys buvo surinkti iš 450 mokslinių apžvalgų, 

paskelbtų tarp 2000-2007 metų, apie kardiologinių ligonių, taip pat skeleto raumenų sistemos  arba 

psichikos sutrikimų turinčiųjų reabilitaciją. 

Metodai, naudojami profesinės reabilitacijos procese (panašūs į Lietuvoje praktikuojamus 

profesinės reabilitacijos etapus-ciklus): 

a. įvertinimas; 

b. tikslo (uždavinių) nustatymas bei plano būsimai intervencijai (angl. intervention) 

sudarymas; 

c. konsultacijos dėl sveikatos teikimas (siekiant padėti grįžti į darbą); 

d. konsultavimas dėl karjeros/profesijos; 

e. parama savarankiškai tvarkytis; 

f. individualios ir grupinės konsultacijos derinant paslaugų teikimą su gydymu; 

g. atvejo vadyba; 

h. programos įvertinimas ir  tolesnis nustatymas; 

i. priemonių, kurios padėtų pašalinti aplinkos/įdarbinimo/elgsenos kliūtis, parinkimas; 

j. konsultavimasis su įvairiais specialistais; 

k. konsultavimas dėl įvairių technologijų prieinamumo. 

Kiekvienas neįgalus asmuo (nepriklausomai nuo negalios) gali dalyvauti daugiau nei vienoje 

profesinės reabilitacijos programoje, tačiau reikia atkreipti dėmesį, jog tai gali lemti, bus atkurti jau 

turimi profesiniai įgūdžiai ar išugdyti nauji.  

Paslaugų teikimo standartai užtikrina, jog klientui (neįgaliam asmeniui) bus suteiktos 

kokybiškos paslaugos, garantuojama specialistų atsakomybė, profesionalumas; garantuojama, kad 

kliento lūkesčius patenkins profesinės reabilitacijos specialistai (savo srities profesionalai).  
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Profesinės reabilitacijos specialistai privalo garantuoti, jog jų paslaugos bus teikiamos aiškiai 

apibrėžtai, atsižvelgiant į neįgalaus asmens individualius poreikius (jie privalo paaiškinti klientams, 

kodėl jie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje).  

Profesinės reabilitacijos specialistai taip pat privalo gerai valdyti kritines situacijas, išmanyti 

raštvedybos taisykles (kadangi turi pildomos dokumentacijos). 

Profesinės reabilitacijos planą sudaro profesinės reabilitacijos specialistai. Šiam planui 

būdingos bendrosios taisyklės (reikalavimai): į šį individualų planą privalo būti įtrauktas problemos 

(kliūties, kas trukdo grįžti į darbo rinką) identifikavimas; priemonės, kurios galėtų padėti šią 

problemą pašalinti. Įvertinama tiek neįgalaus asmens socialinis gyvenimas, tiek gyvenimas šeimoje. 

Taigi, profesinės reabilitacijos specialistai privalo reaguoti tiek medicininiu, tiek psichologiniu, tiek 

profesiniu požiūriu. Profesinės reabilitacijos specialistai privalo užtikrinti, kad Profesinės 

reabilitacijos planas bus realus (angl. realistic), jo įgyvendinimo priemonės ir metodai bus pasiektini 

(angl. achievable) per nustatytą laiką (angl. time limited). Svarbu tai, jog privalo būti numatyta, kiek 

finansinių resursų pareikalaus plano įgyvendinimas. Rengiamas bei skatinamas kliento dalyvumas. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas turi būti ribojamas laiko (angl. integrated in a 

timely cohesive manner), taip skatinams kliento dalyvumas bei stengimasis. Kai sudaromas 

profesinės reabilitacijos planas, paskiriamas vienas profesinės reabilitacijos specialistas, kuris visą 

laikotarpį stebės (atliks monitoringą), kaip plnas įgyvendinamas. Jeigu reikia profesinės 

reabilitacijos eigoje, planas gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į kliento pasiekimus, jo atkryčius 

(angl. failings). Tačiau akcentuojama kliento TEISĖ – jis per visą profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo laikotarpį yra pagrindinis sprendimų priėmėjas (angl. client os the key decision-maker). 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo procedūrų (administravimo) standartas: 

 procedūros (profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo vidinės tvarkos politika) 

privalo būti skubios ir išbaigtos, svarbu skubus reagavimas į krizes ir 

suteikiamas aukščiausios kokybės saugumas; 

 procedūros turi būti aiškios ir glaustai apibrėžtos; 

 administruojamos atsakingai; 

 atsakomybės privalo būti paskirstytos; 

 po visų procedūrų jas atliekantys specialistai privalo pasirašyti – užpildyti 

atitinkamos srities formas. 
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Standartizuota kliento apsauga (angl. client protection) yra įtraukta į Profesinės reabilitacijos 

asociacijos Etikos kodeksą (angl. VRA‘s Code of Ethics): šis standartas saugo kliento teisę gauti 

kokybiškas profesinės reabilitacijos paslaugas, taip pat padeda profesinės reabilitacijos specialistams 

spręsti dilemas. Saugo klientą nuo žalos padarymo. 

 Kliento sutikimas (angl. consent). Profesinės reabilitacijos specialistas 

turi gauti kliento arba jo įgalioto asmens sutikimą dėl jo dalyvavimo 

tolimesnėje profesinės reabilitacijos programoje. 

 Konfidencialumas (angl. confidentiality). Gerbiamos kliento teisės, 

užtikrinama asmens duomenų apsauga (jo ligos istorija, privataus 

gyvenimo faktai). 

 Parama ir asistavimas (angl. support and assistance). 

 Kliento apsauga (angl. client protection). Profesinės reabilitacijos 

specialisto pareiga nuolat informuoti klientą apie jo teises. 

 Saugumas (angl. safety). 

 Krizių valdymas (angl. crisis management). 

 

Profesinė reabilitacija priklauso nuo: 

1) į darbą orientuotos sveikatos priežiūros; 

2) darbo vietos pritaikymo; 

3) profesinės reabilitacijos ankstyvumo (greito reagavimo į problemą); 

4) ankstyvoji intervencija, kad darbuotojas išlaikytų darbo vietą. 

 

Grįžimas į darbą priklauso ne tik nuo sveikatos priežiūros sistemos. Pagrindinį vaidmenį čia 

atlieka darbdaviai, įmonės (svarbu motyvuoti neįgalų asmenį). 

Aukščiau minėtame tyrime įrodytas profesinės reabilitacijos efektyvumas asmenims su 

judėjimo negalia; nerimą kelia žmonių su psichikos negalia situacija. 
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Praktinės tyrimo autorių rekomendacijos yra tokios: 

 Informuoti ir šviesti visuomenę, sveikatos priežiūros specialistus ir darbdavius apie 

darbo naudą sveikatos priežiūrai ir atsistatymui  ir apie kiekvieno iš jų vaidmenį 

sugrįžtant į darbą.  

 Remiantis tuo, kad profesinė reabilitacija apibrėžiama, kaip pagalba turintiems 

sveikatos problemų žmonėms sugrįžti į darbą ir išlikti jame, kyla strateginis klausimas – 

kaip įsitikinti, kad kiekvienas darbingo amžiaus žmogus, kuriam reikalinga pagalba, ją 

gauna. (Prieinamumas – aut.). Logiškai mąstant, reikėtų pradėti nuo žmonių su sveikatos 

problemomis poreikių išsiaiškinimo (įvairiuose etapuose); remtis efektyviais 

intervencijos įrodymais ir apsvarstyti, kaip pritaikyti galimus išteklius ir kaip įvykdyti 

intervencijas. Strateginiu požiūriu yra trys klientų grupės, kurios skiriasi nedarbo trukme 

ir atitinkamai turi skirtingus poreikius; 

 Per pirmąsias 6 sav. asmenys su dažnai pasitaikančiom sveikatos problemom (širdies 

ir kraujagyslių susirgimais, kaulų ir raumenų sistemos, psichikos sutrikimais) gali būti 

gražinti į darbą, vadovaujantis keliais sveikatos priežiūros ir darbo vietos valdymo 

principais. Tai gali būti padaryta iš esamų ar minimalių resursų, todėl beveik nieko 

nekainuoja. Tiesiog reikia įtikinti sveikatos specialistus ir darbdavius laikytis šių 

principų. 

 Pagalba sugrįžti į darbą reikalinga turintiems ilgesnį nei 6 sav. laikiną nedarbingumą. 

Čia reikia papildomų resursų ir vyriausybės politikos, kad tie asmenys būtų identifikuoti 

ir nukreipti, kad būtų apibrėžtas tokių paslaugų turinys ir sukurti standartai, kaip jiems 

padėti. 

 Nedirbantiems daugiau 6 mėn. ir gaunantiems neįgalumo pensijas geriausiai gali 

padėti Pathways to work – viena didžiausių ir sėkmingiausių grąžinimo/ grįžimo į darbą 

programų pasaulyje, pradėta vykdyti 2003 m. ir sėkmingai plintanti Jungtinėje 

Karalystėje. Po vienerių metų 35 proc. dalyvavusių  dirbo apmokamą darbą, o dar 20 

proc. aktyviai jo ieškojo. Pathways to work padidino įsidarbinimą 7-9 proc., bet buvo 

efektyvesnis turintiems kaulų ir raumenų sistemos sutikimų negu turintiems psichikos 

sutrikimų. 

Apskritai britai deklaruoja vienareikšmišką teigiamą darbo poveikį sveikatai: jis atneša 

pajamų, sukuria socialinę aplinką, suteikia tikslų ir prasmės. Jų akimis, Lietuvoje trūksta bendro 
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Vyriausybės, gydytojų ir darbdavių mąstymo, sutelkto į pacientą – darbuotoją, turintį kaulų ir 

raumenų sistemos pažeidimų
45

. Bet teikia viltį Lietuvoje vis labiau populiarėjantis 

biopsichosocialinio modelio taikymas, kuris turėtų užtikrinti darbuotojų, sergančių kaulų ir raumenų 

ligomis, išsilaikymą darbo rinkoje. 

2009 m. kovo mėnesį EULAR (Europos kovos su reumatinėmis ligomis lyga) patvirtino 

ligonių, sergančių reumatinėmis ligomis, teisės į darbą statutą, kuriuo siekiama skatinti ir plėtoti 

politikų, darbdavių ir darbuotojų debatus apie susijusias problemas, keisti gydytojų požiūrį į gydymą 

ir skleisti žinią visomis priemonėmis. 

The Work Foundation (Jungtinė Karalystė), bendradarbiaudama su partneriais iš Lietuvos, 

atliko tyrimą, leidusį suformuluoti rekomendacijas suinteresuotoms grupėms. Štai keletas jų
46

: 

 Reikalingas įmonių vadovų mokymas apie sveikatos ir gerovės komponentus, nes jie 

pimieji turi pastebėti problemas ir reabilituoti darbuotojus po ilgo nebuvimo darbe; 

 Reabilituotis padėtų lankstus darbo modelis (išlaikant darbo kokybę, vengti per 

didelių reikalavimų); 

 Darbdaviams bendrauti su bendrosios praktikos gydytojais, kad sužinotų, ką 

darbuotojas pajėgus atlikti ir kokios paramos jam reikia; 

 Ankstyva pagalba darbuotojui; 

 Susitelkti į pajėgumą, o ne į neįgalumą. Darbdaviai taip pat gali būti linkę perdėtai 

dirbtinai bloginti situaciją.  

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų mokymo projektas TRAVORS
47

 

Projekte dalyvavo profesinės reabilitacijos standartus turinčios ir jų neturinčios Europos 

šalys. Bendradarbiaujant Jungtinei Karalystei, Austrijai, Ispanijai, Graikijai ir Estijai, buvo 

apibrėžtas nacionalinių standartų turinys, į kurį turėtų būti įtraukta: 

 Profesinės reabilitacijos apibrėžimas; 

 Profesinės reabilitacijos tikslai ir uždaviniai; 

 Profesinės reabilitacijos procesas ir užimtumo eigos valdymas; 
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 Quadrello T., Bevan S., McGee R. Pasiruošęs darbui. Kaulų ir raumenų sistemos ligos ir Lietuvos darbo rinka. 

London: The Work Foundation, 2010. 
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 Quadrello T., Bevan S., McGee R. Pasiruošęs darbui. Kaulų ir raumenų sistemos ligos ir Lietuvos darbo rinka. 

London: The Work Foundation, 2010. 
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 Description of Standards of Practise of Vocational Rehabilitation Specialists. Published by the Project Training for 

Vocational Rehabilitation Services. August 2010. Prieiga per internetą: www.travors.eu 
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 Tarpasmeniniai santykiai; 

 Įrodymais grindžiama praktika bei specialistų įgūdžiai ir žinios; 

 Tvarka ir įstatymai. 

5.11. Austrija48 

 

Austrijoje sąvokos „neįgalieji“ ir „turintieji specialių poreikių“ vartojamos kaip sinonimai. 

Pagal apklausos duomenis 2002 m. darbingo amžiaus žmonių grupėje buvo 12,8 proc. neįgaliųjų. 

2007 m. socialinės tarnybos departamente buvo registruoti  94200 neįgaliųjų, gaunančių išmokas. 

Apie pasiskirstymą pagal negalios tipą prieinami tik 1999 m. duomenys: 

 88% fizinė negalia,   

 15% psichinė negalia,   

 3% proto negalia  

 1% jutimo negalia. 

                                                 
48

 People with special needs and their employment situation in Austria. January 2009. Prieiga per Internetą: 

www.travors.eu; 

http://www.travors.eu/
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VI. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmenims, turintiems 

negalią 

 

6.1. Karjeros plėtra ir reabilitacija 

 

Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo 

dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir 

kitomis poveikio priemonėmis. Profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti 

neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes
49

.  

Profesinės reabilitacijos turinį sudaro: 

 profesinių gebėjimų įvertinimas – tai asmens psichosocialinių profesinių savybių ir/ar 

funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas; 

 profesinis orientavimas ir konsultavimas – tai asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei 

asmeninių savybių analizė, konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės 

karjeros planavimo klausimais, informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo 

galimybes, profesinių gebėjimų praktinis išbandymas, pagalba renkantis ar keičiant profesiją, 

atsižvelgiant į individualias asmens savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių 

profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes; 

 profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas. Tai prarastų savybių, reikalingų darbui, 

atstatymas bei esamų, bet nepakankamų, savybių, reikalingų darbui, lavinimas ir/ar naujų 

savybių ugdymas socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo (profesinių 

gebėjimų atkūrimas ir/ar lavinimas, atkartojant  realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir 

įrangos pagalba sukurtoje kuo artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje) bei kitomis poveikio 

priemonėmis. Profesinis mokymas pagal formaliąsias ir neįgaliems asmenims adaptuotas 

darbo rinkos profesinio mokymo programas, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas į 
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Studijų ir mokymo programų registro Darbo rinkos profesinio mokymo dalį ar į Darbo rinkos 

neformaliojo profesinio mokymo programų sąvadą; 

 pagalba įsidarbinant – informacijos rinkimas ir jos analizė apie situaciją darbo rinkoje, 

galimos darbo vietos klientams paieška bei potencialių darbdavių paieška, tarpininkavimo 

paslaugos įdarbinant asmenis, darbo paieškos įgūdžių formavimas, darbdavių konsultavimas 

darbo vietos pritaikymo, įdarbinimo klausimais. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių. 

Lietuvoje sukurta profesinę reabilitaciją reglamentuojanti teisinė bazė, kuriamos metodikos profesinės 

reabilitacijos paslaugoms teikti pagal negalios pobūdį, daugėja įstaigų, galinčių teikti profesinės 

reabilitacijos paslaugas. Šiuo metu tokių įstaigų yra 11: 

1. VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras (Vilnius) ir jo filialas Kaune;  

2. VĮ „Trakų neįgaliųjų užimtumo centras“ (Trakai);  

3. VĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ (Šiauliai); 

4. VšĮ “Vilties žiedas“ (Kaunas); 

5. VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė (Palanga); 

6. VšĮ “Profesijų spektras“ (Druskininkai); 

7. Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras (Radviliškis); 

8. VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (Vilnius); 

9. VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras (Vilnius); 

10 Všį Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras (Tauragė); 

11. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė (Rokiškis) 

 

Auga ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis: kasmet nustatoma daugiau nei 20 000 

naujų netekto darbingumo atvejų. Profesinės reabilitacijos tikslas yra atkurti neįgaliųjų darbingumą 

ir didinti įsidarbinimo galimybes, todėl svarbu sukurti instrumentą/ standartą šiam profesinės 

reabilitacijos tikslui pasiekti. 

Profesinė reabilitacija nėra nuo viso žmogaus gyvenimo atsietas tarpsnis – nuo to kas buvo 

iki reabilitacijos ir kas bus po jos. Mokymosi visą gyvenimą (long life learning) ir žmogaus  karjeros 

plėtros (career development) koncepcijos akcentuoja mokymąsi ir veiklų kaitą kaip nenutrūkstamą, 

visą gyvenimą vykstantį procesą. Iš šių pozicijų reikėtų vertinti ir neįgalaus žmogaus karjerą: 
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profesinė reabilitacija yra tik viena grandis bendroje karjeros plėtros ašyje. Pažvelkime į neįgalaus 

žmogaus karjeros plėtros diagramą (7 pav.).   

 

Mokymasis visą gyvenimą (karjeros plėtra)

Premedicininė

fazė (iki

sutrikimo)

Gydymas

Medicininė

reabilitacija

Priešdarbinė

reabilitacija

Profesinė

reabilitacija

Įdarbinimas

Darbas: veikėjo vaidmuo

Neįgalaus asmens

vaidmuo

7 pav. Neįgalaus ar tapusio neįgaliu asmens karjeros schema

 

 

Nesvarbu, kada žmogus susidūrė iššūkiu – patyrė traumą, paveldėjo tam tikrų funkcijų 

nuokrypį, susirgo liga, kuri sukėlė tuos nuokrypius. Šis iššūkis privertė iš esmės keisti mokymąsi, 

darbą, kasdienio gyvenimo vaidmenis. Į žmogaus gyvenimą įsiterpė trumpesnės ar ilgesnės gydymo 

ir medicininės reabilitacijos fazės ir tik po jų atsiverė galimybės tolesnei gyvenimo plėtrai. Kadangi 

sąmonėje liga ar funkcijų praradimai suvokiami kaip žmogaus raidos sustojimas ar netgi jos grįžimas 

atgal, tolesnei gyvenimo plėtrai buvo pasitelkta sąvoka reabilitacija, pažodiniu vertimu reiškianti 

gebėjimų atstatymą. 
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6.2. Iki profesinės reabilitacijos: medicininė ir socialinė (elementarioji, bazinė, 

priešdarbinė) reabilitacija 

 

Normaliai funkcionuojančio asmens karjera prasideda mokymusi, kuris tęsiasi visą 

gyvenimą, netgi įgijus profesiją ir pasiekus kompetencijų viršūnę. Tokioje pat situacijoje yra ir 

neįgalus asmuo. Jei funkcionavimo nuokrypiai jį lydi nuo gimimo, jo karjeros plėtra vyksta tų 

sutrikimų aplinkybėmis. Jeigu funkcionavimo nuokrypių atsiranda vėliau, daug dalykų tenka 

mokytis iš naujo. Tas mokymasis iš naujo naujomis aplinkybėmis ir yra reabilitacija. Pradžioje 

apsiribojama maksimaliu kūno funkcijų atstatymu (medicininė reabilitacija), vėliau (o kartais ir 

lygiagrečiai) pradedamos tobulinti ir plėtoti kasdienio ir socialinio funkcionavimo kompetencijos. 

Darbui atlikti būtinos ne tik konkrečios profesijos ar konkretaus darbo atlikties kompetencijos, bet ir 

bendrosios. Todėl išvada yra tokia: profesinė reabilitacija naudinga tik tada, kai žmogus turi 

pakankamai socialinio ir kasdienio gyvenimo kompetencijų. Plėtojant neįgaliųjų profesinę 

reabilitaciją, liko pamirštas vienas svarbus etapas – žmogaus bendrųjų kompetencijų, kurios yra 

profesinės reabilitacijos pagrindas, atstatymas. Bendrųjų socialinių ir kasdienio gyvenimo 

kompetencijų atstatymas gali vykti kartu su profesine arba medicinine reabilitacija. Tačiau 

pastaraisiais metais apie tokios bendrųjų kompetencijų atkūrimą nekalbama. 

Tiek normaliai funkcionuojančio, tiek neįgalaus asmens karjeros plėtra turi būti 

interpretuojama platesniu kontekstu. Kalbama apie asmens orientavimą karjerai (career guidance) –  

viso žmogaus gyvenimo orientavimas plėtrai ir augimui. Orientavimo karjerai paslaugos gali būti 

suskirstytos į tokias grupes: 1) ugdymas karjerai (čia patektų ir trys svarbiausios reabilitacijos: 

medicininė, socialinė –  bazinė socialinė / psichosocialinė ir profesinė); 2) karjeros informavimo; 3) 

karjeros konsultavimo. 

Ugdymas karjerai – tai procesas, kurio metu žmonės įsisavina ir plėtoja savo žinias bei 

įgūdžius, būtinus norint sėkmingai pasirinkti profesiją, valdyti perėjimą iš mokymo/ reabilitacijos 

proceso į darbą ar keisti darbą. Ugdymo karjerai tikslai:  

1) Skatinti žmogų pažinti ir suprasti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus bei 

įgūdžius;  

2) Plėtoti supratimą apie darbo pasaulį ir profesijų įvairovę;  

3) Suprasti sąsajas tarp profesinio mokymosi rezultatų ir būsimų karjeros pasirinkimų; 
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4) Ugdyti pozityvią nuostatą darbo atžvilgiu;  

5) Ugdyti karjeros valdymo įgūdžius.  

Neįgalaus asmens ugdymo karjerai metodai ženkliai įvairesni, nes be bendrųjų kompetencijų 

ugdymo prisideda tradiciniai mokymo metodai. 

Karjeros informavimas (career information) – tai karjeros sprendimų priėmimui ir karjeros 

problemų sprendimui reikalingos informacijos (apie profesijas, studijas, mokymus, užimtumą ir kt.) 

teikimas. Pagrindinis karjeros informavimo tikslas – rinkti ir tvarkyti tikslinių grupių poreikius 

atitinkančią informaciją, padaryti ją prieinamą, sudaryti sąlygas priimti racionalius profesijos 

rinkimosi ir karjeros sprendimus, derinti saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius 

su darbo rinkos reikalavimais. Bendrieji karjeros informavimo tikslai: 1) padėti asmeniui  

planuoti ir valdyti savo karjeros plėtotę bei įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą; 2) 

skatinti žmogų prisiimti atsakomybę už savo karjerą ir tolesnį gyvenimą; 3) teikti politinėms 

institucijoms ar politikams, priimantiems sprendimus apie tolesnę karjeros informavimo ir 

konsultavimo sistemos plėtotę, objektyvią informacija; 4) gerinti mokymo ir reabilitacijos sistemų 

bendradarbiavimą ir sąveiką, atsižvelgiant į asmens ir  nacionalinius interesus; 5) mažinti socialinę 

atskirtį ir didinti darbo rinkos veiksmingumą. 

Konsultavimas karjerai (career counselling) – tai asmens konsultavimas karjeros 

planavimo, sprendimų priėmimo, kompetencijų ugdymo, problemų sprendimo ar kitais klausimais. 

Konsultacijos gali būti individualios, grupinės ir teikiamos elektroninėmis priemonėmis. 

Veiklinimas – tai žmogaus įtraukimas į aktyvią praktinę veiklą (susipažinimas su įvairiais 

realiai vykdomais darbais, mokymasis iš gerosios praktikos pavyzdžių, pvz., jau įsidarbinusių 

neįgalių asmenų). 

Visi šie keturi karjeros plėtros elementai turi būti įtraukti į neįgalaus asmens reabilitaciją 

(pradedant medicinine reabilitacija ir baigiant profesinės reabilitacijos etapu). Tik tokiu platesniu 

kontekstu turi būti konstruojama profesinė reabilitacija ir kuriami jos standartai.  

 

6.3. Ugdytinos kompetencijos profesinei veiklai 

 

Plėtojama neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistema ir ją reglamentuojantys standartai bus 

neefektyvūs, jeigu nebus prieš profesinę reabilitaciją arba kartu su ja ugdomos ir bendrosios 
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kompetencijos (asmens reikalingos kompetencijos pateikiamos 8 pav).. Pavyzdžiai svarbūs darbinei 

veiklai ( žr. 8 pav). Jos suskirstytos į keturias grupes: 

 Kasdienio gyvenimo kompetencijos; 

 Bazinės socialinės kompetencijos; 

 Bendrosios darbinės kompetencijos; 

 Specialiosios darbinės kompetencijos. 

Neįgalaus asmens  ugdytinos kompetencijos svarbios visuose profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo etapuose:  

 Asmens ir jo profesinių gebėjimų įvertinimui (tam kad būtų galima ugdyti kokius 

nors įgūdžius, gebėjimus ar nuostatas, reikalingas jau turimo jų lygio žinojimas); 

 Profesinių gebėjimų atkūrimui ir naujų išbandymui (jau turimi bendrieji darbiniai 

gebėjimai turi būti įvertinti); 

 Orientuojant asmenį tolesnei karjerai (profesinis ir kitoks karjeros orientavimas turi 

būti grįstas informacija apie žmogaus žinias, supratimą ir gebėjimus); 

 Įdarbinimui ir išsilaikymui darbe (visos kompetencijos yra žmogaus įsidarbinimo ir 

išsilaikymo darbe garantas). 

Kasdienio gyvenimo

kompetencijos

Bazinės socialinės

kompetencijos

Bendriosios darbinės

kompetencijos

Specialiosios darbinės

kompetencijos

Atitiktis darbo reikalavimams

Darbo organizavimo įgūdžiai

Galimos kontraindikacijos

Konkretaus darbo įgūdžiai

Pasitenkinimas darbu

Darbo paskirties supratimas

Darbinių santykių supratimas

Sąveikų su bendradarbiais įgūdžiai

Darbinės nuostatos  ir  motyvacija

Prisižiūrėjimo įgūdžiai

Buitiniai įgūdžiai

Mobilumo gebėjimai

Orientacija  aplinkoje

Mokymosi  gebėjimai

Socialinis adaptyvumas

Bendravimo įgūdžiai

Savikontrolės įgūdžiai

Empatiškumas

Asmenybės ypatumai (charakteris)

REZULTATAS:

gyvenimo ir

karjeros tikslai,

siekis dirbti ir

atlikti kitus

socialinius

vaidmenis

8 pav. Asmens kompetencijų laukas
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Reabilituojamo asmens karjeros kompetencijų laukas 

 

Žmogaus gyvenimą sudaro daug sričių arba aspektų, integruotų į vieną visumą. Karjera – 

viena iš tokių sričių, kurios vystymas reikalauja ne vienos kompetencijos, o jų rinkinio. Kiekvienai 

gyvenimo sričiai reikalingos įvairios kompetencijos: 1) bendrosios (pvz., gebėjimas kalbėti, 

mąstyti); 2) perkeliamosios (pvz., gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis); 3) 

specifinės gyvenimo sričiai kompetencijos (pvz., karjeros vystymui svarbūs savęs pristatymo 

gebėjimai); 4) specialiosios kompetencijos konkrečiai veiklai atlikti (pvz., profesinė kompetencija 

sėkmingai atlikti konkretų darbą). 
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Standartuose vartotinos sąvokos 

Karjera – asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo veiklų bei 

vaidmenų seka per visą jo gyvenimą. 

Karjeros vystymas – asmens karjerai svarbių kompetencijų kryptingos raidos ir ugdymo procesas. 

Atskiriems karjeros vystymo niuansams pabrėžti gali būti vartojamos ir kitos semantiškai artimos 

sąvokos: karjeros raida  (pvz., klasifikuojant asmens raidą apskritai), karjeros vystymasis 

(pabrėžiant paties asmens aktyvumą), karjeros plėtotė/ plėtra (pabrėžiant karjeros kompetencijų 

didėjimą pagal analogiją su tokia sąvoka kaip asmenybės augimas). 

Reabilitacija – tai žmogaus teisų, galimybių, gebėjimų ir vaidmenų atsatatymas sutrikus jo kūno 

funkcijoms ir veikloms. 

Ikiprofesinė (elementarioji, socialinė) reabilitacija – sutrikimų turinčio asmens bendrųjų 

kompetencijų (nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų) atstatymas. 

Profesinė reabilitacija – tai žmogaus sutrikdytos karjeros vystymosi normalizacija, jo buvusių 

profesinių kompetencijų atstatymas arba naujų kompetencijų išugdymas. 

Karjeros vystymosi (reabilituojamos) kompetencijos – nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų 

visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas, 

realizavimas ir derinimas su kitais gyvenimo visuomenėje aspektais. Sąvoka karjeros kompetencijos 

daugiskaitinė forma nurodo į jos daugingumą: netgi kuri nors konkreti kompetencija (pvz., savo 

karjeros galimybių pažinimas), gali būti suskaidyta į dar smulkesnes kompetencijas ir toks 

skaidymas nėra baigtinis. Galimi įvairūs karjeros kompetencijų sąvokos deriniai su kitomis 

sąvokomis: karjeros vystymosi kompetencijos (tas pats kas karjeros kompetencijos), karjeros 

kompetencijų vystymas (tas pats kas karjeros vystymas), karjeros kompetencijų ugdymas (tas pats kas 

karjeros ugdymas/ mokymas). Karjeros kompetencijų vystymo prasme turėtų būti interpretuojama ir 

reabilitacija. 

Karjeros vystymo (reabilitacijos) paslaugos 

Karjeros vystymo (reabilitacijos) paslauga – organizuota poveikio priemonė, kuria plėtojamos 

asmens karjeros kompetencijos. Galimas ir trumpesnio varianto naudojimas: karjeros paslauga, 

karjeros paslaugos, reabilitacijos paslaugos. 
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Karjeros ugdymas – kompetencijų pažinti save, planuoti savo karjerą, veiksmingai ją realizuoti 

derinant su kitais gyvenimo aspektais įgijimo procesas. Galimi kiti žodžių variantai ir deriniai: 

pabrėžiant asmens aktyvumą,  naudotina sąvoka karjeros ugdymasis, sinonimu gali būti naudojamas 

derinys  karjeros kompetencijų ugdymas. Sąvoka ugdymas vartojama dviem prasmėmis: ugdymo 

plačiąja prasme (įvairiapusis poveikis asmeniui) ir siaurąja – mokymo prasme. Komunikuojant 

(kalbant, rašant) būtina nurodyti, kuria prasme sąvoka ugdymas vartojama. Modelio apraše sąvoka 

karjeros ugdymas bus vartojama siaurąja prasme, taip ji patenka į tą patį sąvokų klasifikacijos 

lygmenį, kaip ir sąvokos karjeros konsultavimas ir karjeros informavimas. Plačiąja prasme sąvoka 

karjeros ugdymas jau tampa skėtine ir minėtoms dviem sąvokoms. Siaurąja prasme sąvokos karjeros 

ugdymas sinonimu gali būti naudojama sąvoka karjeros mokymas (taip pat ir karjeros mokymasis).  

Karjeros konsultavimas – asmens pagalbos kreipimosi karjeros srityje į atitinkamų kompetencijų 

specialistą ir tos pagalbos gavimo procesas. 

Karjeros informavimas – padedančios apsispręsti informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, 

gavimo, analizės ir sisteminimo procesas. 

Karjeros į(si)vertinimas (įvertinimas ir įsivertinimas) – asmens nuostatų, žinių, supratimo, 

gebėjimų ir galimybių nustatymas atsižvelgiant į karjeros (mokymosi, studijų ir profesinės veiklos) 

reikalavimus. Sąvokos vertinimas naudojimo aspektai kelia problemų ne tik lietuvių kalboje. Galimi 

trys jos naudojimo variantai: a) karjeros įvertinimas –  procesas, kurio metu asmens kompetencijų 

vertinimo rezultatu yra įvertis (pvz., nustatomas asmens IQ, kiekybiškai nustatoma asmens vieta 

skirstinyje pagal konkrečios asmenybės savybės raišką; įvertinimą atlieka specialistas); b) karjeros 

vertinimas – procesas, kurio metu tik bendrai apibūdinamos asmens kompetencijos karjerai, 

aptariamos jos galimybės ir aplinkybės (kliuviniai ir lengviniai); c) karjeros įsivertinimas – procesas, 

kurio metu pats asmuo nustato savo kompetencijas ir galimybes (pvz., pasinaudodamas 

kompiuterizuota gebėjimų ar asmenybės savybių įsivertinimo sistema). 

Profesinis veiklinimas – tai asmens susipažinimo su konkrečiomis profesijomis ir tikrovėje 

atliekamais darbais ar specialiai organizuotų demonstracijų (pvz., karjeros mugėse) metu procesas. 

Profesinis veiklinimas yra karjeros ugdymo praktinė dalis. Šio termino atitikmeniu gali būti 

panaudota ir sąvoka profesinė praktika. Geras neįgaliųjų profesinio veiklinimo pavyzdys yra 
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ugdymas profesinės reabilitacijos centruose (realios arba simuliuojančios darbo procesą darbo 

vietos). 

Profesinis mokymas – tai specialiųjų kompetencijų konkretaus darbo (konkrečios profesijos) 

atlikčiai ugdymas. 

Darbo ieška – karjeros vystymo kompetencijomis grįstas profesinės veiklos ar konkretaus darbo 

ieškos ir radimo procesas. 

Neįgaliųjų karjeros vystymo (profesinės reabilitacijos) paslaugų kokybė ir stebėsena – tikslingai 

organizuotas ir nuoseklus informacijos rinkimas apie neįgalių asmenų profesinę karjerą. 

Profesinės reabilitacijos (neįgaliųjų karjeros vystymo) specialistas – specialistas, įgijęs 

kompetencijas ugdyti neįgalių asmenų karjeros kompetencijas. 

Neįgalių profesijos mokymo specialistas – specialistas, įgijęs kompetencijas ugdyti neįgalių asmenų 

kompetencijas konkrečiam darbui atlikti. 

 

Specialiosios (profesinės) kompetencijos 

 

Jos nustatomos konkrečiam asmeniui konkretiems darbams (veikloms) atlikti. 

Profesiograma – darbo (profesijos) aprašas. Iš jo galima spręsti, kokių kompetencijų (nuostatų, 

žinių, supratimo ir gebėjimų) tam darbui atlikti (ar profesijai išmokti) reikia. Pastaraisiais metais iš 

anglų kalbos atėjo trumpinys S.O.P. (Standard Operation Procedure) – standartinė operacijų 

(veiksmų)  procedūra. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 pav. Asmens kompetencijos, darbo reikalavimai ir įvertinimas 

 

Neįgalaus 

asmens 

kompetencijo

s 

Darbas: 

SOP / 

profesiogram

a 

Įvertintojas ir 

įvertinimo 

standartai 
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Būtini nekonraindikuotinų profesijų sąrašai ir aprašai atskiroms neįgaliųjų grupėms. 

Kol tokio sąrašo nėra: 

1) Pateikiama bendra neįgaliųjų grupės charakteristika (grupės specifiniai bruožai); 

2) Dėl kiekvienoje grupėje esančios didžiulės neįgaliųjų įvairovės, sprendimas dėl darbo 

primamas individualiai pagal profesiogramą (darbo reikalavimų aprašą). 

Neįgaliųjų grupių specifika (svarbi įdarbinant, profesinei reabilitacijai) 

Iš anksto numatyti neįgalių asmenų kompetencijų neįmanoma. Galima pateikti tik trumpas 

atskirų sutrikimo grupių charakteristikas. Kompetencijos nustatomos individualiai kiekvienu 

konkrečiu atveju. 

 

Visoms neįgaliųjų grupėms ugdytinos reikalingos tokios bendrosios kompetencijos: 

1. Komunikacijos; 

2. Savipriežiūros; 

3. Kasdienio gyvenimo; 

4. Socialinės; 

5. Gyvenimo bendruomenėje; 

6. Savireguliacijos; 

7. Sveikatos ir saugumo; 

8. Akademinės veiklos (rašymo, skaitymo, skaičiavimo); 

9. Laisvalaikio. 

 Atskirų neįgaliųjų grupių probleminės sritys, svarbios profesinei reabilitacijai 

1. Sutrikusio intelekto asmenys. 

 Didelė įvairovė pagal pažintinį funkcionavimą; 

 Silpnesnė savireguliacija ir savikontrolė; 

 Nuolatinis ir menkas savarankumas; 

 Menkas supratimas apie atsakomybę; 
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 Menka savisauga ir t.t. 

 

2. Sutrikusios psichikos asmenys 

 Dižiulė įvairiovė; 

 Elgesio prognozavimo problemos; 

 Santykiai šeimoje; 

 Bendravimo gebėjimų trūkumas; 

 Pažintinių funkcijų nuokrypiai (dėmesio, atminties, haliucinacijos); 

 Aplinkinių nesupratimas (jų švietimas) ir t.t. 

 

3. Sutrikusio judumo asmenys 

 Stambiosios ir smulkiosios motorikos problemos; 

 Mobilumas (atvykimas, išvykimas, judėjimas darbo vietoje); 

 Poreikis kompensacinei technikai; 

 Aplinkos pritaikymas; 

 Pagalba savipriežiūrai; 

 Darbo vietos pritaikymas ir t.t. 

 

4. Sutrikusios regos asmenys 

 Mobilumo problemos; 

 Orientacijos erdvėje problemos; 

 Poreikis regėjimo likučių lavinimui; 

 Nekontraidikuotinos regėjimo likučiams sąlygos; 

 Brangi kompensacinė technika (Brailio displėjai, vaizdo didinimo įranga); 

 Mokymas naudotis baltąja lazdele; 

 Brailio rašto mokymas; 

 Informacijos įgarsinimas; 

 Vizualinės signalizacijos pakeitimas akustine arba taktiline; 

 Diferencijavimas: aklagimiai, apakę po kalbos išmokimo, silpnaregiai ir t.t. 

 

5. Sutrikusios klausos asmenys 

 Bandravimo problemos; 

 Gestų ir artikuliuotos kalbos mokymas; 

 Pažintinės raidos nuokrypiai (menkesnis abstrahavimas); 

 Poreikis kompensacinei technikai; 
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 Akustinės signalizacijos keitimas vizualine arba taktiline; 

 Skirstymas į grupes: neprigirdintys, apkurtę iki ir po kalbos išmokimo ir t.t. 
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VII. Problemos ir pasiūlymai 

I.  Kaip įgyvendinamas profesinės reabilitacijos principas: Operatyvumas. 

1) Lietuvoje yra apibrėžta Laikinojo nedarbingumo trukmė
50

 (VII skirsnis) 

 

Pagal esamą tvarką darbingo amžiaus asmenys, kurių darbingumas yra sutrikęs ir jų 

sveikatos būklė atitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijus, gydytojų konsultacinės komisijos 

yra siunčiami darbingumo lygiui nustatyti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) 

(išskyrus Taisyklių 42 ir 43 punktuose numatytus atvejus) ne vėliau kaip po: 122 kalendorinių dienų, 

jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai; 153 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo 

sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių (neįskaitant nėštumo komplikacijų); 182 

kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai sergant tuberkulioze; 244 

kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių 

sergant tuberkulioze. 

Ši tvarka rodo, kad praeina nemažai laiko, kol netekęs darbingumo žmogus nukreipiamas į 

NDNT netekto darbingumo lygiui nustatyti, kur jam gali būti nustatomas profesinės reabilitacijos 

poreikis. Užsienio šalyse darbuotojo grįžimu į darbą susirūpinama jau po kelių savaičių ir 

dažniausiai tuo susirūpina darbdavys ir draudimo bendrovės. 

2) Profesinės reabilitacijos poreikis negali būti nustatomas po asmens darbingumo lygio 

vertinimo, o tik jo metu arba praėjus 6 mėn.  Profesinės reabilitacijos poreikis turėtų būti nustatomas 

bet kuriuo metu, asmeniui pageidaujant.  

3) Siekiant operatyvumo, profesinės reabilitacijos poreikio nustatymas galėtų būti vykdomas 

medicininės reabilitacijos eigoje. 

 

1)Mokymo programos nėra adaptuotos tam tikrai negaliai; 

                                                 
50

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymas „Dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių 

pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės 

reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per 

kalendorinius metus, sąrašo bei ligų ir būklių, dėl 

kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo“ 

2005 m. birželio 30 d. Nr. V-533/A1-189, Vilnius// Žin., 2005, Nr. 83-3078, Žin., 2006, Nr. 93-3668; Žin., 2008, Nr. 50-

1872 
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2) Nepagrįsta ir nereglamentuota profesinės reabilitacijos paslaugų trukmė (kiekvieno 

etapo trukmė). Aiškiau apibrėžta yra tik profesinio mokymo programos trukmė. Vargu, ar profesinio 

mokymo programos adaptuotos  tam tikrai negaliai, nes tos pačios programos siūlomos ir turintiems 

judėjimo, ir turintiems jutimo negalią, mokymo programos pagal trukmę irgi nė kiek nesiskiria. Be 

to, krenta į akis, kad Profesinės reabilitacijos paslaugų supaprastinto atviro konkurso sąlygose (LDB) 

išdėstyta, jog pasiūlymai atrenkami pagal mažiausios kainos kriterijų, o papildomų klausimų 

susilaukia tik pasiūlę „neįprastai mažą kainą“, tačiau nėra jokių sąlygų dėl paslaugų teikimo 

trukmės. Paslaugų teikėjui mokama už atvejį, o ne už laiką, tad ar nenukenčia paslaugų kokybė, jei 

pasiūlomas „greitesnis“ orientavimas ir pan., atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje profesinės 

reabilitacijos programa trunka mažiau nei metus. 

3) Skelbiant viešuosius pirkimus profesinės reabilitacijos paslaugoms, vadovaujamasi 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-

159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo 

patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2005-06-04, Nr. 70-2543; 2006-05-11, Nr. 51-1897) ir Lietuvos 

Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 "Dėl 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" (Valstybės žinios, 2005-01-15, Nr. 6-163; 

2005-06-04, Nr. 70-2542; 2006-08-05, Nr. 86-3372; 2007-05-29, Nr. 59-2307; 2009-03-07, Nr. 26-

1042; 2009-07-23, Nr. 87-3725; 2010-01-23, Nr. 9-458). 

    Rekomenduotina, jog prieš skelbiant viešuosius pirkimus profesinės reabilitacijos 

paslaugoms LDB daugiau bendradarbiautų su paslaugas teikiančiomis  įstaigomis. Paslaugos turi 

būti tobulinamos ir stebimos visuose regionuose, ypač probleminiuose, kur didžiausia bedarbystė. 

Daryti išsamesnius tyrimus dėl paklausių profesijų, ypač reikalingų skirtinguose regionuose.  

Vadovautis profesinės reabilitacijos centrų, neįgaliųjų (tam tikros negalios) organizacijų atstovų 

nuomone, kokios yra neįgaliųjų galimybės.  

4) Nepaisant NDNT profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo metodikos tobulinimo (ko 

gero, vertinimas grįstas daugiau medicininiais kriterijais), į profesinės reabilitacijos įstaigas 

atsiunčiami nepakankamai motyvuoti klientai. Poreikio vertinimas kartu su gebėjimų vertinimu gali 

būti atliekamas vienoje nepriklausomoje įstaigoje, turinčioje priemones ir specialistus, galinčius 

įvertinti visapusiškai pagal biopsichosocialinį modelį. Nei viename dokumente nėra įtikinamo 

paaiškinimo, kodėl turi būti teikiami visi 4 paslaugos ciklo etapai in corpore. 
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5) Potencialus darbdavys turėtų dalyvauti profesinės reabilitacijos procese – taip būtų 

išnaudotos galimybės grąžinti asmenį į darbą. Darbdavys nedalyvauja greičiausiai dėl to, kad 

profesinės reabilitacijos paslaugos pradedamos siūlyti per vėlai, kai negalia įsisenėja ir asmuo priima 

neįgaliojo vaidmenį. 

  

6) Požiūris į kokybės sistemas. Daugelyje profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių 

centrų neįdiegta kokybės valdymo sistema. Ji  įdiegta tik VšĮ Valakupų reabilitacijos centre ir VšĮ 

„Vilties žiede“. 

 

7) Profesinės reabilitacijos paslaugų efektyvumo vertinimas. Tai kliento pasitenkinimas 

teikiamomis paslaugomis. Kiekviena įstaiga turi savo dažniausiai bendrą visoms vykdomoms 

programoms kliento grįžtamojo ryšio anketą. Būtų naudinga palyginti skirtingų įstaigų anketas. Taip 

pat atlikti gyvenimo kokybės tyrimus. Standartizuoti šią sritį siūloma sukuriant metodines 

rekomendacijas, kaip vertinti kliento pasitenkinimą ir jo reabilitaciją atsižvelgiant į tam tikrą 

specialybę (kriterijai gerokai skirtųsi nuo medicininės reabilitacijos). Tai labai svarbu, nes vartotojas 

– pagrindinis paslaugų kokybės vertintojas
51

. Paslaugų kokybė negali būti atskiriama nuo vartotojo 

suvokimo. Būtent vartotojas yra pagrindinis kokybės arbitras. Suvokdamas kokybę, vartotojas 

vertina ją kaip integruotą sąvoką, atsižvelgdamas ne vien į technologinius pokyčius. Šis vertinimas 

grindžiamas objektyvių faktų ir subjektyvių įspūdžių bei sprendimų sinteze. 

 

9) Kaip rodo apklausa, nepakankamai išvystyti bendradarbiavimo ryšiai tarp profesinės 

reabilitacijos sistemos dalyvių, neįgaliųjų organizacijų, vietinės bendruomenės ir pan. integruojant 

neįgaliuosius į darbo rinką. Neįgaliųjų organizacijos aktyviai veikė užimtumo srityje, teikdamos 

projektus, kai profesinės reabilitacijos sistemos Lietuvoje išvis nebuvo. Jų potencialas galėtų būti 

geriau išnaudotas, jie galėtų būti įtraukti atrenkant neįgaliesiems siūlomas mokymo programas ir 

pan. 

 

                                                 
51

 Langvinienė N. N., Vengrienė B. Paslaugų teorija ir praktika. Kaunas: Technologija, 2005. 
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10) Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę turėtų ir specialistų kvalifikacijai keliami 

reikalavimai. Daugumos paslaugų teikėjų prisistatymuose Profesinės reabilitacijos paslaugas 

neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centre teikia profesionalių specialistų komanda. Pavydžiui: 

• Profesinių gebėjimų įvertinimo specialistai;  

• Profesinio orientavimo ir konsultavimo specialistai; 

• Profesinių gebėjimų atkūrimo specialistai; 

• Įdarbinimo specialistas; 

• Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas; 

• Kineziterapeutas; 

• Ergoterapeutas; 

• Psichologas; 

• Gestų kalbos vertėjas; 

• Profesijos mokytojai; 

• Esant poreikiui nukreipiame klientus pas kitus specialistus, konsultuojame apie galimybę 

gauti kitas paslaugas nemokamai. 

    Rekomendacijos specialistams. Specialybės (pabrauktos) turėtų būti aiškiau apibrėžtos ir 

numatyta, kur jų galima mokytis bei kelti kvalifikaciją. Ar yra šių specialistų pareiginės instrukcijos? 

Greičiausiai įvardinami ne specialistai, o pareigos. Bendradarbiaujant su darbuotojais, kiekvienam 

specialistui  turėtų būti nustatytas darbų paketas. Turėtų būti apibrėžtos atsakomybės ir įgaliojimai; 

apibrėžti santykiai tarp atskirų pareigybių skyriuose. Tuo pagrindu turėtų būti sudaromi pareigų 

aprašymai kiekvienam darbuotojui, nurodant jo pareigybės konkrečius įgaliojimus ir atsakomybes. 

Po tokiu pareigų aprašymu turi būti darbuotojo parašas. Darbuotojas turi turėti vieną pareigų 

aprašymo kopiją.  

Jau yra pasiūlytas teorinis  profesinės reabilitacijos specialisto (tarpininko) modelis
52

. Kol 

kas nei viename teisės akte nenumatytas profesinės reabilitacijos specialisto būtinumas ir funkcijos. 

Lietuvoje nėra rengiami profesinės reabilitacijos specialistai (tarpininkai), kurie dalyvautų 

profesiniame konsultavime, orientavime, padėtų sujungti atskiras profesinės reabilitacijos dalis į 

visumą, užtikrintų profesinės reabilitacijos tęstinumą, t.y. padėtų asmeniui išsilaikyti darbo vietoje 

(socialinė pagalba darbo vietoje). 

                                                 
52

 Baranauskienė I., Gudinavičius B. Profesinės reabilitacijos specialisto (tarpininko) profesinė kompetencija: teorinis 

modelis. Jaunųjų mokslininkų darbai, 2008, Nr.2(18), 35-40. Prieiga per internetą. 
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  Studentai, baigę specialiųjų profesinių studijų programą "Profesinis konsultavimas" gebės 

demonstruoti tinkamą etinį ir profesionalų elgesį, atlikti būtinus asmens pažinimo, profesijų, 

profesinio rengimo ir darbo rinkos tyrimus, sudaryti karjeros planą moksleiviui, studentui, 

darbuotojui ar bedarbiui, taikyti vidines ir išorines darbuotojų įvertinimo metodikas, turės pirminių 

psicho-diagnostinių metodų valdymo įgūdžių, pažįstant konsultuojamojo asmenybę, pasirenkant 

konsultavimo strategijas ir pasiskirstant atsakomybėmis, konsultuojant klientus profesinio 

mokymosi, karjeros projektavimo ir asmeninių interesų identifikavimo srityse. Studijų metu 

ugdomos pagarbos mokymuisi, studijoms ir profesinei veiklai, pagarbos žmogaus individualumui ir 

kūrybiškumui ir kt. nuostatos. 

   Iš viso studijuojami 5 dalykai: Profesinio ugdymo metodologija; Profesinės karjeros 

projektavimo metodologiniai pagrindai; Karjeros projektavimo metodikos; Darbo rinka ir profesijų 

raida; Profesinės karjeros konsultavimas; Baigiamojo darbo rengimo metodologija.  Numatyta 5 

savaičių praktika. Rengiamas ir pristatomas baigiamasis darbas. Studijų trukmė 1 metai, 40 kreditų. 

   Gali studijuoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip pirmos pakopos (bakalauro) universitetinį 

arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. 

   Socialinio pedagogo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose specialiąsias 

profesines studijas pagal Profesinio konsultavimo studijų programą. Ją baigus galima tęsti studijas 

magistrantūroje.  

  Iš viso studijuojami 5 dalykai: Profesinio ugdymo metodologija; Profesinės karjeros 

projektavimo metodologiniai pagrindai; Karjeros projektavimo metodikos; Darbo rinka ir profesijų 

raida; Profesinės karjeros konsultavimas; Baigiamojo darbo rengimo metodologija.   Numatyta 5 

savaičių praktika. Rengiamas ir pristatomas baigiamasis darbas. Studijų trukmė 1 metai, 40 kreditų. 

Rengiant profesinio konsultavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą
53

, remtasi 

Profesijos konsultanto rengimo standarte (2007)
54

 apibrėžtais pagrindiniais profesijos konsultantu 

rengimo parametrais: intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, studijų tikslais bei 

turiniu, pasiekimų vertinimo kriterijais ir kt. Rengiant Programą, parenkant moduliu temas, remtasi 

„Profesijos konsultantu kvalifikacijos poreikiu nustatymo metodika“ ir joje pateiktais tyrimu 

duomenimis.   

                                                 
53

 Profesinio konsultavimo specialistu kvalifikacijos tobulinimo programa. patvirtinta Lietuvos darbo rinkos mokymo 

tarnybos direktoriaus 2008-02-11 d. isakymu Nr. V(4)-26 (Prieiga per Internetą)  
54

 Profesijos konsultanto rengimo standartas patvirtintas Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus 2008-02-

11 d. įsakymu Nr. V(4)-26. Prieiga per internetą: 

http://skc.vdu.lt/downloads/prof_orient/profesijos_konsultanto_rengimo_standartas.pdf 
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11) Teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, kyla kliento pažangos vertinimo problema. 

Turėtų būti nustatyti kliento pažangos vertinimo kriterijai, kad kiekvienam profesijos mokytojui 

nereikėtų jų kurti iš naujo.  

12) Kaip įgyvendinamas profesinės reabilitacijos principas: Bendradarbiavimas  

Būtina tobulinti tarpinstitucinius ryšius, sukuriant vieningą duomenų bazę, kuria galėtų naudotis 

visos profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančios institucijos, ieškoti įdarbinimo partnerių, ką 

galėtų atlikti ir nevyriausybinės ar privačios organizacijos. 

13) Dabartinėje profesinės reabilitacijos organizavimo grandinėje trūksta ne tik  glaudesnio, 

atviresnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei visų institucijų darbo kokybės ir efektyvumo 

tobulinimo, tačiau ir darbo vietų, atitinkančių individualų asmenų poreikį.  

14) Kaip įgyvendinamas profesinės reabilitacijos principas: Individualumas 

NDNT atstovo nuomone, profesinės reabilitacijos  paslaugas reikėtų teikti lanksčiai, diferencijuojant 

pagal asmenų amžių ir darbingumo lygį. 

Šiuo metu tiek 18 m. asmuo, turintis nedarbingumo lygį, tiek 40 - metis gali pretenduoti į tas 

pačias profesinės reabilitacijos programas. Taip pat ir asmuo, turintis 20 proc. darbingumo lygį ir 

asmuo, turintis 45 proc. darbingumo dalyvauti tose pačiose profesinės reabilitacijos programose. 

Kadangi profesinės reabilitacijos programos pagrindinis tikslas yra, kad žmogus grįžtų į darbo rinką 

ir dirbtų, tikslinga būtų išskirstyti profesinės reabilitacijos teikiamas paslaugas, jas daugiau 

individualizuojant. Pvz: asmenys, turintys 10 – 25 proc. darbingumo lygį, vadovaujantis Lietuvoje 

esančiais teisės aktais yra nedarbingi, t.y. gali dirbti pagal jų negalios pobūdį pritaikytose darbo 

sąlygose. Nei vienas darbdavys nesiims įdarbinti tokį darbingumo lygį turinčių asmenų, nebent 

turintys socialinę įmonę. Kad 10 – 20 ir daugiau metų nedirbęs asmuo su šiais darbingumo lygio 

procentais imtų po profesinės reabilitacijos dirbti namuose, įsigijęs patentą mažai tikėtina. Būtina 

šiems asmenims individualizuoti paslaugas, kurias galėtų teikti keli centrai, arba net prie socialinių 

įmonių įsisteigę mokymo centrai.  

       Taip pat šiuo metu stebimas 50 – 55 proc. darbingumo lygį turinčių asmenų suaktyvėjimas ir 

didelė motyvacija dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje. Jeigu būtų aktyviau steigiamos 

naujos darbo vietos, arba darbdaviam būtų sudarytos sąlygos neatleisti šių darbuotojų, tikrai nebūtų 

daug norinčiųjų dalyvauti šioje programoje. Asmenys eina dalyvauti į minėtą programą vien tik dėl 

to, kad prarado darbą, o ne dėl to kad dėl sveikatos būklės negalėtų jo dirbti.  
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      Keista ir tai, kad neįgalus 18 m. jaunuolis (-ė), tik baigęs (-usi) mokyklą, kreipiasi į NDNT dėl 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo. Vargu ar įgyta kvalifikacija profesinės 

reabilitacijos metu, negali atstoti gaunamo išsilavinimo profesinėje ar aukštesniojoje mokymo 

įstaigoje. 

     Todėl galėtų būti išskirtos kelios profesinės reabilitacijos kryptys, tačiau paslaugos teikiamos 

būtų skirtingos: 

  neįgaliems asmenims nuo 18 iki 25 m. – teikiamos išsilavinimo paslaugos kartu įgyjama 

ir profesija (teikti galėtų profesinės mokyklos ar aukštesniosios, aukštosios dalyvavusios 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo konkursuose ir parengusios mokymo programas 

neįgaliems jaunuoliams), 

  asmenims, turintiems 10 – 25 proc. darbingumo lygį – teikiama profesinė reabilitacija, 

kai žinoma konkreti darbo vieta (paslaugas gali teikti specializuoti profesinės 

reabilitacijos centrai, kurie turi sudarę su darbdaviu sutartį, ar kitaip sutarę įdarbinti 

asmenį konkrečioje darbo vietoje, taip pat prie socialinių įmonių įsikūrę mokymo 

padaliniai.) arba į kokią konkrečią profesiją asmuo galėtų būti orientuojamas. 

 asmenims, turintiems 45 – 55 proc. darbingumo lygį – teikiamos paslaugos kartu su 

bedarbio statusą turinčiais asmenimis darbo biržose. Šios paslaugos taip pat turėtų 

profesinės reabilitacijos paslaugų statusą. Šią negalią turinčių asmenų sveikatos būklė 

dažniausiai leidžia mokytis ir įgyti kvalifikaciją grupinių užsiėmimo metu, t.y. jiems  

galbūt nereikia individualizuotų paslaugų grupės ir specialiųjų paslaugų. Galbūt išimtinais 

atvejais gali kilti sunkumų asmenims, turintiems jutimo ir psichikos negalias, tačiau jų 

nebūtų tiek daug, nes ir dabartinė situacija centruose tai atspindi. Daugelyje centrų 

teikiamos tos pačios specialybės ir jutimo, ir psichikos, ir fizinę negalią turintiems 

neįgaliesiems. 

14) Kaip įgyvendinamas profesinės reabilitacijos principas: Ekonominis efektyvumas 

Šiuo metu pagal visus galiojančius teisės aktus Lietuvoje, darbo birža profesinės reabilitacijos 

programą administruoja, t.y. kontroliuoja ir paskirsto šios programos pinigų srautus PR  paslaugas 

teikiantiems centrams, organizuoja  PR paslaugų pirkimą. Tačiau darbo birža ir su pačiu asmeniu, 

kuriam nustatomas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, valdo informaciją, kokios specialybės 

paklausios konkrečiu laikotarpiu, kokių sričių specialistai reikalingi. Be to, darbo birža dirba ir su 

potencialiais darbdaviais ir atsižvelgiant į tai, vykdo profesinio orientavimo, konsultavimo funkcijas. 
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Tai dubliuojasi su profesinės reabilitacijos teikėjų darbu, o taip pat su NDNT funkcijomis, nes visi 

jie stengiasi informuoti ir motyvuoti profesinei reabilitacijai. 

Galbūt būtų tikslinga, pirma, kai asmuo, kuriam nustatomas profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikis, atvyksta iš NDNT, darbo biržai siųsti jį į atitinkamą profesinės reabilitacijos 

metodinį centrą, kuris nustatytų, kokios yra asmens darbinės galimybės atsižvelgiant į jo susirgimą. 

Remiantis centro ir NDNT išvadomis, asmenį darbo birža galėtų orientuoti konkrečiai specialybei, 

numatyti, ar jam reikalinga tik atstatyti įgūdžius, ar būtina įgyti naują kvalifikaciją. Tik tuomet jis 

būtų siunčiamas į konkrečią mokymo įstaigą ar vyktų į teritorinės darbo biržos kursus.  

 

15) Stiprinti reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui.  

 Norint teikti profesinės reabilitacijos paslaugas, reikia atitikti konkrečius reikalavimus, 

trūksta specialiųjų reikalavimų, kurie leistų teikti paslaugas neįgaliesiems. Kaip antai, pritaikytos 

patalpos turintiems klausos negalią (spec. įranga pagerinanti garso sklidimą patalpoje), regos negalią 

turintiems asmenims (specialia spalva pažymėti tam tikri paviršiai ir t.t.). Dabar svarbu tik, kad 

patalpos atitiktų sanitarinius- higieninius reikalavimus, keliamus vykdomai įstaigos veiklai.  

16) Stiprinti, konkretinti profesinės reabilitacijos teikiamų mokymo programų atranką. 

Šiuo metu profesinės reabilitacijos centruose yra siūloma nemažai mokymo programų. Nėra aišku, 

kiek kiekvienais metai ir kokias pasirenka asmenys, koks darbdavių poreikis, kurias programas baigę 

asmenys įsidarbina, kurios yra nepaklausios. Pagaliau kaip metams bėgant kito programų ilgumas, 

dėl kokių priežasčių bei kurios mokymo programos atitinka realiai galimybes įsidarbinti ar gauti 

darbą turint tam tikrą negalią (pvz.: kirpėjo programa – asmeniui turinčiam psichinę negalią, arba 

šaltkalvio – fizinę negalią turinčiam asmeniui).  

Galbūt tikslinga numatyti, kad tam tikros programos, kaip kompiuterinių pagrindų, ar 

autotransporto vairuotojo bus naudojamos tik darbinių įgūdžių atkūrimui, nes šių mokymo programų 

teikimas kelią didelę abejonę, kad žmogus įgijęs kompiuterinių pagrindų ar vairuotojo kvalifikaciją 

ras darbą, ar jo apskritai jų ieškos.  

17 ) Profesinės reabilitacijos centrų kompetencija ir pajėgumas teikti tikrai kokybiškas 

paslaugas. Reikalinga centrų teikiamų paslaugų įvertinimo ar testavimo sistemą. Galbūt kaip 

Norvegijoje reikalauti, kad profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantys centrai siektų, turėtų nors 

vieną iš kokybės sistemų  Pvz: ISO 9001, CARF ir t.t. 



 192 

    Dauguma profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių centrų šias paslaugas teikia  tiek 

fizinę, tiek psichinę, tiek jutimo negalią turintiems asmenims.  

18)  Profesinės reabilitacijos programoje visai nenumatytas darbdavių vaidmuo. 

Būtina tobulinti teisinę bazę, susijusią su darbdavių prievole įdarbinti asmenis su negalia, remti jų 

įdarbinimą, ar numatyti situaciją, kuomet asmeniui tapus neįgaliam darbdavys privalo asmens 

profesinės reabilitacijos metu išsaugoti darbo vietą, jei asmeniui užtenka tik atstatyti darbinius 

įgūdžius. Galbūt šios programos metu asmuo gali įgyti naują kvalifikaciją, tačiau tinkančią jo 

buvusiam darbui.  



 193 

ALTERNATYVŪS SIŪLYMAI 

Profesinės reabilitacijos standartai ir jų rengimo galimybės (alternatyvos)  

 

Šiame skirsnyje bus pateiktos visi šio darbo siūlymai bei alternatyvos, kilusios viso tyrimo 

eigoje dėl profesinės reabilitacijos standartų rengimo galimybės, atskirų jų alternatyvų privalumai ir 

trūkumai, siūlomo varianto  Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizės  (SSGG analizė).  

Lietuvoje yra susiklosčiusios palankios aplinkybės profesinės reabilitacijos paslaugų 

standartizavimui. Dar daugiau, atsižvelgiant į tam tikrą profesinės reabilitacijos fragmentiškumą, kai 

kurių profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės ir priemonių trūkumus (pvz., asmens įvertinimo) 

profesinės reabilitacijos paslaugų standartizavimas ir jų sujungimas į darnią sistemą yra būtinas. 

Dideliais neįgaliųjų profesinės reabilitacijos standartizavimo lengviniais (skatintojais) yra: 

 Pasaulinis ir Europinis kontekstai (daugybė tarptautinių dokumentų) tik skatina profesinės 

reabilitacijos paslaugų standartizavimą, Profesinės reabilitacijos asociacijos (angl. Vocational 

rehabilitation association) leidiniu Profesinės reabilitacijos standartai (angl. Vocational 

rehabilitation standarts of practice). Tačiau būtina gauti leidėjų sutikimą juo naudotis; 

 Lietuvos socialinė politika neįgalumo srityje vertintina teigiamai ir jos branda įgalina žengti 

toliau; 

 Profesinės reabilitacijos ir įsidarbinimo po tokių paslaugų gavimo rimtu kliuviniu yra 

neįgalių asmenų darbinės motyvacijos stoka. Tokia motyvacija formuojasi ir iš susiklosčiusio 

išmokto bejėgiškumo (nepakankamo savęs ir savo galimybių vertinimo), ir iš daugybės 

lengvatų  ir išmokų, neskatinančių žmogų dirbti (darbinės pajamos sumažintų tokių lengvatų 

skaičių), ir neigiamos visuomenės nuostatos. 

 Nepalankios neįgaliųjų įsidarbinimui ir tokio įsidarbinimo reglamentavimui yra ir darbdavių 

nuostatos. Tekste išvardintos kelios priežastys, dėl kurių darbdaviai nenoriai priima arba 

visiškai atsisako priimti neįgalų asmenį į darbą.  

 Palankiu profesinės reabilitacijos ir jos standartų rengimo veiksniu yra jau besiformuojanti 

infrastruktūra (jau veikia per 11 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių centrų, o du iš 

jų turi metodinio centro statusą; pakankamai didelis specialistų pasirinkimas (psichologai, 

ergo- ir kineziterapeutai, reabilitologai, specialieji ir socialiniai pedagogai, socialiniai 

darbuotojai).  
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Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė (pateikiam žemiau) atliekama kai yra bent 

dvi alternatyvos. Pirmąją alternatyvą pavadinkime Nuline, kuri reiškia kad jokie standartai 

nekuriami, viskas paliekama savieigai kaip buvo iki šiol. Standartų rengimo alternatyva reiškia, kad 

socialinės paslaugos toliau plėtojamos pagal parengtą standartą (ar parengtus standartus).  

 

Nulinė alternatyva 

STIPRYBĖS: 

Nieko nereikia keisti (tame tarpe ir teisės aktų); 

Nereikalingos papildomos išlaidos. 

SILPNYBĖS: 

Socialinės reabilitacijos paslaugų 

fragmentiškumas; 

Menka aprėptis; 

Nedaug asmenų dirba ir įsidarbina net gavus 

reabilitacijos paslaugas;  

Menka neįgaliųjų darbinė motyvacija; 

Neigiamos darbdavių nuostatos; 

Neigiamos socialinės nuostatos; 

Nėra sukurtos geros stebėsenos ir kokybės 

užtikrinimo sistemos; 

Neapibrėžtos paslaugų finansavimo schemos; 

Labai silpnai reglamentuota bazinė socialinė 

reabilitacija – profesinės reabilitacijos 

pagrindas 

Neišplėtotos bazinės socialinės reabilitacijos 

paslaugos), neaiškus jų finansavimas; 

Silpnas ryšys su darbdaviais; 

Nesustyguoti ryšiai su darbo biržos padaliniais; 

Nekoordinuota veikla profesinės reabilitacijos 

centrų veikla.  

GALIMYBĖS: 

Menkos; 

 

GRĖSMĖS: 

Nesilaikoma tarptautinių  ir Lietuvos socialinės 

politikos  nuostatų; 

Lietuva atsiliks nuo kitų šalių; 

Neįgalieji taps dar didesne našta mokesčių 

mokėtojams; 

Neįgalių asmenų gyvenimo kokybės ir 

psichologinės gerovės skurdinimas; 

Priekaištai iš ES ir tarptautinių institucijų; 

Sankcijos už neįdiegtus projektus (taip pat ir šį 

projektą); 

Standarto rengimo alternatyva 

STIPRYBĖS: 

Teigiamas tarptautinis kontekstas; 

Palanki Lietuvos socialinė politika ir teisinė 

bazė; 

SILPNYBĖS: 

Neišplėtotos bazinės socialinės (priešdarbinės) 

reabilitacijos paslaugos ir nenumatomas jų 

plėtojimas; 
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Nebloga 20 metų trukmės visos reabilitacijos 

paslaugų patirtis; 

Neblogai sutvarkytos ir išplėtotos medicininės 

reabilitacijos paslaugos;  

Labiau diferencijuotai bus įvertinami skirtingus 

sutrikimus turintys asmenys; 

Orientacija tik į profesinės reabilitacijos centrų 

plėtrą; 

Nenumatoma parama  įsidarbinusiam  asmeniui 

kuo ilgiau išsilaikyti darbo vietoje; 

GALIMYBĖS: 

Profesinės reabilitacijos paslaugų darnios 

sistemos sukūrimas; 

Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės ir 

pastovaus monitoringo (stebėsenos) 

užtikrinimas; 

Pagerės žmonių gyvenimo kokybė ir 

psichologinė gerovė; 

Veiksmingiau bus teikiamos profesinės 

reabilitacijos paslaugos; 

Padidės dirbančių neįgaliųjų skaičius. 

 

GRĖSMĖS: 

Sistema gali būti nerealizuota dėl politinių 

sprendimų (pvz., užsitęsus krizei); 

Dėl tos pačios priežasties negarantuojamas 

sukurtų standartų įdiegimas ir tęstinumas;  

Gali ilgai užsitęsti neįgaliųjų darbėmių 

motyvacijos kaita (vengimas dirbti dėl vidinių 

ir išorinių veiksnių); 

Gali užsitęsti darbdavių priešinimasis 

neįgaliųjų įdarbinimui; 

Reikėtų keisti kai kuriuos teisės aktus (ypač 

susijusius su profesine reabilitacija, neįgalumo 

ir poreikio profesinei reabilitacijai nustatymu); 

Gali pradėti priešintis neįgaliųjų NVO 

 

Nulinės (nieko nedaroma) ir profesinės reabilitacijos Standarto rengimo alternatyvų SSGG analizė. 

Standartų rengėjams tektų apsispręsti kokią iš tų alternatyvų rinktis.  

1-ji alternatyva: vienas bendras standartas; 

2-ji alternatyva: vienas bendras standartas (pagrindiniai skyriai sudaryti pagal profesinių 

paslaugų grupes: asmens gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas, profesinių įgūdžių 

atkūrimas ir naujų ugdymas bei įdarbinimas); 

3-ji alternatyva: atskiri standartai skirtingoms sutrikimų grupėms; 

4-ji alternatyva: atskiri standartai skirtingoms paslaugų grupėms. 

5-oji alternatyva: Karjeros kompetencijos 

Remiantis kitos Europos Sąjungos šalies, Portugalijos, patirtimi, (portugalai profesinės 

reabilitacijos standartus kuria visai “iš kitos pusės”. Jie, turi sukūrę dokumentą Nacionalinį 

kvalifikacijų katalogą. Kataloge identifikuotos kompetencijos, susijusios su tam tikros kvalifikacijos 

(profesijos) užimtumo profiliu bei sertifikuoto mokymo (mokyklinio ir profesinio) moduliu. 

Katalogo standartai/nuostatos taip pat naudojami pripažįstant, vertinant ir sertifikuojant neformalaus 

ir neoficialaus mokymo kompetencijas). Portugalijos profesinės reabilitacijos standartai remiasi ne 

reikalavimais pačiai paslaugai, specialistams ar aplinkai, o reikalavimais žmogui, kuris, baigęs 
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profesinę reabilitaciją, turi įgyti/išmokti visą eilę kažkokiai profesijai reikalingų įgūdžių. Pavyzdžiui, 

nesvarbu kuriame šalies profesinės reabilitacijos centre asmuo mokosi būti virėju arba salės 

darbuotoju, baigęs programą jis turi įgyti visas tai profesijai reikalingas kompetencijas, kurios 

detaliai nurodytos Nacionaliniame kvalifikacijų kataloge.  

Lietuvoje, Darbo rinkos mokymo tarnyba turi sukūrusi Neformaliojo ugdymo mokymo 

programų sąvadą. Jame labai trumpai yra nurodytas programos kodas, pavadinimas, kokį minimalų 

išsilavinimą turi turėti asmuo norėdamas mokytis naujos profesijos. Taip pat trumpai, keliais 

sakiniais, aprašytas mokymo programos turinys bei galima būtų jį papildyti: 

Rengiant neįgaliųjų profesinės reabilitacijos standartus siūlytume prie bendrųjų 

kompetencijų pridėti šias karjeros kompetencijas atrinktas iš kelių klasifikacijų. 

Karjeros kompetencijų sąrašas taipogi nėra baigtinis. Dabartiniu metu Lietuvoje mėginama 

diegti kelias kompetencijų klasifikacijas. 

Bendrosios kompetencijos (tarp jų bazinės socialinės ir kasdienio gyvenimio kompetencijos) 

Kompetencijos 
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Asmenybinės kompetencijos:    

Savęs kaip laisvo, atsakingo asmens suvokimas ir savo tapatumo apmąstymas;    

Adekvatus savo asmeninių savybių vertinimas, pasitikėjimas savimi jas tobulinant;    

Gyvenimo prasmės apmastymas, gebėjimas kelti tikslus, pasiryžimas garbingai, 

sąžiningai, kryptingai ir atkakliai jų siekti; 

   

Gebėjimas suprasti, valdyti ir tinkamai reikšti savo emocijas ir jausmus;    

Vadovavimasis visuotinai priimtomis moralės nuostatomis ir atsakingas elgesys, 

numatant savo veiksmų padarinius; 

   

Rūpinimasis sveikata, gyvybės branginimas, saugus elgesys, žalingu įpročių 

vengimas, rizikos atveju – pagalbos ieškojimas; 

   

Pozityvus mąstymas, gebėjimas priimti gyvenimo iššūkius ir pokyčius, 

pasirinkimo galimybių numatymas, gebėjimas įveikti sunkumus. 

   

Mokymosi mokytis kompetencijos:    

Nusiteikimas sėkmingai mokytis;    

Savo būsenų kontroliavimas ir reguliavimas, atsižvelgiant į situaciją;    

Savo charakterio, mokymosi ir galimybių ypatumų išmanymas, gebėjimas 

teisingai įvertinti mokymosi užduočių sunkumą; 

   

Savo mokymosi kontroliavimas – mokymosi tikslų kėlimas, mokymosi veiklų 

organizavimas, naudojantis grįžtamojo ryšio informacija; 

   

Asmeniškai tinkamiausių mokymosi strategijų taikymas.    
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Socialinės pilietinės kompetencijos:    

Kitų žmonių poreikių, jausmų, skirtingų nuomonių ir įsitikinimų supratimas, 

pasiryžimas suteikti jiems reikalingą pagalbą; 

   

Gebėjimas užmegzti ir palaikyti geranoriškus santykius su kitais, konstruktyviai 

spręsti ginčus ir konfliktus; 

   

Gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje, siekti bendrų tikslų, spręsti 

problemas, derinti įvairias nuomones, susitarti ir įvertinti bendradarbiavimo 

rezultatus; 

   

Savo tapatumo ir vaidmens bendruomenėje supratimas, gebėjimas naudotis savo 

teisėmis ir atsakingai atlikti pareigas, įstatymų laikymasis; 

   

Pasiryžimas naudoti demokratiškas poveikio priemones, gebėjimas argumentuoti 

ir įtikinti, kad reikia veikti, skatinti kitus, inicijuoti pokyčius; 

   

Dalyvavimas aplinkosauginėje veikloje, siekis vadovautis darnaus vystymosi 

principais, prisidėti prie šalies ir pasaulio paveldo saugojimo. 

   

Iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijos:    

Tinkamų idėjų paieškos strategijų išmanymas ir naudojimas, gebėjimas rasti 

įkvėpimo šaltinius; 

   

Gebėjimas, pasitelkus vaizduotę, drąsiai generuoti įvairias idėjas;    

Gebėjimas apgalvoti, atrinkti, patikrinti idėjas ir jas veiksmingai realizuoti;    

Gebėjimas, pasitelkus vaizduotę, įžvelgti netikėtas idėjų sąsajas ir idėjų 

pritaikymo nestandartinėse situacijose galimybes; 

   

Nusiteikimas rodyti iniciatyvą, apgalvotai rizikuoti, klysti, plėtoti inovatyvias, 

autentiškas idėjas; 

   

Gebėjimas paaiškintu kitiems savo sumanymus, jų inovatyvumą ir veiksmingumą.    

Pažinimo kompetencijos:    

Gebėjimas ieškoti informacijos ir ją nagrinėti;    

Gebėjimas sistemiškai, logiškai mąstyti, apibendrinti ir daryti pagrįstas išvadas;    

Gebėjimas kelti problemas ir klausimus, teisingai pasirinkti ir taikyti įvairias 

problemų sprendimo strategijas, ieškoti pagrįstų atsakymų; 

   

Gebėjimas kritiškai mąstyti ir vertinti įvairius informacijos šaltinius, alternatyvius 

požiūrius; 

   

Gebėjimas atlikti tyrimus, kelti ir tikrinti hipotezes, nustatyti priežastis, pokyčius 

ir pasekmes; 

   

Nusiteikimas ir gebėjimas derinti su kitais ir praktiškai taikyti įvairius pažinimo ir 

mąstymo būdus; 

   

Gebėjimas įsivertinti savo mąstymo veiksmingumą ir numatyti galimybes jį 

tobulinti. 

   

Komunikavimo kompetencijos:    

Nusiteikimas laikytis svarbiausių komunikavimo taisyklių ir susitarimų, jų  

svarbos supratimas; 

   

Gebėjimas komunikuoti, remiantis socialinio ir kultūrinio konteksto pažinimu, 

nusiteikimas paisyti adresato poreikių; 

   

Gebėjimas bendrauti, aiškintis prasmes ir jas kurti, tikslingai naudojantis 

komunikavimo įrankiais; 

   

Gebėjimas naudotis verbalinėmis ir neverbalinėmis strategijomis, norėdami buti    
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suprasti ir suprasti kitus; 

Nusiteikimas laikytis kalbos normų;    

Gebėjimas naudotis informacinės komunikacijos technologijomis.    

Kultūrinės kompetencijos:    

Tautos, šalies, Europos ir pasaulio kultūros prasmės, vertės ir sąsajų supratimas;    

Gebėjimas orientuotis kultūrinėje erdvėje (svarbiausių kultūros paveldo ir etninės 

kultūros objektų, kultūros reiškinių, kultūros kūrėjų, kultūrinių skirtumų ir 

panašumų išmanymas), šiuolaikinės kultūros raidos tendencijų supratimas; 

   

Atsakingo, kūrybiško požiūrio į kultūrą svarbos supratimas ir nusiteikimas 

aktyviai, kūrybingai dalyvauti kultūrinėje veikloje; 

   

Estetinio skonio turėjimas ir gebėjimas kritiškai vertinti stereotipus;    

Etiketo išmanymas;    

Kūrybinių industrijų svarbos ekonomikai supratimas;    

Gebėjimas pagarbiai ir tolerantiškai bendrauti su kitų kultūrų atstovais ir spręsti 

tarpkultūrinio bendravimo problemas. 

   

 

Specialiosios (profesinės) kompetencijos 

Kompetencijos 
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Informacijos paieškos, tvarkymo ir taikymo kompetencijos    

Karjeros/mokymosi galimybių pažinimas    

Informacijos paieškos, tvarkymo ir taikymo kompetencijos    

Visuomeninės aplinkos pažinimas    

Pozityvaus bendravimo su aplinkiniais kompetencijos    

Kompetencijos mokytis visą gyvenimą    

Teigiamo savivaizdžio sukūrimo kompetencijos (savęs pažinimo ir įtvirtinimo 

sritis) 

   

Savo interesų, vertybių ir polinkių pažinimas (savęs pažinimo ir įtvirtinimo 

sritis) 

   

Savo privalumų ir trūkumų pažinimas     

Kompetencijos, reikalingos užsitikrinti darbo vietą    

Perėjimo iš vienos mokymosi/darbo aplinkos į kitą kompetencijos    

Turimų žinių ir įgūdžių pritaikymo, siekiant mokymosi/karjeros/gyvenimo 

tikslų, kompetencijos 

   

Adekvačių karjeros/mokymosi/gyvenimo tikslų kėlimo kompetencijos    

Karjeros plano sudarymo kompetencijos    

Karjeros sprendimų priėmimo kompetencijos    

 

Jos nustatomos konkrečiam asmeniui ir konkretiems darbams (konkrečioms  veikloms). 
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Profesiograma – darbo (profesijos) aprašas. Tik iš jo galima spręsti kokių kompetencijų 

(nuostatų, žinių,  supratimo ir gebėjimų) tam darbui atlikti (ar profesijai išmokti) reikia. Pastarisiais 

metais iš anglų kalbos atėjo S.O.P. (Standard Operation Procedure) – standartinė operacijų 

(veiksmų)  procedūra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būtini nekontaridikuotinų profesijų sąrašai ir aprašai atskiroms neįgaliųjų grupėms. 

Kol kas tokio sąrašo nėra: 

 

3) Pateikiama bendra neįgaliųjų grupės charakteristika (grupės specifiniai bruožai); 

4) Dėl kiekvienos neįgaliųjų didžiulės įvairovės, sprendimas dėl darbo primamas individualiai 

pagal profesiogramą (darbo reikalavimų aprašą). 

 

Neįgaliųjų grupių specifika (svarbi įdarbinant, profesinei reabilitacijai) 

Svabu pažymėti, jog iš anksto numatyti neįgalių asmenų kompetencijas neįmanoma. Galima 

pateikti tik trumpas atskirų sutrikimo grupių charakteristikas. Kompetencijos nustatomos 

individualiai kiekvienu konkrečiu atveju. 

Visoms neįgaliųjų grupėms ugdytinos reikalingos tokios bendrosios kompetencijos: 

1. Komunikacijos; 

2. Savipriežiūros; 

3. Kasdienio gyvenimo; 

4. Socialinės; 

5. Gyvenimo bendruomenėje; 

6. Savireguliacijos; 

7. Sveikatos ir saugumo; 

8. Akademinės veiklos (rašymo, skaitymo, skaičiavimo); 

9. Laisvalaikio. 

Neįgalaus 

asmens 

kompetencijo

s 

Darbas: 

SOP / 

profesiogram

a 

Įvertintojas ir 

įvertinimo 

standartai 
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 Atskirų neįgaliųjų grupių probleminės sritys, svarbios profesinei reabilitacijai 

1. Sutrikusio intelekto asmenys. 

 Didelė įvairovė pagal pažintinį funkcionavimą; 

 Silpnesnė savireguliacija ir savikontrolė; 

 Nuolatinis ir menkas savarankumas; 

 Menkas supratimas apie atsakomybę; 

 Menka savisauga; 

 Ir t. t. 

2. Sutrikusios psichikos asmenys 

 Taip pat dižiulė įvairiovė; 

 Elgesio prognozavimo problemos; 

 Santykiai šeimoje; 

 Bendravimo gebėjimų trūkumas; 

 Pažintinių funkcijų nuokrypiai (dėmesio, atminties, haliucinacijos); 

 Aplinkinių nesupratimas (jų švietimas); 

 Ir t. t. 

3. Sutrikusio judumo asmenys 

 Stambiosios ir smulkiosios motorikos problemos; 

 Mobilumas (atvykimas, išvykimas, judėjimas darbo vietoje); 

 Poreikis kompensacinei technikai; 

 Aplinkos pritaikymas; 

 Pagalba savipriežiūrai; 

 Darbo vietos pritaikymas; 

 Kita 

4. Sutrikusios regos asmenys 

 Mobilumo problemos; 

 Orientacijos erdvėje problemos; 

 Poreikis regėjimo likučių lavinimui; 

 Nekontraidikuotinos regėjimo likučiams sąlygos; 

 Brangi kompensacinė technika (Brailio displėjai, vaizdo didinimo įranga); 

 Mokymas naudotis baltąja lazdele; 

 Brailio rašto mokymas; 

 Informacijos įgarsinimas; 

 Vizualinės signalizacijos pakeitimas akustine arba taktiline; 

 Diferencijavimas: aklagimiai, apakę po kalbos išmokimo, silpnaregiai. 



 201 

 Kita. 

5. Sutrikusios klausos asmenys 

 Baendravimo problemos; 

 Gestų ir vartikuliuotos kalbos mokymas; 

 Pažintinės raidos nuokrypiai (menkesnis abstrahavimas); 

 Poreikis kompensacinei technikai; 

 Akustinės signalizacijos keitimas vizualine arba taktiline; 

 Skirstymas į grupes: neprigirdintys, apkurtę iki ir po kalbos išmokimo.\ 

 Kita. 

Asmens gebėjimų įvertinimas 

 

Asmens gebėjimų įvertinimai atliekami įvertinant ir nustatant jo darbingumą/neįgalumą. 

Galėtų būti standartizuota: 

1. Standartizuoti asmens įvertinimo priemones. Nesant galimybės standartizuoti priemonių 

visos Lietuvos gyventojams (sudaryti amžiaus, lyties ar kitokias normas), galima sudaryti 

lokalines, tik tam tikrai neįgalių asmenų grupei skirtas, normas.  

2. Visos asmens įvertinimo priemonės turi būti validžios ir patikimos. 

3. Kai kurių gebėjimų (pvz.; intelekto, atminties) nestandartizuotais testais nustatinėti negalima 

(nors praktikoje tai plačiai daroma). 

4. Esant galimybei nematuoti smulkių gebėjimų ir funkcijų, o pakanka juos matuoti integruotai, 

pagal gebėjimą atlikti konkrečias veiklas (pvz., kokio dydžio šriftą žmogus perskaito vietoj 

regėjimo aštrumo matavimų; kaip girdi buitinius ar gamybos proceso garsus vietoj sudėtingų 

audiometrinių matavimų).  

5. Profesinės reabilitacijos centrams patartina įsigyti ar įsirengti darbo procesą simuliuojančius 

įrenginius. Dažniausiai jie labai brangūs ir visus darbinių situacijų variantus sumodeliuoti 

nepavyks. Turėtų būti glaudus ryšys su darbdaviais, kad žmonės galėtų išmėginti save 

realiose darbo vietose.  

Žemiau pateiktas Dažniausiai matuojamų gebėjimų ir funkcijų sąrašas. Tačiau tai nereiškia, 

kad visi jie turi būti išvardinti standarte ar standartuose. Svarbu tinkamai atrinkti rodiklius konkrečiai 

sutrikimų grupei labiausiai tinkamus (svarbius) rodiklius. 
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 Dažniausiai įvertinami asmens funkcijos, gebėjimai ir veiklos 

DĖMESYS: 

1. Apimtis; 

2. Koncentracija; 

3. Perkėlimas; 

4. Patvarumas; 

5. Vigilumas; 

6. Dėmesio nuovargis; 

7. Ignoravimas (Neglect) 

8. Nuovargis  

 

ORIENTACIJA: 

1. Jauda; 

2. Sumišimas; 

3. Orientacijos sutrikimas; 

- Orientacija vietoje; 

- Asmenyje; 

- Laike; 

 

JUTIMAS/SUVOKIMAS: 

1. Stimulų žinomumas; 

2. Savybių ryšiai; 

3. Regėjimo aštrumas; 

4. Klausa; 

5. Uodimas/skonis; 

6. Lyta; 

7. Supratimas; 

• Veidų atpažinimas 
 

MOTORIKA: 

1. Rankiškumas  

2. Funkcinė asimetrija 

3. Perseveracijos; 

4. Veiksmo pradžia; 

5. Grafomotoriniai įgūdžiai; 

6. Balansavimas; 

7. Kalbos reguliacija; 

8. Reakcijų greitis; 

9. Raumenų jėga; 

10. Vaikščiojimas; 

11. Konstravimas; 
 

KALBĖJIMO ĮGŪDŽIAI: 

1. Kalbos suvokimas ir supratimas; 

2. Ekspresinė kalba (šneka); 

3. Artikuliacija; 

4. Balsas; 

5. Sintaksė ir gramatika; 

6. Afazijos. 
 

ATMINTIS: 

1. Verbalinė; 

2. Regimoji; 

3. Netarpiška; 

4. Trumpalaikė; 

5. Atpažinimas; 

6. Laikymas; 

7. Išgavimas; 

8. Grupavimas; 

9. Deklaratyvioji, procedūrinė. 

 

ABSTRAKTUS MĄSTYMAS: 

1. Supratimas; 

2. Sprendimas; 

3. Skaičiavimas; 

4. Problemų sprendimas; 

5. Organizaciniai gebėjimai; 

6. Aukštesnio lygmens protavimas; 

7. Nuoseklumo išlaikymas  

8. Intelekto koeficientas 

 

EMOCIJOS, DISTRESAS: 

1. Depresija; 

2. Nuostata į reabilitaciją; 

3. Motyvacija; 

4. Kontrolės lokusas; 

5. Santykiai šeimoje; 

6. Saveika grupėje; 

7. Sąveika diadoje; 

8. Impulsyvumas; 

9. Agresyvumas 
 

KASDIENIO GYVENIMO VEIKLOS: 

1. Prisižiūrėjimas (tualeting); 

2. Rengimasis; 

3. Prausimasis; 

4. Maitinimasis; 

5. Šlapinimasis ir defekacija; 

6. Persikėlimas erdvėje (mobilumas); 

7. Saugumas 

8. Adaptyvus elgesys 
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Orientavimas karjerai (profesinis orientavimas) 

Orientavimo karjerai paslaugų sistemą sudaro: ugdymo karjerai, karjeros informavimo, 

konsultavimo ir veiklinimo paslaugos. Dabar rengiamas orientavimo karjerai modelis, kuris numato 

visos sistemos optimizavimą. Be mokymo įstaigų karjeros centrų atsiras savivaldybių karjeros 

padaliniai, arba orientavimo karjerai paslaugos bus deleguotos jau veikiančioms pedagoginėms 

psichologinėms tarnybos. Vienas iš šio modelio principų yra orientavimo karjerai paslaugos visiems 

jauniems žmonėms. Vadinasi visi neįgalūs ir besimokantys ar studijuojantys jauni žmonės, 

orientavimo karjerai paslaugas gaus bendra tvarka. Suaugusiuosius konsultuos ir orientuos darbo 

biržos ar prie jų veikiantys padaliniai. Rengiant profesinės reabilitacijos paslaugų standartą, būtina 

numatyti:  

 Racionalų orientavimo karjerai paslaugų paskirstymą tarp skirtingų institucijų (neapkrauti 

šiomis paslaugomis tik profesinės reabilitacijos centrų); 

 Standarte vartoti dabar susiklosčiusią šiuolaikišką terminiją (profesinio orientavimo sąvoka 

keičiama į sąvoką orientavimas karjerai). 

 

Profesinių gebėjimų atstatymas ir naujų ugdymas 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems centrai savo veiklas labiausiai 

orientuoja į žmogaus profesinių gebėjimų įvertinimą, atkūrimą ir naujų gebėjimų ugdymą. 

Stengiamasi sumodeliuoti kuo daugiau įmanomų darbų ir profesijų. Standarto kūrėjams būtina 

atkreipti dėmesį į tai: ar įmanoma sumodeliuoti visas teoriškai įmanomas profesijas tegul ir visuose 

11 centrų (pvz., pasiskirsčius darbų grupes ar rūšis). Bus darbų (pvz., kūrybinio pobūdžio), kuriuos 

vargiai pavyks sumodeliuoti.  

 

Įdarbinimas ir išlikimo darbe palaikymas 

 

Tai paskutinioji viso reabilitacijos proceso grandis. Neįgalaus asmens įdarbinimas turi būti 

racionalus: 

 Asmens gebėjimai turi derėti su darbo proceso ir darbo vietos įrengimo reikalavimais; 

 Nesant tokiam atitikimui, darbo vieta racionalizuojama, pritaikoma konkrečiam asmeniui; 
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 Darbo aplinkybės (režimas, apkrova, aplinkos cheminė sudėtis, apšvietimas ir pan.) turi būti 

nekontridikuotinos asmens pažeistoms funkcijoms. 

Standartas turėtų numatyti (arba tai turėtų būti numatyta atskirame teisės akte) 

rekomenduojamų /kontraidikuotinų darbų sąrašus tam tikrus sutrikimus turintiems asmenims. Kai 

kurioms asmenų grupėms (epilepsija ar psichikos ligomis sergantiems) tam tikros veiklos ribojamos. 

Plėtojant neįgaliųjų įdarbinimą toks sąrašas turėtų būti praplėstas ir patikslintas.  

 Standarte būtina numatyti ir pagalbą asmeniui jau įsidarbinus. Darbo biržos ar kitos 

institucijos konsultantas palaiko ryšius su įsidarbinusiu asmeniu, pataria jam, tarpininkauja tarp 

kliento ir darbdavio. 

6-oji alternatyva: Išversti, adaptuoti ir pripažinti tinkamu Lietuvai kurios nors Europos 

Sąjungos narės, pvz., Didžiosios Britanijos profesinės reabilitacijos standartų dokumentą
55

. 

Atkreitinas dėmesys į tai, jog privalu gauti sutikimą iš Vocational Rehabiliation Association (autorių 

teisės yra saugomos).  

 

 Privalumai  Trūkumai 

1
-j

i 
a
lt

er
n

a
ty

v
a

 

Rengiamas tik vienas standartas Reikės kisti standartą atsiradus naujai sutrikimų 

grupei; 

Nėra aiškios ir visų priimtos sutrikimų 

klasifikacijos; 

Po kurio laiko gali paaiškėti, kad skirstymas į 

sutrikimų grupes netikęs ir tektų perdaryti visą 

standartą; 

Negalių grupių daug, tad ir standarto apimtis 

didžiulė. 

2
-j

i 
a
lt

er
n

a
ty

v
a

 

Rengiamas tik vienas standartas Kiekviena sutrikimų grupė išskaidoma į paslaugų 

poskyrius (dingsta vienovė pagal sutrikimo 

pobūdį); 

Didelė standarto apimtis; 

Atsiradus naujoms sutrikimų grupėms, keičiamas 

visas standartas;  

                                                 
55

 Vocational Rehabilitation Standards of Practice, VRA, 2007 
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3
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i 
a
lt

er
n

a
ty

v
a

 

Standarte visapusiškai atspindima 

sutrikimų grupės specifika; 

Standartų sistema lengvai 

papildoma nauju (atsiradus 

poreikiui standartizuoti profesinės 

reabilitacijos paslaugas naujai 

sutrikimų grupei); 

Pirmųjų standartų rengimo patirtis 

padės tobuliau rengti standartus 

naujoms sutrikimų grupėms); 

Paaiškėjus kurios nors grandies ar 

kurio nors standarto trūkumams, 

keičiamas tik vienas standartas; 

Sutrikimų skaičius bus baigtinis ir 

standartų skaičius neturėtų viršyti 

10-12. 

Rengiami standartai gali susidubliuoti su 

numatoma rengti profesinės reabilitacijos 

paslaugų kokybės sistema. 

Rengiama daug standartų (kiek bus išskirta 

sutrikimų grupių, nors jų skaičius ir baigtinis). 

Ateityje būtų galima taip standartizuoti profesinės 

reabilitacijos paslaugas. 

4
-j

i 
a
lt

er
n

a
ty

v
a

 

Rengiami tik 4 standartai Menkesnės galimybės atspindėti atskirų sutrikimų 

grupių specifiką; 

Keturios paslaugų grupės išskirstomos į skirtingus 

standartus; 

 

5
 a

lt
er

n
a
ty

v
a

 

Standartizuoti reikalavimai 

profesinės reabilitacijos 

programoms. Tai padėtų Lietuvos 

darbo biržai rengiant  profesinės 

reabilitacijos paslaugų pirkimo 

sąlygas.  

Jau yra sukurtas Neformaliojo 

ugdymo mokymo programų 

sąvadas, kuriame nurodyti 

privalomi gebėjimai pagal atskiras 

profesijų grupes ir konkrečias 

profesijas. Būtų tikslinga jį 

papildyti, atsižvelgiant į 

papildomus gebėjimus (regėjimo, 

klausos, judėjimo, psichikos, 

intelekto negalios asmenims), 

kuriuos būtina ugdyti siekiant įgyti 

profesija. 

Sunku nustatyti gebėjimus skirtingiems tos pačios 

negalios rūšies sutrikimams, kurių spektras labai 

platus.  
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6
 a
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er

n
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v
a

 

Būtų perimta geroji Europos šalių 

patirtis.  

Kitos šalies paslaugų standartus sunku pritaikyti 

esamai Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo sistemai.  

 

 

Profesinės reabilitacijos galimų alternatyvų privalumai ir trūkumai  
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REKOMENDACIJOS PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO 

NEĮGALIESIEMS STANDARTŲ KŪRIMO PASLAUGŲ TECHNINEI 

SPECIFIKACIJAI: 

Siūloma techninę specifikaciją profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo standartų 

kūrimo paslaugoms pirkti rengti kartu su profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės 

įvertinimo sistemos sukūrimo paslaugų pirkimu.  

Rengiant techninę specifikaciją, siūloma  būtina apsispręsti: rengiamas vienas standartas 

visoms neįgaliųjų (sutrikimų) ir profesinės reabilitacijos paslaugų grupėms, ar rengiami keli 

standartai (pvz., pagal paslaugų grupes arba pagal neįgaliųjų grupes). Rekomenduotina rengti 

vieną bendrą standartą (t. y., pirmąją alternatyvą).  

Paslaugų standartai - privalomi, pripažinti reikalavimai visoms profesinės reabilitacijos 

paslaugų organizavimo ir teikimo proceso grandims.  

Galimos standartų rūšys 

1. Įstatymai;  

2. Šalies standartai; 

3. Poįstatyminiai aktai (LRV nutarimai, atsakingų ministerijų ministrų įsakymai) tvarkų ir 

reikalavimų aprašai; 

4. Koncepcijos, šalių susitarimai; 

5. Paslaugas organizuojančių institucijų sprendimai; 

6. Paslaugas teikiančių įstaigų [vidaus] tvarkos, sprendimai. 

7. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartas 

Rekomenduojama standartus tvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais 

ir/arba paslaugas organizuojančios institucijos sprendimais. Svarbu rengiant standartus 

suderinti juos su galiojančiais teisės aktais. 

Tvirtinant standartus, juos galima sugrupuoti į 3 grupes: 

struktūros standartai - pagrindinės sąlygos, pagal kurias teikiama paslauga - pvz., vieta, 

priemonės, personalas; 

- proceso standartizavimas - į asmenis orientuotų paslaugų teikimo būdas ir apimtis, 

profesinės reabilitacijos proceso dokumentacijos vedimas; 
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- rezultato standartai - laipsnis, kuriuo pasiekiamas paslaugos tikslas atsižvelgiant į 

paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo pasitenkinimą ir įgytus profesinius (kvalifikacinius) gebėjimus. 

 

Galimas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų turinys: 

Standartas turi būti visoms negalioms bendras (pačiame standarte bus nurodoma, jog tam 

tikros jo dalys turi atitikti negalios pobūdį bei sunkumą) 

Kuo didesni standartų tūrinio detalizavimai, tuo didesni įsipareigojimai juos įgyvendinti ir 

kontroliuoti. Tuo didesni ištekliai reikalingi: 

- Standartus parengti;  

- Standartus įdiegti (Standartų rengėjai turi įvertinti atsakingus vykdytojus, kaštus, 

terminus); 

- Kontroliuoti atitikimą (registruoti paslaugų tiekėjus, akredituoti ir licencijuoti jų veiklą ir 

inspektuoti/tikrinti veiklą). Standartų rengėjai turi įvertinti atsakingus vykdytojus, kaštus, terminus.  

 

 Profesinės reabilitacijos paslaugų standartai turi numatyti kiekybinius ir kokybinius 

paslaugų aspektus (ir objektyvius (apskritai paslaigai) ir subjektyvius (paslaugų gavėjo) kriterijus). 

 

Organizaciniai standartai 

 – standartizuotas pasaugos organizavimo įstaigose procesas 

Privaloma paslaugas organizuojančioms/ir teikiančioms įstaigoms 

Profesiniai standartai 

– privaloma paslaugas 

teikiantiems 

specialistams 

Struktūros 

[administravimo, 

vadybos] standartai: 

Veiklos [kokybės] 

standartai: 

Paslaugų teikimo eigos 

standartai: 

Reikalavimai 

specialistams 

vidaus tvarkos ir darbo 

reglamentai; 

teikiamų paslaugų 

algoritmas – etapai ir 

jų eiliškumas 

Paslaugų trukmė, 

apmokėjimo sąlygos, 

paslaugų krepšelio 

apimtis, struktūra, 

įkainiai 

Specialisto 

vaidmuo/funkcija/atsak

omybė/įgaliojimai 

personalo etatų 

struktūra, pavyzdiniai 

pareigybių aprašymai 

teikiamų paslaugų 

paketas: 
- Bazinių (pvz 

maitinimas 

apgyvendinimas, 

mokymas, ugdymas, 

ir t.t.) 

- Papildomų  

Kliento/įstaigos 

teisės/pareigos, 

apskundimo/skundų 

nagrinėjimo tvarka 

Kvalifikaciniai 

reikalavimai 

Reikalavimai Paslaugų teikimo Paslaugas Patirties reikalavimai 
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specialistų, tiesiogiai 

dirbančių su klientais, 

skaičiui bei jų darbo 

krūviui, atsižvelgiant į 

profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

gavėjų negalios pobūdį 

ir sunkumą 

metodikos/taikomų 

metodikų 

pasirinkimo 

kriterijai ir 

paslaugos metu 

pildoma 

dokumentacija 

organizuojančių 

(LDB)/teikiančių įstaigų 

pavyzdinės sutartys 

Duomenų apie klientą 

apsauga 

Aplinkos 

standartai/baziniai 

reikalavimai 

aplinkai, patalpoms 

Paslaugas 

organizuojančių įstaigų 

paslaugų pirkimo eigos 

reglamentai 

Profesinė 

atestacija/supervizijos  

 Naudojama įranga Licencijavimo/teisės 

teikti paslaugas 

suteikimo reglamentas 

Profesinė etika 

 Profesinės 

reabilitacijos 

programų 

kvalifikacijų 

aprašai 

  

 

Profesiniai standartai - reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems 

specialistams ir kai kurios organizacinių standartų dalys yra šiuo metu rengiami įgyvendinant 

Europos socialinio fondo finansuojamą projektą “Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų 

metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams 

nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų 

kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas”.  

Standartą turėtų sudaryti šios pagrindinės sudėtinės dalys: 

1. Bendrosios nuostatos (standarto tikslai, taikymo sritis, tikslinės grupės, PR sistema, teisinė 

sistema ir kt). 

2. Sąvokos, terminai 

3. Kokybės užtikrinimo principai 

4. Profesinės reabilitacijos procesas (profesinės reabilitacijos programa (ciklas), orientacija į 

paslaugos gavėją ir kt.) 

5. PR paslaugų turinys ir trukmė (apima ir papildomas paslaugas (maitinimas, 

apgyvendinimas ir transportas); 

6. Specialistai (personalo sudėtis, skaičius, kvalifikacija ir mokymai, kompetencijos, 

atestacija, etika ir kt) 
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7.  Taikomi metodai; 

8. Dokumentacija (dokumentcija paslaugos organizavimui ir dokumetacija paslaugos 

teikimui); 

9.   Įranga ir aplinka; 

10. Laukiami rezultatai ir poveikis (įgyta paslaugos gavėjų kompetencija ir kvalifikacija, 

profesiniai gebėjimai ir kt.); 

11. Stebėsena/monitoringas ir kontrolė (paslaugos gavėjų grįžtamasis ryšys/pasitenkinimas, 

suinteresuotų šalių  pasitenkinimas, vidaus auditai ir išorės auditai ir kt.) 

12.   Gerinimo veiksmai (nuolatinis gerinimas, korekciniai  ir prevenciniai veiksmai); 

13.   Įstaigų akreditavimas ir licencijavimas; 

14. Paslaugų gavėjų teisės (duomenų apsauga, konfidencialumas, lygios galimybės, 

prieinamumas ir kt).  

Rengiant standartus turėtų būti numatytas atitikimo standartams užtikrinimo ir stebėsenos 

mechanizmas, t. y. parengti kriterijai kokybei užtikrinti ir kokybės kontrolės sistema. Tokiu atveju 

profesinės reabilitacijos paslaugos teikimo standartai yra reikalavimai paslaugos kokybei. 

Europos socialinio fondo finansuojamo projekto “Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 

paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos 

specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 

standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas” vykdytojams siūloma profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo standartus ir profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės 

įvertinimo sistemą (objektyviu ir subjektyviu – kliento požiūriais) kurti vienu metu 

neatsiejamai viena nuo kitos (galima sujungti projekto veiklas), standartizuojant pagal aukščiau 

pateiktą standartų tūrinį reikalavimus paslaugos kokybei ir įstaigoms, teikiančioms profesinės 

reabilitacijos paslaugas, ir tuo pačiu sukuriant atitikimo šiems reikalavimams kontrolės mechanizmą.   

 

 



 211 

Literatūra 

 

1. Bilevičienė T. Naujos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos galimybės: 

nuotolinio darbo organizavimo modelis. Daktaro disertacijos santrauka, Socialiniai mokslai, Vadyba 

ir administravimas (03 S), Vilnius, 2009 (anglų k.) Prieiga per internetą. 

2.Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijaLietuvos Respublikos 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-157 „Dėl profesinės 

reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijos patvirtinimo“// Valstybės žinios, 2007, Nr. 

65-2535.  

3. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas// Valstybės žinios, 1991-

12-31, Nr. 36-969; 2004-05-22, Nr. 83-2983; 2005, Nr. 127-4534; 2010-05-25, Nr. 60-2958; aktuali 

redakcija nuo 2010-07-01. 

4. Lietuvos standartas. LST EN ISO 9000:2005. Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir 

aiškinamasis žodynas. 

5. Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija. Pasaulinė sveikatos 

organizacija, Ženeva, 2001, VU Specialiosios  Specialiosios psichologijos laboratorija, 2004. 

6. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. 

įsakymas Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms 

aprašo patvirtinimo“//Valstybės žinios, 2005-06-04, Nr. 70-2543; 2006-05-11, Nr. 51-1897. 

7. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 

A1-302 "Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo"// Valstybės žinios, 2005-01-

15, Nr. 6-163; 2005-06-04, Nr. 70-2542; 2006-08-05, Nr. 86-3372; 2007-05-29, Nr. 59-2307; 2009-

03-07, Nr. 26-1042; 2009-07-23, Nr. 87-3725; 2010-01-23, Nr. 9-458. 

 7. Žalimienė L., Lazutka R., Gruževskis B., Girdzijauskienė S., Bagdonas A. „Neįgaliųjų 

integracija į darbo rinką Lietuvoje: politika, įvertinimas, reabilitacija. Vilniaus universiteto 

Specialiosios psichologijos laboratorija, 2008. 

8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinis pranešimas 2008-2009. Vilnius, 2009. 

9. European Conference on Psychology and Visual Impairment March 30-31, 2010 

Vilnius, Lithuania March 30-31, 2010 (Abstracts) 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=299398&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=299398&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=299398&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=330987
http://www.socmin.lt/get_file.php?file=YW4yVmMybGtsSHRwcFdlWmI2WmxwR3l0WnNPY1o1TzJaOUJ2dzJtcWF0bHdyMm1lYXBlVllXYXFacU5vbFd4alo2Vm9rSnFsWThKcnlaekxiS1J0eW0lMkJyYW1oc3JHV1lrNkJzb0hDWGFLZHFaMmpIbktGcHoyaklhNVJwYVdlYmFXeHBaMmVkYUtabnBHZHZiS1JsbVdhaGFjeVhtWlRQYU1ScjJKZWhhOUtjWnBWbmEyT1VsR2VnYktCcG0ydW9iSmxreE1paGxzMXN4R25MYkdadnpXNnNZNmFXY0podFpnJTNEJTNE
http://www.socmin.lt/get_file.php?file=YW4yVmMybGtsSHRwcFdlWmI2WmxwR3l0WnNPY1o1TzJaOUJ2dzJtcWF0bHdyMm1lYXBlVllXYXFacU5vbFd4alo2Vm9rSnFsWThKcnlaekxiS1J0eW0lMkJyYW1oc3JHV1lrNkJzb0hDWGFLZHFaMmpIbktGcHoyaklhNVJwYVdlYmFXeHBaMmVkYUtabnBHZHZiS1JsbVdhaGFjeVhtWlRQYU1ScjJKZWhhOUtjWnBWbmEyT1VsR2VnYktCcG0ydW9iSmxreE1paGxzMXN4R25MYkdadnpXNnNZNmFXY0podFpnJTNEJTNE
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248768&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248768&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248768&p_query=&p_tr2=


 212 

10. Waddel G., Burton A.K., Kendall N.,A.S.Vocational Rehabilitation: What works, for 

whom and when? 309 pages Prieiga per internetą: 

http://www.workingforhealth.gov.uk/documents/vocational-rehabilitation.pdf 

11. Vocational Rehabilitation Standards for Practise. Prieiga per Internetą: 

http://www.vra-uk.org/sites/default/files/sop/standards_of_practice_faq.pdf 

http://www.vra-uk.org/sites/default/files/sop/standards_of_practice.pdf 

12. Health Works. A review of the Scottish Government‘s Healthy Working Lives strategy. 

The Scottish Government, Edinburg 2009. Prieiga per Internetą: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

ifp_skills/documents/publication/wcms_106627.pdf 

13. Blaxter M. The future of rehabilitation services in Great Britain. 

Disability&Rehabilitation, Volume 2, Issue 4 1980, pages 199-209.  

14. Atvejo vadyba profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje. Metodinis 

leidinys. Valakupių reabilitacijos centras, 2008. 

15. Rekomendacijos kokybės vadybos sistemoms Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose. 

Vilnius, Valstybinė medicininio audito inspekcija, 2000. 

16. Quadrello T., Bevan S., McGee R. Pasiruošęs darbui. Kaulų ir raumenų sistemos ligos ir 

Lietuvos darbo rinka. London: The Work Foundation, 2010. 

17. Langvinienė N. N., Vengrienė B. Paslaugų teorija ir praktika. Kaunas: Technologija, 

2005. 

18. Anthony, W.A. (1993) Recovery from mental illness: the guiding vision of the mental 

health service system in the 1990s. Psychosocial Rehabilitation Journal 19 11-23 

Bachrach, L. (1991) Perspectives on work and rehabilitation. Hospital and Community Psychiatry 40 

234-235 

19. Bailey PH Finding your way around qualitative methods, 1995 

20. Barronet AM, Gerber GJ. Psychiatric rehabilitation: efficacy of four models.Clin Psychol 

Rev, 1998 

21. Bond GR, Supported employment: evidence for an evidence-based practise, Psychiatric 

Rehabilitation Journal, 2004. 

22. Galkienė A. Pedagoginė sąveika integruoto ugdymo sąlygomis, 2003, Šiauliai: ŠU 

leidykla. 

http://www.workingforhealth.gov.uk/documents/vocational-rehabilitation.pdf
http://www.vra-uk.org/sites/default/files/sop/standards_of_practice_faq.pdf
http://www.vra-uk.org/sites/default/files/sop/standards_of_practice.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_106627.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_106627.pdf


 213 

23. Harnois G., Mental Health and Work: Impact, Issues and good Practices, Geneva: World 

Health Organization, 2000. 

24. Harpaz I., “The Structure of the Meaning of Work: a relative Stability amidst Change”, 

in: Human Relations, London: The Tavistock Institute, 2002, Nr.55. 

25. Honey A., “Benefits and Drawbacks of Employment: Perspectives of People with Mental 

Health”, in: Qualitative Health Research, Sydney: 2003. 

26. Klemienė, L., Jaseliūnienė, A. (2009). Profesinės reabilitacijos metodikų taikymas 

asmenims su proto negalia. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009 m., Nr. 2(23), 155-160 psl. Šiaulių 

universiteto leidykla, ISSN 1648-8776. 

27. Lissens,G. & Van Audenhove, C. (Eds) (2000) Supported Employment for People with 

Mental Health Problems: The Practises in Four European Organizations. Helsinki:STAKES 

Consortium 

28. Ministerie van de Vlaamse Gemeenscharp, Departement Welzijn (1999) 

Volksgezondheid en Cultuur, afdeling Verzorgingsinstellingen. Maandelijkse: Overzichtstabellen 

Nordenmark M., Strandh M., “Towards a Sociological Understanding of Mental Well-being among 

the Unemployed: the Role of Economic and Psychosocial Factors”, in: Sociology, 1999, Nr.3. 

29. Pasaulio sveikatos pranešimas, Psichikos sveikata: naujas supratimas, nauja viltis, 

Vilnius: Valstybinis psichikos sveikatos centras, 2002. 

30. Patton, M.Q. Qualitative evaluation methods, 1990, 2
nd

 Edition.  

31. Ramon S., Mental Health in Europe, New York: St. Martin’s Press, 1996. 

32. Royal College of Psychiatrists. Psychiatric rehabilitation. Revised. London: Gaskell, 

1996 

33. Rossler W., Psychiatric Rehabilitation today: an overview, World Psychiatry, Official 

Journal of the World Psychiatric Association (WPA), October, 2006 

34. Sheperd,G. (1989) Rehabilitatie van de Chronische Psychiatrische Patient. Utrecht: Bohn, 

Scheltema & Holkema. 

35. Van Audenhove, C., Van Rompaey, I., De Coster, I. & Lissens, G. (2000) Op Weg Naar 

Werk. Werkvoorbereiding en Werkbegeleiding in de geestelijke Gezondheidszorg. Houten: Bohn 

Stafleu Van Loghum 

36. Van den bogaard, J. (Ed) (2000) Prevocational training for Psychiatric patients with 

Abilities in Europe. Finland: STAKES Consortium. 



 214 

37. Van Weeghel, J. & Droes, J. (1999) Problemen in perspectief. Herstelgerichte zorg in 

maatschappelijke steunsystemen. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid 2 150-165 

38. Warner R., Schizofrenijos aplinka: praktikos, politikos ir komunikacijos naujovės, 

Vilnius: Via Recta, 2003. 

39. Westergaard-Nielsen N., Mantal Illness and Labour Market Outcomes: Employment and 

Earnings: working paper, Denmark: Centre for Labour Market. 

40. VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Tyrimo „asmenų, turinčių judėjimo, regėjimo, klausos 

negalią, sergančių psichikos, vidaus ligomis padėtis darbo rinkoje ir profesinės reabilitacijos poreikis 

Lietuvoje“ ataskaita, Vilnius 2010 m. 

41. Profesijos konsultanto rengimo standartas patvirtintas Lietuvos darbo rinkos mokymo 

tarnybos direktoriaus 2008-02-11 d. įsakymu Nr. V(4)-26. Prieiga per internetą: 

http://skc.vdu.lt/downloads/prof_orient/profesijos_konsultanto_rengimo_standartas.pdf. 

42.  Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 1993. 

http://skc.vdu.lt/downloads/prof_orient/profesijos_konsultanto_rengimo_standartas.pdf


 215 

Priedai 

 

Priedas Nr. 1 Profesinėje reabilitacijoje naudojamos sąvokos 

 

Psichikos sutrikimas – sutrikimas, kuris paveikia smegenų funkcijas, sutrikdo mąstymą, 

jausmus bei bendravimą. Žmogui, sergančiam psichikos liga, sunku prisitaikyti kasdieniniame 

gyvenime. Psichikos liga apriboja žmogaus sugebėjimą atlikti tam tikras funkcijas (pvz., kalbėtis su 

šeimos nariais, kreiptis pagalbos) ir tam tikrą vaidmenį (pvz., darbuotojo)
56

  

Intelekto sutrikimas – (kitaip apibrėžiamas kaip “raidos sutrikimas” ar “proto negalia”) 

apibūdina visą gyvenimą trunkančią būklę, dažniausiai atsirandančią nuo gimimo iki 18 metų 

amžiaus. Tai nuolatinė būklė, kuri pasižymi žymiai žemesniais nei vidutiniai intelekto gebėjimais ir 

pasireiškia pastebimais jų funkciniais apribojimais ir elgesio savybėmis, išreikštais bendrais, 

socialiniais ir praktiniais prisitaikymo įgūdžiais.
57

 

Negalia – tai bet koks sutrikimas, sindromas, susirgimas, liga, trauma ar pakenkimas, kuris 

atima, sumažina arba riboja asmens galimybes užsiimti kasdiene veikla ir jaustis pilnateisiu 

visuomenės nariu, apriboja asmens gyvybines funkcijas – klausą, regėjimą, judėjimą, rūpinamąsi 

savimi, tobulėjimą, darbą, arba joms kenkia. Kitaip tariant, tai ribotas žmogaus pajėgumas atlikti 

įprastus ir normalius kiekvienam sveikam asmeniui veiksmus. Dažniausiai neįgalus žmogus dėl 

fizinių ar psichinių sutrikimų negali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, tinkamai 

įgyvendinti savo teisių (Bagdonas, A. 1995). 

Profesija, profesinė veikla – specialaus pasirengimo reikalaujantis užsiėmimas, verslas.
58

 

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti 

darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis 

poveikio priemonėmis;
59

 

Aplinka – neįgaliojo viešojo ir asmeninio gyvenimo bei veiklos sąlygos ir galimybės laisvai judėti, 

naudotis visuomenėje teikiamomis paslaugomis, gauti reikiamą informaciją, bendrauti ir dalyvauti 

visose visuomenės gyvenimo srityse.  

                                                 
56

 Negalia ir jos rūšys, 2010 
57

 Sutrikusio intelekto asmenų teisės. Teisės į mokslą ir darbą įgyvendinimas. Lietuva, 2005 
58

 Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 1993 
59

 LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Valstybės žinios, 2004 m. 
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Aplinkos veiksniai – išorinės aplinkybės, lengvinančios arba trukdančios neįgaliojo gyvenimui ir 

veiklai. Aplinkos veiksniai neįgaliojo socialinei integracijai gali būti palankūs arba nepalankūs. 

Darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar įgyti 

naują profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus. 

Finansinės pagalbos priemonės – socialinė piniginė parama, tikslinės kompensacijos ir išmokos bei 

lengvatos. Šios priemonės skirtos neįgaliųjų specialiesiems poreikiams tenkinti bei materialinės 

padėties garantijoms užtikrinti.  

Medicininė reabilitacija – asmens sveikatos priežiūros paslaugų rūšis, apimanti kompleksišką 

reabilitacijos priemonių taikymą, (sugrąžinant, kompensuojant sutrikusias funkcijas, palaikant 

pasiektą lygį) siekiant didžiausio galimo fizinio, psichinio, socialinio asmens savarankiškumo.  

Neįgalumas – dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių 

sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir 

veiklos galimybių sumažėjimas.  

Neįgalumo lygis – kompleksiškai įvertinus nustatytas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo 

kasdienėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastas. 

Neįgalusis – asmuo, kuriam įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir 

mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis. 

Specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų 

ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių. 

Specialiosios pagalbos priemonės – specialiojo poreikio tenkinimo priemonės, kurių tikslas – jas 

gaunančiam neįgaliajam užtikrinti lygias ugdymo, profesines, socialines bei visaverčio integravimosi 

į visuomenę galimybes. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių asmuo – asmuo, kurio galimybės dalyvauti ugdymo procese ir 

visuomenės gyvenime yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar 

darbingumo netekimo). 

 Socialinė reabilitacija – socialinio poveikio priemonių visuma, skatinanti neįgaliųjų socialinį 

savarankiškumą, dalyvavimo galimybių didėjimą ir veiklos ribojimo mažėjimą siekiant užtikrinti 

lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime. 
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Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, 

įrankis, įranga ar techninė sistema, padedantys išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti 

sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai. 

Ugdymas – mokymas, lavinimas, įgūdžių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų formavimas.  

Kokybė – turimųjų požymių visumos atitikties reikalavimams laipsnis (apibūdinama kaip bloga, 

gera, puiki). 

Produktas – proceso rezultatas 

Kliento pasitenkinimas – kliento suvokimas apie jo reikalavimų tenkinimo laipsnį. 

Klientas – organizacija ar asmuo, kurie gauna produktą. 

Tiekėjas – organizacija ar asmuo, tiekiantys produktą. 

Procedūra – nustatyta veiklos ar proceso vykdymo tvarka. 

Procesas – susijusių ar sąveikaujančiųveiklų visuma, kuri gavinius paverčia produkcija. 

Kūno funkcijos – kūno sistemų fiziologinės funkcijos (įskaitant ir psichikos funkcijas). 

Kūno struktūros – kūno anatominės dalys: organai, galūnės ir jų dalys. 

Funkcijų/struktūrų sutrikimai – kūno funkcijų ir struktūrų nuokrypis arba visiškas nebuvimas. 

Veikla – asmens atliekama užduotis ar veiksmas. 

Dalyvumas – asmens įtraukimas į gyvenimo situacijas. 

Darbo ieškojimas – darbo ir jo vietos rinkimasis amatų, verslo ir kitose srityse, atlikimas reikalingų 

veiklų, kad būtum samdomas, pvz., įdarbinimo vietos suradimas, dalyvavimas pokalbyje. 

Aplinkos veiksniai – fizinė, socialinė ir kitų žmonių nuostatų aplinkos, kuriose asmuo gyvena ir 

kuria savo gyvenimą. 

Profesiniai gebėjimai – asmens funkcinio pajėgumo bei asmens psichosocialinių profesinių savybių 

visuma, atspindinti asmens galimybes bei kompetenciją atlikti atitinkamas veiklas. 

Profesinis informavimas – sistemingas informacijos teikimas profesinio mokymo, kvalifikacijų 

paklausos darbo rinkoje ir profesijos pasirinkimo klausimais. 

Profesija – specialaus pasirengimo ir/arba praktinės patirties būdu įgytų žinių, mokėjimų ir įgūdžių 

reikalaujanti darbo veikla. 

Profesijos konsultantas – specialistas, padedantis asmenims priimti motyvuotus sprendimus, 

atskleisti asmenines galimybes, suteikiantis reikiamą informaciją, rekomendacijas, siekiant padėti 

apsispręsti dėl mokymosi, studijų, darbo, profesijos ar specialybės pasirinkimo, kvalifikacijos 

įgijimo, tobulinimo ar persikvalifikavimo.   
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Profesinio informavimo konsultantas – specialistas, teikiantis asmenims informaciją apie švietimo 

sistemą, specialybes ir profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką ir profesinės karjeros galimybes. 

Specialybė – asmens pasirengimo profesinei veiklai sritis, kurią sudaro atitinkamo turinio mokymosi 

ar studijų programos. 

Profesinis konsultavimas – veikla, skatinanti asmenį optimaliai panaudoti savo jėgas kvalifikacijai 

įgyti ir dirbti, pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jų individualias 

savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir 

darbo galimybes.  

Profesinis orientavimas – tai informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo paslaugos, 

padedančios įvairaus amžiaus asmenims pasirinkti savąjį kelią švietimo, mokymo bei užimtumo 

srityse bei aktyviai kuriant savo profesinę karjerą 

 

Lietuvių k. Anglų k. 

Aplinkybė Contextual factor  

Aplinkos veiksnys Environmental factor 

Atliktis Performance  

Dalinis darbas  Part-time work 

Valyvumas Participation 

Dalyvumo varžymas Participation restriction 

Darbas, dirbimas Work 

Darbas, užimtumas, darbdavystė  Employment 

Darbdavys Employer 

Darbėmys Emploee 

Darbinė reabilitacija Vocational rehabilitation 

Darbingumas, darbumas,  Workability, Work capacity  

Darbo aplinka  Work environment 

Darbo birža  Labour exchange 

Darbo ieškotojas  Job seeker 

Darbo laikas  Work hours 

Darbo rinka  Labour market 
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Darbo sąlygos  Work conditions 

Darbo saugumas  Job safety 

Darbo sutartis  Work / employment contract 

Darbo vieta Work place 

Darbo vietos subsidija Job subsidy 

Darbų sauga  Occupational safety 

Darbuotė Job 

Darbuotojas  Worker, employee 

Dirbantis sau Self-employed 

Dirbantis, užimtas Employed 

Diskriminacija Discrimination 

Diskriminacija dėl neįgalumo Handicapism 

Exclusion  Atskirtis 

Funkcionavimas Functioning 

Įdarbumas Employability 

Ilgalaikis bedarbis  Long time unemployed 

Inkliuzija Inclusion 

Invalidumas Handicap  

Išmoka  Benefit 

Įvertinimas Assessment 

Karjeros informavimas Career information 

Karjeros konsultavimas Career counselling 

Karjeros plėtra  Career development 

Kliuvinys Barrier 

Konsultavimas Counselling 

Kontraindikacija Contraindication 

Lavinimas Training 

Lengvinys Facilitator 

Lygi / vienoda galimybė Equal oportunity 

Mokymas Teaching 
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Mokymasis  Learning 

Mokymasis visą gyvenimą  Life long learning  

Motyvacija  Motivation 

Ne(į)galumas Disability  

Ne(į)galus Disable person 

Nedarbas Unemployment 

Neįgalintas Disabled person 

Orientavimas karjerai Career guidance 

Pajėgumas Capacity  

Pasitenkinimas darbu Job satisfaction 

Paskata, skatulys Incentive  

Paslauga Service 

Pri(si)taikymas Adjusment 

Profesinė reabilitacija Vocational rehabilitation 

Profesiniai interesai Professional interests 

Standartas Standard 

Subsidija  Subsidy, grant 

Sutrikimas, trūkumas, yda Impairment 

Sveikatos būklė Health state 

Sveikatos pokytis Health condition 

Tarptautinė darbo organizacija (ILO) International Labour Organization (ILO) 

Ugdymas karjerai Career education 

Ugdymas, švietimas Education 

Užimtumas Occupation, employment 

Užimtumo reabilitacija Occupational rehabilitation 

Veikla Activity 

Veiklos ribotumas Activity restriction 

Vertinimas Evaluation 

Vertinimas Evaluation 

Vertintojas Assessor  
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Wage Uždarbis, darbo užmokestis 

Žmogaus teisės  Human rights 

 

 

Priedas Nr.2 Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų apklausos anketa 

 

Mieli apklausos dalyviai, 

 

Šiuo metu pagal sutartį su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Lietuvos Respublikos Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos rengiame Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 

standartizavimo galimybių studiją. Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti Lietuvoje teikiamų profesinės 

reabilitacijos paslaugų dabartinę situaciją.  

 

Prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus apie Jūsų įstaigoje teikiamas profesinės 

reabilitacijos paslaugas.  

Profesinė reabilitacija – palyginus nauja sritis Lietuvoje, tad Jūsų patirtis labai vertinga. Ačiū, kad 

prisidedate prie profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir kokybės tobulinimo. 

 

1. Klausimai apie įstaigą 

 

1.1 Įstaigos adresas ir pagrindiniai telefonai. 

1.2 Šiuo metu teikiate  profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims, turintiems: 

a. psichikos negalią 

b. intelekto negalią 

c. judėjimo negalią 

d. jutimo negalią (regos, klausos) 

e. klausos negalią 

 

1.3 Kiek iš viso darbuotojų jūsų įstaigoje tiesiogiai teikia profesinės reabilitacijos  (PR) 

paslaugos negalią turintiems žmonėms? 

1.4 Kiek turėjote  profesinės reabilitacijos klientų 2010-taisias metais?  
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Kiek priėmėte?  

Kiek klientų baigė programas? 

1.5 Kiek jau metų teikiate profesinės reabilitacijos paslaugas? 

 

2. Profesinės reabilitacijos (PR) paslaugos teikimas. 

 

2.1 Kokia yra kliento priėmimo į PR paslaugą procedūra/tvarka ? 

2.2 Ar vykdote kliento pasiruošimo PR įvertinimą? Jei taip, trumpai apibūdinkite. 

2.3 Ar sudarote PR paslaugos teikimo planą? Jei taip, trumpai apibūdinkite. 

 

2.4 Kokios yra kliento, gaunančio PR paslaugas, teisės ir pareigos? 

Ar jos apibrėžtos visai įstaigai, ar tik PR klientams? 

 

2.5 Trumpai apibūdinkite, kaip ir kiek laiko vyksta PR paslaugos teikimo plano įgyvendinimas ir 

paslaugos teikimo stebėjimas. 

 

2.6 Ar atliekate bendruomenėje/kliento aplinkoje esančių resursų  įvertinimą?  Ar, teikiant PR 

paslaugas, bendradarbiaujate su socialinėmis įmonėmis, kt. reabilitacijos centrais, įdarbinimo 

tarpininkais/darbo asistentais? 

 

2.7 Kaip teikiate profesinio konsultavimo ir/ar orientavimo dėl konkrečios profesijos pasirinkimo 

paslaugas?  

 

2.8 Kokia jūsų įstaigoje vyrauja kliento perorientavimo tvarka, jeigu paslaugos teikimo eigoje 

pastebite, kad klientas, dėl savo sveikatos ir psichologinių problemų, nebegali tęsti pasirinktos 

reabilitacijos? 

 

2.9 Kaip užbaigiate PR paslaugos teikimą? Arba,  kuo baigiasi paslaugos teikimas? 

 

3. Kliento teisių apsauga 

3.1 Kaip užtikrinate, kad jūsų klientai duotų sąmoningą sutikimą dalyvauti PR programoje? 
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3.2 Kaip užtikrinate informacijos konfidencialumo principo laikymąsi? 

 

3.3 Kaip užtikrinate, kad reabilitacijoje dalyvaujančiam klientui būtų atstovaujama ir jų teisės 

būtų ginamos?  

3.4 Kaip savo įstaigoje užtikrinate nelaimingų atsitikimų prevenciją ir valdymą? 

3.5 Kokia jūsų įstaigoje skundų priėmimo ir registravimo tvarka? 

4. PR darbuotojų profesionalumo palaikymas (įgūdžiai, žinios ir patirtis) 

4.1 Ar yra minimalus privalomas profesinės reabilitacijos specialistų išsilavinimas? 

4.2 Kokia yra minimali  jūsų įstaigoje dirbančių profesinės reabilitacijos specialistų darbo patirtis 

pagal specialybę? 

4.3 Kokie yra kiti jūsų įstaigoje dirbančių profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikaciniai 

reikalavimai (kompetencijos, etikos kodekso reikalavimų laikymasis)? 

4.4 Ar šie darbuotojai turi galimybę gauti savo darbo supervizijas? 

4.5 Ar šie darbuotojai dalyvauja PR profesinių asociacijų veikloje? 

4.6 Ar yra poreikis PR specialistų organizacijų Lietuvoje? 

4.7  

5. Profesinės reabilitacijos specialistų turimos žinios 

5.1 Ar įstaigos PR specialistai turi žinių apie PR teoriją ir praktiką?  

Pakankamai ----------Vidutiniški----------------Neturi 

 

5.2 Ar įstaigos PR specialistai turi žinių apie dabartinę darbo rinką,  LR darbo kodeksą? 

 

Pakankamai ----------Vidutiniški----------------Neturi 

 

5.3 Ar įstaigos PR specialistai turi žinių, kaip parinkti, padėti išlaikyti ir/arba grįžti klientui į 

darbą? 

 

Pakankamai ----------Vidutiniški----------------Neturi 
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5.4 Ar įstaigos PR specialistai yra susipažinę su fiziniais, psichologiniais ir socialiniais negalės 

aspektais? 

 

Pakankamai ----------Vidutiniški----------------Neturi 

 

5.5 Ar įstaigos PR specialistai yra susipažinę su susijusiais LR teisės aktais ir valstybės teikiama 

parama neįgaliesiems? 

 

Pakankamai ----------Vidutiniški----------------Neturi 

 

5.6  Ar įstaigos PR specialistai turi žinių apie profesinės reabilitacijos bendrąją strategiją? 

 

Pakankamai ----------Vidutiniški----------------Neturi 

5.7 Kur ir kokiu būdu įgyjamos aukščiau išvardintos žinios? 

 

6. PR specialisto turimi bendravimo įgūdžiai  

(Pasirinkite labiausiai tinkamą atsakymą) 

 

6.1 PR specialistų komunikabilumo įgūdžiai: 

 

Labai geri ----------Vidutiniški----------------Prasti 

 

6.2 PR specialistų gebėjimas pildyti PR paslaugos dokumentaciją: 

  

Labai geri ----------Vidutiniški----------------Prasti 

 

6.3 PR specialistų konfliktų sprendimo įgūdžiai: 

 

Labai geri ----------Vidutiniški----------------Prasti 

 

6.4 PR specialistų argumentuotų sprendimų priėmimo įgūdžiai: 



 225 

 

Labai geri ----------Vidutiniški----------------Prasti 

 

6.5 Kur ir kokiu būdu įgyjami aukščiau išvardinti įgūdžiai? 

 

7. Įstaigos administravimas 

 

7.1 Ar jūsų įstaiga laikosi LR teisinių reikalavimų įmonės administravimo srityje? 

 

7.2 Ar jūsų įstaigoje teikiamos PR programos yra patvirtintos ir kas jas tvirtina? 

 

7.3 Papasakokite, kaip yra vykdomas vidinis ir/ar išorinis įstaigos auditas? 

 

7.4 Koks yra PR  klientų indėlis paslaugos kokybės gerinimui? 

 

7.5 Ar Jūsų įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema ISO? 

 

8. Trumpai papasakokite, kaip jūsų įmonė prisistato visuomenei? 

 

8.1 Ar turite aprašytus įstaigos tikslus, teikiamas paslaugas, įstaigos sturktūrą, kurie būtų viešai 

prieinami?  

8.2 Kaip jūs reklamuojate PR paslaugas?  

 

9. Kiti klausimai 

 

9.1 Ar yra poreikis įstaigai turėti PR reglamentuojančius dokumentus? 

 

9.2 Ar dabartinė PR poreikio nustatymo tvarka Jus tenkina? 

 

9.3 Bendradarbiavimo tvarka su darbo birža. 

9.4 Ar vykdote stebėseną (poreabilitaciniame laikotarpyje). 
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9.5 Ką siūlytumėte keisti, tobulinti profesinės reabilitacijos sistemoje? 

 

Priedas Nr. 3  

Raštiškas leidimas versti ir cituoti galimybių studijoje pristatomą Jungtinės Karalystės Profesinės 

reabilitacijos asociacijos sukurtą dokumentą “Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo standartas” 

Laiškas nusiųstas Eugenijaus Mikaliūno asociacijos administratoriui Ian Martin. 

 

Dear Mr. Ian Martin, and others concerned 

  

Following our phone conversation, I would like to us some questions.  

  

1. A group of experts were hired by Lithuanian Government, Ministry of Social Affairs, to explore 

the possibility to create Vocational rehabilitation standards for disabled people in Lithuania. The 

work has startered from June, 2010. We would like to ask for the permission to translate and 

reproduce some parts of the "Vocational rehabilitation standards of practice".  

  

2. Do you know any other Europian Union state which has created similar documents? If you know 

any, please, advize us who we could contact. 

  

3. We were also interested if "VR standards of practises" were created for all disabled and/or 

disadvantaged people groups? F.e. People mentally ill, retired, people with physical disabilities and 

so on... 

  

Thank you very much in advance. I would appreciate your answer as soon as possible. 

  

Best regards, 

Eugenijus Mikaliunas 

Chief of Siauliai Psychiatric Hospital 

tel. +370 687 10184 
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Gautas atsakymas iš Gail Kovacs, Cituojamo dokumento darbo grupės vadovės (2010 

lapkričio 26d.) 

Congratulations on tackling such a huge task in behalf of people with disabilities and disadvantages.  

Your efforts will also benefit those professionals working in the field.  If you require any support 

from me as the technical author of these and other standards, please let me know.   

  

My responses to your questions would be as follows: 

  

1.  Yes, it is okay to adopt and translate the VRA Standards of Practice.  It would be very much 

appreciated if you would give credit in your Standards to the Vocational Rehabilitation Association 

of the UK and also to Healthy Minds at Work and the European Social Fund.  

  

2.  I have been working closely with both Slovakia and the Czech Republic who have developed 

similar standards for their country.  The contacts there are Viera Zahorcova in Slovakia and Eliska in 

the Czech Republic.  I have copied them into this email for further discussion.  

  

3.  Basically the VRA standards exist for professionals assisting individuals with disabilities and 

disadvantages of working age.  All disabilities are included...physical, mental and systemic like 

cancer, heart, arthritis, etc.  

  

Hope this information is useful.  Let me know if I can be of further assistance.  

  

All the best. 

  

Gail Kovacs  

Contract Manager, KMG Health Partners Ltd. 

International Mobile: 07984 215669  

KMG Health Partners Ltd landline: 0845 094 5944 

International Email: gail.kovacs@btinternet.com 

 

 

mailto:gail.kovacs@btinternet.com
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Priedas Nr. 4 

Interviu apibendrinimas su VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro vadove Rūta 

Lukošaityte, profesinės reabilitacijos padalinio vadove Kristina Maciūte-Stukane ir direktorės 

pavaduotoja Rasa Verseckaite 

Liepos viduryje apsilankiau VšĮ Vilniaus Psichosocialinės reabilitacijos centre (VPSRC). 

Susitikimo metu dalyvavo įstaigos direktorė Rūta Lukošaitytė, Profesinės reabilitacijos padalinio 

vadovė Kristina Maciūtė-Stukanė ir direktorės pavaduotoja Rasa Verseckaitė.  

Įstaigos atstovės mielai sutiko atsakyti į pateiktus eksperto klausimus.  

Pirmoje dalyje išsiaiškinome bendrąją informaciją apie įstaigą. Įstaiga įsikūrusi Vilniuje, 

adresu Vasaros g. 5. Pastatas, kuriame įsikūręs centras, priklauso Vilniaus m. savivaldybei. Įstaigos 

bendras telefono numeris 8-5-2715764.  

Šiuo metu profesinės reabilitacijos paslaugą teikia šie specialistai: 3 atvejo vadybininkai, 7 

profesijos mokytojai, 4 profesijos mokytojų asistentai, 4 darbo tarpininkai ir 1 psichologas. Per 

pastaruosius pusantrų metų, iš viso į centrą gauti profesinės reabilitacijos paslaugos atvyko 51 

žmonės, turintys psichikos negalią. Apklausos metu, iki š.m. liepos mėn. jau 29 psichikos neįgalieji 

buvo baigę profesinės reabilitacijos programą. Iš jų įsidarbino 12 žmonės. Kiti asmenys dar tęsia 

programą.  

Profesinės reabilitacijos paslaugą įstaiga pradėjo teikti nuo 2009 m. kovo 27d. 

 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugos teikimas 

Klientai į Vilniaus Psichosocialinės reabilitacijos centrą ateina iš Darbo biržos. Į teritorinę darbo 

biržą atvyksta tie psichikos negalią turintys asmenys, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnyboje, atliekant vertinimą, buvo nustatytas poreikis profesinei reabilitacijai. Klientai į centrą 

kreipiasi su tikslu įgyti naują profesiją arba atsatyti dėl ligos prarastus profesijos įgūdžius.  

 Kartais atsitinka taip, kad dar prieš tvarkantis dokumentus NDNT ir DB, asmuo, kuris norėtų 

pradėti dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, atvyksta į centrą tiesiog pasikalbėti su 

darbuotojais. Tuomet atvejo vadybininkas atlieka preliminarų įvertinimą individualaus pokalbio 

metu. Tam tikros anketos pagalba siekiama išsiaiškinti asmens pasiruošimą dalyvauti profesinės 

reabilitacijos programoje. Įdomu pastebėti, kad po šio pirminio vertinimo centras priėmė 30 klientų, 

o turėjo atsakyti net 60-šimčiai. Jeigu psichikos negalią turintis žmogus, atvyksta jau su darbo biržos 

siuntimu, klientas priimamas į programą. Jam sudaroma individuali profesinės reabilitacijos 
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programa, atsižvelgiant į įvertinimo ir profesinio orientavimo metu gautus rezultatus (kokie turimi 

gebėjimai, kokių trūksta, kam pajėgus klientas, kokią profesiją norėtų rinktis ir pan.). Taip pat 

sudaromas įsidarbinimo planas.  

 Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą įstaigoje koordinuoja kliento atvejo 

vadybininkas. Jis susitinka su klientu 1-2 kartus per savaitę. Profesijos mokytojai atlieka mokymą, o 

visą mokymosi proceso eigą prižiūri profesijos mokytojų asistentai. 

 Visi centro darbuotojai, teikiantys profesinės reabilitacijos paslaugas siūlo klientams 

“paslaugų sumuštinį”: tuo pačiu metu klientams nuolat kalbama apie darbą ir įsidarbinimą, tuo pačiu 

metu mokoma konkrečios profesijos ir kartu mokoma bendrųjų socialinių ir profesinių gebėjimų 

įgūdžių.  

 Centro darbo su asmenimis, kurie turi psichikos negalią, patirtis rodo, kad įvertinimo ir 

orientavimo etapui skirtų 10 dienų (40 val. per 2 savaites) neužtenka. Specialistai mano, kad reikia 

daugiau laiko “dėl paties kliento, kad jam būtų aiškiau ir suprantamiau”. Taip pat svarbu, kad 

įvertinimo ir orientavimo etapai vyktų kartu, neatskiriant kiekvienos dalies atskirai.  

 Teikiant paslaugas, VPSRC bendradarbiauja su kitomis socialinėmis įmonėmis, įdarbinimo 

tarpininkais bei Psichikos sveikatos centrais.  

 Jeigu atsitinka taip, kad klientas profesinės reabilitacijos programos metu nori nutraukti 

dalyvavimą programoje arba keisti profesiją, tą galimą padaryti iki trečiojo – profesijos mokymo – 

etapo. Jei asmuo nori keisti profesiją, tai komnados susirinkimo metu yra svarstomas pakeitimas. Iki 

šiol, reabilitacijos eigoje tik 2-3 žmonės keitė savo pirminį pasirinkimą. Panašiai 5-6 žmonės visai 

nebaigė programos dėl sveikatos būklės arba programos lankymo sutarties sąlygų nesilaikymo.  

 Profesinės reabilitacijos paskutinis etapas yra įsidarbinimas. Prieš pradedant programą, 

asmuo jau žino, kuri bus paskutinė jo lankymosi centre diena. Viso reabilitacijos laikotarpio metu ir 

dar 6 mėn. po programos baigimo darbo tarpininkai konsultuoja asmenis su negalia įdarbinimo 

klausimais ir padeda ieškoti konkretaus darbo. Specialistės teigė, kad klientams “nelabai” sekasi 

įsidarbinti. Programos pabaigoje jos netgi sulaukia tokių atsiliepimų: “Aš esu neįgalus ir prašau 

nelįskit man į akis” arba atsiunčia elektronines žinutes su tekstu “Prašau neieškokit manęs darbo 

klausimais”.  
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2. Kliento teisių apsauga 

Siekiant iš klientų gauti sąmoningą sutikimą dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, 

pačioje dalyvavimo pradžioje yra pasirašoma sutartis. Sutartį paruošia kliento atvejo vadybininkas. 

Sutartis sudaroma dviem kopijomis. Prieš pasirašant sutartį, klientas gali ją parsinešti namo ir ramiai 

perskaityti.  

Siekiant užtikrinti informacijos apie klientą konfidencialumą, kiekvienas darbuotojas susipažįsta 

ir pasirašo “Darbuotojo konfidencialumo pasižadėjimą”, kuriame yra reglamentuojami darbuotojo ir 

kliento santykiai.  

Kliento teises, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu, atstovauja jo atvejo 

vadybininkas. Esant poreikiui, darbuotojai kreipėsi į pacientų patikėtinį, kuris atstovavo klientą 

teisme.  

Nelaimingų atsitikimų prevencija ir valdymas yra reglamentuoti Vidaus tvarkos taisyklėse, su 

kuriomis turi susipažinti kiekvienas darbuotojas ir jas pasirašyti.  

Taip pat, kiekvienas profesinėje programoje dalyvaujantis asmuo gali pateikti savo skundus dėl 

paslaugų. Įstaiga turi Skundų registravimo žurnalą, kuriame klientai gali palikti savo skundus.  

 

3. Profesinės reabilitacijos darbuotojų profesionalumo palaikymas 

VPSRC dirbantys ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantys specialistai turi įgyję aukštajį 

išsilavinimą ir apgynę bakalauro laipsnį. Profesijos mokytojai turi aukštąjį arba aukštąjį 

neuniversitetinį išsilavinimą. Kai kurie turi įgyję profesinį bakalaurą.  

Priimant į darbą, nėra keliami tokios specialybės darbo patirties reikalavimai. Kadangi Vilniuje 

tai yra pirmasis centras, kuris teikia profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims su psichikos 

negalia, tai nėra ir tokio konkretaus reikalavimo. Svarbiausi kvalifikaciniai reikalavimai 

specialistams (psichologams, psichiatrams ir iš dalies profesijos mokytojams) yra žinios apie 

psichikos sutrikimus, tik ne visada pavyksta tokių darbuotojų rasti, pvz., patyrusių ir tą profesiją 

baigusių profesijos mokytojų.  

Visi darbuotojai turi galimybę gauti savo klinikinio darbo supervizijas: dažniausiai tai vyksta 

komandos susirinkimų metu arba pasinaudojama išorinių supervizorių pagalba.  

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantys specialistai nedalyvauja profesinės asociacijos 

veikloje, nes tokios Lietuvoje nėra. Į klausimą, ar būtų poreikis tokios asociacijos kūrimui, 
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specialisčių nuomonės išsiskyrė: direktorė teigia, kad nėra poreikio, o jos pavaduotoja teigė, kad 

jeigu asociacija būtų veikli, tai būtų gerai turėti tokį profesinį palaikymą.  

 

4. Profesinės reabilitacijos specialistų turimos žinios 

Įstaigoje dirbančių profesinės reabilitacijos specialistų turimos žinios buvo vertinamos 

subjektyviai remiantis tik apklausiamųjų nuomone. Kiekvienai žinių kategorijai įvertinti 

respondentėms buvo patiekti trys pasirinkimų variantai: pakankamai geros žinios, vidutiniškos ir 

prastos žinios.  

Trumpai apžvelgiant atsakymus, galima paminėti, kad VšĮ Vilniaus Psichosocialinės 

reabilitacijos centre dirbantys profesinės reabilitacijos paslaugą teikiantys specialistai turi 

vidutiniškas žinias apie: 

 profesinės reabilitacijos teoriją ir praktiką,  

 dabartinę darbo rinkos situaciją bei LR Darbo kodeksą, 

 tai, kaip parinkti, padėti ir išlaikyti darbą. 

Centro specialistai yra pakankamai gerai susipažinę su fiziniais, psichologiniais ir 

socialiniais psichikos ir proto negalės aspektais, taip pat gerai žino LR įstatymus susijusius su 

pašalpų skyrimo tvarka neįgaliesiems.  

Tenka pastebėti, kad profesinės reabilitacijos paslaugą teikiantys profesionalai neturi žinių 

apie bendrąją Lietuvos profesinės reabilitacijos politiką.  

Pasiteiravus, kur buvo įgytos  ir kaip toliau tobulinamos darbuotojų žinios profesinės 

reabilitacijos srityje, sužinota, kad daugiau mokymų buvo organizuota pačioje įstaigoje. Kviestiniai 

lektoriai iš užsienio rengė seminarus ir mokė darbo specifikos, taip pat rengiamos stažuotės į užsienį. 

Svarbu pažymėti ir asmeninį specialistų domėjimąsi šia profesija.  

 

5. Profesinės reabilitacijos specialistų turimi bendravimo įgūdžiai 

Profesinė reabilitacija, kuri yra skirta žmonėms su negalia, reikalauja labai gerų profesionalų 

bendravimo įgūdžių. Konkretiems įgūdžiams įvertinti vėlgi buvo pasirinkti 3 atsakymų variantai: 

geri, vidutiniški ir prasti. 

Trumpai apibendrinus, VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro specialistų bendravimo 

įgūdžiai: komunikabilumas; gebėjimas pildyti dokumentaciją; konfliktų sprendimo; argumentuotų 

sprendimų priėmimo ir derybiniai gebėjimai yra geri.  
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Šių įgūdžių specialistai mokosi vidinių organizacijos mokymų metu bei kitose institucijose 

rengiamuose seminaruose.  

 

6. Įstaigos administravimas 

Organizuodamas savo veiklą, VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras, laikosi visų 

LR teisinių reikalavimų įmonės administravimo srityje.  

Visos profesinės reabilitacijos programoje teikiamos neformalios profesinio mokymo programos 

yra patvirtintos Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos.   

Darbo birža nuolat, kas 3 mėnesius, tikrina, kaip įstaiga vykdo profesinės reabilitacijos 

programą. Taip pat, dėl projektinės veiklos, įstaigoje kas 6 mėnesius atliekamas išorinis auditas. 

Vidinis įstaigos auditas atliekamas komandos susirinkimų metu.  

Paslaugas gaunantys psichikos negalią turintys asmenys lygiai taip pat prisideda prie profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimo: pasibaigus programai klientų prašoma pateikti savo 

nuomonę ir atsiliepimus apie programą. Centre vyksta kassavaitiniai klientų susirinkimai, kurių metu 

kiekvienas žmogus turi teisę išsakyti savo nuomonę.  

 

7. Įstaigos reklama 

VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras savo paslaugas reklamuoja 3 būdais: 

1. Vieną kartą metuose rengiamos Atvirų durų dienos, kurių metu visi norintys gali aplankyti 

centrą, susipažinti su čia teikiamomis paslaugomis bei besimokančiais klientais.  

2. Nuolat palaikoma ir atnaujinama centro svetainė internete www.protnamis.lt 

3. Leidžiami ir nemokamai platinami paslaugas reklamuojantys lankstinukai ir plakatai.  

4.  

8. Kiti klausimai 

VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro administratorėms buvo užduoti ir kiti aktualūs 

klausimai.  

Pasiteiravus, ar yra poreikis turėti valstybės reglamentuotus profesinės reabilitacijos paslaugos 

teikimo standartus, atsakymas buvo taip. 

http://www.protnamis.lt/
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Teirautasi, ar centro darbuotojus tenkina dabartinė profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo 

tvarka. Atsakymas buvo neigiamas. Sužinota, kad dažnai poreikis yra nustatomas netiksliai, 

neretai atsiunčiami klientai yra nemotyvuoti keisti savo gyvenimą, būna su dviguba diagnoze arba 

skundžiasi bloga sveikata.  

Taip pat teirautasi, ar dabartinė darbo biržos vykdoma veikla tenkina centro darbuotojus. 

Sužinota, kad dažnai darbo biržos nustatyta tvarka yra “nelanksti”, o į klientus ir profesinę 

reabilitaciją žiūrima labai “formaliai”.  

Paskutiniu klausimu siekta išsiaiškinti, ar įstaigoje teikiama lydimosios pagalbos paslauga 

asmenims jau įsidarbinus. Respondentės atsakė, kad su kiekvienu asmeniu, pradedančiu 

programą, iš karto yra ruošiamas įsidarbinimo planas. Toliau teikiama konkreti pagalba 

įsidarbinant. O asmeniui jau pradėjus dirbti, taip pat siūlomas palaikymas, kurį atlieka kliento 

atvejo vadybininkas bei jo įdarbinimo tarpininkas.  


