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Įvadas 

 

Remiantis Jungtinių tautų organizacijų duomenimis (toliau JTO) neįgalieji sudaro 10% visų 

pasaulio gyventojų. Lietuvoje neįgalūs asmenys sudaro 7 % visų gyventojų. Tuo tarpu klausos 

negalią turintys asmenys sudaro 4 - 6% visų neįgaliųjų. Analizuojant klausos negalės paplitimą 

pastebima, kad dažniausiai pasitaikantis yra nežymus neprigirdėjimas. Su nežymia neprigirdėjimo 

problema susiduria net 25% asmenų. Visiškas kurtumas pasitaiko gana retai. Tokį sutrikimą turinčių 

asmenų nustatyta apie 0,1-0,2 %.
1
 Lietuvoje registruota apie 7 tūkstančius kurčiųjų ir 30 tūkstančių 

neprigirdinčių asmenų.
2
 Deja, ši statistika nėra tiksli  dėl to, kad sunku užregistruoti asmenis, kurie 

apkursta senatvėje, be to, dažniausiai registruojami tie asmenys, kurie turi nustatytą neįgalumą. 

Lietuvoje daugeliui kurčiųjų yra nustatytas 35% darbingumo lygis, o neprigirdintiems asmenims – 

50% darbingumo lygis.
3
 

Nacionalinėje žmonių su negalia socialinės integracijos 2010-2012 metų programoje 

pabrėžiama, jog klausos negalią turintys asmenys Lietuvoje susiduria su įvairaus pobūdžio 

kliūtimis. Pagrindiniai veiksniai, ribojantys klausos negalią turinčių asmenų integraciją į švietimo 

sistemą bei darbo rinką yra: 

 Neefektyvūs mokymo metodai; 

 Pernelyg siauras techninių pagalbos priemonių asortimento pasirinkimas; 

 Inovatyvių informacinių bei telekomunikacinių technologijų stoka; 

 Kvalifikuotų specialistų, galinčių teikti paslaugas asmenims turintiems klausos   

          negalią, trūkumas; 

 Klausos negalią turinčių asmenų motyvacijos stoka; 

 Visuomenės požiūris į klausos negalią turinčių asmenų galimybes darbo rinkoje; 

 Darbdavių požiūris į klausos negalią turinčių asmenų darbines galimybes; 

 Ribotas  informacijos gavimas visose gyvenimo srityse; 

 Lietuvių gestų kalbos vertėjų / vertimo paslaugų trūkumas;    

2005 m. liepos 1-ąją įsigaliojo naujas Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, kuris 

sudaro sąlygas asmenims turintiems sveikatos sutrikimų dalyvauti profesinės reabilitacijos 

programose. Profesinės reabilitacijos tikslas - padėti neįgaliems asmenims ugdyti ar atkurti 

darbingumą, didinti profesinę kompetenciją ir integraciją į darbo rinką.
4
  

                                                 
1
 http://www.stat.gov.lt/lt/. (Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 24 d. 14:03) 

2
 „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“. Kurčiųjų įdarbinimo mokymai“. Dėstymo 

metodika. 2007. Vilnius 
3
 „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“. Kurčiųjų įdarbinimo mokymai“. Dėstymo 

metodika. 2007. Vilnius 
4
 http://www.ldb.lt/TDB/Vilnius/Paslaugos/Puslapiai/Profesine_reabilitacija.aspx. (Žiūrėta 2009 m. rugsėjo 20 d. )  
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Metodikos tikslas – užtikrinti kokybišką, metodologiškai pagrįstą profesinės reabilitacijos 

paslaugų asmenims, turintiems klausos negalią, teikimą. 

Tikslinė grupė – darbingo amžiaus klausos negalią turintys asmenys, kuriems nustatytas 0- 

55 proc. darbingumo lygis ir profesinės reabilitacijos poreikis. 

Metodika skirta profesinės reabilitacijos specialistams, teikiantiems šias paslaugas klausos 

negalią turintiems asmenims.  

Metodiką sudaro 4 dalys: profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir 

konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas ir pagalba įsidarbinant. 

Metodika siekiama, kad pateikti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principai, profesinių 

gebėjimų įvertinimo ir atkūrimo metodai ir priemonės, reikalavimai profesinio mokymo 

programoms, įrangai, specialistams, dokumentacijai aiškiai atsakytų į klausimus, kylančius 

planuojant bei teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas ir vertinant jų kokybę. 

Metodiką parengė VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro ir VšĮ Valakupių reabilitacijos 

centro profesinės reabilitacijos specialistai, konsultuodamiesi su kitais specialistais, turinčiais 

ilgametę darbo su tiksline grupe patirtį. Rengiant metodiką, remtasi užsienio šalių ir Lietuvos 

mokslininkų sukurtais moksliniais darbais, Lietuvos bei kitų šalių profesinės reabilitacijos 

specialistų sukaupta praktine patirtimi. 

Parengtos metodikos veiksmingumas buvo išbandytas vykdant pilotinį projektą, kuriame 

dalyvavo asmenys, turintys klausos negalią. Parengta ir išbandyta metodika buvo įvertinta 

nepriklausomų Lietuvos ekspertų ir pripažinta tinkama taikyti teikiant profesinės reabilitacijos 

paslaugas asmenims, turintiems klausos negalią. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

asmenims, turintiems klausos negalią metodika yra maksimaliai suderinta su kitomis trimis 

sukurtomis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikomis, skirtomis asmenims, turintiems 

regos, sutrikusio intelekto ir psichikos negalias ir apima pagrindines neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugas, apibrėžtas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. 

įsakymu Nr. A-159.  

Siekiant užtikrinti parengtos metodikos aktualumą ir kokybę bei jos atitikimą galiojančių 

teisės aktų reikalavimams, mokslo ir praktikos pasiekimams, metodika bus nuolat atnaujinama ir 

tobulinama, išlaikant svarbiausius klausos negalią turinčių asmenų negalios specifikos aspektus.  

Metodika parengta įgyvendinant ES 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”. Projektą 

įgyvendina Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
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1. Profesinių gebėjimų įvertinimo samprata 

 

Profesiniai gebėjimai – tai asmens psichosocialinės savybės ir/ar funkcinis pajėgumas 

(fizinės savybės), ar kitos asmens savybės, reikalingos darbinei veiklai tinkamai atlikti. 

Profesinių gebėjimų įvertinimas – procesas, kurio metu siekiama nustatyti ir apibrėžti 

asmens su klausos negalia profesinius gebėjimus, interesus ir profesinius poreikius, potencialias 

profesines bei karjeros galimybes bei rinkos poreikius. Profesinių gebėjimų įvertinimo metu 

siekiama įvertinti asmens pasirengimą dalyvauti darbo rinkoje, tai yra, įvertinti asmens galimybes 

įgyti pasirinktą profesiją ir/ ar dirbti jam tinkamą darbą. Asmens profesinių gebėjimų įvertinimas 

yra viena svarbiausių profesinės reabilitacijos dalis, nes tik tinkamai įvertinus asmens profesinius 

gebėjimus bei jų pasireiškimo laipsnį gali būti užtikrinamas kokybiškas tolimesnių paslaugų 

teikimas, siekiant galutinio tikslo – asmens įsidarbinimo tinkamoje vietoje. 

Profesinių gebėjimų įvertinimo tikslas – įvertinti asmens, turinčio klausos negalią, 

profesinius gebėjimus, siekiant nustatyti asmens galimybes mokytis ir/ arba dirbti konkretų darbą. 

Profesinių gebėjimų įvertinimas atliekamas atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

 Asmens profesiniai poreikiai, lūkesčiai; 

 Asmens profesiniai gebėjimai; 

 Darbo rinkos poreikis; 

 Kiti svarbūs veiksniai (pvz. motyvacija). 

Teikiant profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugą klausos negalią turintiems asmenims 

svarbu atsižvelgti į veiksnius, darančius poveikį jų profesiniams gebėjimams. Išskiriamos 3 

veiksnių kategorijos: asmens gebėjimai, aplinka, darbo rinka. 

Šios 3 kategorijos apima veiksnius, kurie lemia, veikia, susilpnina, pastiprina arba formuoja 

kliento profesinius gebėjimus (1 pav.). 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

6 

 

1 pav. Veiksniai, darantys poveikį profesiniams gebėjimams. 
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2. Sąvokos 

 

Darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą ar įgyti naują profesinę 

kompetenciją arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus
5
.  

Gestas – tam tikras rankos (arba abiejų rankų) forma (konfigūracija) ir judesys, 

simbolizuojantys daiktus, veiksmus, reiškinius. 

Gestų kalba – gimtoji kurčiųjų kalba. Ji yra asmenų su klausos negalia bendravimo ir 

mąstymo priemonė
6
. 

Gestų kalbos vertėjas – tai asmuo, kuris teikia gestų kalbos vertimo paslaugas asmenims su 

klausos negalia. 

Klausa – tai sugebėjimas išgirsti ir atpažinti akustinius signalus arba jų pavyzdžius, jų 

reikšmės ir krypties atžvilgiu
7
. 

Klausos funkcijos – garso ir jos parametrų – sklidimo vietos, aukštumo, stiprumo ir 

kokybės jutimo funkcijos. Apima girdėjimo funkcijas, girdimąjį skyrimą, garso šaltinio lokalizaciją, 

garso laterizaciją, kalbos garsų skyrimą ir kt
8
. 

Klausos sutrikimai – tai bet kuris klausos susilpnėjimas. Sutarta, kad klausos susilpnėjimas 

diagnozuojamas tada, kai klausa sutrikusi daugiau nei 25 decibelai, nors ir 15 dB sutrikusi klausa 

gali turėti neigiamą įtaką žmogaus kalbos suvokimui ir kalbos raidai. 

Klausos sutrikimai – tai girdimojo jutimo ir suvokimo trūkumai, kurie trukdo pakankamai 

garsiai girdėti, suvokti garsus, išmokti sakytinę kalbą ir ja bendrauti. Klausos sutrikimas gali būti 

visiškas arba dalinis.  

Kurtumas – tai visiškas klausos netekimas arba toks klausos susilpnėjimas, kuris neleidžia 

savarankiškai išmokti kalbėti, o vėliau apkurtusiems ir išsaugojusiems kalbą – bendrauti sakytinio 

kalbėjimo forma
9
. Tai ryškus klausos susilpnėjimas arba visiškas jo nebuvimas.

10
 

Neprigirdėjimas – klausos susilpnėjimas, trukdantis savarankiškai išmokti visavertės 

kalbos ir bendrauti sakytinio kalbėjimo forma, tačiau leidžia savarankiškai įgyti kalbėjimo 

pradmenis.
11

 

                                                 
5
 Lietuvos Respublikos Nęįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas// Valstybės žinios, 1991-12-31, Nr. 36-969; 2004-

05-22, Nr. 83-2983; 2005, Nr. 127-4534; aktuali redakcija nuo 2008-11-15. 
6
 Ambrukaitis J. Specialiojo ugdymo pagrindai, 2003, Šiauliai. 

7
 IMBA, psl. 23 

8
 Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija. p. 78 

9
 Ališauskas A. Sutrikusios klausos vaikai // Specialiųjų poreikių vaikai. Šiauliai. Šiaulių pedagoginio universiteto 

leidykla. 1998 
10

 Visuotinė lietuvių enciklopedija // XI tomas. Vilnius. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 2007. p. 331-332 
11

 Ališauskas A. Sutrikusios klausos vaikai // Specialiųjų poreikių vaikai. Šiauliai. Šiaulių pedagoginio universiteto 

leidykla. 1998 
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Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo 

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

kitomis poveikio priemonėmis
12

.  

Profesiniai gebėjimai – asmens funkcinio pajėgumo bei asmens psichosocialinių 

profesiniai savybių visuma, atspindinti asmens galimybes bei kompetenciją atlikti atitinkamas 

veiklas
13

. 

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.
14

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ 
13

 Ten pat. 
14

 Lietuvos Respublikos Nęįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas// Valstybės žinios, 1991-12-31, Nr. 36-969; 2004-

05-22, Nr. 83-2983; 2005, Nr. 127-4534; aktuali redakcija nuo 2008-11-15 
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3. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo principai 

 

 Etika ir teisės – siekiama užtikrinti, kad profesinių gebėjimų įvertinimo eigoje nebus 

pažeisti profesinės bei visuotinai priimti bendravimo etikos principai bei vertinamo asmens teisės į 

informaciją, susijusią su įvertinimo eiga bei rezultatais, taip pat į konfidencialumą bei 

apsisprendimą. 

 Holistiškumas – atliekant profesinių gebėjimų įvertinimą reikia atsižvelgti į asmens 

visumą – fizinius, intelektinius, psichinius bei socialinius aspektus. 

 Komandinis darbas – profesinių gebėjimų įvertinimo eiga, išvadų bei rekomendacijų 

parengimas yra visos specialistų komandos pareiga. 

 Konfidencialumas – užtikrinama, kad visi asmens duomenys, susiję su asmens 

sveikatos būkle, įvertinimo rezultatais būtų saugomi laikantis galiojančių teisės aktų. 

 Paprastumas – profesinių gebėjimų įvertinimo procesas bei užduotys skirtos asmenims 

turintiems klausos negalią pateikiamos trumpai, konkrečiai, aiškiai, naudojant ribotą kiekį sąvokų, 

siauresnį žodyną.  

 Saugumas – atsižvelgiant į negalios pobūdį ir sunkumą, parinkti tinkamą aplinką 

profesinių gebėjimų įvertinimui: tinkamus būdus, metodus, priemones, įrangą, tinkamą įvertinimo 

laiko trukmę, tinkamus specialistus bei kitus reikiamus profesinių gebėjimų įvertinimui išteklius. 

 Tarpdiscipliniškumas – skirtingų mokslo sričių specialistų dalyvavimas atliekant 

profesinių gebėjimų įvertinimą.  

 Vizualumas – vizualiniai tekstai (fotografija, rašytinis tekstas, video informacija ir 

pan.), naudojami atliekant profesinių gebėjimų įvertinimą. 
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4. Profesinių gebėjimų klasifikacija 

 

Profesinės reabilitacijos sistemoje asmens profesinius gebėjimus sudaro bendrieji 

psichosocialiniai ir funcinio pajėgumo gebėjimai, ir specifiniai, t.y. negalios sąlygoti, 

psichosocialiniai ir funkcinio pajėgumo gebėjimai. Visus šiuos gebėjimus yra labai svarbu įvertinti, 

nes tik tokiu atveju bus užtikrintas visapusiškas asmens gebėjimų vertinimas ir parinktos efektyvios 

priemonės gebėjimams lavinti ir/ ar atkurti.  

Šiame skyriuje pateikiamas pagrindinių klausos negaliai reikšmingų savybių sąrašas, 

apibrėžimai ir vertinimo kriterijai. 2 lentelėje pateikti psichosocialiniai ir funkcinio pajėgumo 

gebėjimai, suskirtstyti į grupes. Psichosocialiniams gebėjimams priskiriamos kognityvinės, 

socialinės, psichomotorinės, komunikavimo savybės, savybės susijusios su darbo atlikimo 

pobūdžiu, o fizinės savybės grupuojamos atsižvelgiant į tai, ar tai jos yra susijusios su asmens kūno 

padėtimi, judamumu, kūno dalių judesiais, informacijos priėmimu/perdavimu, kompleksiniais 

gebėjimais.    

Visų šioje metodikoje vertinamų profesinių gebėjimų/savybių sąrašas bei priskyrimas 

atitinkamų savybių grupei pateiktas remiantis šioje metodikoje minimais standartizuotais profesinių 

gebėjimų vertinimo metodais, Tarptautine funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija 

(TFK). 

2. lentelė. Asmens profesinių gebėjimų suskirstymas pagal savybių grupes ir kūno funkcijas 

bei struktūras. 
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4.1. Bendrieji asmens psichosocialiniai gebėjimai/savybės 4.3. Bendrosios asmens funkcinio pajėgumo/fizinės savybės, reikalingos 

darbui 

 

Kognityvinės 

savybės 

 

 

Socialinės 

savybės 

Savybės, 

susijusios su 

darbo atlikimo 

pobūdžiu 

 

Psichomotorinė

s savybės 

Komunikavimo 

gebėjimai/žinių 

taikymas  

Kūno padėtis Judamumas/ 

kūno padėties 

keitimas 

Kūno dalių 

judesiai 

Kompleksinės 

fizinės 

savybės 

Informacijos 

priėmimo/per

davimo 

gebėjimai 

Darbo 

planavimas 

Įgyvendinimas Ištvermingumas Paskata (vidinė) Skaičiavimas Sėdėjimas Ėjimas Galvos/kaklo 

judesiai 

Kėlimas Gestai/ mimika 

Suvokimas Sugebėjimas 

vadovauti 

Nesėkmių 

toleravimas 

Smulkioji 

motorika 

 Stovėjimas Kopimas Liemens 

judesiai 

Nešimas  

Atidumas Komuni- 

kabilumas 

Savikontrolė Reakcijos greitis  Klūpėjimas Lipimas Rankų judesiai Stūmimas/ 

traukimas 

 

Susikaupimas Kritinis 

vertinimas 

Tvarkingumas   Tupėjimas Ropojimas/ 

šliaužimas 

Plaštakos/ 

pirštų judesiai 

Fizinė 

ištvermė 

 

Išmokimas/ 

Atmintis 

Kritikos 

priėmimas 

Punktualumas   Gulėjimas  Kojos/pėdos 

judesiai 

Pusiausvyra  

Problemų 

sprendimas 

Darbas 

komandoje 

Savarankiškumas   Darbas 

palinkus/ 

pasilenkus 

    

Prisitaikymas  Kruopštumas   Priverstinė 

rankų padėtis 

    

Abstraktus 

mąstymas 

 Atsakingumas        

4.2. Specifinės (klausos negaliai reikšmingos) savybės 4.4. Specifinės funkcinio pajėgumo/fizinės savybės, reikalingos darbui 

 

Kognityvinės 

savybės 

 

 

Socialinės 

savybės 

  Komunikavimo 

gebėjimai/žinių 

taikymas 

   Kompleksinės 

fizinės 

savybės 

Informacijos 

priėmimo/per

davimo 

gebėjimai 

Girdimasis 

suvokimas 

Kūno kalbos 

rodymas 

  Žodinės kalbos 

taikymas: 

sakytinės, 

rašytinės 

    Klausa 

Regimasis 

suvokimas 

   Kalbėjimas 

gestų kalba 

    Regėjimas 

Vaizdinė 

atmintis 

        Lytėjimas/ 

jutimas 
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4.1. Bendrieji asmens psichosocialiniai gebėjimai 

4.1.1. Bendrųjų asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų apibrėžimai 

 

Kognityvinės savybės: 

Darbo planavimas – sugebėjimas turimą darbinę užduotį suplanuoti taip, kad būtų pasiektas 

efektyvus darbo rezultatas ir sudaryta jos struktūra, atsižvelgiant į technines, administracines ir 

personalines aplinkybes bei optimalią šių elementų sąveiką (IMBA. Apibrėžimai. p. 44). 

Suvokimas – tai sugebėjimas atpažinti darbinei veiklai svarbius signalus (anksčiau stebėtus 

procesus, skaitytą ir girdėtą informaciją, savo vaizduotės turinį) suprasti ir suvokti jų reikšmę. 

(MELBA. III dalis Sugebėjimų profilis).  

Atidumas – sugebėjimas pastebėti darbinės aplinkos skleidžiamus signalus (kurtiesiems ir 

turintiems labai žymų neprigirdėjimo laipsnį – vaizdinius, vibracinius singalus), ir reikalui esant, 

adekvačiai į juos reaguoti. Taip pat tai yra sugebėjimas pastebėti kelis signalus, sklindančius tuo pat 

metu iš skirtingų šaltinių (dėmesio paskirstymas) (MELBA. III dalis Sugebėjimų profilis). 

Susikaupimas – tai sugebėjimas valingai sutelkti dėmesį į visą darbinės veiklos turinį, 

tiesiogiai susijusį su darbinės užduoties įvykdymu. (MELBA. III dalis Sugebėjimų profilis). 

Išmokimas / atmintis (kurtiesiems ir turintiems labai žymų neprigirdėjimo laipsnį vertinama 

vaizdinė atmintis) – sugebėjimas suvokti darbui svarbią informaciją, ją atsiminti ir reikiamu 

momentu ja disponuoti. Šią savybę kaskart nulemia tokių komponentų pasireiškimas kaip išmokimo 

greitis, medžiagos apimtis, bei jos kompleksiškumas (IMBA. Apibrėžimai. p. 45).  

Problemų sprendimas – sugebėjimas rasti atsakymą į klausimus ar išeitį iš susiklosčiusios 

situacijos nustatant ir analizuojant prielaidas, plėtoti pasirinkimus ir sprendimus, įvertinti sprendimo 

potencialius padarinius, vykdyti pasirinktą sprendimą (Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir 

sveikatos klasifikacija. p. 143). Tai sugebėjimas laiku suvokti naujai atsiradusių problemų ir 

situacijų esmę ir per tinkamą laiką jas deramai išspręsti pasitelkus įvairias strategijas, (kūrybingumą, 

planavimą ir pan.) tiek daiktų, tiek ir asmenų atžvilgiu (IMBA. Apibrėžimai. p. 47).  

Prisitaikymas – tai sugebėjimas per atitinkamą laiką prisitaikyti prie darbinių užduočių ir / 

arba darbo sąlygų kaitos (MELBA. III dalis Sugebėjimų profilis). 

Abstraktus mąstymas – tai sugebėjimas realiai įsivaizduoti darbui svarbių objektų (formų, 

spalvų, dydžių, garsų (tik neprigirdintiems), vibracijos ir t.t.), procesų ir struktūrų savybes bei 

kūrybinių procesų rezultatus  (MELBA. III dalis Sugebėjimų profilis). 

 

Savybės, susijusios su darbo atlikimo pobūdžiu: 
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Ištvermingumas – sugebėjimas atlikti darbinės veiklos užduotis, atliekant jas nuosekliai ir 

nepertraukiamai nuo pradžios iki pabaigos (MELBA. III dalis Sugebėjimų profilis). 

Savikontrolė – sugebėjimas dalykine prasme teisingai patikrinti ir įvertinti savo elgesį, 

susijusį su darbo procesu ir savo paties pasiektą darbo rezultatą (IMBA. Apibrėžimai. p. 46). 

Nesėkmių toleravimas - sugebėjimas nuolat imtis darbo užduoties, net jeigu jos įvykdymas 

nėra užtikrintas (IMBA. Apibrėžimai. p. 47).  

Tvarkingumas – sugebėjimas darbo vietoje esančias darbo priemones ir darbo medžiagas 

išlaikyti geros būklės pagal iš anksto suderintą tvarką, paruoštas darbui (IMBA. Apibrėžimai. p. 47). 

Punktualumas – sugebėjimas laikytis sutartų terminų (darbo laiko, pertraukų laiko, teikimo 

laiko ir t.t.) (IMBA. Apibrėžimai. p. 48). 

Savarankiškumas – sugebėjimas pačiam priimti darbui svarbius sprendimus ir juos 

įgyvendinti. Savarankiškumui būtinas gebėjimas veikti savo asmenine atsakomybe (MELBA. III 

dalis Sugebėjimų profilis). 

Kruopštumas – sugebėjimas atlikti darbus apdairiai ir sąžiningai (MELBA. III dalis 

Sugebėjimų profilis). 

Atsakingumas – sugebėjimas garantuoti, kad sutartas darbo rezultatas, atitinkantis dalykinę 

sutarties pusę bei joje numatytus terminus, bus pasiektas (IMBA. Apibrėžimai. p. 49). 

 

Socialiniai gebėjimai: 

Įgyvendinimas – tai sugebėjimas tinkamu būdu darbe realizuoti darbui svarbius savo tikslus, 

vertinimus ir praktinių veiksmų suvokimą kartu su kitais žmonėmis arba žmonių, kurie kitu atveju 

siektų savų ketinimų, pagalba (IMBA. Apibrėžimai. p. 45). 

Sugebėjimas vadovauti - tai sugebėjimas tikslingai įtraukti bendradarbius į užduočių 

atlikimą, atsižvelgiant į jų sugebėjimus ir kvalifikacijas; sukurti produktyvią darbo atmosferą; priimti 

sprendimus; įgyvendinti reikalavimus; organizuoti darbinių užduočių atlikimą; analizuoti darbo 

užduočių atlikimo būklę (IMBA. Apibrėžimai. p. 45). 

Komunikabilumas – sugebėjimas užmegzti ir palaikyti darbinei veiklai svarbius tarpusavio 

ryšius su asmenimis iš tos pačios įmonės ar su asminimis iš kitur, užsakovais, pirkėjais ir pan. 

(IMBA. Apibrėžimai. p. 45). 

Kritinis vertinimas – tai sugebėjimas patikrinti ir įvertinti kitų elgesį darbo proceso ir 

rezultato atžvilgiu ar tas elgesys yra dalykine prasme teisingas ir, reikalui esant nurodyti jų klaidas 

(IMBA. Apibrėžimai. p. 46). 

Kritikos priėmimas – asmens sugebėjimas leisti kitiems dalykine prasme teisingai patikrinti 

ir įvertinti jo elgesį, susijusį su darbo procesu, ir jo darbo rezultatus (IMBA. Apibrėžimai. p. 46). 
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Darbas komandoje – sugebėjimas, betarpiškai priklausant nuo kolegų, bendradarbių ir 

viršininkų, esant abipusiam vienas kito asmenų savybių ir kvalifikacijos pritarimui, kartu atlikti 

darbinę užduotį (IMBA. Apibrėžimai. p. 48). 

Psichomotorinės savybės: 

Paskata (vidinė) – tai sugebėjimas skirti atitinkamą psichinę energiją, būtiną darbinei veiklai 

atlikti (IMBA. Apibrėžimai). 

Smulkioji motorika – tai sugebėjimas rankų ir pirštų judesius atlikti valingai ir koordinuotai 

(IMBA. Apibrėžimai). 

Reakcijos greitis – tai sugebėjimas sekundžių tikslumu reaguoti į visus darbui svarbius 

signalus (kurtiesiems – vaizdinius, vibracinius) (IMBA. Apibrėžimai). 

 

Komunikavimo gebėjimais/ žinių taikymas: 

Skaičiavimas – tai sugebėjimas naudotis matematinėmis, žodžiais formuluojamomis 

problemos sprendimo taisyklėmis (Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija. 

p. 143). 

4.1.2. Bendrųjų asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo kriterijai 
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Kognityvinės 

savybės 

Gebėjimai/ savybės 1. (labai ribotas 

gebėjimas) 

2. (ribotas 

gebėjimas) 

3. (vidutinis 

gebėjimas) 

4. (didesnis už vidutinį 

gebėjimas) 

Darbo planavimas Darbo užduoties atlikimo 

eigos savarankiškai negali 

suplanuoti, gali atlikti tik 

nesudėtingas užduotis, 

kurių atlikimo eiga yra 

nustatyta iš anksto.  

 

 

Geba savarankiškai 

atlikti nesudėtingas 

užduotis, kurių 

struktūra yra 

suplanuota ir 

tarpusavyje suderinti 

keletą skirtingų 

elementų. 

Geba suderinti įvairius 

darbinei užduočiai 

priklausančius 

elementus taip, kad 

būtų pasiektas 

efektyvus darbo 

rezultatas.   

Geba efektyviai derinti 

daugelį elementų, 

naudojamų sudėtingos 

darbinės užduoties atlikimui 

ir tokiu būdu pasiekti 

efektyvų darbo rezultatą. 

Suvokimas 

 

Geba suvokti tik trumpus, 

nesudėtingus ir labai 

aiškius nurodymus ir juos 

pritaikyti atlikdamas labai 

nesudėtingus darbus. 

Nurodymai gali būti ir 

girdimieji, ir vaizdiniai 

(kurtiesiems). 

Geba per trumpą laiką 

suprasti ir pritaikyti 

darbe nesudėtingus 

nurodymus, 

esant sudėtingesnėms 

instrukcijoms reikia 

pagalbos. 

Nurodymus bei 

instrukcijas supranta 

pakankamai greitai, 

pastebi ir supranta 

svarbius veiklos 

elementus ir jų 

tarpusavio ryšius. 

Geba greitai ir teisingai 

suprasti sudėtingas 

instrukcijas ir tinkamai jas 

pritaiko. 

 

Atidumas Pastebi ir supranta labai 

aiškius ir dažniausiai jau 

pažįstamus signalus  

(kurtieji – vaizdinius, 

vibracinius) iš 

netiesioginės darbinės 

aplinkos ir suvokia jų 

reikšmę, geba į juos 

tinkamai reaguoti, atskiria 

svarbus signalus nuo 

nesvarbių, jei šių signalų 

nėra daug. 

Geba pastebėti ir 

gerai supranta bei 

tinkamai įvertina 

signalų, sklindančių 

iš netiesioginės 

darbinės aplinkos, 

reikšmę ir tinkamai į 

juos reaguoja. Gali 

ignoruoti veiklai 

nesvarbius signalus. 

*Signalai – garsiniai 

(tik neprigirdintiems), 

vaizdiniai, 

vibraciniai. 

Geba pastebėti ir 

teisingai suprasti 

daugelio, vienu metu 

sklindančių skirtingų 

*signalų iš 

netiesioginės darbo 

aplinkos, reikšmę ir 

tinkamai į juos 

reaguoti.  

 

Geba  pastebėti daug ir 

sunkiai vienas nuo kito 

atskiriamus *signalus, 

sklindančius iš didelės 

netiesioginės darbinės 

apimties ir tinkamai, bei 

greitai į juos sureaguoti 

Susikaupimas Geba atlikti nesudėtingas 

užduotis iki galo, tačiau 

tik padedamas kitų. 

Lengvai išblaškomas. 

Atlikdamas 

sudėtingesnes 

darbines užduotis  

nesugeba ilgesnį laiką 

susikaupti ir/arba 

reikia dažnų 

pertraukų.         

Geba valingai ir ilgesnį 

laiką susikaupti 

atlikdamas darbines 

užduotis, tuo pat metu 

gali atkreipti dėmesį į 

skirtingus *signalus 

(kurtieji – vaizdinius, 

vibracinius), tačiau 

Geba ilgą laiką valingai 

susikaupti atlikdamas 

darbinę užduotį ir/arba 

nesileidžia būti blaškomas 

daugybės nesvarbių 

*signalų, sklindančių iš 

netiesioginės darbinės 

aplinkos 
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atliekant sudėtingesnes 

užduotis, 

reikalaujančias daugiau 

laiko, darbo tempas 

lėtėja.  

Išmokimas/atmintis Geba įsiminti paprastus ir 

trumpus *nurodymus 

(kurtieji ir turintys labai 

žymų neprigirdėjimo 

laipsnį– rašytinius, 

vaizdinius), susijusius su 

pasikartojančia veikla. 

Per trumpą laiką gali 

pamiršti tai, ką išmoko, 

jei tai nenaudojama darbe. 

Gali atsiminti tik trumpus, 

atskirus elementus.  

Geba įsiminti 

nesudėtingus, 

trumpus *nurodymus, 

naują veiklą įsisavina 

lėtai, 

vienu metu įsiminti 

daugiau elementų 

sudėtinga, greitai 

pamiršta tai, kas buvo 

išmokta, jei tai ilgesnį 

laiką nereikia 

atsiminti. 

Geba įsiminti 

sudėtingesnę 

informaciją, 

instrukcijas ir per 

tinkamą laiko tarpą ją 

atsiminti. Geba vienu 

metu įsiminti daugelį 

dalykų. Pamiršta tik 

atskiras detales, jei tos 

informacijos nenaudojo 

ilgesnį laiką. 

Geba įsiminti 

daugiareikšmę informaciją 

ilgesniam laikui ir/arba 

informaciją iš įvairių sričių 

gali susieti vieną su kita, ir 

nuo to tos informacijos 

tikslumas, aiškumas 

nenukenčia. 

Problemų sprendimas Negali tinkamai ir 

adekvačiai reaguoti netgi į 

nežymiai pasikeitusias 

darbines užduotis, kurių 

negalima  atlikti 

naudojantis ankstesniais 

darbo metodais. 

Geba tik retkarčiais 

atlikti nesudėtingas 

naujos rūšies 

užduotis, jeigu tam 

yra pakankamai  

laiko. 

Geba suprasti naujos 

rūšies problemą ar 

situaciją ir per 

pakankamą laiko tarpą 

ją tinkamai išspręsti. 

Geba į sudėtingas naujos 

rūšies problemas ir užduotis 

teisingai reaguoti ir/arba 

sugeba panaudoti įvairias 

problemų sprendimo 

strategijas. 

Prisitaikymas Geba prisitaikyti tik prie 

nedidelių pasikeitimų 

darbinėje situacijoje ir 

juos įvykdyti, jei tam turi 

pakankamai daug laiko. 

 

Geba   per atitinkamą 

laiką prisitaikyti prie 

nežymiai 

pasikeitusios darbinės 

situacijos, geba atlikti 

naujas, tačiau 

panašias į buvusias 

užduotis, bet tik tuo 

atveju, jei apie 

pasikeitimus 

pranešama iš anksto. 

Geba dažniausiai 

savarankiškai 

prisitaikyti prie 

kintančių užduočių ir 

pokyčių per atitinkamą 

laiko tarpą, gali 

nutrauktas užduotis vėl 

pradėti vykdyti pilnu 

pajėgumu po trumpos 

pertraukėlės, kurios 

reikia tam, kad galėtų 

iš naujo susikaupti.  

Geba greitai prisitaikyti prie 

naujų ir netikėtų pokyčių 

darbinėje situacijoje ir ir 

imtis naujų užduočių, o  

nutrauktas užduotis gali 

tęsti iškart ir pilna apimtimi. 

Abstraktus mąstymas Negali iš anksto numatyti 

atliekamų darbų rezultato 

ir/arba negali įsivaizduoti 

darbo objektų abstrakčių 

Geba siekti tik tiksliai 

apibrėžto rezultato 

arba gaminio ir/arba 

jam reikia tiksliai  ir 

Paprastai sugeba 

teisingai numatyti 

atliekamų veiksmų 

pasekmes, numatyti 

Geba teisingai numatyti  net 

ir sudėtingų veiksmų 

pasekmes siekti ir detaliai 

neapibrėžto tikslo ir/arba 
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savybių.    akivaizdžiai nustatyti 

darbo eigą.    

rezultatus ir juos 

pasiekti ir tuomet, kai 

rezultatas yra 

nusakomas bendrais 

bruožais.   

veiklos eigą.  

Socialinės 

savybės 

Įgyvendinimas Daro viską, kas yra 

nurodoma ir/arba gali būti 

lengvai išnaudojamas 

ir/arba esant nedideliems 

nesutarimams greitas savo 

norų realizavimas visiškai 

nepaisant kitų asmenų 

interesų ir teisių. 

Išvengia konfliktų 

ir/arba stengiasi 

išvengti tam tikrų 

situacijų ir/arba 

abejotinais atvejais 

lengvai pasiduoda 

ir/arba esant 

dideliems 

nesutarimams greitas 

savo norų 

realizavimas, 

paminant kitų 

interesus bei norus. 

Iškilus konfliktams gali 

realizuoti savo 

interesus ir 

reikalavimus, 

atsižvelgdamas į kitų 

interesus ir teises, jeigu 

yra konfliktinių 

situacijų sprendimo 

būdai. 

Iškilus konfliktams gali 

realizuoti savo interesus ir 

reikalavimus, 

atsižvelgdamas į kitų 

interesus ir teises net ir 

tuomet, kai konfliktinių 

situacijų išsprendimo 

taisyklės ne visuomet 

egzistuoja. 

Sugebėjimas vadovauti Negali priimti 

savarankiškų sprendimų, 

gali dirbti tik esant 

nuolatiniams 

nurodymams, būtina 

nuolatinė darbo rezultatų 

kontrolė. 

Geba priimti 

sprendimus, kurių 

pasekmės neturi 

didelės reikšmės 

ir/arba gali 

suorganizuoti 

nesudėtingų darbinių 

užduočių, atliekamų 

vieno – dviejų 

bendradarbių, 

atlikimą. 

Geba vadovauti 

keliems vienos 

profesijos 

bendradarbiams ir/arba 

gali suorganizuoti 

užduočių atlikimą ir  

kontroliuoti jų 

įvykdymą. 

Geba vadovauti daugeliui 

skirtingos profesinės 

pakraipos bendradarbių  

ir/arba gali prisiimti 

atsakomybę už darbo 

rezultatą 

Komunikabilumas Nesugeba užmegzti 

kontaktų su kitais 

asmenimis ir/arba būdingi 

žymūs nuotaikų 

svyravimai. 

Yra užsisklendęs 

ir/arba priima tik 

siūlomus kontaktus 

ir/arba nejaučia 

distancijos ir/arba 

atskirais atvejais labai 

dirglus. 

Lengvai užmezga 

kontaktus, dažniausiai 

trumpalaikius, pats yra 

atviras kontaktams, 

bendraudamas gali 

išlaikyti reikiamą 

atstumą, bendraujant 

yra draugiškas, 

bendravimo formos yra 

orios. 

Sugeba užmegzti 

intensyvesnius, ilgiau 

besitęsiančius ryšius su 

klientais, pirkėjais ir t.t. 

ir/arba sugeba nuraminti 

žmones, jiems patarti ir t.t 

Kritinis vertinimas Visiškai nekritiškas Paragintas sugeba Neraginamas išsako Geba konstruktyviai 
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ir/arba nemato kitų klaidų 

ir/arba kritikuoja be jokios 

priežasties. 

kritiškai pasisakyti ir 

ta kritika yra tik iš 

dalies derama ir/arba  

pastebi klaidas, tačiau 

negali jų pakankamai 

gerai įvardinti ir/arba 

kritikuoja tuomet, kai 

tai yra nebūtina. 

kritiką, kuri dažniausiai 

būna teisinga, 

dažniausiai, tačiau ne 

visuomet pasirenka 

tinkamiausią formą 

ir/arba kritikuoja tik 

tuomet, kai galima 

"prisidengti“ 

taisyklėmis, 

nurodymais, 

instrukcijomis ir pan. 

kritikuoti tol, kol kritikos 

pasekmės turės bent 

mažiausią įtaką 

kritikuojamajam ir/arba 

nėra jam nurodyta 

direktyvomis ir taisyklėmis, 

kaip kritikuoti. 

Kritikos priėmimas Kritikuojamas reaguoja 

labai neigiamai arba 

negalvodamas pritaria bet 

kokio pobūdžio kritikai 

ir/arba pakritikuotas 

sutrinka. 

Sutinka su teisinga 

kritika, jeigu ji yra 

atsargiai išsakoma 

arba į kritiką reaguoja 

skausmingai. 

Geba teisingą kritiką 

priimti ir ją įgyvendinti 

ir/arba gali nepagrįstus 

priekaištus suprasti ir 

juos atmesti, jei juos 

išsako neįgalioti 

asmenys. 

Geba priimti pagrįstą ir 

nepagrįstą kritiką ir deramai 

į ją reaguoti ir/arba į 

nepagrįstą kritiką, išsakytą 

neįgaliotų asmenų, reaguoja 

deramai, jei ji nėra pateikta 

viešai. 

Darbas komandoje Geba rasti su kitais 

bendrus sprendimus labai 

nesudėtingais klausimais, 

mažai prisideda prie 

bendrų užduočių atlikimo 

arba bando užduotį 

įvykdyti vienas, 

neatsižvelgia į kitų 

interesus ar nuostatas. 

Geba susitarti 

nesudėtingais 

klausimais arba 

išsiderėti susitarimus, 

nesutarimo atveju 

veiksmų imasi vienas, 

nenoriai priima kitų 

asmenų nuomonę, 

nesutampančią su jo 

nuomone.  

Geba tinkamai susitarti 

ar išsiderėti bendro 

pobūdžio privalomus 

vykdyti susitarimus, 

atliekant bendrą 

užduotį, atsižvelgia  į 

kitų komandos narių 

nuomonę bei stipriąsias 

jų puses. 

Geba susitarti ar išsiderėti 

bendro pobūdžio 

privalomus vykdyti 

susitarimus komandoje, 

kurios narių interesai yra 

labai įvairūs, 

geba konstruktyviai 

atsižvelgti į kitų komandos 

narių silpnybes ir stiprybes 

komandoje, gali imtis 

skirtingų vaidmenų ir 

dalyvauti komandos darbe 

atsižvelgdamas į savo 

silpnybes ir stiprybes. 

Savybės, 

susijusios 

su darbo atlikimo 

pobūdžiu 

Ištvermingumas Net ir trumpalaikėms 

užduotims atlikti 

reikalinga nuolatinė 

išorinė motyvacija ir/arba 

yra labai lengvai 

atitraukiamas nuo 

darbinės užduoties 

atlikimo kitų asmenų ar 

Geba atlikti ir 

neįdomias darbines 

užduotis, tačiau tik 

tais atvejais, jeigu jos 

atliekamos trumpai. 

Geba atlikti ir tas 

darbines užduotis, 

kurioms atlikti reikia ir 

žymiai ilgesnio laiko 

tarpo ir/arba reikia 

karts nuo karto pakeisti 

darbo užduotį. 

Geba ilgą laiką atlikinėti 

atskiras, mažai 

motyvuojančias darbines 

užduotis. 
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kitokių optinių arba 

akustinių dirgiklių. 

Nesėkmių toleravimas Susidūręs su nesėkmėmis 

netenka vilties, nors reikia 

tik labai nedaug pastangų, 

kad užduotis galėtų būti 

vėl atliekama ir/arba 

vengia dirbti toliau, jeigu 

darbas nepasiseka iš karto 

ir/arba sėkminga darbinės 

užduoties pabaiga turi būti 

užtikrinta iš karto   

Geba po nesėkmės 

vėl iš naujo pradėti 

veiklą, jeigu tai 

nereikalauja didelių 

pastangų ir/arba 

sugeba po nesėkmės 

dar kelis kartus 

pabandyti atlikti tą 

darbą, tam, kad galėtų 

jį sėkmingai užbaigti. 

Geba atlikti darbus, 

kuriems nepasisekus, 

reikia įdėti dar daugiau 

pastangų ir/arba bando 

daug kartų, tol kol 

sėkmingai jį atlieka. 

Geba atlikti darbus, kuriems 

nepasisekus, reikia žymiai 

daugiau pastangų ir/arba 

įsipareigoja tą darbą atlikti, 

net, jeigu ta darbinė 

užduotis jau anksčiau 

nesėkmingai buvo 

atliekama.   

Savikontrolė Nesupranta savo klaidų 

ir/arba reikalinga 

nuolatinė kontrolė ir/arba 

savikritika yra visiškai 

neišreiškta ir/arba savo 

darbo rezultatą, ir savo 

darbo pasiekimus laiko 

puikiais ir nekritikuotinais 

arba labai blogais ir/arba 

savo veiklos kokybės iš 

vis negali įvertinti. 

Geba paragintas 

kritiškai stebėti ir 

tuomet jo vertinimas 

yra tendencingai 

korektiškas ir/arba 

gali kartais priimti 

sprendimus tik tais 

atvejais, kai galimi 

neteisingi sprendimai. 

Laikas nuo laiko savo 

iniciatyva peržiūri savo 

darbą ir/arba gali 

atpažinti ir pakoreguoti 

klaidas.     

Savarankiškai peržiūri savo 

veiklą ir/arba gali dažnai 

priimti sprendimus dėl 

veiklos pobūdžio, netgi jei 

jo klaidingas elgesys 

atneštų  nemažai žalos. 

Tvarkingumas Nesugeba laikyti darbui 

reikalingų medžiagų ir 

priemonių funkcionalioje 

būklėje ir/arba betvarkė 

darbo vietoje trukdo 

tinkamai atlikti darbą. 

Geba laikyti darbui 

reikalingas medžiagas 

ir darbo priemones 

funkcionalioje 

būklėje tik tuomet, 

kai jam yra tai 

nurodoma ir/arba 

būdingas priverstinis 

tvarkingumas. 

Darbo priemones ir 

darbui skirtą medžiagą 

savo iniciatyva laiko 

paruoštą darbui ir 

funkcionalioje būklėje. 

Darbo priemones ir darbui 

skirtą medžiagą laiko taip, 

kad ją bet kuriuo momentu 

galima būtų panaudoti 

darbui ir tokia tvarka, kuri 

leidžia bet kuriuo momentu 

kolegai perimti jo darbo 

vietą  ir/arba gali savo 

iniciatyva pasirūpinti  darbo 

priemonių ir darbo 

medžiagų techniniu 

aptarnavimu ir priežiūra.   

Punktualumas Dažnai nesugeba net 

apytikriai laikytis sutartų 

terminų. 

Kartais laikosi sutartų 

terminų. 

Visuomet laikosi 

sutartų terminų. 

 

Savarankiškumas Negali be nuolatinių 

nurodymų ir instrukcijų 

Geba atlikti viena su 

kita susijusias, 

Geba jam skirtos 

darbinės užduoties 

Geba suvokti, kurios 

tarpinės visos darbo 
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atlikti darbo ir/arba negali 

atlikti net 

elementariausios darbinės 

užduoties be pagalbos 

ir/arba nesugeba priimti 

paprasčiausių sprendimų. 

paprastas darbo 

užduotis tik pateikus 

išsamius nurodymus 

ir/arba gali priimti 

paprastus sprendimus. 

ribose inicijuoti savo 

atsakomybe tarpines 

užduotis ir jas atlikti 

ir/arba gali priimti 

sprendimus. 

užduoties dalys yra būtinos 

ir  savo kvalifikacijos ribose 

imasi jas atlikti. 

Kruopštumas Geba laikytis vos kelių, 

labai paprastų ir tikslių 

darbo atlikimo instrukcijų, 

atlikto darbo rezultatas tik 

apytikriai atitinka duotą 

pavyzdį. 

Geba laikytis 

nesudėtingų ir tikslių 

darbo atlikimo 

instrukcijų, galutinis 

atlikto darbo 

rezultatas atitinka 

duotą pavyzdį. 

Geba laikytis tik 

bendrais bruožais 

suformuluotų 

instrukcijų, darbo 

rezultatas atitinka 

tikslą. 

 

Geba atlikti darbus, 

reikalaujančius labai 

sąžiningo atlikimo, net ir 

tada, kai tikslių darbo eigos 

instrukcijų nėra. 

 

Atsakingumas Geba dirbti tik su 

nepavojingomis darbo 

priemonėmis ir darbo 

medžiagomis ir/arba jam 

turi būti suteikta saugesnė 

darbinė aplinka ir/arba 

bendradarbiaujant su 

kitais nėra patikimas. 

Geba laikytis tik 

nedaugelio susitarimų 

su kitais laiko ir 

darbo turinio 

klausimais ir/arba gali 

laikytis tik bendrų 

darbo saugos 

instrukcijų. 

Yra patikimas 

dalykinių bei laiko 

susitarimų su kitais 

prasme ir/arba gali 

laikytis specialių darbo 

saugos taisyklių ir/arba 

sąžiningai elgiasi su 

darbo priemonėmis. 

Visuomet yra patikimas 

susitarimų su kitais 

dalykine bei terminų 

prasme ir/arba gali 

sąžiningai elgtis su 

vertingomis arba 

pavojingomis darbo 

priemonėmis ir 

medžiagomis ir/arba gali 

perimti ir rimtas užduotis. 

Psichomotorinės 

savybės 

Paskata Labai apatiškas ir/arba be 

išorinių stimulų nesugeba 

ką nors padaryti  ir/arba 

neramus ir permainingas 

ir/arba nesugeba nieko 

padaryti gerai, taip, kad 

nesusilauktų kritikos. 

Darbą atlieka 

„mechaniniškai“, 

ir/arba turi būti dažnai 

aktyvinamas ir/arba 

agituojamas bei 

raginamas. 

Tikslingas, sistemingas 

veiklos pradėjimas 

ir/arba išorinė 

stimuliacija yra tik 

sąlyginai reikalinga. 

Tik labai retai reikalinga 

išorinė stimuliacija ir/arba 

dirba siekiant tikslo, 

sistemingai ir/arba rodo 

asmeninę iniciatyvą.   

Smulkioji motorika Negali atlikti jokių 

koordinuotų rankų bei 

pirštų judesių. 

Gali dirbti tik su 

vidutinio dydžio ir 

nesudėtingomis 

medžiagomis ir/arba 

gali atlikti darbus, 

reikalaujančius 

centimetrų tikslumo. 

Gali valingai ir 

kontroliuojamai atlikti 

rankų bei pirštų 

judesius esant  

vidutiniam  darbo 

tempui ir/arba dirbti 

milimetrų tikslumu.   

Gali dirbti su trapiomis, 

dūžtančiomis  arba labai 

smulkiomis medžiagomis 

milimetrų tikslumu. 

Reakcijos greitis Gali reaguoti tik į 

paprasčiausius, gerai 

žinomus signalus (kurtieji 

Gali kartais dirbti 

betarpiškai 

pavojingoje judančių 

Gali aptarnauti 

judančius 

mechanizmus arba 

Gali dirbti su pavojingais 

mechanizmais ar transporto 

priemonėmis, o taip pat su 
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ir turintys labai žymų 

neprigirdėjimo laipsnį – 

vaizdinius, vibracinius) 

ir/arba gali reaguoti tik 

labai ribotai ir/arba jam 

reikia labia daug laiko, 

kad sureaguotų. 

mechanizmų zonoje 

ir/arba gali tik iš 

dalies dirbti su 

pavojingomis 

medžiagomis ir 

instrumentais. 

transporto priemones 

ir/arba moka elgtis su 

pavojingomis 

medžiagomis ar 

instrumentais ir/arba 

gali greit sureaguoti, 

kai reikia išvengti 

gresiančios žalos.   

pavojingomis medžiagomis 

arba įrankiais.  

Komunikavimo 

gebėjimai/ žinių 

taikymas 

Skaičiavimas Skiria skaičius nuo kitų 

simbolių, gali skaičiuoti 

iki dešimties, gali atlikti 

nesudėtingus sudėties 

veiksmus iki dešimties. 

Skiria visus skaičius 

ir skaičiuoja beveik 

be klaidų, gali sudėti 

ir atimti, geba 

patikimai atlikti 

dalybos ir daugybos 

veiksmus iki 

dešimties, iki šimto 

užtrunka ilgiau. 

Yra įvaldęs 

pagrindinius 

skaičiavimo veiksmus 

ir sugeba teisingai per 

atitinkamą laiką 

išspręsti tekstinius 

uždavinius bei rečiau 

pasitaikančias 

matematines užduotis. 

Geba teisingai ir greitai 

išspręsti sudėtingas sąlygas 

ir sudėtingesnius tekstinius 

uždavinius, kurių 

sprendimui reikia atlikti 

daugiau skaičiavimo 

veiksmų, randa naujus 

sprendimo būdus 

nežinomiems uždaviniams 

išspręsti. 
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4.2. Specifiniai (klausos negaliai reikšmingi) psichosocialiniai gebėjimai 

4.2.1. Specifinių (klausos negaliai reikšmingų) psichosocialinių gebėjimų apibrėžimai 

 

Kognityvinės savybės: 

Girdimasis suvokimas – gebėjimas skirti ir atpažinti darbinei veiklai svarbius garsinius 

neverbalinius (nekalbinius) ir verbalinius (kalbinius) stimulus, suvokti jų reikšmę, suprasti garsinę 

informaciją. 

Regimasis suvokimas – gebėjimas skirti ir atpažinti darbinei veiklai svarbius vaizdinius, 

rašytinius stimulus, suvokti jų reikšmę, suprasti vaizdinę, rašytinę informaciją. 

Vaizdinė atmintis - gebėjimas įsiminti, saugoti ir reikiamu metu atgaminti su darbine veikla 

susijusią vaizdinę, rašytinę informaciją. 

 

Socialinės savybės: 

Kūno kalbos rodymas - gebėjimas teikti pranešimus prasmingais kūno judesiais: veido 

išraiška, rankos ir delno judesiais, poza15. 

 

Komunikavimo gebėjimai/ žinių taikymas: 

Žodinės kalbos taikymas: 

1. Sakytinės: 

 Kalbėjimas – sugebėjimas sakyti tiesioginės arba perkeltinės prasmės pranešimus, tariant 

žodžius, frazes ar ilgesnius fragmentus (pagal TFK, psl. 150). 

 Skaitymas iš lūpų – gebėjimas suvokti sakomą tekstą pagal matomus kalbos padargų 

judesius
16

. 

2. Rašytinės: 

 Rašymas – sugebėjimas vartoti simbolius ar kalbą informacijai perteikti, pvz., minčių ar idėjų 

užrašymas, laiško rašymas ranka (Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos 

klasifikacija. p. 143). 

 Skaitymas – sugebėjimas suprasti ir interpretuoti rašytinę kalbą (pvz., knygų, instrukcijų, 

laikraščių); šios veiklos tikslas – gauti žinių ar specifinės informacijos (Tarptautinė 

funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija. p. 143). 

Kalbėjimas gestų kalba - sugebėjimas suprasti ir perduoti tiesioginės arba perkeltinės 

prasmės pranešimus, naudojant gestų kalbą. 

                                                 
15

 Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija. PSO, 2004, p. 150 
16

 Specialiojo ugdymo pagrindai, 2003, psl. 325 
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4.2.2. Specifinių (klausos negaliai reikšmingų) psichosocialinių asmens gebėjimų vertinimo kriterijai 

 
 

 

 

Kognityvinės 

savybės 

Gebėjimai/ 

savybės 

1. (labai ribotas 

gebėjimas) 

2. (ribotas 

gebėjimas) 

3. (vidutinis 

gebėjimas) 

4. (didesnis už vidutinį 

gebėjimas) 

Girdimasis 

suvokimas 

Geba suvokti tik trumpus, 

nesudėtingus ir labai 

aiškius žodinius 

(garsinius)  nurodymus ir 

juos pritaikyti atliekdamas 

labai nesudėtingus darbus. 

Geba atpažinti ir suprasti 

keletą aiškių ir paprastų, 

iš anksto nurodytų, su 

darbine veikla susijusių 

garsinių signalų, kai tie 

patys signalai darbinėje 

veikloje kartojasi. 

 

Geba per trumpą 

laiką suprasti  ir 

pritaikyti darbe 

nesudėtingus 

vaidinius (garsinius) 

rašytinius nurodymus, 

esant sudėtingesnėms 

instrukcijoms  reikia 

pagalbos. Geba 

atpažinti, suprasti 

ribotą kiekį skirtingų 

vaidinių signalų, 

kurie yra gerai 

girdimi bei juos 

nesudėtinga atskirti 

vieną nuo kito. 

Geba pakankamai 

greitai suprasti 

žodinius (garsinius) 

nurodymus bei 

instrukcijas, susieti 

išgirstą informaciją su 

veikla. Geba tuo pat 

metu atpažinti iš 

skirtingų vietų 

sklindančius garsinius 

signalus, suprasti iš 

skirtingų informacijos 

šaltinių sklindančius 

skirtingų rūšių 

garsinius signalus bei 

iš visų garsinių signalų 

atskirti darbinei veiklai 

svarbius signalus 

Geba greitai ir teisingai 

suprasti sudėtingas žodines 

(garsines) instrukcijas ir 

tinkamai, teisingai jas 

pritaiko. Geba skirti, 

atpažinti ir suprasti vienu 

metu sklindančius panašius 

garsinius signalus arba gerai 

skirti darbui reikšmingus 

garsinius signalus, esant 

darbinės aplinkos triukšmui 

Regimasis 

suvokimas 

Geba suvokti tik trumpus, 

nesudėtingus ir labai 

aiškius vaidinius 

(rašytinius)  nurodymus ir 

juos pritaikyti atliekdamas 

labai nesudėtingus darbus. 

Geba atpažinti ir suprasti 

keletą aiškių ir paprastų, 

iš anksto nurodytų, su 

darbine veikla susijusių 

vaidinių signalų, kai tie 

patys signalai darbinėje 

Geba per trumpą 

laiką suprasti  ir 

pritaikyti darbe 

nesudėtingus žodinius 

(garsinius) 

nurodymus, esant 

sudėtingesnėms 

instrukcijoms  reikia 

pagalbos.  

Geba atpažinti, 

suprasti ribotą kiekį 

skirtingų garsinių 

Geba pakankamai 

greitai suprasti 

vaidinius (rašytinius) 

nurodymus bei 

instrukcijas, susieti 

pamatytą informaciją 

su veikla. 

 Geba tuo pat metu 

atpažinti skirtingus 

vaizdinius signalus, 

suprasti iš skirtingų 

informacijos šaltinių 

Geba greitai ir teisingai 

suprasti sudėtingas vaidines 

(rašytines) instrukcijas ir 

tinkamai, teisingai jas 

pritaiko. 

Geba skirti, atpažinti ir 

suprasti vienu metu 

sklindančius panašius 

vaizdinius signalus arba 

gerai skirti darbui 

reikšmingus vaizdinius 

signalus. 
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veikloje kartojasi. 

 

signalų, kurie yra 

gerai girdimi bei juos 

nesudėtinga atskirti 

vieną nuo kito. 

sklindančius skirtingų 

rūšių vaizdinius 

signalus bei iš visų 

vaizdinių signalų 

atskirti darbinei veiklai 

svarbius signalus. 

Vaizdinė 

atmintis 

Geba įsiminti paprastus ir 

trumpus vaizdinius 

(rašytinius) nurodymus, 

susijusius su 

pasikartojančia veikla. 

 

Geba įsiminti 

nesudėtingus, 

trumpus  vaidinius 

(rašytinius) 

nurodymus, 

naują vaizdinę 

informaciją įsisavina 

lėtai, vienu metu 

įsiminti daugiau 

elementų sudėtinga. 

Geba įsiminti 

sudėtingesnę vaidinę 

(rašytinę) informaciją, 

instrukcijas ir per 

tinkamą laiko tarpą tai 

atsiminti. Geba vienu 

metu įsiminti daugelį 

su darbu susijusių 

dalykų. 

Geba įsiminti 

daugiareikšmę vaizdinę 

(rašytinę) informaciją  

ilgesnį (reikalingą) laiką ir 

ją tinkamai pritaikyti 

darbinėje veikloje. 

Komunikavimo 

gebėjimai/ žinių 

taikymas 

Kalbėjimas Taria atskirus žodžius 

taip, kad jų negalima 

suprasti. 

Nesudėtingi tekstai 

yra taip pasakomi, 

kad iš jų galima 

suprasti turinio esmę. 

Geba perteikti žodžiu 

bet kuriuos tekstus taip, 

kad jų turinys be jokių 

sunkumų bus 

suprantamas. 

Geba suprantamai, tinkamu 

greičiu ir nedarydamas 

gramatinių klaidų kalbėti 

sudėtingais sakiniais ir 

teisingai vartoti daug 

tarptautinių žodžių bei 

dalykinių terminų. 

Skaitymas iš 

lūpų 

Supranta iš lūpų tik 

atskirus garsus, paprastus, 

pavienius žodžius. 

Iš lūpų suvokia 

daugumą žodžių ir 

geba suprasti 

nesudėtingus 

sakinius. 

Iš lūpų geba perskaityti 

tekstus, jų turinys yra 

gerai suprantamas. 

Geba suprasti 

sudėtingesnius tekstus.  

Rašymas Skiria raides nuo kitų 

simbolių, geba rašyti 

raides ir žodžius, kurių 

rašybą yra gerai įvaldęs, 

geba nurašyti paprastus 

žodžius nuo pavyzdžio. 

Geba pakankamai 

suprantamai parašyti 

bet kokius žodžius ir 

nesudėtingus 

sakinius, 

gali užrašyti ilgesnius 

sakinius, jei yra 

duotas pavyzdys. 

Geba dažniausiai 

gramatiškai teisingai ir 

be rašybos klaidų, 

teksto forma perteikti 

raštu dalykinę 

informaciją. 

Geba sudėtingesnę dalykinę 

informaciją perteikti raštu, 

be gramatinių klaidų ir 

tinkamai suformuluotą. 
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Skaitymas Pažįsta atskiras raides ir 

žodžius, geba gerai 

suprasti žodžius, kuriuos 

prieš tai mokėsi skaityti. 

 

Geba atpažinti bet 

kokius žodžius ir 

supranta jų reikšmę, 

geba suvokti trumpus, 

nesudėtingus sakinius 

ir tekstus. 

Geba perskaityti bet 

kokius tekstus taip, kad 

jų turinys yra 

pakankamai gerai 

suprantamas. 

Geba iš karto suprasti 

sudėtingus tekstus su 

daugybe tarptautinių žodžių 

arba retai naudojamų 

sąvokų ir ilgų, susidedančių 

iš kelių sudėtingų sakinių. 

Kalbėjimas 

gestų kalba 

Informacijai perteikti 

nenaudoja gestų kalbos. 

Nesudėtingą 

informaciją gali 

perteikti naudodamas 

gestų kalbą, tačiau tai 

daro lėtai. 

Geba gestų kalba 

perteikti ir supranta 

informaciją. 

Geba pakankamai aiškiai ir 

greitai gestų kalba perteikti 

ir suprasti ir sudėtingesnę 

informaciją. 
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4.3. Bendrasis asmens funkcinis pajėgumas/fizinės savybės, reikalingos darbui 

4.3.1. Bendrųjų asmens funkcinio pajėgumo/fizinių savybių, reikalingų darbui, 

apibrėžimai 

 

Kūno padėtis  

 Sėdėjimas - tai sugebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį, kai sėdmuo yra 

atremtas į sėdėjimui pritaikytą vietą (IMBA).  

(Pagal TFK - sėdėjimas – sugebėjimas atsisėsti arba sėdimą padėtį pakeisti į kitą padėtį, 

pvz., atsistoti arba atsigulti [ psl. 154]). 

 Stovėjimas – tai sugebėjimas įgauti ir išlaikyti vertikalią kūno padėtį ištiestomis 

kojomis (IMBA). 

( Pagal TFK - stovėjimas – tai sugebėjimas atsistoti arba stovimą padėtį pakeisti į kitą 

padėtį, pvz., atsigulti arba atsisėsti [ psl. 155]). 

 Klūpėjimas - tai sugebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį, kai vienos arba 

abiejų kojų keliai ir pirštai remiasi į grindis ir išlaiko kūno svorį (IMBA). 

(Pagal TFK - klūpėjimas – tai sugebėjimas atsiklaupti ir atsikelti, t.y. kūno svorį perkelti 

ant kelių ir sulenktų kojų (pvz., meldžiantis), klūpimą padėtį pakeisti į kitą, pvz., atsistoti [psl. 

154]). 

 Tupėjimas - tai sugebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį, kai abiejų kojų 

čiurnos, kelių ir klubų sąnariai yra sulenkti ir kūno svorį išlaiko tik pėdų pagalvėlės ir pirštai (arba 

visa pėda (IMBA). 

(Pagal TFK - tupėjimas – sugebėjimas atsitūpti ir atsistoti, susiriesti pritraukiant blauzdas 

prie šlaunų arba „sėdėti“ ant kulkšnių, t.y. panašiai į tuštinimosi ant lygaus paviršiaus poza, arba 

tupimos padėties pakeitimas į kitą, pvz., atsistojimas iš tupimos padėties [psl. 154]). 

 Gulėjimas - tai sugebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį, kai liemuo ir kojos 

guli ant grindų (žemės). Galima gulėti ant pilvo, nugaros ir šono (IMBA). 

(Pagal TFK - gulėjimas – tai sugebėjimas atsigulti ir atsikelti, arba pakeisti kūno padėtį iš 

horizontalios į kitą, pvz., stovimą ar sėdimą [28, psl. 154]). 

 Darbas palinkus / pasilenkus – tai sugebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį, 

kai viršutinė kūno dalis yra palinkusi mažesniu nei 30° kampu ir pasilenkusi didesniu nei 30° 

kampu (IMBA). 

(Pagal TFK - pasilenkimas – sugebėjimas kūno palenkti žemyn arba į šonus, pvz., 

nusilenkimas, daikto nuo grindų paėmimas [psl. 154]). 
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 Priverstinė rankų padėtis – tai sugebėjimas dirbti laisvai judančiomis rankomis (be 

atraminio paviršiaus), ištiestomis į priekį, virš pečių ir / arba galvos (IMBA). 

 

Judamumas/ kūno padėties keitimas 

 Ėjimas - tai sugebėjimas nueiti tam tikrą kelio atkarpą, nesinaudojant viršutinėmis 

galūnėmis (IMBA). 

 Lipimas - tai sugebėjimas įveikti nedideles kliūtis ar laiptus (IMBA). 

(Pagal TFK - ėjimas / lipimas – sugebėjimas judėti paviršiumi kojomis taip, kad kojos 

pakaitomis remiasi į pagrindą, t.y. judėjimas žingsnis po žingsnio, pvz., paprastas ar lėtas 

vaikščiojimas, ėjimas pirmyn, atgal arba šonu [psl. 160]). 

 Kopimas - tai sugebėjimas įveikti aukščių skirtumą pasitelkiant viršutines ir apatines 

galūnes, pvz., kopėčiomis arba pastoliais (IMBA). 

(Pagal TFK - kopimas – sugebėjimas judėti visu kūnu aukštyn arba žemyn, su kliūtimis 

arba be jų, pvz., lipti kopėčiomis, laiptais, trapais ar ant kelkraščio, kopti uolomis [psl. 161]). 

 Ropojimas / šliaužimas - tai sugebėjimas plaštakų ir kojų pagalba, gulint ant pilvo 

arba nugaros, arba „keturpėsčia” judėti pirmyn, pvz., atliekant montažo ir remonto darbus kanalų 

statyboje (IMBA). 

(Pagal TFK - ropojimas / šliaužimas – sugebėjimas judėti kniūbsčia iš vienos vietos į kitą 

remiantis delnais, delnais ir rankomis, keliais [psl. 161]). 

 

Kūno dalių judesiai 

 Galvos / kaklo judesiai – tai sugebėjimas atlikti įvairius galvos ir kaklo judesius – 

sukamuosius, lenkiamuosius, tempiamuosius (IMBA). 

 Liemens judesiai – tai sugebėjimas atlikti įvairius liemens judesius – sukamuosius- 

sėdint, stovint, lenkimo ir išsitiesimo judesius (IMBA). 

 Rankų judesiai – tai sugebėjimas atlikti visus su judėjimu ir jėgos panaudojimu 

susijusius veiksmus, kurie reikalauja abiejų arba vienos rankos panaudojimo (IMBA). 

(Pagal TFK - naudojimasis ranka – koordinuotų judesių atlikimas rankomis ir plaštaka 

judinant objektus arba manipuliuojant jais, pvz., durų rankenos pasukimas, daikto metimas arba jo 

pagavimas. Apima: objektų traukimą ir stūmimą; siekimą; plaštakos ir rankų pasukimą ir 

sukiojimą; traukimą; pagavimą [psl. 161]). 

 Plaštakos/pirštų judesiai – tai sugebėjimas atlikti įvairius plaštakos/pirštų judesius – 

suėmimą, sugriebimą, spaudimą, sukimą (IMBA). 
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(Pagal TFK - naudojimasis plaštaka tiksliems veiksmams – koordinuotų veiksmų atlikimas 

plaštaka ar pirštais, atsirenkant daiktus, jais manipuliuojant arba juos atlaisvinant, pvz., monetų 

nuo stalo surinkimas, laikrodžio rodyklės nustatymas, rankenos pasukimas. Apima: atsirinkimą, 

(su)griebimą, manipuliavimą ir atlaisvinimą [psl. 161]). 

 Kojos/pėdos judesiai – tai sugebėjimas atlikti įvairius kojos / pėdos judesius – kojų 

sulenkimą ir ištiesimą per kelius, sukamuosius, spaudžiamuosius pėdų judesius (IMBA). 

 

Kompleksinės fizinės savybės 

 Kėlimas – tai sugebėjimas rankų pagalba pakelti ir vėl nuleisti (sugrąžinti į pirminę 

padėtį) daiktus (IMBA). 

(Pagal TFK - pakėlimas – sugebėjimas objektą paimti ir perkelti iš mažesnio į didesnį 

aukštį, pvz., stiklinės pakėlimas nuo stalo [psl. 161]). 

 Nešimas – tai sugebėjimas laikyti ir transportuoti daiktus panaudojant kūno jėgą 

(IMBA). 

 Stūmimas / traukimas – tai sugebėjimas judinti daiktą jį stumiant / spaudžiant arba 

traukiant (IMBA). 

 Fizinė ištvermė – tai sugebėjimas kuo ilgiau išlaikyti fizinį pajėgumą, pasipriešinti 

nuovargiui ir kuo greičiau atsistatyti (regeneruotis), o taip pat pakelti skirtingos trukmės ir 

intensyvumo kardio - pulmonalinės sistemos (širdies-plaučių sistemos) apkrovas (IMBA). 

(Pagal TFK - fizinės ištvermės funkcijos – kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių sistemų 

funkcijos, padedančios atlaikyti fizinį krūvį. Apima fizinė ištvermės, aerobinio pajėgumo, 

gyvybinės jėgos ir nuvargstamumo funkcijas [psl. 93]). 

 Pusiausvyra – tai sugebėjimas valdyti kūno svorio centro pusiausvyrą nejudant 

(statinė pusiausvyra) ir judant (dinaminė pusiausvyra) (IMBA). 

(Pagal TFK priskiriama Prieangio funkcijoms – vidinės ausies funkcijos, susijusios su 

poza, pusiausvyra ir judėjimu. Apima pozos ir jos jutimo funkcijas, kūno pusiausvyros ir judėjimo 

funkcijas [psl. 79]). 

 

Informacijos priėmimo/ perdavimo gebėjimai 

Gestai/mimika - tai sugebėjimas perduoti informaciją veido(išraiškomis) arba kūno 

judesiais ir kūno poza nesinaudojant artikuliacija (IMBA). 

4.3.2. Bendrųjų asmens funkcinio pajėgumo/fizinių savybių, reikalingų darbui, vertinimo 

kriterijai 
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 Gebėjimai/ 

savybės 

0. (Gebėjimo 

nėra) 

1. (labai ribotas 

gebėjimas) 

2. (ribotas gebėjimas) 3.(vidutinis gebėjimas) 4. (didesnis už vidutinį 

gebėjimas) 

Kūno padėtis Sėdėjimas Negali atsisėsti Negali atlikti darbo 

sėdimoje padėtyje ilgiau, 

kaip 10 min. 

Negali atlikti darbo 

sėdimoje padėtyje ilgiau, 

kaip 20 min. Reikalingos 

papildomos priemonės. 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų gali atlikti 

darbą sėdimoje padėtyje 

30 min. Galimos sėdimos 

padėties keitimo 

variacijos. 

Atlieka darbą sėdint be 

apribojimų ir pagalbinių 

priemonių 30 min. ir 

ilgiau. Neišsako ir 

nestebimi padėties 

pakeitimo poreikiai 

 Stovėjimas Negali atlikti 

judesio. 

Negali atlikti darbo 

stovimoje padėtyje ilgiau, 

kaip 10 min. 

Negali atlikti darbo 

stovimoje padėtyje ilgiau, 

kaip 20 min. Reikalingos 

papildomos priemonės 

darbui stovimoje padėtyje 

atlikti. 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų gali atlikti 

darbą stovimoje padėtyje 

30 min. Galimos stovimos 

padėties keitimo 

variacijos. 

Atlieka darbą stovint be 

apribojimų ir pagalbinių 

priemonių 30 min. ir 

ilgiau. Neišsako ir 

nestebimi padėties 

pakeitimo poreikiai. 

 Klūpėjimas/ 

tupėjimas 

Negali atlikti 

judesio. 

Negali atlikti darbo 

klūpint ilgiau, kaip 2 min. 

ar tupint ilgiau, kaip 20 s. 

Be pagalbos negali įgauti 

užduočiai reikalingos 

kūno padėties, reikalingos 

papildomos priemonės 

išlaikant padėtį. 

Negali atlikti darbo 

klūpint ilgiau, kaip 4 min. 

ar tupint 40 s. Reikalingos 

pagalbinės atramos 

priemonės įgaunant 

užduočiai reikalingą kūno 

padėtį ar ją išlaikant. 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų gali atlikti 

klūpint 5 min. ar tupint 60 

s. Galimos padėties 

keitimo variacijos, 

įgaunant užduočiai 

reikalingą kūno padėtį, 

galimas nežymus 

prisilaikymas atramos, bet 

įgavus padėtį atrama 

nereikalinga. 

Atlieka darbą klūpint be 

apribojimų ir pagalbinių 

priemonių 5 min., tupint 

60 s. ir ilgiau. Gali be 

apribojimų keisti kūno 

padėtį iš stovimos 

atsitūpti/atsiklaupti, 

išlaikyti padėtį 

nesinaudodamas 

pagalbinėmis atramos 

priemonėmis. Neišsako ir 

nestebimi padėties 

pakeitimo poreikiai. 

 Gulėjimas Negali atlikti 

judesio. 

Užduoties atlikimas 

apsunkintas 

dėl subjektyvių priežasčių: 

ryškaus skausmo, 

kontraindikacijų gulėti 

tam tikroje padėtyje. 

Įgaunant padėtį ir keičiant 

padėtis reikalinga pagalba. 

Gali atlikti užduotį, bet 

negali atlikti ilgalaikio 

darbo gulimoje padėtyje 

(≤ 10 min.). Reikalingos 

papildomos priemonės 

keičiant padėtis. 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų gali atlikti 

darbą gulimoje padėtyje ≥ 

10 min. kelis kartus per 

dieną. Galimos gulimos 

padėties keitimo 

variacijos. Užduotis 

atliekama ant lygaus, 

stabilaus ir minkšto 

pagrindo. 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų gali atlikti 

darbą gulimoje padėtyje 

10 - 20 min. kelis kartus 

per dieną. Galimos 

gulimos statinės padėtys ir 

padėties keitimo 

variacijos. Gali atlikti 

darbą gulint ant bet kokio 

pagrindo (slidaus, 

nestabilaus, kieto, 

nelygaus). Neišsako ir 

nestebimi padėties 
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pakeitimo poreikiai. 

 Darbas palinkus/ 

pasilenkus 

Negali atlikti 

judesio. 

Negali atlikti darbo 

sėdint/stovint pasilenkus 

30 laipsnių kampu ilgiau, 

kaip 2 min. Be pagalbos 

negali įgauti užduočiai 

reikalingos kūno padėties, 

reikalingos papildomos 

priemonės išlaikant padėtį 

(remiasi rankomis), dažnai 

keičia padėtį. 

Negali atlikti darbo 

sėdint/stovint pasilenkus 

30 laipsnių kampu ilgiau, 

kaip 4 min. Dažnai keičia 

padėtį, stebimas kojų ar 

nugaros nuovargis. Padėtį 

sėdint išlaiko lengviau nei 

stovint. 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų gali atlikti 

darbą stovint/sėdint 

pasilenkus 30 laipsnių 

kampu 5 min. Galimos  

padėties keitimo 

variacijos, gali tiesinti 

nugarą nekeičiant 

padėties. Galimas darbas 

arti kūno su lengvu ir 

vidutiniu svoriu bei be 

svorio toliau nuo kūno. 

Atlieka darbą 

stovint/sėdint pasilenkus 

30 laipsnių kampu be 

apribojimų ir pagalbinių 

priemonių 5 min. ir ilgiau. 

Gali išlaikyti padėtį 

nesinaudodamas 

pagalbinėmis atramos 

priemonėmis. Neišsako ir 

nestebimi padėties 

pakeitimo poreikiai. Gali 

atlikti darbą pasilenkus 

arti kūno su sunkiu svoriu 

bei toliau nuo kūno su 

lengvu ir vidutiniu svoriu. 

 Priverstinė rankų 

padėtis 

Negali atlikti 

judesio. 

Negali atlikti dinaminio ir 

statinio darbo pakeltomis 

rankomis akių lygyje 

ilgiau, kaip 2 min. Dažnai 

keičia kūno padėtis. 

Negali atlikti dinaminio 

darbo pakeltomis 

rankomis akių lygyje 

ilgiau, kaip 4 min. Gali 

išlaikyti rankas statinėje 

padėtyje. Dažnai keičia 

padėtį, stebimas rankų ar 

nugaros nuovargis. 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų gali atlikti 

dinaminį ir statinį darbą 

pakeltomis rankomis 5 

min. Naudojamos 

stambios ir smulkios 

detalės. Galimos  padėties 

keitimo variacijos, gali 

keisti rankų sąnarių 

kampus nekeičiant 

padėties. Galimas darbas 

arti kūno su lengvu ir 

vidutiniu svoriu bei be 

svorio toliau nuo kūno. 

Atlieka statinį ir dinaminį 

darbą pakeltomis 

rankomis akių lygyje ir 

aukščiau be apribojimų ir 

pagalbinių priemonių 5 

min. ir ilgiau. Galimos 

liemens ir kaklo 

priverstinės padėtys. 

Neišsako ir nestebimi 

padėties pakeitimo 

poreikiai. Gali atlikti 

darbą pakeltomis 

rankomis akių lygyje ir 

aukščiau arti kūno su 

sunkiu svoriu bei toliau 

nuo kūno su lengvu ir 

vidutiniu svoriu. 

Judamumas/ 

kūno padėties 

keitimas 

Ėjimas/ 

lipimas 

Negali atlikti 

judesio. 

Negali nueiti daugiau, 

kaip 100-150 m. be 

poilsio. Užlipa/nulipa ≤ 50 

laiptų Eidamas 150-200 

m., užlipus ≤ 70 laiptų 

neišlaiko tempo, lėtėja, 

neadekvačiai kyla ŠSD. 

Negali nueiti daugiau, 

kaip 200-300 m. be 

poilsio. Užlipa/nulipa ≤ 70 

laiptų. Eidamas 300-400 

m., užlipus ≤ 100 laiptų 

neišlaiko tempo, lėtėja, 

neadekvačiai kyla ŠSD. 

Eina 400 m. be poilsio. 

Užlipa/nulipa 100 laiptų. 

Eidamas išlaiko vienodą 

tempą, ŠSD kyla 

adekvačiai. Esant reikalui 

gali laikytis vieno turėklo, 

lipa keičiant kojas. 

Gali eiti 400 m., užlipti/ 

nulipti 100 laiptų ir 

daugiau be poilsio. 

Eidamas išlaiko vienodą 

tempą, ŠSD kinta 

neryškiai. Darbas 

nesukelia nuovargio. Gali 
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Laikosi abiem rankom, 

lipa pristatomu žingsniu. 

Laikosi abiem rankom, 

lipa keičiant kojas. 

laikytis vieno turėklo, lipa 

keičiant kojas.  

 Kopimas Negali atlikti 

judesio 

Užlipa/nulipa kopėčiomis 

≤ 30 pakopų. Neišlaiko 

tempo, lėtėja, 

neadekvačiai kyla ŠSD. 

Rankų ir kojų judesiai 

nekoordinuoti, judėjimas 

nesaugus, lipa pristatomu 

žingsniu. Neišlaiko 

pusiausvyros, išsako 

baimę. 

Užlipa/nulipa kopėčiomis 

≤ 40 pakopų. Neišlaiko 

tempo, lėtėja, 

neadekvačiai kyla ŠSD. 

Rankų ir kojų judesiai 

nekoordinuoti, judėjimas 

nesaugus, lipa keičiant 

kojas. kartais neišlaiko 

pusiausvyros. 

Užlipa/nulipa kopėčiomis 

40 pakopų. Išlaiko 

vienodą tempą, ŠSD kyla 

adekvačiai. Rankų ir kojų 

judesiai koordinuoti, lipa 

keičiant kojas. Kartais 

neišlaiko pusiausvyros. 

Gali užlipti/nulipti 

kopėčiomis 40 pakopų ir 

daugiau. Išlaiko vienodą 

tempą, ŠSD kyla 

nežymiai. Rankų ir kojų 

judesiai koordinuoti, lipa 

keičiant kojas. Išlaiko 

pusiausvyrą. 

 Ropojimas/ 

šliaužimas 

Negali atlikti 

judesio. 

Ropoja ≤ 6 m. Be 

pagalbos negali įgauti 

užduočiai reikalingos 

padėties (atsiklaupti/ 

atsistoti). Rankų ir kojų 

judesiai nekoordinuoti 

arba naudojasi ne visomis 

galūnėmis.  

Ropoja ≤ 9 m. Įgaunant 

užduočiai reikalingą 

padėtį reikalingos 

pagalbinės atramos 

priemonės (atsiklaupiant/ 

atsistojant). Rankų ir kojų 

judesiai nekoordinuoti, 

naudojasi visomis 

galūnėmis. 

Ropoja 9 m. be 

apribojimų. Atsiklaupiant/ 

atsistojant nereikalingos 

pagalbinės atramos 

priemonės. Rankų ir kojų 

judesiai koordinuoti. 

Gali ropoti ≥ 9 m. be 

apribojimų. 

Atsiklaupiant/atsistojant 

nereikalingos pagalbinės 

atramos priemonės. Rankų 

ir kojų judesiai 

koordinuoti. 

Kūno dalių 

judesiai 

Galvos/kaklo 

judesiai 

Negali atlikti 

judesio 

Negali atlikti vieno iš trijų 

vertinamų judesių. Dažnai 

keičiant galvos padėtį 

stebimas nuovargis. 

Judėjimas nekoordinuotas. 

Susipažinęs su užduotimi 

bei naudojamomis 

priemonėmis dažnai 

neišlaiko teisingos judesio 

krypties. 

Atlieka visus vertinamus 

judesius, bet dažnai 

keičiant galvos padėtį 

stebimas nuovargis. 

Stebimas vienos pusės 

kaklo ribotumas. Judesys 

koordinuotas. Susipažinęs 

su užduotimi bei 

naudojamomis priemonė-

mis kartais neišlaiko 

teisingos judesio krypties. 

Atlieka visus vertinamus 

judesius be didesnių 

pastangų. Užduotis 

nesukelia diskomforto. 

Abi kūno pusės 

koordinuotos. Galvos, 

kaklo judesiai laisvi, 

neapriboti. Susipažinęs su 

užduotimi bei 

naudojamomis 

priemonėmis labai retai 

neišlaiko teisingos judesio 

krypties. 

Gali atlikti norimą kiekį 

kaklo judesių be pastangų, 

nepriklausomai nuo 

judesio greičio bei 

dažnumo. Galvos, kaklo 

judesiai laisvi, neapriboti. 

Judėjimas koordinuotas. 

Galimos padėties keitimo 

variacijos. Susipažinęs su 

užduotimi bei naudojamo-

mis priemonėmis išlaiko 

teisingą judesio kryptį. 

 Liemens judesiai Negali atlikti 

judesio. 

Atlieka ≤ 20 liemens 

posūkių sėdint/stovint 

perkeliant labai lengvus 

daiktus priešinga 

sukimuisi ranka. Stebimas 

galvos, pečių juostos, 

Atlieka ≤ 30 liemens 

posūkių sėdint/stovint 

perkeliant lengvus daiktus 

priešinga sukimuisi ranka. 

Stebimas vienos pusės 

galvos, pečių juostos, 

Atlieka 30 liemens 

posūkių sėdint/ stovint 

perkeliant lengvus ir 

vidutinio sunkumo daiktus 

priešinga sukimuisi ranka. 

Galvos, kaklo, limens 

Gali atlikti ≥ 30 liemens 

posūkių sėdint/ stovint 

perkeliant vidutinio 

sunkumo ir sunkius 

daiktus priešinga 

sukimuisi ranka. Galvos, 
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liemens ribotumas. Dažnai 

keičia kūno padėtis. 

Judėjimas nekoordinuotas. 

Susipažinęs su užduotimi 

bei naudojamomis 

priemonėmis dažnai 

neišlaiko teisingos judesio 

krypties. 

liemens ribotumas. 

Judėjimas nekoordinuotas. 

Susipažinęs su užduotimi 

bei naudojamomis 

priemonėmis, kartais 

neišlaiko teisingos judesio 

krypties. 

judesiai laisvi, neapriboti. 

Judėjimas koordinuotas. 

Susipažinęs su užduotimi 

bei naudojamo-mis 

priemonėmis labai retai 

neišlaiko teisingos judesio 

krypties. 

kaklo, limens judesiai 

laisvi, neapriboti. 

Judėjimas koordinuotas. 

Susipažinęs su užduotimi 

bei naudojamo-mis 

priemonėmis išlaiko 

teisingą judesio kryptį. 

 Rankų judesiai Negali atlikti 

judesio. 

Nepilna judesių amplitudė 

pečių juostos sąnariuose 

(normos ribos: lenkimas 

180, tiesimas 60, 

atitraukimas 180, vidinė 

rotacija 90, išorinė rotacija 

90, dilbio pronacija 80, 

dilbio supinacija 90 

laipsnių) atliekant judesius 

be svorio. Neišlaiko 

pusiausvyros atlikdamas 

judesius. Atliekant 

judesius stebimas abiejų 

rankų tarpusavio 

nekoordinuotumas. 

Judesius atlieka pilna 

amplitude. Galimas vienos 

rankos ribotumas. Negali 

atlikti judesių pilna 

amplitude su labai lengvu 

svoriu. Judesiai 

koordinuoti, bet atliekant 

siekimą stebimas 

pusiausvyros sutrikimas. 

Be apribojimų atlieka 

judesius rankomis su 

lengvu svoriu tiek arti, 

tiek toliau nuo kūno. 

Judesiai koordinuoti. 

Atliekant siekimą išlaiko 

pusiausvyrą bet kokioje 

kūno padėtyje. 

Be apribojimų atlieka 

judesius rankomis su 

vidutiniu ir sunkiu svoriu 

tiek arti, tiek toliau nuo 

kūno. Judesiai 

koordinuoti. Atlikdamas 

siekimo judesius išlaiko 

pusiausvyrą 

nepriklausomai nuo kūno 

padėties. Gali keisti kūno 

padėtis atlikdamas 

judesius rankomis. 

 Plaštakos/ pirštų 

judesiai 

Negali atlikti 

judesio. 

Penkių pozicijų, matuojant 

Jamar dinamometru, rankų 

griebimo jėga ryškiai 

žemiau normos. Judesiai 

nekoordinuoti. 

Plaštakų/pirštų patologija 

(deformacijos), dėl kurių 

apsunkintas maksimalios 

jėgos išmatavimas. 

Galimos kelios rankų 

griebimo matavimo 

pozicijos normos ribose, o 

kelios žemiau normos, 

matuojant Jamar 

dinamometru. Nežymus 

judesių koordinacijos 

sutrikimas. Plaštakų/pirštų 

patologija (deformacijos), 

dėl kurių apsunkintas kai 

kurių pozicijų 

maksimalios jėgos 

išmatavimas. 

Penkių pozicijų, matuojant 

Jamar dinamometru, rankų 

griebimo jėga normos 

ribose. Judesiai 

koordinuoti. Plaštakų 

biomechanika normali. 

Penkių pozicijų, matuojant 

Jamar dinamometru, rankų 

griebimo jėga virš normos. 

Judesiai koordinuoti. 

Plaštakų biomechanika 

normali. 

 Kojos/ pėdos 

judesiai 

Negali atlikti 

judesio. 

Atlieka ≤ 10 pritūpimų 

Neišlaiko tempo, 

neadekvačiai kyla ŠSD. 

Judesiai nekoordinuoti. 

Atlieka ≤ 20 pritūpimų. 

Neišlaiko tempo, lėtėja, 

neadekvačiai kyla ŠSD. 

Judesiai nekoordinuoti. 

Atlieka 20 pritūpimų be 

ryškių apribojimų. Išlaiko 

vienodą tempą, ŠSD kyla 

adekvačiai. Judesiai 

Gali atlikti 20 ir daugiau 

pritūpimų be apribojimų. 

Išlaiko vienodą tempą, 

ŠSD kyla nežymiai. 
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Reikalinga atrama 

pusiausvyrai išlaikyti. 

Neapskaičiuoja atstumo 

iki žemės. Pėdų patologija 

(deformacijos), dėl kurios 

apsunkintas judesio 

atlikimas. 

Reikalinga atrama 

pusiausvyrai išlaikyti. 

Neapskaičiuoja atstumo 

iki žemės. Pėdų 

biomechanika normali. 

koordinuoti. Galima 

atrama pusiausvyrai 

išlaikyti, bet nebūtina. 

Judesys tolygus. Pėdų 

biomechanika normali. 

Judesiai koordinuoti. 

Pusiausvyrą išlaiko 

tolygiai. Pėdų 

biomechanika normali. 

Kompleksinės 

fizinės 

savybės 

Kėlimas Negali atlikti 

judesio. 

Atlieka judesius stovint ar 

sėdint su labai lengvu ir/ar 

lengvu svoriu dviem/viena 

ranka. Nepilna judesių 

amplitudė pečių juostos, 

alkūnės, riešų sąnariuose 

atliekant judesius. Judesiai 

galimi tik arti kūno. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa, ją vartant, 

liečiant, įvertinęs jos dydį, 

svorį, formą, negali atlikti 

užduoties naudodamas 

standartinę įrangą. 

Judesiai netikslūs: negali 

padėti talpos tiksliai į tam 

skirtą vietą. Neišlaiko 

pusiausvyros atlikdamas 

judesius. Atliekant 

judesius stebimas abiejų 

rankų tarpusavio 

nekoordinuotumas. 

Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

nesaugiai. 

Atlieka judesius stovint su 

lengvu ir/ar vidutiniu 

svoriu dviem/viena ranka. 

Judesius atlieka pilna 

amplitude. Judesiai galimi 

tiek arti, tiek toliau nuo 

kūno. Susipažinęs su 

įranga: svorio talpa,  ją 

vartant, liečiant, įvertinęs 

jos dydį, svorį, formą 

atlieka užduotį 

naudodamas standartinę 

įrangą. Esant vienos 

rankos ribotumui atlieka 

užduotį viena ranka 

naudodamas pritaikytą 

įrangą. Judesiai netikslūs: 

kartais klysta padėdamas 

talpą į tam skirtą vietą. 

Pusiausvyros sutrikimai 

neryškūs. Abiejų rankų 

judesiai koordinuoti. 

Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

Atlieka judesius stovint su 

vidutiniu ir/ar sunkiu 

svoriu abiem rankom. 

Judesiai galimi tiek arti, 

tiek toliau nuo kūno. 

Judesius atlieka pilna 

amplitude. Susipažinęs su 

įranga: svorio talpa, ją 

vartant, liečiant, įvertinęs 

jos dydį, svorį, formą 

atlieka užduotį 

naudodamas standartinę 

įrangą. Judesiai tikslūs: 

galimi nežymūs tikslumo 

sutrikimai, atliekant 

užduotį su sunkiu svoriu 

toliau nuo kūno. Stabiliai 

išlaiko pusiausvyrą. 

Abiejų rankų judesiai 

koordinuoti. Susipažinęs 

su ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

Gali atlikti judesius 

stovint su sunkiu ir/ar 

labai sunkiu svoriu abiem 

rankom. Judesiai galimi 

tiek arti, tiek toliau nuo 

kūno. Judesius atlieka 

pilna amplitude. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa, ją vartant, 

liečiant, įvertinęs jos dydį, 

svorį, formą atlieka 

užduotį naudodamas 

standartinę įrangą. 

Judesiai tikslūs: galimi 

nežymūs tikslumo 

sutrikimai, atliekant 

užduotį su labai sunkiu 

svoriu toliau nuo kūno. 

Stabiliai išlaiko 

pusiausvyrą. Abiejų rankų 

judesiai koordinuoti. 

Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

 Nešimas Negali atlikti 

judesio. 

Atlieka užduotį su labai 

lengvu ir/ar lengvu svoriu 

dviem/viena ranka. 

Galimas plaštakos 

griebimo funkcijos 

ribotumas. Judesiai galimi 

tik arti kūno. Susipažinęs 

Atlieka užduotį su lengvu 

ir/ar vidutiniu svoriu 

dviem/viena ranka. 

Galimas nežymus 

plaštakos griebimo 

funkcijos sutrikimas. 

Judesiai galimi tiek arti, 

Atlieka užduotį su 

vidutiniu ir/ar sunkiu 

svoriu dviem/viena ranka. 

Judesiai galimi tiek arti, 

tiek toliau nuo kūno. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa, ją vartant, 

Gali atlikti užduotį su 

sunkiu ir/ar labai sunkiu 

svoriu abiem/viena ranka. 

Judesiai galimi tiek arti, 

tiek toliau nuo kūno. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa, ją vartant, 
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su įranga: svorio talpa, ją 

vartant, liečiant, įvertinęs 

jos dydį, svorį, formą, 

negali atlikti užduoties 

naudodamas standartinę 

įrangą. Judesiai netikslūs: 

negali padėti talpos tiksliai 

į tam skirtą vietą. 

Neišlaiko pusiausvyros 

atlikdamas judesius. 

Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

nesaugiai. 

tiek toliau nuo kūno. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa, ją vartant, 

liečiant, įvertinęs jos dydį, 

svorį, formą atlieka 

užduotį, naudodamas 

standartinę įrangą. Esant 

vienos rankos ribotumui 

atlieka užduotį viena 

ranka naudodamas 

pritaikytą įrangą. Judesiai 

netikslūs: kartais klysta 

padėdamas talpą į tam 

skirtą vietą. Pusiausvyros 

sutrikimai neryškūs. 

Abiejų rankų judesiai 

koordinuoti. Susipažinęs 

su ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

liečiant, įvertinęs jos dydį, 

svorį, formą atlieka 

užduotį naudodamas 

standartinę įrangą. 

Judesiai tikslūs: galimi 

nežymūs tikslumo 

sutrikimai, atliekant 

užduotį su sunkiu svoriu 

toliau nuo kūno. Stabiliai 

išlaiko pusiausvyrą. 

Abiejų rankų judesiai 

koordinuoti. Susipažinęs 

su ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

liečiant, įvertinęs jos dydį, 

svorį, formą atlieka 

užduotį naudodamas 

standartinę įrangą. 

Judesiai tikslūs: galimi 

nežymūs tikslumo 

sutrikimai, atliekant 

užduotį su labai sunkiu 

svoriu toliau nuo kūno. 

Stabiliai išlaiko 

pusiausvyrą. Abiejų rankų 

judesiai koordinuoti. 

Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

 Stūmimas/ 

traukimas 

Judesio atlikti 

negali. 

Atlieka užduotį su labai 

lengvu ir/ar lengvu svoriu 

dviem/viena ranka. 

Galimas plaštakos 

griebimo funkcijos 

ribotumas. Susipažinęs su 

įranga: svorio talpa, ją 

vartant, liečiant, įvertinęs 

jos dydį, svorį, formą 

negali atlikti užduoties 

naudodamas standartinę 

įrangą. Judesiai netikslūs: 

negali nustumti/nutraukti 

talpos tiksliai į tam skirtą 

vietą. Neišlaiko 

pusiausvyros atlikdamas 

judesius. Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

nesaugiai. 

Atlieka užduotį su lengvu 

ir/ar vidutiniu svoriu 

dviem rankom. Galimas 

nežymus plaštakos 

griebimo funkcijos 

sutrikimas. Judesiai 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa,  ją vartant, 

liečiant, įvertinęs jos dydį, 

svorį, formą atlieka 

užduotį naudodamas 

standartinę įrangą. Esant 

vienos rankos ribotumui 

atlieka užduotį viena 

ranka naudodamas 

pritaikytą įrangą. 

Pusiausvyros sutrikimai 

neryškūs. Abiejų rankų 

judesiai koordinuoti. 

Susipažinęs su 

Atlieka užduotį su 

vidutiniu ir/ar sunkiu 

svoriu dviem rankom. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa, ją vartant, 

liečiant, įvertinęs jos dydį, 

svorį, formą atlieka 

užduotį naudodamas 

standartinę įrangą. 

Stabiliai išlaiko 

pusiausvyrą. Abiejų rankų 

judesiai koordinuoti. 

Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

Gali atlikti užduotį su 

sunkiu ir/ar labai sunkiu 

svoriu abiem rankom. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa, ją vartant, 

liečiant, įvertinęs jos dydį, 

svorį, formą atlieka 

užduotį naudodamas 

standartinę įrangą. 

Stabiliai išlaiko 

pusiausvyrą. Abiejų rankų 

judesiai koordinuoti. 

Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 
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ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

 Fizinė ištvermė Negali atlikti nei 

vienos labai 

lengvo svorio 

kėlimo užduoties 

iki galo. Po 

kiekvieno kėlimo 

veiksmo 

reikalinga 

pertrauka. 

Dinaminės 

užduotys (pvz. 

Ėjimas, lipimas 

laiptais bei 

kopėčiomis, 

pritūpimai) kelia 

grėsmę saugumui. 

Negali atlikti labai lengvo 

ir/ar lengvo svorio kėlimo 

serijos be poilsio. Po 

kiekvienos kėlimo serijos 

reikalinga ≥ 3 min 

pertrauka. Dinaminių 

užduočių (pvz. ėjimas, 

lipimą laiptais bei 

kopėčiomis, pritūpimai) 

atlikimo metu 

neadekvačiai kyla ŠSD. 

Negali atlikti lengvo ir/ar 

vidutinio  kėlimo visos 

kėlimo užduoties (iki 

maksimumo) be poilsio. 

Po kiekvienos visos 

kėlimo užduoties 

reikalinga ≥ 3 min 

pertrauka. Dinaminių 

užduočių (pvz. ėjimas, 

lipimas laiptais bei 

kopėčiomis, pritūpimai) 

atlikimo metu ryškiai kyla 

ŠSD. 

Atlieka vidutinio ir/ar 

sunkaus svorio kėlimo 

visą užduotį (iki 

maksimumo) su 

leistinomis ≤ 1 min. 

pertraukomis. Dinaminių 

užduočių (pvz. ėjimas, 

lipimas laiptais bei 

kopėčiomis, pritūpimai) 

atlikimo metu ŠSD kyla 

adekvačiai. 

Atlieka sunkaus ir/ar labai 

sunkaus svorio kėlimo 

visą užduotį (iki 

maksimumo) su 

leistinomis ≤ 1 min. 

pertraukomis. Dinaminių 

užduočių (pvz. ėjimas, 

lipimas laiptais bei 

kopėčiomis, pritūpimai) 

atlikimo metu ŠSD kyla 

nežymiai. Dviejų valandų 

pirmos dienos testavimas 

nesukelia ilgalaikio 

nuovargio. 

 Pusiausvyra Negali atlikti 

judesio. 

Ryškus apribojimas. 

Susipažinęs su įranga: 

balkio pločiu, ilgiu, forma, 

aukščiu, jį liečiant atlieka 

FPV testo visas tris 

pusiausvyros užduotis 

žemiau normos ( „balkio“ 

testą: ėjimas į priekį/atgal, 

ėjimas šonu į dešinę/kairę, 

ėjimas pirštai-kulnas į 

priekį/atgal. Norma < 6 

klaidos). 

Susipažinęs su įranga: 

balkio pločiu, ilgiu, forma, 

aukščiu, jį liečiant testo 

vieną (iš trijų) 

pusiausvyros užduotį 

atlieka žemiau normos 

(„balkio“ testą: ėjimas į 

priekį/atgal, ėjimas šonu į 

dešinę/kairę, ėjimas 

pirštai-kulnas į 

priekį/atgal. Norma < 6 

klaidos). 

Susipažinęs su įranga: 

balkio pločiu, ilgiu, forma, 

aukščiu, jį liečiant visas 

tris testo pusiausvyros 

užduotis atlieka normos 

ribose („balkio“ testą: 

ėjimas į priekį/atgal, 

ėjimas šonu į dešinę/kairę, 

ėjimas pirštai-kulnas į 

priekį/atgal. Norma < 6 

klaidos). 

Susipažinęs su įranga: 

balkio pločiu, ilgiu, forma, 

aukščiu, jį liečiant visas 

tris testo pusiausvyros 

užduotis atlieka normos 

ribose („balkio“ testą: 

ėjimas į priekį/atgal, 

ėjimas šonu į dešinę/kairę, 

ėjimas pirštai-kulnas į 

priekį/atgal. Norma < 6 

klaidos). Gali išlaikyti 

statinę pusiausvyrą bet 

kurios užduoties ant 

balkio metu. 

 Smulkioji 

motorika 

(Vertinant 

Funkcinio 

pajėgumo testu) 

Negali atlikti 

judesių pirštais. 

Susipažinęs su įranga: 

smulkiosios motorikos 

paketo (apskritimų blokas, 

veržlės ir varžtai, lenta su 

kaiščiais) pločiu, ilgiu, 

forma, smulkiomis 

detalėmis, jas liečiant 

Susipažinęs su įranga: 

smulkiosios motorikos 

paketo (apskritimų blokas, 

veržlės ir varžtai, lenta su 

kaiščiais) pločiu, ilgiu, 

forma, smulkiomis 

detalėmis, jas liečiant, 

Susipažinęs su įranga: 

smulkiosios motorikos 

paketo (apskritimų blokas, 

veržlės ir varžtai, lenta su 

kaiščiais) pločiu, ilgiu, 

forma, smulkiomis 

detalėmis, jas liečiant, 

Susipažinęs su įranga: 

smulkiosios motorikos 

paketo (apskritimų blokas, 

veržlės ir varžtai, lenta su 

kaiščiais) pločiu, ilgiu, 

forma, smulkiomis 

detalėmis, jas liečiant, 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

36 

atlieka testo rankų 

koordinacijos tik užduotį 

su stambiomis detalėmis 

(apskritimų blokas). Gali 

atlikti visas tris užduotis, 

bet tik su viena ranka. 

Bendra užduočių atlikimo 

suma ryškiai žemiau 

normos (vertinant FPV 

testu reikalavimai yra: 

žemiau normos 0 – 70 vnt; 

norma 70 – 100 vnt; 

aukščiau normos 100 – 

130 vnt;).   

atlieka testo rankų 

koordinacijos dvi užduotis 

iš trijų. Gali atlikti visas 

užduotis, bet bendras 

vertinimas yra žemiau 

normos (vertinant FPV 

testu reikalavimai yra: 

žemiau normos 0 – 70 vnt; 

norma 70 – 100 vnt; 

aukščiau normos 100 – 

130 vnt;). 

atlieka visas tris testo 

rankų koordinacijos 

užduotis normos ribose. 

(vertinant testu 

reikalavimai yra: žemiau 

normos 0 – 70 vnt; norma 

70 – 100 vnt; aukščiau 

normos 100 – 130 vnt;). 

Judesiai koordinuoti, 

nesukelia nuovargio. 

atlieka visas tris testo 

rankų koordinacijos 

užduotis virš normos. 

(vertinant testu 

reikalavimai yra: žemiau 

normos 0 – 70 vnt; norma 

70 – 100 vnt; aukščiau 

normos 100 – 130 vnt;). 

Judesiai koordinuoti, 

nesukelia nuovargio. 

Užduočių atlikimas 

nereikalauja įtemptos 

vizualinės kontrolės. 

 Gestai/ mimika Informacijai 

perteikti 

nenaudoja gestų 

ir/ar mimikos. 

Nesudėtingą informaciją 

gali perteikti 

gestais/mimika, tačiau tai 

daro lėtai 

ir pasinaudodamas 

papildomomis 

priemonėmis (pvz., darbo 

įrankiais). 

Geba gestais/mimika 

perteikti nesudėtingą 

informaciją, tik labai 

minimaliai naudodamasis 

papildomomis 

priemonėmis. 

Geba pakankamai aiškiai 

ir greitai gestais/mimika 

perteikti pagrindinę 

informaciją, reikalingą 

nesudėtingoms užduotims 

atlikti. 

Geba perteikti 

gestais/mimika 

sudėtingesnę informaciją, 

reikalingą sudėtinges-

nėms užduotims atlikti. 
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4.4. Specifinis asmens funkcinis pajėgumas/fizinės savybės, reikalingos darbui 

4.4.1. Specifinių asmens funkcinio pajėgumo/fizinių savybių, reikalingų darbui, 

apibrėžimai 

 

Informacijos priėmimo/perdavimo gebėjimai  

Klausa/klausymas – tai sugebėjimas išgirsti ir atpažinti akustinius signalus arba jų 

pavyzdžius, jų reikšmės ir krypties atžvilgiu [IMBA]. 

(Pagal TFK - klausos funkcijos – garso ir jos parametrų – sklidimo vietos, aukštumo, stiprumo ir 

kokybės jutimo funkcijos. Apima girdėjimo funkcijas, girdimąjį skyrimą, garso šaltinio lokalizaciją, 

garso laterizaciją, kalbos garsų skyrimą ir kt. [Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos 

klasifikacija]). 

Regėjimas – tai sugebėjimas priimti informaciją optiniu būdu. Yra svarbūs šių dalinių 

funkcijų sugebėjimai: regėjimo aštrumas arti ir toli, regėjimo laukas, erdvinis regėjimas, 

chromatopsija ir prieblandinis regėjimas, kurio dėka galima priimti informaciją optiniu būdu 

[IMBA]. 

(Pagal TFK - regos funkcijos – šviesos, formos, dydžio, tūringumo ir spalvos jutimo funkcijos. 

Apima regėjimo aštrumo funkcijas, akipločio funkcijas, regėjimo kokybės funkcijas ir kt. 

[Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija, psl. 75]). 

Lytėjimas / jutimas – tai sugebėjimas atpažinti ir įvertinti objektus, struktūras, temperatūrų 

skirtumus, skausmo dirgiklius ir vibracijas / virpėjimus pirštais arba plaštakomis, nesinaudojant 

jokia papildoma informacija [IMBA]. 

(Pagal TFK - lytos funkcijos – paviršių, jų tekstūros ir kokybės jutimo funkcija [28, psl. 

78]). 
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4.4.2. Specifinių asmens funkcinio pajėgumo/fizinių savybių, reikalingų darbui, vertinimo kriterijai 

 

Informacijos 

priėmimo/ 

perdavimo 

gebėjimai 

Gebėjimai/ 

savybės 

0 

(Gebėjimo nėra) 
1 

(Labai ribotas gebėjimas) 
2 

(Ribotas gebėjimas) 
3 

(Vidutinis gebėjimas) 

1A 1B 2A 2B 

Klausa/ 

Klausymas 

Praktiškas arba 

visiškas 

kurtumas 

(girdi >90 dB 

garsus). 

Labai žymus 

klausos 

sutrikimo 

laipsnis 

(girdi 71-90 

dB). 

Žymus klausos 

sutrikimo 

laipsnis  

(girdi 56-70 

dB garsus). 

Vidutinis 

klausos 

sutrikimo 

laipsnis (girdi 

41-55 dB 

garsus). 

Nežymus 

klausos 

sutrikimo 

laipsnis 

(girdi iki 25-

40 dB garsus). 

Normali klausa, kai 

(girdi garsus nuo 0-25 

dB). 

 Regėjimas Praktiškas arba 

visiškas aklumas. 

Regėjimo 

aštrumas:  0,02,  

regėjimo likutis  

2proc. 

 

Labai didelis 

regėjimo 

sutrikimo 

laipsnis. Re-

gėjimo aštrumas 

- 0,05-0,02, 

regėjimo likutis 

5-2 proc.  

 

Didelis 

regėjimo 

sutrikimo 

laipsnis, kai 

regėjimo 

aštrumas - 

0,15-0,05, 

regėjimo 

likutis - 15-5 

proc. 

Vidutinis 

regėjimo 

sutrikimo 

laipsnis, kai 

regėjimo 

aštrumas 0,3-

0,15, regėjimo 

likutis - 30-15 

proc. 

 

Nežymus 

regėjimo 

sutrikimo 

laipsnis, kai 

regėjimo 

aštrumas - 0,8-

0,3, regėjimo 

likutis - 80-30 

proc. 

 

Normalus regėjimas, 

kai regėjimo aštrumas 

yra 1,0-0,9. 

 Lytėjimas/ 

jutimas 

Nepažįsta ir 

neskiria skirtingų 

faktūrų, neskiria 

sunkesnių-

lengvesnių, 

aukštesnių-

žemesnių 

objektų. 

Sunkiai 

atpažįsta 

skirtingas 

faktūras, skiria 

sunkesnius-

lengvesnius, 

aukštesnius-

žemesnius 

objektus. 

Dažniausiai 

atpažįsta 

skirtingas 

faktūras. 

Pažįsta 

skirtingas 

faktūras, 

įvardija 

daugumą, 

lengvai skiria 

sunkesnius-

lengvesnius, 

aukštesnius-

žemesnius 

objektus. 

Pažįsta ir 

skiria visas 

skirtingas 

faktūras per 

trumpą laiko 

tarpą. 

Pažįsta ir skiria visas 

skirtingas faktūras, 

svorius ir pan. per 

trumpą laiko tarpą. 
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5. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas 

5.1. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo algoritmas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Profesija 

pasirinkta 
Ne 

Taip 

2. Asmens lūkesčių nustatymas Kliento užsiėmimų tvarkaraštis 

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

ataskaita  
 

3. Asmens pasirinktos profesijos/ darbo 

vietos keliamų reikalavimų profilio 

sudarymas 

Darbo vietos įvertinimo planas  

Reikalavimų profilis  
 

4. Asmens funkcinės būklės įvertinimas 

Gydytojo apžiūros lapas  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 
ataskaita 

 
 

5. Asmens klausos įvertinimas 
Asmens klausos įvertinimo lapas 
Profesinių gebėjimų įvertinimo 

ataskaita 

 
 

6. Gestų kalbos, žodinės kalbos ir 

komunikacijos gebėjimų įvertinimas 

 

Žodinės kalbos įv.protokolas 

Profesinių gebėjimų įvertinimo 
ataskaita 

 

7. Asmens socialinė apklausa 
Kliento socialinės apklausos anketa 

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

ataskaita 

 
 

8. Įsidarbinimo galimybių vertinimas 
Įdarbinimo galimybių įvertinimo 

anketa  
Profesinių gebėjimų įvertinimo 

ataskaita 

 
 9. Psichologinis įvertinimas Psichologo konsultacijų lapas; 

Psichologinių testų vertinimo formos; 

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

ataskaita 

 
 10. Asmens pasirinktos 

profesijos/būsimo darbo keliamų 

reikalavimų profilio sudarymas 

Darbo vietos įvertinimo planas  

Reikalavimų profilis  
 

1. Asmens atvykimas ir registracija Kliento kortelė 
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Testų vertinimo formos, Gebėjimų 

profilis; Profesinių gebėjimų 

įvertinimo ataskaita 

 
 

12. Asmens funkcinio pajėgumo  

įvertinimas 

Kliento kortelė 
Reikalavimų 

profilis 

 

Psichosocialinių profesinių 
savybių/gebėjimų vertinimo formos; 

Gebėjimų profilis; Profesinių 

gebėjimų įvertinimo ataskaita 

 
 13. Ergoterapinis įvertinimas 

11. Asmens psichosocialinių profesinių 

gebėjimų įvertinimas 

Kliento 

kortelė 

Reikalavimų 

profilis 
 

Ergoterapinio įvertinimo testų formos; 

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

ataskaita 

 
 14. Praktinis profesinių/darbinių įgūdžių 

įvertinimas Profesinių gebėjimų įvertinimo 

ataskaita 

 
 

Palyginimo profilis 

 
 

15. Reikalavimų ir sugebėjimų 

palyginimas 

 

16. Komandinis aptarimas, išvadų ir 

rekomendacijų parengimas 

 

Reikalavimų  

ir sugebėjimų 

profiliai 
 

Palyginimo 
profilis 

 
 

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

ataskaita 

 
 

17. Komandinis aptarimas su klientu 

 

18. Pirminės individualios profesinės 

reabilitacijos programos sudarymas 
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5.2. Asmenų su klausos negalia profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos 

teikimo tvarkos aprašas 

 

1. Asmens atvykimas ir registracija 

Tikslas – surinkti informaciją ir dokumentus reikalingus profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimui, asmens bylos užvedimui, suteikti informaciją apie profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo tvarką.  

Specialistai: 

 Atvejo vadybininkas; 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: 1 – 2 val. (trukmė priklauso nuo klausos sutrikimo laipsnio: kurtiesiems asmenims, kai 

paslauga teikiama su gestų kalbos vertėjo pagalba, arba kai dalis informacijos turi būti pateikiama 

raštu, paslaugos teikimas užtrunka ilgiau). 

Paslaugos teikimo eiga: 

Asmeniui, turinčiam klausos negalią, atvykus į profesinės reabilitacijos programą yra 

priskiriamas atvejo vadybininkas, kuris organizuoja ir koordinuoja visą asmens profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo eigą.  

Atvejo vadybininkas pradžioje turi sužinoti, kaip asmeniui patogiau bendrauti (gestų kalba, 

žodžiu, užrašant). Klausos negalią turintis asmuo atvykęs į profesinės reabilitacijos programą 

pirmiausia yra užregistruojamas. Tai yra atvejo vadybininkas surenka šiuos dokumentus: 

 Išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio; 

 Išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (kopija); 

 Darbingumo lygio pažyma (kopija); 

 Neįgaliojo pažymėjimas (kopija); 

 Siuntimas dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje; 

 Profesinės reabilitacijos pažymėjimas; 

 Išsilavinimą liudijantys dokumentai (kopija) (brandos atestatas, diplomas, 

dokumentai liudijantys įgytas kvalifikacijas, specializacijas, tobulinimąsi, darbdavių 

rekomendacijos ir pan.). 

Asmuo kartu su atvejo vadybininku užpildo Kliento kortelę (1 priedas), kurioje yra 

pateikiama pagrindinė informacija apie asmenį. Remiantis šiais dokumentais yra suformuojama 

asmens byla. Atvejo vadybininkas supažindina asmenį su profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo tvarka, teikiamoms paslaugomis, taisyklėmis bei kitais dokumentais. Asmenims su klausos 

negalia svarbu pateikti informaciją ne tik kalbant (arba su gestų kalbos vertėjo pagalba), bet ir 
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suteikti rašytinę, vaizdinę informaciją (pvz., lankstinuką su įstaigos vidais tvarkos taisyklėmis, 

teisėmis ir pareigomis). 

Taip pat atvejo vadybininkas informuoja visą specialistų komandą apie asmens su klausos 

negalia atvykimą, suderina su specialistais profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų teikimo laiką ir 

vietą.   

Pildoma dokumentacija: 

 Kliento kortelė (1 priedas).  

Taikomi metodai:  

 Pokalbis; 

 Apklausa (pildant „Kliento kortelę“); 

 Informavimas (apie teikiamas paslaugas ir taisykles). 

 

2.  Asmens lūkesčių nustatymas 

Tikslas - išsiaiškinti asmens, turinčio klausos negalią, lūkesčius, numatyti individualią paslaugos 

teikimo eigą.  

Specialistai: 

 Atvejo vadybininkas; 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: 0,5 – 1 val. (trukmė priklauso nuo klausos sutrikimo laipsnio: kurtiesiems asmenims, kai 

paslauga teikiama su gestų kalbos vertėjo pagalba, arba kai dalis informacijos turi būti pateikiama 

raštu, paslaugos teikimas užtrunka ilgiau). 

Paslaugos teikimo eiga: 

Atvejo vadybininkas, atsižvelgdamas į registracijos metu surinktą informaciją, dokumentus 

(pvz., Kliento kortelė, NDNT išduoti dokumentai) bei asmens lūkesčius, pildo ataskaitą: joje 

įrašoma ar asmuo pageidauja įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo įgūdžius, ar atkurti 

turimą profesinę kvalifikaciją ir prarastus įgūdžius. 

Atvejo vadybininkas su asmeniu aptaria tolimesnę profesinės reabilitacijos programos eigą, 

atvejo vadybininkas pateikia užpildytą asmens „Užsiėmimų tvarkaraštį“ (2 priedas), kuriame 

nurodyta kokie specialistai, kada ir kur teiks profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugas. Asmenims 

su klausos negalia ypač svarbu suteikti ir rašytinę, vaizdinę informaciją. 

Pildoma dokumentacija:  

 Užsiėmimų tvarkaraštis (2 priedas), 

 Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita (3 priedas); 

Taikomi metodai:  

 Pokalbis; 
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 Rašytinių dokumentų analizė (pvz., Kliento kortelė, NDNT išduoti dokumentai). 

 

3.  Asmens pasirinktos profesijos/ darbo vietos keliamų reikalavimų profilio 

sudarymas 

Vertinant asmens profesinius gebėjimus būtina įvertinti darbinės veiklos/ darbo vietos 

keliamus reikalavimus asmens gebėjimams. Po individualių tikslų nustatymo asmens pasirinktos 

profesijos/būsimo darbo keliamų reikalavimų profilis sudaromas: 

 Asmenims, kurie planuoja įgyti naują profesinę kvalifikaciją; 

 Asmenims, kurie nori atkurti prarastus profesinius gebėjimus. 

Asmenims kurie planuoja įgyti naują profesinę kvalifikaciją, bet nėra apsisprendę kokią 

profesinę kvalifikaciją norėtų įgyti, profesijos/būsimo darbo keliamų reikalavimų profilis yra 

sudaromas po psichologinio įvertinimo. 

Tikslas – įvertinti darbo aplinkai keliamus reikalavimus ir parengti darbo vietos/darbinės veiklos 

keliamų reikalavimų profilį. 

Specialistai: 

 Ergoterapeutas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, surdopedagogas, 

pagal poreikį kiti specialistai (FMR gydytojas, profesijos mokytojas). Specialistai, taikantys 

standartizuotus metodus, privalo turėti šių metodų taikymo licencijas. 

Trukmė: iki 5 - 8 val.  

Turinys:  

Reikalaujamos savybės/gebėjimai. Norint įvertinti būsimos profesijos/darbinės 

veiklos ir/ar konkrečios darbo vietos keliamus reikalavimus asmens psichosocialiniams 

profesiniams gebėjimams ir/ar funkciniam pajėgumui, būtina išsiaiškinti ir tiksliai apsibrėžti, kurių 

savybių/profesinių gebėjimų atžvilgiu yra keliami reikalavimai ir koks šių reikalavimų dydis 

(Reikalavimų įvertinimas ir dokumentavimas). Potencialaus darbuotojo savybės/profesiniai 

gebėjimai, kurių atžvilgiu gali būti keliami profesijos/darbinės veiklos ir/ar konkrečios darbo vietos 

reikalavimai bei aplinkos veiksniai, kurie daro įtaką šių savybių reikalavimams, yra išdėstyti 

reikalavimų profilyje ir yra identiški savybėms ir aplinkos veiksniams, išdėstytiems gebėjimų 

profilyje. Reikalavimai gali būti keliami šioms savybėms/profesiniams gebėjimams ir/ar aplinkos 

veiksniams: 

 Asmens psichosocialiniams gebėjimams: 

 Kognityvinėms savybėms; 

 Socialinėms savybėms; 

 Savybėms, susijusioms su darbo atlikimo pobūdžiu; 

 Psichomotorinėms savybėms; 
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 Komunikavimo gebėjimams/žinių taikymui. 

 Asmens funkciniams gebėjimams (fizinėms savybėms, reikalingoms darbui): 

 Kūno padėčiai; 

 Judamumui/kūno padėties keitimui; 

 Kūno dalių judesiams; 

 Informacijos priėmimui; 

 Kompleksinėms fizinėms savybėms. 

 Aplinkos veiksniams: 

 Aplinkos poveikiui; 

 Darbo saugai; 

 Darbo organizavimui. 

Reikalavimų apibrėžimai. Tiek reikalavimus, tiek ir gebėjimus vertina daugiadisciplininė 

specialistų komanda, todėl siekiant užtikrinti vertinamų rezultatų patikimumą, reikalavimai, kaip ir 

gebėjimai, turi būti apibrėžti. Siekiant užtikrinti tinkamą, patikimą, efektyvų ir objektyvų 

profesijos/darbo vietos keliamų reikalavimų ir asmens profesinių gebėjimų palyginimą, būtina, kad 

tiek vertinami profesiniai gebėjimai/savybės reikalavimų ir gebėjimų profiliuose būtų identiški. 

Toks pat reikalavimas yra keliamas ir reikalavimų bei gebėjimų apibrėžimams – jie taip pat yra 

identiški. 

Vertinant asmens gebėjimus tinkamai atlikti darbą, būtina atsižvelgti į būsimos darbo 

aplinkos veiksnius, kurie kelia asmens gebėjimams atitinkamus reikalavimus. Atsižvelgiant į 

profesijos/darbo vietos keliamus reikalavimus, susijusius su aplinkos veiksniais, asmens gebėjimai 

tinkamai atlikti darbą esant šiems aplinkos veiksniams arba, paprasčiau tariant – įvertinti, ar asmuo 

galės dirbti esant šioms sąlygoms darbo vietoje:  

Aplinkos poveikiui – atitinkamam klimatui, garsui/triukšmui, vibracijai/kratymui, 

apšvietimui, drėgmei/purvui, dujoms/garams/dulkėms, skysčiams/kietoms medžiagoms ir kt. Šie 

darbinės aplinkos veiksnius yra vertinami dviem būdais – „taip“ arba „ne“.  

Darbo saugai – esant nelaimingų atsitikimų grėsmei, esant poreikiui dėvėti asmenines 

apsaugos priemones. Šie darbinės aplinkos veiksnius yra vertinami dviem būdais – „taip“ arba 

„ne“.  

Darbo organizavimui – nustatytai darbo trukmei valandomis per dieną, esant pamaininiam 

darbui, kitoms sutartinėms sąlygoms, tokioms kaip atlyginimas, darbui individualioje darbo vietoje 

ar darbui grupėje ir pan. Vertinant darbo valandų skaičių yra nurodomos darbo valandos bei 

atlyginimo formos, kiti parametrai vertinami „taip“ arba „ne“. 
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Paslaugos teikimo eiga: 

Norint atlikti reikalavimų tyrimą reikia suformuluoti reikalavimus: profesijai, darbo vietai, 

konkrečioms pareigoms užimti, įmonei, darbinėms veikloms, kurios bus atliekamos, gebėjimams, 

kuriais turėtų pasižymėti būsimas darbuotojas. 

Taigi reikalavimų profilį sudaro: 

1. Profesijos charakteristika – trumpas konkrečios profesijos apibūdinimas. Profesinės 

charakteristikos tikslas – suteikti glaustą, trumpą, konkrečią informaciją apie profesiją bei pristatyti 

konkrečios profesijos keliamus reikalavimus asmeniui. Remiantis profesijos charakteristika 

analizuojami profesiniai reikalavimai. 

2. Darbo vietos charakteristika – tai trumpas konkrečios darbo vietos aprašymas. Darbo 

vietos charakteristikos tikslas – suteikti glaustą, trumpą, konkrečią informaciją apie darbo vietą: 

kokioje aplinkoje bus dirbama, kokiems veiksniams veikiant bus dirbama, kokiais įrenginiais bus 

dirbama bei supažindinti su konkrečios darbo vietos keliamais reikalavimais asmeniui. 

Analizuojami veiksniai skirstomi į 4 pagrindines grupes: 

Fizinės, psichologinės bei kognityvinės asmens charakteristikos - darbuotojo ūgis, jėga, 

judesių amplitudės, intelektas, išsilavinimas, emocinis stabilumas ir kitos asmens charakteristikos.  

Įrenginiai darbo vietoje – įrankiai, baldai, įrenginiai, technologijos, informacinės ir 

telekomunikacinės technologijos ir kiti valdymo, paslaugų teikimo, gamybos, pardavimų srityse 

naudojami įrenginiai. 

Mikroklimatas ir ergonominiai veiksniai - mikroklimatas, apšvietimas, triukšmas, 

vibracija, oro kokybė ir kiti darbo aplinkos veiksniai. 

Kenksmingi fizikiniai, cheminiai, psichosocialiniai, ergonominiai veiksniai – sveikatą bei 

darbingumą įtakojantys veiksniai. Jie vadinami kenksmingais darbo aplinkos veiksniais. 

Kenksmingi fizikiniai ir cheminiai veiksniai (sąveika tarp darbo aplinkos ir darbuotojo) yra: 

 Visą kūną arba tik rankas veikianti vibracija; 

 Akustinis triukšmas; 

 Elektros, elektrostatinis ir elektromagnetinis laukai; 

 Jonizuojančioji spinduliuotė; 

 Šiluminė aplinka darbo patalpose ar oro temperatūra lauko sąlygomis; 

 Apšvietimas; 

 Cheminės medžiagos ir dulkės. 

Kenksmingi ergonominiai veiksniai (sąveika tarp darbuotojo ir darbo vietos) yra: 

 Vienkartinio keliamo krovinio masė; 

 Stereotipiniai darbo judesiai; 
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 Statinio krūvio dydis per pamainą; 

 Darbo poza; 

 Liemens palenkimai; 

 Judėjimo atstumas darbo aplinkoje; 

 Dėmesio įtampa; 

 Stebimo objekto dydis; 

 Suprantamų žodžių ir signalų kiekis; 

 Monotonija.
17

 

Darbo vietos charakteristikos reikalavimai sudaromi pagal šiuos aukščiau išvardintus 

veiksnius siekiant atlikti darbo vietos reikalavimų įvertinimą. 

3. Įmonės charakteristika – tai išsami informacija apie įmonę įvairiais aspektais. Įmonės 

charakteristikos tikslas - detaliai aprašyti potencialią įmonę, kurioje darbuotojas galėtų įsidarbinti. 

Įmonės charakteristikos kelia tam tikrus reikalavimus asmens profesiniams gebėjimams.
18

 

4. Darbinių veiklų charakteristika – tai darbinės užduotys ir jų atlikimo procesas.
19

 

Darbinių veiklos charakteristikos pagrindinis tikslas – detaliai aprašyti darbines veiklas, kurias 

turės atlikti asmuo bei darbinių veiklų atlikimo etapus, žingsnius, procesą.  

Norint surinkti visą būtiną informaciją, kuria remiantis galima būtų parengti reikalavimų 

profilius, rekomenduotina naudoti platų spektrą informacijos rinkimo ir/ ar tyrimo metodų. Kaip 

pavyzdžiui: 

 Rašytinių dokumentų analizė – tai dokumento turinio analizė, informacijos 

tikslumo, patikimumo tikrinimas. Rašytinę medžiagą sudaro: profesijų aprašai, pareigybių 

nuostatai, darbo vietos aprašai, darbo instrukcijos, darbo aprašas, įmonės dokumentai, įmonės 

įstatai, reikalavimai darbuotojams ir pan. Rašytiniais šaltiniais naudojasi: socialinis darbuotojas, 

psichologas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, surdopedagogas, pagal poreikį FMR gydytojas, 

profesijos mokytojas. 

 Interviu/ Pokalbis – tai įmonės vadovo, darbuotojų, kolegų, kitų negalią turinčių 

asmenų (klausos negalią turinčių asmenų) verbalinis informacijos rinkimas apie pareigybes, 

įmonės poreikius ir keliamus reikalavimus darbuotojams, įmonės charakteristikas, apie neįgalaus 

asmens galimybes įsidarbinti konkrečioje įmonėje, darbo proceso keliamus reikalavimus, darbines 

veiklas, jų pobūdį ir kt. Šios apklausos metu informacija detalizuojama, patikslinama, 

išsiaiškinama ar tikrai gerai buvo suprasta informacija apie keliamus reikalavimus ir pan. Taiko: 

                                                 
17

 Ergonimika. http://www.vsv.lt/mokymas/Ergonomika/content.html Žiūrėta: 2010-03-23 20:10 
18

 Plg. MELBA Manual. Miro GmbH. Vokietija. 2005 p. 1 
19

 Plg. F. Klupšas. Darbuotojų veiklos vertinimo aktualijos. http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/7/62.pdf Žiūrėta: 2010 

m. kovo 23 d. 22:39 
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socialinis darbuotojas, psichologas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, surdopedagogas, pagal 

poreikį FMR gydytojas, profesijos mokytojas. 

 Stebėjimas – kryptingai organizuotas darbo vietos, darbinės veiklos stebėjimas. Jis 

turi turėti iš anksto aiškiai numatytą programą (stebėjimo tikslas, uždaviniai ir pan.). Stebima darbo 

vieta, atliekamos funkcijos, etapai, darbo specifika. Taiko: socialinis darbuotojas, psichologas, 

ergoterapeutas, kineziterapeutas, surdopedagogas, pagal poreikį FMR gydytojas, profesijos 

mokytojas. 

Taigi minėti specialistai atlieka gautų duomenų analizę. Gautus duomenis 

apibendrina, įvertina pagal įvertinimo metodikas ir dokumentuoja profesinių reikalavimų 

įvertinimo duomenų dokumentavimo formose (pvz. naudojant MELBA, IMBA reikalavimų 

profilius). Reikalavimų įvertinimas atliekamas pagal standartizuotą skalę. Kiekviena reikalaujama 

savybė vertinama keturių pakopų skalėje. Kiekviena skalės pakopa turi savo reikšmę: 

 0 pakopa (reikalavimo nėra) 

 1 pakopa (labai ribotas reikalavimas),  

 2 pakopa (ribotas reikalavimas),  

 3 pakopa (vidutinis reikalavimas, vertinama kaip normalus reikalavimas),  

 4 pakopa (aukštesnis už vidutinį reikalavimas). 

Taikomi metodai: 

 Rašytinių dokumentų (apie profesijos/darbo vietos keliamus reikalavimus) analizė; 

 Stebėjimas darbo vietoje; 

 Interviu/pokalbis; 

 Standartizuoti metodai (pvz., MELBA, IMBA). 

Pildoma dokumentacija: 

 Darbo vietos įvertinimo planas (4 priedas). 

 Reikalavimų profilis. 

 

4. Asmens funkcinės būklės įvertinimas 

Tikslas – įvertinti asmens funkcinę būklę siekiant pateikti išvadas dėl tolimesnių profesinės 

reabilitacijos veiksmų. 

Specialistai: Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas. 

Trukmė: 0,5 – 1 val. 

Paslaugos teikimo eiga:  

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas apžiūri į profesinės reabilitacijos programą 

atvykusį asmenį, analizuoja asmens pateiktus medicininius dokumentus (NDNT išduoti 

dokumentai, išrašai iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir pan.) ir užpildo „Kliento apžiūros 
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lapą“ (5 priedas). Taip pat įvertina ir parengia išvadas apie asmens funkcinę būklę, jo galimybes 

bei apribojimus mokytis pasirinktos profesijos ir/ ar dirbti konkretų darbą, teikia rekomendacijas 

dėl darbo pobūdžio, darbo dienos trukmės bei dėl galimybių ir apribojimų profesinės reabilitacijos 

metu, dėl tolimesnių veiksmų profesinių gebėjimų įvertinimo, atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo 

etapuose. Pokalbio būdu išsiaiškina asmens sveikatos būklės nusiskundimus, įvertinama asmens 

sveikatos būklė atvykus į profesinės reabilitacijos centrą. FMR gydytojas bei apibendrintas išvadas 

įrašo Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaitoje (3 priedas). 

Taikomi metodai: 

1. Asmens medicininė apžiūra; 

2. Rašytinių dokumentų apie asmens sveikatos būklę analizė; 

3. Pokalbis. 

Pildoma dokumentacija: 

1. Kliento apžiūros lapas (5 priedas). 

2. Profesinių gebėjimų įvertinimas ataskaita (3 priedas). 

 

5.  Asmens klausos įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmens klausos gebėjimus siekiant  

Specialistai: surdopedagogas. 

Trukmė: iki 4 val. 

Paslaugos teikimo eiga: 

Klausos įvertinimo metu surdopedagogas analizuoja klausos įvertinimo dokumentus (pvz., 

audiogramą) ir patikrina klausą kalba. Surdopedagogas atsižvelgdamas į kiekvieno asmens klausos 

sutrikimo laipsnį (neprigirdėjimas ar kurtumas (praktiškas ar visiškas)) vertina šias funkcijas: 

 Reakciją į įvairius garso šaltinius, garso šaltinio lokalizacijos sunkumus. Specialistas 

stebi, ar asmuo reguoja į įvairius garsinius signalus (pvz., telefono skambutį, beldimą į duris ir 

pan.), ar orientuojasi iš kur sklinda garsas. Specialistas stebėjimo duomenis užrašo Asmens klausos 

įvertinimo lape (6 priedas), kuriame pateikiamos visos kitos išvados ir pastebėjimai, atliekant 

klausos įvertinimą (visiškai kurtiems asmenims nevertinama). 

 Girdėjimo atstumas. Surdopedagogas vertina, kokiu atstumu asmuo girdi vidutinio 

garsumo kalbą (visiškai kurtiems asmenims nevertinama). 

 Girdėjimo aštrumas. Vertinama, kokio garsumo kito asmens kalbą girdi ir geba 

suprasti (kurtiesiems nevertinama). 

 Kalbos suvokimas triukšme. Specialistas vertina, kokio lygio triukšme asmuo geba 

suprasti kito asmens vidutinio garsumo kalbą (pvz., kaip klausos sutrikimą turintis asmuo girdi 

siuvimo klasėje, kurioje yra dirbama su siuvimo mašinomis) (kurtiesiems nevertinama). 
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 Girdėjimas naudojant techninės pagalbos priemones. Vertinama, ar asmuo naudoja 

technines pagalbos priemones, kokias priemones naudoja, kokie yra apribojimai ir pan. 

Atsižvelgiant į asmens klausos sutrikimo laipsnį ir kitas aplinkybes (pvz., pasirinktą/ 

norimą pasirinkti profesiją) gali būti įvertinamos ir kitos klausos funkcijos.  

Surdopedagogas, atlikęs asmens klausos įvertinimą, pateikia išvadas ir rekomendacijas 

apie: 

 labiausiai tinkamą girdėjimo atstumą, tai yra, atstumą, iš kurio asmuo geriausia girdi 

vidutinio garsumo kalbą (ar kitus svarbius garsus); 

 geriau girdinčiąją ausį; 

 kitų garsų poveikį vidutinio garsumo kalbos supratimui; 

 kitus svarbius aspektus padedančius/ trukdančius asmeniui girdėti; 

 techninių pagalbos priemonių naudojimo efektyvumą. 

Surdopedagogo pateiktomis išvadomis vadovaujasi ir kiti profesinės reabilitacijos 

specialistų komandos nariai (pvz., norėdami sužinoti, kaip asmuo geriausia girdi, kokio garsumo 

kalba kalbėti ir pan.). 

Taikomi metodai: 

 Klausos tyrimas kalba,  

 Stebėjimas (kaip asmuo reguoja į triukšmą, garsus), 

 Pokalbis,  

 Dokumentų analizė (audiogramos ar kitų medicininių dokumentų). 

Pildoma dokumentacija:  

 Asmens klausos įvertinimo lapas (6 priedas); 

 Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita (3 priedas). 

Įranga, priemonės: 

 Įvairius garsus skleidžiančios priemonės (pvz., telefonas). 

 

6. Gestų kalbos, žodinės kalbos ir komunikacijos gebėjimų įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmens su klausos negalia gestų kalbos, žodinės kalbos ir komunikavimo 

gebėjimus. 

Specialistai: surdopedagogas. 

Trukmė:  

 Iki 2 val. neprigirdintiems asmenims; 

 Iki 4 val. kurtiesiems asmenims. 

Paslaugos teikimo eiga: 
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Surdopedagogas atsižvelgdamas į asmens klausos sutrikimo laipsnį įvertina asmens žodinės 

kalbos mokėjimo lygį: 

 sakytinės (kalbėjimas ir skaitymas iš lūpų); 

 rašytinės (rašymas ir skaitymas). 

Taip pat vertina regimąjį ir girdimąjį suvokimą bei komunikacinius gebėjimus (kalbėjimą 

gestų kalba ir/ ar taikant kitus būdus). Apibrėžimai ir vertinimo kriterijai pateikiami 4.2. skyriuje 

Specifiniai (klausos negaliai reikšmingi) psichosocialiniai gebėjimai. 

Asmenų, turinčių sunkią klausos negalią, dažnai yra sumažėjęs gebėjimas suvokti, apdoroti, 

išsaugoti ir panaudoti sakytine kalba pateiktą informaciją. Dėl menkai išsivysčiusio žodyno sunkiai 

apibendrinamos žodžiu ir raštu įprasmintos žinios. Atmintis ir vaizduotė nepakankamai 

išsivysčiusios, taip pat būdingas konkretus, o ne abstraktus mąstymas. Todėl įvertinęs šiuos 

gebėjimus (girdimasis ir regimasis suvokimas, žodinės kalbos ir komunikacijos gebėjimus) 

surdopedagogas pateikia išvadas ir rekomendacijas dėl šių gebėjimų lavinimo ir atkūrimo. 

Surdopedagogas asmens žodinės kalbos ir komunikacijos ir kt. gebėjimų įvertinimą 

dokumentuoja Asmens žodinės kalbos ir komunikacijos gebėjimų įvertinimo protokole (7 priedas). 

Šiame protokole aprašomi ne tik asmens gebėjimai, bet ir turi atsispindėti išvados apie tai, kaip 

asmuo gali bendrauti: tik gestų kalba, raštu, sakytine kalba; ar ir kaip asmuo geba skaityti iš lūpų ir 

pan. 

Klausos negalią turintys asmenys klausos sutrikimus kompensuoja kitais pojūčiais: rega bei 

lytėjimu, todėl specialistai bendraudami su šios negalios žmonėmis turi sužinoti kaip žmogui 

patogiau bendrauti. Bendraujant reikia naudoti mimiką, kūno kalbą bei bendrauti aiškiais, trumpais 

sakiniais. Šiame etape specialistas nusprendžia, ar bus reikalinga gestų kalbos vertėjo pagalba (jei 

taip, ar visuose profesinės reabilitacijos etapuose), ar reikalingas rašytinės kalbos vizualizavimas ir 

pan. 

Taikomi metodai: 

 Specialūs testai (skirti įvertinti skaitymą, rašymą, gramatinės kalbos sandarą ir pan.); 

 Pokalbis/interviu (pagal poreikį ir gestų kalba). 

 Stebėjimas. 

Pildoma dokumentacija:  

 Asmens žodinės kalbos ir komunikacijos gebėjimų įvertinimo protokolas (7 priedas); 

 Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita (3 priedas). 

 

7.  Asmens socialinė apklausa 

Tikslas – surinkti informaciją siekiant užpildyti kliento socialinės apklausos anketą ir įvertinti 

asmens socialinę situaciją. 
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Specialistai: 

 Socialinis darbuotojas, 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: 

 Iki 1 val. neprigirdintiems asmenims; 

 Iki 2 val. kurtiesiems asmenims. 

Paslaugos teikimo eiga: 

Asmens socialinė apklausa atliekama atsižvelgiant į asmens klausos sutrikimo pobūdį, 

laipsnį ir kalbėjimo, rašymo gebėjimus. Prieš pradedant atlikti socialinę apklausą reikia išsiaiškinti 

kaip asmeniui patogiau bendrauti (gestų kalbos vertėjo pagalba, rašant ar kalbant). Nuo klausos 

sutrikimo pobūdžio, sunkumo ir asmens kalbėjimo, rašymo gebėjimų priklauso asmens socialinės 

apklausos trukmė: neprigirdintiems asmenims (kai nereikia gestų kalbos vertėjo pagalbos ir 

didžioji apklausos dalis gali būti pateikiama žodžiu) apklausos trukmė – 1 val.; kurtiesiems 

asmenims (kai reikia gestų kalbos vertėjo pagalbos arba apklausa, pokalbis vyksta rašant) 

socialinės apklausos trukmė - 2 val. Socialinės apklausos metu yra įvertinama asmens socialinė 

situacija.   

Prieš atliekant asmens socialinę apklausą asmenį su klausos negalia pirmiausia reikia 

supažindinti su būsimo pokalbio tema. Atliekant apklausą svarbu kalbėti aiškiai, trumpais 

sakiniais, išlaikyti natūralų tempą ir garsumą, siekiant aiškiau perteikti informaciją svarbu naudoti 

mimiką ir kūno kalbą. Kai asmens socialinėje apklausoje dalyvauja gestų kalbos vertėjas, svarbu 

kalbėti su pačiu asmeniu, o ne su gestų kalbos vertėju. Pokalbio metu siekiama išsiaiškinti asmens 

šeimyninę padėtį, finansinę situaciją, išsiaiškinti apie asmens socialinių paslaugų poreikį, 

dalyvavimą socialinių įstaigų veikloje ir pan. 

Pokalbio su asmeniu metu yra stebima, kaip asmuo bendrauja, ar sugeba sukaupti dėmesį, 

ar asmuo yra savarankiškas, pasitiki savo jėgomis, stebimas elgesys nepažįstamoje aplinkoje, kaip 

sekasi spręsti iškylančias problemas.  

Socialinis darbuotojas apibendrintas išvadas įrašo Profesinių gebėjimų įvertinimo 

ataskaitoje (3 priedas). Jo surinkta informacija yra aptariama specialistų komandinio aptarimo 

metu ir yra informacijos šaltinis vertinant asmens profesinius gebėjimus bei planuojant ir vykdant 

profesinių gebėjimų atkūrimą ir/ ar naujų išugdymą socialinio poveikio priemonėmis. 

Taikomi metodai:  

 Pokalbis/interviu apie asmens socialinę situaciją; 

 Apklausa (pildant socialinės apklausos anketą); 

 Stebėjimas. 

Pildoma dokumentacija: 
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 Kliento socialinės apklausos anketa (8 priedas), 

 Profesinių gebėjimų įvertinimas ataskaita (3 priedas). 

 

 

8.  Įsidarbinimo galimybių įvertinimas 

Tikslas – įvertinti asmens su klausos negalia įsidarbinimo galimybes. 

Specialistai:  

 Įdarbinimo vadybininkas, 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: 

 Iki 1 val. neprigirdintiems asmenims; 

 Iki 2 val. kurtiesiems asmenims. 

Paslaugos teikimo eiga: 

Nuo klausos sutrikimo pobūdžio, sunkumo ir asmens kalbėjimo, rašymo gebėjimų 

priklauso asmens įsidarbinimo galimybių vertinimo trukmė:  

 neprigirdintiems asmenims (kai nereikia gestų kalbos vertėjo pagalbos ir didžioji 

įsidarbinimo galimybių įvertinimo dalis gali būti pateikiama žodžiu) įvertinimo trukmė – 1 val.;  

 kurtiesiems asmenims (kai reikia gestų kalbos vertėjo pagalbos arba įvertinimas 

vyksta rašant) - 2 val. 

Įdarbinimo vadybininkas pokalbio metu kartu su asmeniu pildo „Kliento įsidarbinimo 

galimybių įvertinimo anketą“ (9 priedas), kurioje pateikiami duomenys apie asmens išsilavinimą, 

darbo patirtį, darbo netekimo priežastis, įvertinami asmens lūkesčiai bei pageidavimai. Siekiant 

įvertinti asmens įsidarbinimo galimybes įdarbinimo vadybininkas atlieka asmens dokumentų 

analizę (pvz., Kliento kortelės, Kliento socialinės apklausos anketos, išsilavinimą patvirtinančių 

dokumentų, įvairių mokymų, kursų baigimą patvirtinančių dokumentų ir pan.). Įdarbinimo 

vadybininkas asmens įsidarbinimo galimybių įvertinimo metu stebi asmens komunikacinius 

gebėjimus, savęs prisistatymo gebėjimus. 

Įdarbinimo vadybininkas apibendrintas išvadas įrašo Profesinių gebėjimų įvertinimo 

ataskaitoje (3 priedas). Jo surinkta informacija yra aptariama specialistų komandinio aptarimo 

metu ir yra informacijos šaltinis teikiant tolimesnes profesinės reabilitacijos paslaugas (Pagalbos 

įsidarbinant etapo metu). 

Taikomi metodai:  

 Pokalbis/ interviu; 

 Stebėjimas; 

 Rašytinių dokumentų (susijusių su asmens išsilavinimu, kvalifikacija) analizė. 
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Pildoma dokumentacija: 

 Kliento įsidarbinimo galimybių įvertinimo anketa (9 priedas). 

 Profesinių gebėjimų įvertinimas ataskaita (3 priedas). 

 

9. Psichologinis įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmens psichoemocinę būklę, detaliau ištirti dėl klausos negalios sutrikusias bei 

jas kompensuojančias kognityvines funkcijas, išsiaiškinti psichologinio pobūdžio trukdžius 

profesinei veiklai. 

Specialistai:  

 Psichologas; 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: iki 2 – 3 val. 

Paslaugos teikimo eiga: 

Psichologas, taikydamas psichologinius testus įvertina pagal negalios specifiką svarbius 

kognityvinius gebėjimus, asmens psichoemocinę būklę, pagal poreikį atlieka asmenybės savybių 

tyrimą.   

Psichologas, atsižvelgdamas į klausos sutrikimo lapsnį, t.y. neprigirdėjimą ar kurtumą, 

taikydamas psichologinius testus, vizualines vertinimo užduotis, stebėjimo ir iš dalies pokalbio 

metodus (žr. skyrių 7. Taikomi metodai ir priemonės), įvertina dėl klausos negalios sutrikusias bei 

jas kompensuojančias kognityvines savybes, asmens psichoemocinę būklę bei išsiaiškina 

psichologinio pobūdžio trukdžius profesinei veiklai (emocines ir asmenybės problemas).  

Vertinamos sritys:  

 Kognityviniai gebėjimai: išmokimo/atminties gebėjimai (regimoji atmintis (pvz.: 

Bender- Geštalt testas, Ida „Formų piešimo užduotis“, girdimoji atmintis – neprigirdintiems pagal 

galimybes), mąstymo gebėjimai (pvz.: „4-1“, Sąvokų palyginimas raštu), dėmesio koncentracija ir 

kitos dėmesio funkcijos (Pvz.: Kraepelino testas, d2 testas) (žr. skyrių 7. Taikomi metodai ir 

priemonės). 

 Asmens psichoemocinė būklė, remiantis stebėjimo, pokalbio (pagal galimybes 

neprigirdintiems), klausimynų (pvz.: Becko depresijos skalė, HAD skalė) duomenimis (žr. skyrių 

7. Taikomi metodai ir priemonės).  

 Asmenims, turintiems mokymosi sunkumų, vertinami asmens intelektiniai gebėjimai 

(neprigirdintiems) ar neverbaliniai intelektiniai gebėjimai (kurtiesiems). Taikomi standartizuoti 

metodai (WASI ir WAIS-III metodikos) (žr. skyrių 7. Taikomi metodai ir priemonės). 
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 Identifikuojant dėl asmenybės problemų kylančius profesinės veiklos trukdžius, 

atliekami asmenybės diagnostiniai tyrimai (asmenybės klausimynai, pvz.: NEO-FFI, NEO PI-R, 

MMPI, projekciniai metodai, pvz.: H-T-P metodas) (žr. skyrių 7. Taikomi metodai ir priemonės). 

Remiantis psichodiagnostinių tyrimų duomenimis, stebėjimo, apklausos informacija (pagal 

galimybes raštu, žodžiu ar gestų kalba) yra formuluojamos išvados bei rekomendacijos apie 

asmens darbingumą ir dėl profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo psichologinėmis 

priemonėmis. Psichologas numato psichologinio poveikio priemones psichosocialinių profesinių 

gebėjimų atkūrimui ir lavinimui, psichologinių, emocinių problemų, trukdančių profesinei veiklai, 

sprendimui.  

Taikomi metodai: 

 Testai, vizualiniai ar atliekami raštu; svarbu pateikti instrukcijas raštu (žr.7 dalį 

„Psichologų taikomi metodai). 

  Vizualinės standartizuotos užduotys (pvz.: Ida (žr. skyrių 7. Taikomi metodai ir 

priemonės). 

 Klausimynai, atliekami raštu pildant popierinę ar kompiuterinę dokumento formą.  

 Stebėjimas, skirtas elgesio, kūno kalbos, asmens išorinių reakcijų stebėjimui, siekiant 

gauti papildomos informacijos apie asmens psichoemocinę būklę, psichosocialines savybes bei 

galimas psichologinio pobūdžio problemas. 

 Pokalbis, skirtas informacijos apie emocines, asmenybės ir kitas psichologinio 

pobūdžio problemas gavimui; neprigirdintiems – pagal galimybes vykdomas žodžiu, raštu ar 

naudojant gestų kalbą/gestų kalbos vertėjo pagalbą, kurtiesiems - vykdomas raštu ar naudojant 

gestų kalbos vertėjo pagalbą. 

Pildoma dokumentacija:  

 Psichologo konsultacijų lapas (10 priedas); 

 Taikomų psichologinių testų vertinimo formos; 

 Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita (3 priedas). 

 

10. Asmens pasirinktos profesijos/būsimo darbo keliamų reikalavimų profilio 

sudarymas 

Tikslas: Žiūrėti 3 skyrelį „Asmens pasirinktos profesijos/ darbo vietos keliamų reikalavimų 

profilio sudarymas“. 

 
11. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimas 

Tikslas – įvertinti asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus (žr. „4.1. Bendrieji asmens 

psichosocialiniai gebėjimai“). 
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Specialistai: 

 Socialinis darbuotojas, psichologas, neįgaliųjų reabilitologas, ergoterapeutas ar kiti 

specialistai. Specialistai, taikantys standartizuotus metodus privalo turėti šių metodų 

taikymo licencijas. 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: iki 5 val. 

 

Paslaugos teikomo eiga: 

Asmens psichosocialiniai profesiniai gebėjimai yra svarbi asmens profesinių gebėjimų 

įvertinimo sudėtinė dalis. Kadangi darbinės veiklos sritys, kuriose gali dirbti asmenys su klausos 

negalia, yra įvairios, tai ir reikalavimai asmens psichosocialiniams profesiniams gebėjimams bei 

dydžiui taip pat yra labai skirtingi.  

Asmens psichosocialinių gebėjimų vertinimas vyksta taikant standartizuotus profesinių 

gebėjimų įvertinimo metodus ar kitus lygiaverčius, objektyvius (tyrimais patvirtintus) metodus 

(reikalavimai psichosocialinių profesinių savybių vertinimo metodams pateikiami 11 priede) bei 

atsižvelgiama į dominančios ar pasirinktos profesijos/darbo vietos keliamus reikalavimus ir 

individualius asmens poreikius. 

Vertinami asmens psichosocialiniai profesiniai gebėjimai apima: kognityvines savybes, 

socialines savybes, su darbo atlikimo pobūdžiu susijusias savybes, psichomotorines savybes, 

kultūros išraiškos/bendravimo priemones. Visi specialistai, vertinantys asmens psichosocialinius 

profesinius gebėjimus turi vienodai suprasti vertinamų savybių reikšmę, nes kitaip toks vertinimas 

nebus patikimas. Todėl šioje metodikoje vartojamos savybės yra aiškiai apibrėžtos. Metodikoje 

naudojamų savybių apibrėžimai yra pateikti iš Tarptautinės funkcionavimo, negalumo ir sveikatos 

klasifikacijos (TFK), MELBA, IMBA standartizuotų metodų (žr. 4.1.1. skyrių). 

Specialistai, vertinantys asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus, privalo atitikti 

kvalifikacinius reikalavimus, laikytis profesinės ir bendravimo su neįgaliaisiais etikos principų, o 

taikantys standartizuotus metodus, privalo turėti šių metodų taikymo licencijas.  

Psichosocialinių gebėjimų įvertinimas turi būti atliekama pirmoje dienos pusėje. Prieš 

pradedant psichosocialinių gebėjimų įvertinimą asmenį reikia: 

 informuoti apie psichosocialinių gebėjimų įvertinimo tikslus, procesą (klausos negalią 

turintiems asmensims svarbu informaciją pateikti aiškiai, glaustai, trumpai); 

 jei bus vartojamos sudėtingesnės, abstrakčios sąvokos, jas – paaiškinti; 

 paaiškinti, kad jei asmeniui kažkas yra neaišku, jis gali bet kuriuo metu klausti (tiesiogiai, 

per gestų kalbos vertėją ar rašant). 
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Psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo metu svarbu aiškiai pateikti užduotis bei jų 

atlikimo instrukcijas. Asmenims su klausos negalia (ypač turintiems žymių ar labai žymų 

neprigirdėjimo laipsnį ir kurtiesiems) svarbu instrukcijas pateikti ne tik žodžiu, bet ir raštu. 

Rašytinės instrukcijos turi būti aiškios, trumpos, be sudėtingų abstrakčių žodžių, aprašymų. 

Psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo metu svarbu stebėti, ar asmuo dirba 

susikaupęs, kaip kruopščiai dirba, ar yra atidus, ar pasitikrinam kaip elgiasi nepažįstamoje 

aplinkoje, stuacijoje. 

Taigi vertinant šiuos gebėjimus labai svarbu atsižvelgti į asmens klausos sutrikimo laipsnį 

ir pobūdį bei komunikavimo gebėjimus. Ir pagal poreikį užduočių instrukcijas pateikti rašytine, 

vaizdine forma ar su gestų kalbos vertėjo pagalba.  

Siekiant kuo objektyviau įvertinti asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus yra 

remiamasi 4 balų vertinimo skale, kai: 

 1 pakopa (labai ribotas gebėjimas),  

 2 pakopa (ribotas gebėjimas),  

 3 pakopa (vidutinis gebėjimas, vertinama kaip normalus gebėjimas),  

 4 pakopa (didesnis už vidutinį gebėjimas). 

Skyrelyje „Bendrųjų asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo kriterijai“ 

pateikiami pagrindinių psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo rezultatų priskyrimo 

atskiroms vertinimo skalėms pavyzdžiai. Tai svarbu, todėl, kad skirtingi specialistai vienodai 

suprastų tam tikro gebėjimo pasireiškimo lapsnį. 

Remdamiesi asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, 

specialistai parengia išvadas bei rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su asmens 

psichoscialinių gebėjimų/savybių atkūrimu bei lavinimu bei apibendrintas išvadas įrašo Profesinių 

gebėjimų įvertinimo ataskaitoje (3 priedas). 

Taikomi metodai:  

 Standartizuotas diagnostikos/įvertinimo metodas (pvz.: IDA); 

 Standartizuotas dokumentavimo metodas (pvz.: MELBA); 

 Metodai ir priemonės, skirti rinkti informaciją apie psichosocalines profesines savybes 

(pokalbis su asmeniu, pokalbis su trečiaisiais asmenimis, elgesio stebėjimas, psichologiniai 

testai, praktinės užduotys profesinėje klasėje ir kiti).  

Pastaba: Šie metodai naudojami kaip papildomi informacijos šaltiniai gebėjimų profilio 

pildymui įstaigose, kuriose taikomi standartizuoti profesinių gebėjimų įvertinimo metodai, arba 

kaip pagrindiniai informacijos šaltiniai įstaigose, nenaudojančiose standartizuotų profesinių 

gebėjimų įvertinimo metodų. 

Pildoma dokumentacija:  
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 Psichosocialinių profesinių savybių/gebėjimų vertinimo forma/os; 

 Gebėjimų profilis; 

 Profesinių gebėjimų įvertinimas ataskaita (3 priedas). 

Įvertinimo metu naudojamos priemonės: 

 Instrukcijos (pateiktos vaizdine, rašytine forma), standartizuotų vertinimo metodų 

priemonės (pvz., testų, užduočių ir pan. formos, instrumentai).
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12. Asmens funkcinio pajėgumo įvertinimas 

 Tikslas – detaliai įvertinti asmens funkcines galimybes ir trūkumus, atliekant bet kokį 

darbą, ir sudaryti kuo tikslesnę individualią profesinės reabilitacijos programą, kurioje bus 

numatyti tolimesni veiksmai, siekiant tinkamai parinkti asmeniui darbo vietą ir tinkamai jį 

parengti bei sėkmingai integruoti į darbo rinką. 

Specialistai: 

 Kineziterapeutas/ Ergoterapeutas/ Neįgaliųjų reabilitologas/ FMR gydytojas;  

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Specialistai, taikantys standartizuotus metodus, privalo turėti šių metodų taikymo licencijas. 

Trukmė: iki 4 – 6 val.  

Eiga:  

Prieš pradedant asmens funkcinio pajėgumo vertinimą, labai svarbu surinkti kuo daugiau 

informacijos apie asmens funkcinę būklę. Specialistai pirmiausia analizuoja rašytinę informaciją 

– išrašus iš asmens medicinos dokumentų, pokalbio su asmeniu metu surenka informaciją apie 

asmens sveikatos būklę, stebi, kaip asmuo, turintis klausos negalią, orientuojasi naujoje 

aplinkoje. Asmenų su klausos negalia, atvykusių į profesinės reabilitacijos programą, funkcinio 

pajėgumo vertinimas prasideda nuo gydytojo apžiūros. Tai atlieka fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojas. 

Visi specialistai, vertinantys asmens funkcninį pajėgumą (fizinias savybias, reikalingas 

darbui) turi vienodai suprasti vertinamų savybių reikšmę, nes kitaip toks vertinimas nebus 

patikimas. Todėl šioje metodikoje vartojamos savybės yra apibrėžtos. Metodikoje naudojamų 

savybių apibrėžimai yra pateikti iš Tarptautinės funkcionavimo, negalumo ir sveikatos 

klasifikacijos (TFK), MELBA, IMBA standartizuotų metodų (žiūrėti 4.3.1. skyrių). 

Asmenų su klausos negalia funkcinis pajėgumas (fiziniai profesiniai gebėjimai, reikalingi 

darbui) gali būti vertinamas taikant standartizuotą funkcinio pajėgumo vertinimo metodiką (pvz., 

FPV – Funkcinio pajėgumo vertinimo metodika), sudarytą iš 29 standartizuotų vertinimo testų 

arba kitus funkcinio pajėgumo vertinimo metodus (lygiaverčius, objektyvius, tyrimais 

patvirtintus), testus (pvz., tokie kaip svorių kėlimas ir nešimas, darbas virš galvos, lipimas 

kopėčiomis ir kiti). Testai turi būti parenkami kiekvienam asmeniui individualiai bei 

atsižvelgiant į kitus kriterijus: profesijos/darbo vietos keliamus reikalavimus, asmens negalios 

pobūdį ir sunkumą, funkcinę būklę, kurią vertina gydytojas. 

Visos užduotys yra atliekamos kineziterapijos salėje, ergoterapijos kabinete bei kitose 

patalpose. Testus (pvz., FPV) atlieka arba kineziterapeutai, arba ergoterapeutai, arba neįgaliųjų 

reabilitologas. Jie bendradarbiauja su FMR gydytoju. 
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Standartizuotas funkcinio pajėgumo vertinimo metodikas/metodus/testus/priemones gali 

atlikti tų metodų taikymo licenciją turintis specialistas (arba atitinkamą licenciją, suteiktą 

įstaigai, organizacijai, kurioje specialistas dirba). 

Standartizuotus testus (pvz., FPV) tikslingiausia yra atlikti tris kartus: 

1. profesinių gebėjimų įvertinimo metu, 

2. profesinių gebėjimų atkūrimo metu atliekant tarpinį vertinimą, 

3. baigiant profesinių gebėjimų atkūrimo etapą, vertinant atkurtą funkcinį pajėgumą bei 

darbingumo lygį. 

Įvertinimo testai (pvz., FPV) atliekami dvi dienas vidutiniškai po 2 – 3 val. (bendra 

trukmė apie 4 – 6 val.). Prieš vertinimą, specialistas kartu su asmeniu, turinčiu klausos negalią, 

aptaria vertinimo tikslus, asmuo supažindinamas su testo eiga, turiniu bei priemonėmis, kuriais 

jis bus testuojamas, užpildomi reikiami dokumentai (klausos negalią turinčiam amsniui svarbu 

instrukcijas pateikti aiškiai, trumpai, be sudėtingų, abstrakčių žodžių, jei asmuo nesupranta 

pasitelkti vaizdines, rašytines instrukcijas). Prieš atliekant visas užduotis klausos negalią turintis 

asmuo supažindinamas priemonėmis, kurias jam reikės naudoti testo metu. Viso funkcinio 

pajėgumo vertinimo testo (pvz., FPV) metu svarbus specialisto neverbalinis erdvės, priemonių, 

veiksmų apibūdinimas ir nuolatinis akių kontakto palaikymas. 

Testų atlikimo metu asmuo palaipsniui pasiekia maksimalų fizinio krūvio lygį. 

Vertintojas gali iš anksto pamatyti nuovargio, koordinacijos sutrikimus ir kūno mechanikos 

pokyčių požymius. Tokiu būdu specialistas gali įvertinti, kada pasiekiamas maksimalus saugaus 

funkcijos atlikimo lygis. Testavimo metu svarbu stebėti asmens kūno judesius, įvertinti raumenų 

darbą, priverstines padėtis. Kiekviena užduotis yra atliekama laikantis tam tikrų taisyklių. Visos 

užduotys yra siejamos su kasdienio gyvenimo bei darbo atlikimo funkcijomis. Jei po vertinimo 

pastebimi padidėję simptomų ar funkcijų pakitimai, vertintojas turi juos fiksuoti, o pakitimų 

sąveika turi būti pažymėta pastabose. Jeigu vertintojas nusprendžia, kad kurios nors pirmos 

dienos užduotys turi būti pakartotos arba iš viso neatliekamos (dėl asmens fizinės būklės arba dėl 

to, kad darbo vieta to nereikalauja), tai turi būti taip pat pažymėta pastabose. 

Funkcinio pajėgumo vertinimo metu pildomos specialios anketos, atlikus testus, jų 

rezultatai bei specialistų išvados yra dokumentuojamos gebėjimų profilyje (Pvz. naudojant 

IMBA gebėjimų profilį). Asmens gebėjimai yra vertinami 4 balų vertinimo skale, kai: 

 0 gebėjimo nėra; 

 1 pakopa (labai ribotas gebėjimas),  

 2 pakopa (ribotas gebėjimas),  

 3 pakopa (vidutinis gebėjimas, vertinama kaip normalus gebėjimas),  
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 4 pakopa (didesnis už vidutinį gebėjimas) (4.3.3. skyriuje pateikiami fizinių savybių 

pavyzdiniai vertinimo kriterijai). 

Vertinimo rezultatai, dokumentuoti gebėjimų profilyje yra palyginami su vertinimo 

rezultatais, esančiais reikalavimų profilyje ir pagal jų palyginimo rezultatus komandinio 

aptarimo metu yra parengiamos išvados ir rekomendacijos dėl: 

 tolimesnių profesinės reabilitacijos veiksmų, funkcinio pajėgumo atkūrimo 

kineziterapijos priemonėmis. 

 asmens galimybes grįžti į savo ankstesnę darbo vietą numatant darbo krūvį; 

 apie darbo vietos pritaikymo būtinybę. 

Specialistas apibendrintas išvadas įrašo Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaitoje (3 

priedas). 

Taikomi metodai: 

1. Standartizuoti įvertinimo metodai (pvz. Funkcinio pajėgumo testas – FPV); 

2. Standartizuotas dokumentavimo metodas (pvz. IMBA); 

3. Testai fizinių savybių įvertinimui; 

Pildoma dokumentacija:  

1. Standartizuotų testų įvertinimo formos: Fizinių ir funkcinių savybių vertinimo forma (12 

priedas); Skausmo įvertinimo anketa (13 priedas); Savarankiškas asmens stuburo 

funkcijų įvertinimas - PACT (14 priedas); 

2. Taikomų kitų testų vertinimo formos; 

3. Gebėjimų profilis (pvz. IMBA); 

4. Profesinių gebėjimų įvertinimas ataskaita (3 priedas). 

Testų (pvz., FPV) atlikimo metu yra naudojama ši įranga bei priemonės: 

 tvirtas svėrimo krepšys su rankenomis, 

 paaukštintų lubų sistema, 

 jėgos dinamometras ir pritaikytas takelis, 

 rankų koordinacijos vertinimo komplektas, 

 reguliuojamo aukščio lentynų sistema, 

 universali dėžė svoriams nešti, 

 svorių rogės stūmimo – traukimo funkcijai vertinti, 

 įvairaus sunkumo svoriai, 

 gamybinės kopėčios plačia atrama, 

 medinis balkis pusiausvyrai įvertinti, 

 chronometras, 
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 kraujospūdžio matavimo aparatas, 

 širdies ritmo monitorius, 

 rankų griebimo funkcijos matavimo įrenginys – dinamometras, 

 stalelis, kėdė. 

 

13. Ergoterapinis įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmens su klausos negalia kasdieninio savarankiško gyvenimo įgūdžius ir 

įvertinti smulkiosios motorikos gebėjimus, reikalingus kasdieninės veiklos užduotims atlikti. 

Specialistai:  

 Ergoterapeutas; 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė:  

 RAP vertinimui 2 – 3 val; 

 Jebsen-Taylor vertinimui iki 1 val. 

Paslaugos teikimo eiga:  

Specialistas, taikydamas testus, standartizuotus metodus, klausimynus, stebėdamas asmenį, 

atlieka smulkiosios motorikos, viršutinių galūnių judesių, savarankiškumo įgūdžių, reikalingų 

pasirinktai profesinei veiklai atlikti, įvertinimą. Pagal poreikį atliekamas kasdieninių poreikių 

tenkinimo, kasdieninės veiklos vertinimas.  

Metodų aprašymas:  

RAP testas – tai TFK terminologijai pritaikytas vertinimo metodas, padedantis įvertinti ir 

geriau suprasti asmens gebėjimų sutrikimus ir/ar asmens funkcinius pakenkimus kasdieniniame 

gyvenime, ligos, organų sužalojimo ar nelaimingo atsitikimo padarinius, taip pat subjektyvų 

problemų pergyvenimą, susijusį su gebėjimų sutrikimais ir/ar funkciniais pakenkimais 

kasdieniniame gyvenime. Šio testo išskirtinis bruožas tas, kad jis ne tik padeda atpažinti 

problemas objektyviai, bet ir padeda įvertinti, kiek tos problemos yra svarbios pačiam asmeniui 

ir taip padeda išlaikyti į asmenį orientuotą požiūrį reabilitacijos programos planavimo metu. 

Interviu metu minėtasis asmuo sistemingai apklausiamas apie šias veiklas, tuo būdu  sudaromas 

individualus gebėjimų sutrikimų, pakenkimų santykiams ir subjektyvaus problemų pergyvenimo 

profilis. Sekant procesą, pildant RAP, galima dokumentuoti pagerėjimą ir pasiekimus, 

panaudojant pagalbines priemones, taip pat aktyvaus veikimo atgavimą. Taip pat RAP 

sudarymas leidžia vertinti visą reabilitacijos proceso rezultatą, įskaitant dalyvumą. RAP sudaro 

atliekamos veiklos ir santykių pobūdžio (vertinimo) lapai, kurie apima penkias sritis: 

komunikaciją, mobilumą, kasdieninių poreikių tenkinimą, kasdieninę veiklą ir santykius. 
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Kiekviena sritis suskirstyta į keletą gebėjimų, kurie savo ruožtu padalinti į elementus. Bendrai 

RAP sudaro 21 gebėjimai ir 71 jų elementai.  

Vertinimo kriterijai:  

Sunkumo laipsnio gradacija (A skiltis vertinimo lapuose) išreiškiama “Pastangų” ir “Pagalbos” 

aspektais. 

Asmuo atlieka veiklą: 

 be pastangų 

 įdėdamas šiek tiek pastangų 

 didelėmis pastangomis arba padedamas 

 negali atlikti veiklos 

Pradžioje reikia nustatyti, ar asmuo atlieka veiklą, ar ne. “Atlieka” reiškia, kad asmuo 

veiklą vykdo visiškai savarankiškai. Net priežiūra (Supervision) vertinama, kaip kito asmens 

pagalba. Jeigu asmuo veiklą vykdo visiškai savarankiškai, vertinant žiūrima, kiek pastangų 

įdedama (be pastangų, šiek tiek pastangų ar didelėmis pastangomis). Sąvoka “Pastangos” rodo, 

kiek sunki asmeniui veikla. Jei vertinamajam padeda kiti asmenys, vertinime sutelkiamas 

dėmesys į aktyvų jo paties indėlį veiklos atlikime. Jei šis indėlis žymus, sunkumo laipsnis 

vertinamas 2 taškais. Jei aktyvaus indėlio nėra arba jis mažareikšmis, duodami 3 sunkumo 

laipsnio taškai. 2 sunkumo laipsnio taškai skiria pastangų ir kitų asmenų pagalbos mastą, tiesa, 

pastangos ir pagalbos mastas dažnai yra proporcingi vienas kitam. Pavyzdžiui, gali būti, kad 

asmuo tam tikrą veiklą visiškai savarankiškai gali atlikti tik didelėmis pastangomis, tuo tarpu 

truputį asistuojamas (= pagalbai) tai geba atlikti, įdėdamas tik šiek tiek pastangų. Abiem atvejais 

sunkumo laipsnis vertinamas 2 taškais. Vertinant visuomet reikia turėti akiratyje aktyvų 

vertinamojo asmens indėlį: ar didžiąją dalį veiklos asmuo atlieka pats? 

Problemų pergyvenimo ir taškų priskyrimo kriterijai yra labai skirtingi, kai sprendžiama 

apie asmens santykių su kitu asmeniu aspektus, todėl galima remtis  pateiktomis nuorodomis: 

0 Problemos nėra (nepergyvena). Asmuo pareiškia, kad gebėjimo sutrikimas ar 

pakenkimas santykiams kasdieniniame gyvenime jam nesudaro problemos. Gyvenimo tikslų 

pasiekimui pavojaus nėra. 

1 Nedidelė problema (pergyvenimas). Asmuo pareiškia, kad gebėjimo sutrikimas ar 

pakenkimas santykiams kasdieniniame gyvenime jam sukelia nedideles problemas, bet jas 

galima įveikti ir rimto pavojaus gyvenimo tikslų pasiekimui nėra. 

2 Didelė problema (pergyvenimas). Asmuo pareiškia, kad gebėjimo sutrikimas ar 

pakenkimas santykiams kasdieniniame gyvenime jam sukelia dideles problemas, jas įveikti 

sunku ir yra sukeltas rimtas pavojus gyvenimo tikslų pasiekimui. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims su klausos negalia  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

63 

3 Sunki problema (pergyvenimas). Asmuo pareiškia, kad gebėjimo sutrikimas ar 

pakenkimas santykiams kasdieniniame gyvenime jam sukelia labai rimtas problemas, jos beveik 

neįveikiamos ir todėl vos ne vos įmanoma pasiekti gyvenimo tikslus. 

Sunkumo laipsnį išsako pats vertinamasis asmuo, taškus priskiria interviu ėmėjas, 

remdamasis vertinamojo asmens problemų apibrėžimu. Taigi problemų pergyvenimo visose 

srityse vertinimo taisyklės nustatomos pagal tam tikro asmens gyvenimo normas ir įpročius.  

Jebsen – Taylor plaštakos funkcijos testas (Jebsen – Taylor Hand Function Test) 

naudojamas objektyviai įvertinti ir palyginti asmenų atliekamas standartizuotas užduotis. Jis yra 

vienas iš matavimo instrumentų, naudojamas visiems asmenims su rankos apribojimais, kurie 

sukelia problemas atliekant kasdienius darbus. Asmens paprašomas atlikti 7 užduotis, kurios 

įvertina keletą rankos funkcijų, naudojamų kasdieniame gyvenime. Yra atliekamos šios 

užduotys:  

1) Rašyti (kopijuoti) trumpą 24 raidžių sakinį (sakinys rašomas iš kortelės);  

2) Tris kartus apversti 5 colių (12,5cm) korteles;  

3) Surinkti mažus daiktus ir sudėti į dėžutę (popieriaus sąvaržėles, butelio kamštelius, 

monetas ir pupeles);  

4) Imituoti valgymą (suvaidinti valgymo procesą: naudojantis arbatiniu šaukšteliu ir 5 

pupelėmis); 

5) Sudėti vieną ant kitos 5 šaškes;  

6) Apversti dideles tuščias skardinės;  

7) Apversti dideles sunkias skardines po 1 svarą (1 svaras = 0,454 kg).  

Užduotys atliekamos dominuojančia ir nedominuojančia ranka. Užduotis privaloma 

atlikti kaip galima greičiau. Laikas skaičiuojamas sekundėmis. Sveikiems žmonėms testo trukmė 

išlieka maždaug apie 15 minučių. Asmenims su smulkiosios motorikos sutrikimais testas gali 

trukti iki 45 minučių, esant klausos negaliai – iki 1 val. Laikas, per kurį atliekamos užduotys, 

matuojamas chronometru. Kiekvienos užduoties užbaigimo laikas yra užrašomas testavimo 

metu. Yra numatytos kiekvieno smulkesnio testo normos dominuojančiai ir nedominuojančiai 

rankoms, ir skiriasi pagal lytį ir amžių.  

Eiga: 

Vertinimas turi vykti tylioje aplinkoje, be pašalinių asmenų (taip pat ir artimųjų). Turi 

būti kuo mažiau pašalinių trikdžių, ypač garsinių, kai testuojamas asmuo su sutrikusia klausa ir 

naudoja klausos aparatą. Visiškai kurtiems asmenims triukšmas netrukdo, tačiau jis gali trukdyti 

testuotojui (ergoterapeutui). Abu testai turėtų būti atliekami ne tą pačią dieną dėl nuovargio. 

RAP testu vertinamos sritys:  
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 Bendravimas; 

 Mobilumas; 

 Kasdieninių poreikių patenkinimo; 

 Kasdieninės veiklos; 

 Santykiai. 

Jebsen-Taylor plaštakos funkcijos testu vertinamos sritys: 

 Rašymas; 

 Gebėjimas apversti popierinius daiktus; 

 Smulkių daiktų surinkimas; 

 Valgymas šaukštu; 

 Manipuliuoti lengvais ir sunkiais daiktais; 

 Manipuliuoti smulkiais daiktais. 

Remdamasis įvertinimo rezultatais, specialistas parengia išvadas ir rekomendacijas dėl 

tolimesnių veiksmų, susijusių su asmens smulkiosios motorikos, savarankiškumo atkūrimu ir 

lavinimu, fizinių gebėjimų/savybių atkūrimu ir lavinimu darbo imitavimo ir ergoterapijos 

priemonėmis, apibendrintas išvadas įrašo Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaitoje (3 priedas). 

Taikomi metodai: 

 RAP testas (Reabilitacijos aktyvumo profilis); 

 Jebsen-Taylor plaštakos funkcijos testas. 

Pildoma dokumentacija:  

 Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita (3 priedas); 

 RAP testas (15 priedas);  

 Jebsen-Taylor plaštakos testas (16 priedas). 

Pastabos: Ergoterapeutas vertina asmens bazinius savarankiško gyvenimo įgūdžius RAP 

testu. Jebsen-Taylor plaštakos funkcijų testas padeda įvertinti tuos rankų naudojimo aspektus, 

kurių neįvertina Funkcinio pajėgumo vertinimo smulkiosios motorikos dalies testai, tokių kaip 

rašymas. Standartiškai RAP testo vertinimui atlikti yra numatyta 2 val., tačiau dėl klausos 

negalios gali užtrukti iki 3 val., nes visą klausimyną pildo vertintojas (ergoterapeutas), 

apklausdamas asmenį. Jebsen-Taylor plaštakos vertinimo testo vertinimui numatyta 45 min., 

tačiau užduotims išaiškinti ir įsitikinti, kad suprato (matoma iš to, ar teisingai atlieka užduotį) 

reikia papildomai maždaug 15 min., todėl bendra trukmė nusitęsia iki 1 val. 

 

14. Praktinis asmens profesinių/ darbinių įgūdžių įvertinimas 

Tikslas - siekiama mokymo klasėje/ dirbtuvėse įvertinti asmens praktinius profesinius įgūdžius. 
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Specialistai: 

 Profesijos mokytojas, 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: 

 Iki 12 val. neprgirdintiems asmenims; 

 Iki 20 val. kurtiesiems asmenims. 

Paslaugos teikimo eiga: 

Prieš pradedant atlikti praktinį asmens profesinių gebėjimų įvertinimą reikia išsiaiškinti 

kaip asmeniui patogiau bendrauti (gestų kalba, užrašant ar kalbant). Nuo klausos sutrikimo 

pobūdžio, laispnio ir asmens kalbėjimo, rašymo gebėjimų priklauso profesinių gebėjimų 

vertinimo trukmė: neprigirdintiems asmenims (kai nereikia gestų kalbos vertėjo pagalbos ir 

didžioji apklausos dalis gali būti pateikiama žodžiu) trukmė – iki 12 val.; kurtiesiems asmenims 

(kai reikia gestų kalbos vertėjo pagalbos arba įvertinimas vyksta rašant) trukmė – iki 20 val. 

 Klausos negalią turintis asmuo pagal pasirinktą profesiją/darbą nukreipiamas į mokymo 

klasę/dirbtuves, kur yra vertinami asmens profesiniai gebėjimai per praktinę veiklą. Prieš 

pradedant įvertinimą, asmuo, turintis klausos negalią, supažindinamas su veiklomis, kurias turės 

atlikti, saugaus darbo instrukcijomis ir pan. Profesijos mokytojas asmeniui pateikia (kurtiesiems, 

turintiems labai žymų neprigirdėjimo laipsnį – demonstravimo, vaizdiniu metodais) užduotis, 

pagal kurias galėtų įvertinti asmens tinkamumą pasirinktai profesijai. Svarbu, kad praktinės 

užduotys atitiktų pasirinktą profesiją/darbą. Praktinio profesinių gebėjimų įvertinimo metu 

profesijos mokytojas stebi kaip asmuo atlieka skirtas užduotis (koks konkrečiai profesijai/darbui 

reikalingų savybių pasireiškimas) ir įvertina profesinius asmens įgūdžius. Tai yra, stebi 

psichosocialinių savybių pasireiškimą atliekant praktines užduotis: ar dirba susikaupęs, ar dirba 

kruopščiai, ar pasitikrina, kaip elgiasi susidūręs su sunkumais ir pan. 

Atlikę praktinį profesinių gebėjimų įvertinimą, specialistai parengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su asmens praktinių profesinių 

gebėjimų/savybių atkūrimu bei lavinimu, apibendrintas išvadas įrašo Profesinių gebėjimų 

įvertinimo ataskaitoje (3 priedas). 

Įvertinimo metu naudojamos priemonės: 

Praktinių užduočių/ veiklių instrukcijos (vaizdine, rašytine forma), praktinių užduočių/ 

veiklų pavyzdžiai, užduotys (priklausomai nuo darbinės srities). 

Įvertinimo metu naudojama įranga: 

Konkrečiai profesijai naudojama įranga (pvz.: pardavėjo profesijai – kasos aparatai; svarstyklės 

ir kt.) 
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Taikomi metodai:  

1. Pokalbis (darbinių užduočių paaiškinimas); 

2. Praktinių užduočių demonstravimas; 

3. Praktinės užduotys; 

4. Standartizuoti metodai (pvz. Hamet-2); 

5. Stebėjimas (kaip atliekama praktinė užduotis/ veikla). 

Pildoma dokumentacija: 

 Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita (3 priedas). 

 

15.  Reikalavimų ir sugebėjimų palyginimas 

Tikslas – sudaryti profesijos/ darbo vietos reikalavimų ir asmens profesinių gebėjimų Palyginimo 

profilį.  

Specialistai: 

 FMR gydytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, 

surdopedagogas. Specialistai, atliekantys palyginimą taikant standartizuotus metodus, privalo 

turėti šių metodų taikymo licencijas. 

Trukmė: iki 3 val. 

Eiga: 

Specialistų komanda, atlikusi profesijos/darbo vietos reikalavimų ir asmens profesinių 

gebėjimų įvertinimą, taikydami standartizuotus metodus, palygina reikalavimus su asmens 

gebėjimais ir dokumentuoja juo palyginimo profilyje (pvz. MELBA). Reikalavimų ir gebėjimų 

palyginimo tikslas – ištirti asmens tinkamumą konkrečiai prefesijai, darbo vietai, įmonei ir pan. 

tokiu būdu lengviau atsakyti į klausimą, ar atsižvelgiant į asmens gebėjimus jam nėra keliami per 

dideli, arba per maži profesiniai reikalavimai. Siekiama asmenį nukreipti į tokią profesiją, kur 

profesijos keliami reikalavimai daugiausiai vietų atitiktų su asmens profesiniais gebėjimais
20

. 

Palyginimo profilis specialistų komandai suteikia galimybę pamatyti, kokius asmens gebėjimus 

reikia lavinti, kad jie priartėtų prie profesijos/ darbo vietos reikalavimų. 

Pildoma dokumentacija: Palyginimo profilis. 

Taikomi metodai: 

 Standartizuotas dokumentavimo metodas (pvz.: MELBA). 

 

 

 

                                                 
20

 Melba Manual. Miro GmbH. 2008. Darbas Melba metodu. P. 10 
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16. Komandinis aptarimas, išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Tikslas – aptarti visų specialistų, dalyvavusių profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugoje, gautus 

rezultatus, parengti galutinę profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaitą su rekomendacijomis 

tolimesniems profesinės reabilitacijos etapams. 

Specialistai: 

1. FMR gydytojas, 

2. Surdopedagogas, 

3. Atvejo vadybininkas, 

4. Ergoterapeutas, 

5. Kineziterapeutas,  

6. Socialinis darbuotojas, 

7. Psichologas, 

8. Įdarbinimo vadybininkas, 

9.  Profesijos mokytojas. 

Trukmė: 1 val. 

Eiga: 

Aptariami gauti rezultatai, rekomendacijos, pastebėjimai apie asmenį. Pateiktose 

rekomendacijose turi atsispindėti išsami, detali ir argumentuota informacija. Ji bus naudinga 

specialistams dirbantiems kituose profesinės reabilitacijos etapuose. Atvejo vadybininkas, 

atsižvelgdamas į specialistų rekomendacijas bei palyginamojo profilio duomenis, parengia 

galutines profesinio gebėjimų įvertinimo išvadas. 

Komandinio aptarimo metu parengiamos išvados dėl: 

 asmens gebėjimų lavinimo ir/ ar naujų išugdymo reabilitacinio, psichologinio, socialinio 

ir kitomis poveikio priemonėmis –ir/ar 

 galimybių dirbti konkretų darbą ir/ar 

 asmens aplinkos keitimo – parengiamos rekomendacijos, dėl darbo vietos asmeniui su 

klausos negalia pritaikymo ir/ar dėl techninės pagalbos priemonių, galinčių pilnai ar iš 

dalies kompensuoti asmens funkcinės būklės sutrikimus ir padidinti jo darbingumą. 

Taikomi metodai:  

1. Pokalbis; 

2. Rašytinių dokumentų analizė (specialistų atliktų gebėjimų įvertinimo protokolai, testų 

atlikimo formos, specialistų paslaugų teikimo programos). 

Pildoma dokumentacija: 

1. Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita (3 priedas). 
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17. Komandinis aptarimas su klientu 

Tikslas: supažindinti asmenį su profesinių gebėjimų įvertinimo etapo rezultatais, išvadomis ir 

rekomendacijomis dėl tolimesnių veiksmų profesinės reabilitacijos programoje. 

Trukmė: iki 1 val. 

Specialistai:  

1. Atvejo vadybininkas ir pagal poreikį kiti įvertinime dalyvavę specialistai; 

2. Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Eiga: Aptarimo metu asmuo yra supažindinamas su rezultatais bei išvadomis, išklausomi asmens 

atsiliepimai bei pageidavimai, kartu su juo priimami sprendimai dėl Individualios profesinės 

reabilitacijos programos sudarymo. 

Taikomi metodai: 

1. Pokalbis. 

Susiję dokumentai: 

 Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita. 

 

18. Pirminės individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymas 

 

Tikslas: parengti pirminę individualią profesinės reabilitacijos programą, supažindinti su ja 

asmenį pasirašytinai. 

Specialistai: Atvejo vadybininkas.  

Trukmė: 1 val. 

Eiga: Individuali profesinės reabilitacijos programa yra parengiama remiantis asmens profesinių 

gebėjimų įvertinimo rezultatais, komandinio aptarimo išvadomis bei individualiais asmens 

poreikiais. Programoje yra numatomos kiekvienos paslaugos  sudėtinės dalys, profesinio 

mokymo programa bei paslaugų teikimo trukmė. Asmuo pasirašytinai supažindinamas su 

parengta Individualia profesinės reabilitacijos programa. Individuali profesinės reabilitacijos 

programa gali būti koreguojama po profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo 

(suderinus su asmeniu ir siunčiančiąją institucija). 

Pildoma dokumentacija:  

 Individuali profesinės reabilitacijos programa (17 priedas). 
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6. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugą teikiantys specialistai 

 

Asmenų su klausos negalia profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų teikime dalyvauja šių 

specialistų komanda: Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas, surdopedagogas, 

psichologas, socialinis darbuotojas, profesijos mokytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, 

įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas, gestų kalbos vertėjas.  

 

 Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas:  

Reikalavimai: 

1. Turi turėti aukštąjį universitetinį medicinos gydytojo (medicininį) išsilavinimą ir būti 

įgijus FMR gydytojo kvalifikaciją. 

2. Turi turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią 

medicinos praktikos licenciją verstis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo praktika.  

Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti:  

1. funkcinės būklės/darbingumo/profesinių gebėjimų įvertinimo ir atkūrimo priemones 

(kineziterapijos, ergoterapijos, fizioterapijos ir kt.), taikomas klausos ir kitas negalias turintiems 

asmenims; 

2. reabilitacijos, darbo imitavimo ir kitų poveikio priemonių, skirtų asmens funkcinės 

būklės/darbingumo/profesinių gebėjimų atkūrimui/lavinimui indikacijas ir kontraindikacijas 

skirtingų negalių atveju; 

3. fizinės medicinos reabilitacijos ypatumus klausos ir kitų negalios rūšių atvejais;  

4. fizinės medicinos reabilitacijos priemones: kineziterapiją, ergoterapiją, fizikinius 

veiksnius, ir techninės pagalbos priemones, edukaciją, medikamentinį gydymą įvairių negalių 

atvejais; 

5. funkcinio pajėgumo vertinimo metodus bei jų taikymo principus. 

FMR gydytojo funkcijos:  

1. Vadovauti profesinių gebėjimų vertinimą atliekančių specialistų komandos darbui; 

2. Įvertinti atvykusio į profesinės reabilitacijos reabilitacijos programą asmens funkcinę 

būklę; 

3. Parengti išvadas ir rekomendacijas: 

3.1. išvadą dėl indikacijų ir kontraindikacijų, susijusių su konkretaus asmens dalyvavimu 

profesinės reabilitacijos programoje; 

3.2. išvadą dėl galimybės dirbti pagal pasirinktą profesiją, darbo valandas, darbo sąlygas; 

3.3. rekomendacijas dėl medikamentinio gydymo, techninės pagalbos priemonių; 
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3.4. rekomendacijas dėl tolimesnių profesinės reabilitacijos komandos veiksmų teikiant 

profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugas. 

 

 Surdopedagogas 

Reikalavimai: 

1. Surdopedagogas turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir surdopedagogo profesinę kvalifikaciją. 

2. Mokėti gestų kalbą ir gebėti ja bendrauti. 

Turi žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

1. specialiąsias mokymo priemones, skirtas neįgaliųjų regimojo, girdimojo suvokimo, tarties, 

žodinės kalbos, pažintinės veiklos bei sensomotorikos įgūdžiams bei komunikaciniams gebėjimams 

lavinti, atsižvelgdamas į neįgaliųjų amžių, klausos sutrikimo laipsnį, individualius gebėjimus ir 

ugdymo turinį; 

2. asmens kalbos lygio, kalbėjimo lygio, rašytinės kalbos lygio, gestų kalbos mokėjimo lygio, 

gebėjimą skaityti iš lūpų nustatymo principus; 

3. asmens su negalia ar jo artimųjų konsultavimo principus asmens tarties ir žodinės kalbos, 

skaitymo, rašymo, sensomotorikos sutrikimo atvejais; 

4. asmens kalbinių gebėjimų, bendravimo įgūdžių lavinimo metodus;  

5. efektyvius surdopedagogo darbo būdus ir metodus pagal individualias neįgaliųjų galimybes, 

skirtingą negalios sunkumą; 

6. surdopedagogikos ir surdotechnikos naujoves. 

Surdopedagogo funkcijos:  

1. Atsižvelgiant į negalios sunkumą, vertinti asmens kalbos lygį, kalbėjimo lygį, rašytinės 

kalbos lygį, gestų kalbos mokėjimo lygį, gebėjimą skaityti iš lūpų, gebėjimus bendrauti telefonu, 

grupėje, reikalingus pasirinktai profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ ar tinkamai atlikti būsimą darbą; 

2. Remiantis kalbos, kalbėjimo, rašytinės kalbos, gestų kalbos mokėjimo lygio, gebėjimo 

skaityti iš lūpų, bendrauti telefonu, grupėje  profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, parengti 

išvadas ir rekomendacijas dėl asmens tarties ir žodinės kalbos, skaitymo, rašymo, sensomotorikos 

profesinių gebėjimų atkūrimo ir lavinimo surdopedagogikos poveikio priemonėmis; 

3. Kartu su kitais specialistų komandos nariais dalyvauti rengiant Individualią profesinės 

reabilitacijos programą ir joje numatyti reikiamas surdopedagogikos poveikio priemones; 

4. Numatyti, planuoti ir organizuoti surdopedagoginius užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus, asmens individualius poreikius ir, atsižvelgiant į negalios sunkumą, taikyti 

tinkamus metodus; 

5. Esant poreikiui, konsultuoti asmens šeimos narius ar globėjus; 

6. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją;  
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 Kineziterapeutas 

Reikalavimai:  

1. Turi turėti kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją ir būti baigęs kineziterapijos studijas 

Lietuvos Respublikos teisės aktais valstybės pripažintoje mokymo įstaigoje, turinčioje teisę vykdyti 

kineziterapijos studijų programą. 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. kineziterapijos su klausos ir kitas negalias turinčiais asmenimis principus; 

2.2. skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių asmenų organizmo ypatumus, fizinių 

pratimų poveikį šių asmenų organizmui; 

2.3. funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo principus ir 

metodus. 

Kineziterapeuto funkcijos: 

1. Dalyvauti įvertinant darbo vietos reikalavimus, keliamus asmens funkciniam pajėgumui, 

konsultuoti darbdavius darbo vietos pritaikymo klausimais asmenims, turintiems klausos negalią; 

2. Atlikti asmens funkcinio pajėgumo įvertinimą ir sudaryti asmens funkcinio pajėgumo 

profilį; 

3. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas bei numatyti kineziterapeuto taikomas 

priemones profesinių fizinio pajėgumo atkūrimui. 

4. Dalyvauti kartu su kitais specialistų komandos nariais rengiant asmens pirminę 

Individualią profesinės reabilitacijos programą. 

 

 Socialinis darbuotojas  

1. Turėti ar siekti įgyti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą (Socialinio 

darbo ar jam prilyginto išsilavinimo sąrašą nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministras). 

Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

1. socialinio darbo su klausos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į negalios 

pobūdį ir sunkumą; 

2. socialinio darbo su individu ir grupe principus bei metodus; 

3. asmenų su negalia socialinės situacijos vertinimo metodus; 

4. psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo metodus bei jų taikymo principus; 

Socialinio darbuotojo funkcijos: 

1. Rinkti, įvertinti ir sisteminti duomenis apie asmens, dalyvaujančio profesinės 

reabilitacijos programoje, socialinę aplinką ir užpildyti socialinės apklausos anketą; 
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2. Dalyvauti, įvertinant darbo vietos keliamus reikalavimus asmens psichosocialinėms 

savybėms ir sudarant psichoscialinių savybių reikalavimų profilį, konsultuoti darbdavius darbo 

vietos pritaikymo bei teisiniais klausimais,  susijusiais su neįgaliųjų integracija į darbo rinką; 

3. Atlikti asmens psichosocialinių gebėjimų įvertinimą ir sudaryti asmens psichosocialinių 

gebėjimų profilį; 

4. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas bei numatyti socialinio poveikio 

priemones psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimui/lavinimui; 

5. Esant poreikiui teikti socialinę pagalbą klausos negalią turinčiam asmeniui atvykus į 

profesinės reabilitacijos programą. 

 

 Psichologas 

1. Turėti psichologo specialybės aukštąjį išsilavinimą (pageidautina klinikinės, sveikatos 

ar organizacinės specializacijos) ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba 5 metų studijų aukštojo 

mokslo diplomą.  

Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

1. bendrosios ir klinikinės psichologijos principus; 

2. psichologinio konsultavimo principus ir metodus;  

3. psichologo darbo su klausos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į 

negalios pobūdį ir sunkumą; 

4. psichologinio įvertinimo metodus; 

5. psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo metodus bei jų taikymo principus. 

Psichologo funkcijos: 

1. Įvertinti asmens pasirinktos profesijos/darbo vietos reikalavimus, keliamus asmens 

psichosocialinėms savybėms, sudaryti psichosocialinių savybių reikalavimų profilį; 

2. Įvertinti asmens psichoemocinę būklę taikant pokalbių, stebėjimo metodus bei 

psichologinius testus;  

3. Įvertinti asmens motyvaciją dirbti/mokytis;  

4. Įvertinti asmens psichosocialinius gebėjimus ir sudaryti psichosocialinių gebėjimų profilį;  

5. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas bei numatyti psichologinio poveikio 

priemones profesinių gebėjimų atkūrimui/lavinimui;  

6. Esant poreikiui teikti psichologinę pagalbą klausos negalią turinčiam asmeniui atvykus į 

profesinės reabilitacijos programą. 

 

 Profesijos mokytojas  
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1. Turėti mokomo dalyko srities aukštąjį pedagoginį išsilavinimą arba mokomo dalyko 

srities aukštąjį/ aukštesnįjį išsilavinimą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka būti išklausius pedagoginių - psichologinių žinių kursą ir turėti ne mažesnį kaip 

dvejų metų mokomo dalyko darbo stažą; 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. formalias ir neformalias profesinio mokymo programas pagal savo mokomą dalyką bei 

jų keliamus reikalavimus asmens profesiniams gebėjimams; 

2.2. bendrosios, darbo ir socialinės psichologijos pagrindus; 

2.3. asmenų, turinčių klausos ir kitas negalias, praktinių profesinių gebėjimų ir darbinių 

įgūdžių įvertinimo principus ir metodus; 

2.4. asmenų, turinčių klausos negalią profesinio mokymo specifiką, pedagoginius šio darbo 

principus ir metodus atsižvelgiant į klausos sutrikimo pobūdį ir sunkumą; 

2.5. techninės pagalbos priemones atsižvelgiant į negalios pobūdį ir mokomo dalyko 

specifiką; 

2.6. darbų saugos reikalavimus dirbant su klausos negalia turinčiais asmenimis. 

 

Profesijos mokytojo funkcijos: 

1. Remiantis pasirinktos/dominančios profesijos/darbo vietos keliamais reikalavimais, 

individualiais ir specialiaisiais asmens poreikiais bei specialistų išvadomis bei rekomendacijomis, 

parengti praktinių profesinių gebėjimų įvertinimo užduotis bei vertinimui reikalingą aplinką ir 

priemones; 

2. Atlikti praktinių profesinių gebėjimų įvertinimą profesinio mokymo klasėje/dirbtuvėse, 

taikant adaptuotas ir standartizuotas praktines užduotis, stebėjimą ir apklausą;  

3. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas bei numatyti darbo imitavimo priemones 

profesinių gebėjimų atkūrimui/lavinimui. 

 

 Ergoterapeutas  

1. Turėti ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją ir būti baigus ergoterapijos studijas Lietuvos 

Respublikos teisės aktais valstybės pripažintoje mokymo įstaigoje, turinčioje teisę vykdyti 

ergoterapijos studijų programą; 

Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

1.  klausos ir kitas negalias turinčių asmenų ergoterapijos specifiką ir principus;  

2. klausos ir kitą negalią turinčių asmenis savarankiškumo įgūdžių vertinimo principus ir 

metodus; 

3. funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo principus ir metodus; 
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4. naujausias kompensacinės techninės pagalbos priemones ir jų taikymo principus 

asmenims su klausos ir kitomis negaliomis; 

5. darbų saugos reikalavimus dirbant su klausos negalia turinčiais asmenimis. 
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Ergoterapeuto funkcijos: 

1. Atlikti asmens pasirinktos profesijos/darbo vietos reikalavimų, keliamų asmens 

savarankiškumo įgūdžiams, funkcinio pajėgumo gebėjimams įvertinimą ir sudaryti reikalavimų 

profilį; 

2. Atlikti asmenų su klausos negalia savarankiškumo įgūdžių įvertinimą; 

3. Atlikti funkcinių gebėjimų įvertinimą ir sudaryti asmens funkcinio pajėgumo profilį; 

4. Atlikti smulkiosios motorikos įvertinimą; 

5. Dalyvauti praktinių profesinių gebėjimų įvertinime, detaliai tiriant asmens galimybes 

atlikti darbui reikalingus veiksmus (operacijas) ir išlaikyti reikalingas kūno padėtis; 

6. Pagal profesinę kompetenciją dalyvauti įvertinant specialiuosius asmens su klausos 

negalia poreikius; 

7. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas ir numatyti 

ergoterapines bei darbo imitavimo priemones asmens profesinių gebėjimų atkūrimui; 

 

 Atvejo vadybininkas 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą.  

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. individualaus darbo su klausos ir kitas negalias turinčiais asmenimis principus ir 

metodus atsižvelgiant į individualius šių asmenų poreikius pagal sutrikimo pobūdį ir specifiką; 

2.2. bendravimo psichologijos pagrindus; 

2.3. atvejo vadybininko darbo organizavimo procedūrą, norminius bei metodinius 

dokumentus; 

2.4. darbo organizavimo, koordinavimo ir informacijos valdymo principus ir metodus; 

2.5. tarpininkavimo, tarpasmeninių ryšių palaikymo technikas. 

2.6. profesinių gebėjimų vertinimo  metodų principus; 

 

Atvejo vadybininko funkcijos: 

1. Organizuoti, planuoti, ir kontroliuoti asmens dalyvavimą profesinės reabilitacijos 

programoje bei koordinuoti profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų teikimą;  

2. Tarpininkauti ir teikti reikalingą informaciją klientui, specialistams, darbdaviams, darbo 

biržai ir pan.;  

3. Motyvuoti klientą, ugdyti jo savimonę; 

4. Organizuoti ir skatinti kliento įsitraukimą priimant su kliento reabilitacija ir integracija 

susijusius sprendimus, bendradarbiauti su klientu, numatant reabilitacijos bei integracijos tikslus bei 

programą; 
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5. Palaikyti nuolatinį ryšį su klientu jam atvykus į profesinės reabilitacijos programą; 

6. Sukurti pasitikėjimu grįstą santykį su klientu,  bei teikti paramą profesinės reabilitacijos 

proceso metu. 

 

 Įdarbinimo vadybininkas 

1. Turėti aukštąjį socialinių ar humanitarinių mokslų išsilavinimą; 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. darbo su klausos ir kitas negalias turinčiais asmenimis specifiką, socialinius šio darbo 

aspektus; 

2.2. bendravimo psichologijos pagrindus; 

2.3. profesinių gebėjimų vertinimo metodų principus; 

2.4. įsidarbinimo galimybių vertinimo metodą (-us); 

2.5. neįgaliųjų motyvacijos dirbti didinimo principus ir metodus; 

2.6. individualaus ir grupinio darbo su klientais metodus; 

2.7. darbo rinkos analizės principus. 

 

Įdarbinimo vadybininko funkcijos: 

1. Surinkti informaciją apie asmens išsilavinimą, darbo patirtį, darbo netekimo/ neturėjimo 

priežastis; 

2. Įvertinti asmens profesinius polinkius bei pageidavimus, lūkesčius, susijusius su darbine 

veikla; 

3. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais vertinant darbo vietos/ profesijos 

keliamus reikalavimus asmens profesiniams gebėjimams; 

4. Numatyti į(si)darbinimo perspektyvą, palaikyti ryšius su galimais darbdaviais; 

5. Bendradarbiauti, pagal poreikį suteikti informaciją apie įsidarbinimo galimybes asmens 

šeimos nariams; 

6. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas. 

 

 Gestų kalbos vertėjas  

1. Turi turėti ne žemesnį kaip profesinio bakalauro išsilavinimą, atitinkantį Švietimo ir 

mokslo ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėti įgijęs vertėjo kvalifikaciją.  

2. Turi turėti 3 metų atitinkamos specialybės praktinio darbo stažą. 

3. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

3.1. taisyklingai ir tiksliai vartoti bei suprasti lietuvių gestų kalbą ir jos variantus, gerai 

mokėti lietuvių kalbą; 
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3.2. bendravimo su kurčiaisiais specifiką. 

 

Gestų kalbos vertėjo funkcijos: 

1. Versti iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų kalbą; 

2. Versti iš lietuvių gestų kalbos į lietuvių kalbą; 

3. Atlikti įvairius vertimo variantus, atsižvelgiant į gestų kalbos vertimo specifiką profesinės 

reabilitacijos srityje; 

4. Gebėti įvertinti socialines ir psichologines kliento ypatybes, tarpininkaujant tarp kurčiojo, 

jo aplinkos ir socialinių institucijų. 
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7. Taikomi įvertinimo metodai ir priemonės, jų aprašymas 

 

 Dokumentų analizė – tai asmens gebėjimų bei jį nulemiančių veiksnių užfiksavimais 

įvairiais dokumentais ir užfiksuotos informacijos analizavimas.  

 Interviu – tai informacijos gavimas apie kliento gebėjimus žodinės apklausos metu. 

Išskirtiniais atvejais yra naudojamas ir išskiriamas rašytinio interviu tipas. Interviu su kurčiaisiais, 

kurie nekalba ir neskaito iš lūpų, metu dalyvauja gestų kalbos vertėjas. 

 Pokalbis – tai informacijos rinkimas žodžiu bendraujant su neprigirdinčiais asmenimis. 

Su kurčiuoju asmeniu bendrauti padeda gestų kalbos vertėjas. 

 Klausimynai – tai iš anksto apgalvotų klausimų tam tikriems duomenims sukaupti 

rinkinys.   

 Darbo rinkos analizė – darbo rinkos situacijos ir paklausių profesijų analizavimas.  

 Praktinės užduotys – tai darbo proceso ir darbo turinio tikslingas atlikimas vykdant 

asmeniui tam tikras funkcijas, veiklas. Praktinės užduotys yra realios arba simuliacinės. 

 Apklausa – tai duomenų surinkimas pagal iš anksto apgalvotus klausimus.  

 Demonstravimas - tai konkrečių daiktų, reiškinių ir procesų arba jų atvaizdų rodymas. 

Demonstruojant galima parodyti objektą taip, kad klientai susidarytų aiškų jo vaizdinį, galima 

atkreipti jų dėmesį į atskiras stebimojo objekto detales, į tai, kas svarbiausia, galima skatinti 

apgalvoti stebėjimą, apibūdinti jo reikšmę. 

 Stebėjimas – tai kryptingas, tikslingas procesas, kurio metu specialistas stebi, 

analizuoja ir interpretuoja kliento: santykį su kitais, elgesį (verbalinį, neverbalinį), jausmus, 

išvaizdą klientui atliekant veiklas susijusias su profesinio orientavimo ir konsultavimo paslauga. 

 Standartizuota psichosocialinių gebėjimų įvertinimo metodika. Pvz., Melbos/Idos 

vertinimo metodika – išsamiai ir tinkamai išskirti ir apibrėžti asmens gebėjimus, reikalingus 

konkrečiai darbinei veiklai atlikti bei veiklos keliamus reikalavimus asmens darbiniams 

sugebėjimams.
21

  

 Asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo 

metodikos (pvz.): 

FPV – tai standartizuota asmens funkcinių (fizinių) gebėjimų vertinimo metodika. Šį vertinimo 

instrumentą sudaro standartizuoti testai ir įranga, skirta 29 asmens su negalia funkcinių savybių 

įvertinimui. Šios priemonės pagalba yra vertinamos tokios pagrindinės savybės, reikalingos bet 

kokiam darbui atlikti: sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas, ėjimas, galvos judesiai, kėlimas, nešimas 

ir t.t. 

                                                 
21

 Melba. Miro GmbH. 2008. p. 5 
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 IMBA – standartizuota asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų ir funkcinio 

pajėgumo įvertinimo dokumentavimo metodika. Įvertinus FPV priemone asmens fizinius 

gebėjimus, jie yra perkeliami į standartizuotą IMBA profilį.  

 

Psichologų taikomi metodai 

„4 - 1“ metodika 

Tikslas: metodika skirta mąstymo sutrikimams diagnozuoti. Šis testas parodo, kaip 

tiriamajam sekasi apdoroti vizualinę informaciją, kaip funkcionuoja mąstymo procesai. 

Tikslinė grupė: metodika naudojama klientams, kurie patyrė galvos smegenų traumą, galvos 

smegenų operaciją, insultą, yra nustatytas arba įtariamas afektinis sutrikimas, šizofreninio spektro 

sutrikimas, ir kuriems yra stebimi mąstymo, suvokimo sutrikimai. 

Procedūra: tiriamasis iš keturių nupieštų objektų turi atrasti tris, kurie yra panašūs, tarpusavy 

kažkuo susiję. 

Sąvokų palyginimo metodika 

Tikslas: metodika skirta mąstymo sutrikimams diagnozuoti; ji teikia informaciją apie tai, 

kaip tiriamajam sekasi apdoroti girdimąją informaciją. 

Tikslinė grupė: metodika naudojama klientams, kurie patyrė galvos smegenų traumą, galvos 

smegenų operaciją, insultą, yra nustatytas arba įtariamas afektinis sutrikimas, šizofreninio spektro 

sutrikimas, ir kuriems yra stebimi mąstymo, suvokimo sutrikimai. 

Procedūra: tiriamojo užduotis – nusakyti, kuo poroje esantys žodžiai yra panašūs ir kuo 

skiriasi. 

1. Dėmesio testas d2. Tikslinga taikyti profesinio orientavimo asmens protinio 

darbingumo ištyrimui. Testas d2 matuoja informacijos apdorojimo greitį, tikslumą, sugebėjimą 

laikytis taisyklių ir kokybiškai atlikti darbą
22

. d2 universaliai pritaikomas vizualaus dėmesio 

sukaupimo – koncentravimo gebėjimo įvertinimui.  

Šiame teste naudojamas dėmesio apkrovos testų modelis savo esme atitinka daugelį 

profesinių veiklų, kurios pagal bendrą įvertinimą reikalauja selektyvaus atidumo ir susikaupimo. 

Šiuo požiūriu d2 testas reikalauja gebėjimo susikoncentruoti į išorinius vizualius dirgiklius. 

Gebėjimo pasireiškimą galima aiškinti individualia akstino (vykdyti užduotį) ir kontroliavimo 

funkcijų koordinacija, kuri teste d2 išryškėja trijuose elgesio komponentuose: 

1. darbo tempe arba kiekybėje, t.y per tam tikrą laiką apdorotame medžiagos kiekyje 

(akstinas, paskata), 

2. darbo kokybėje, t.y kruopščiame ir tiksliame darbo atlikime, apie kurį galimą spręsti 

pagal klaidas ( kontrolė), 

                                                 
22

 Brickenkamp. R., Test d2 (Aufmerksamkeits-Belastung-Test). Manual, 9. Auflage, Goettingen, 2002. 
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3. darbo atlikimo eigoje laiko atžvilgiu, kuria remiantis galima daryti išvadas apie 

darbinio elgesio ypatumus, tokius kaip pradinis susijaudinimas, pastovumas arba nestabilumas, 

ankstyvas persisotinimas veikla, nuovargis ir pan. (kontrolė). 

Testo eiga:  

8. Sudaromos tinkamos sąlygos testavimui. 

9. Klientas informuojamas apie testavimo tikslą. 

10. Pateikiama standartinė instrukcija. 

11. Instrukcijos suvokimas ir nurodymų įvaldymas patikrinamas prieš testą, užpildant 

vieną trumpą pratimo eilutę. 

12. Testo vertinimas: pirminių rodiklių reikšmių išaiškinimas ir norminių verčių 

išaiškinimas, remiantis normų lentele. 

13. Rodiklių interpretavimas ir išvadų pateikimas. 

Galima įvertinti šiuos dėmesio apkrovos testo parametrus: bendrą visų apdorotų ženklų 

kiekį, bendras klaidų kiekį, klaidų tipą ir kiekį, klaidų pasiskirstymą, klaidų procentą, svyravimo 

plotį, gebėjimą susikoncentruoti ir kt. Metodą galima taikyti ne tik individualiai, bet ir su 

testuojamųjų grupe. Užtikrinami testo kokybės kriterijai: objektyvumas, patikimumas, validumas, 

ekonomiškumas, normavimas. 

Testas d2, kaip taikomasis diagnostinis metodas, pritaikomas visose veiklose, kurios kelia 

nors ir minimalius reikalavimus vizualiam atidumui ir susikoncentravimui. Greta kitų metodų jį 

galima panaudoti, kaip pagrindą profesiniam konsultavimui, personalo atrankos vykdymui, 

įdarbinimui darbo vietoje.
23

 

Kraepelino metodika 

Tikslas: testas skirtas nustatyti, ar pakankama tiriamojo dėmesio koncentracija, ar nėra 

dėmesio išsekimo požymių (astenizacijos) ar kitų dėmesio sutrikimų. Taip pat parodo, koks yra 

bendras protinio darbingumo lygis. 

Tikslinė grupė: testas naudojamas klientams, kurie patyrė galvos smegenų traumą, galvos 

smegenų operaciją, insultą, yra nustatytas arba įtariamas afektinis sutrikimas, somatoforminis 

sutrikimas, ir kuriems yra stebimi dėmesio sutrikimai. Teste naudojama skaitmeninė informacija, 

todėl tiriamasis turi turėti minimalius aritmetinius gebėjimus. 

Procedūra: Tiriamojo užduotis – per ribotą laiko tarpą atlikti kuo daugiau vienženklių 

skaičių sudėties veiksmų. 

 

 

 

                                                 
23

 Brickenkamp. R., Test d2 (Aufmerksamkeits-Belastung-Test). Manual, 9. Auflage, Goettingen, 2002. 
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Burdono-Anfimovo metodika 

Tikslas: testas skirtas nustatyti, ar pakankama tiriamojo dėmesio koncentracija, ar nėra 

dėmesio išsekimo požymių (astenizacijos) ar kitų dėmesio sutrikimų. Taip pat parodo, koks yra 

bendras protinio darbingumo lygis. 

Tikslinė grupė: testas naudojamas klientams, kurie patyrė galvos smegenų traumą, galvos 

smegenų operaciją, insultą, yra nustatytas arba įtariamas afektinis sutrikimas, somatoforminis 

sutrikimas, ir kuriems yra stebimi dėmesio sutrikimai. Čia naudojama simbolinė-raidinė 

informacija, tad tiriamajam nebūtina turėti aritmetinių, rašybos gebėjimų. 

Procedūra: Tiriamasis iš didelio kiekio raidinių simbolių turi atrinkti tik reikalingus. 

 

IDA metodika 

Darbinių gebėjimų diagnostikos priemonių rinkinys IDA (Instrumentarium zur Diagnostik 

der Arbeitsfähigkeiten) buvo sukurtas Vokietijoje, Siegeno universitete. Naudojamas ir Olandijoje, 

D.Britanijoje, Italijoje ir kitose šalyse, ypač profesinėje reabilitacijoje, norint įvertinti įvairius 

darbinei veiklai svarbius asmens gebėjimus. IDA yra sudaryta iš 14 standartizuotų darbinių 

užduočių, kurios skirtos įvertinti keturias grupes gebėjimų – kognityviųjų, psichomotorinių, 

susijusių su darbo atlikimo pobūdžiu ir susijusių su komunikavimo sritimi. Kadangi nėra būtina 

atlikti visų 14 IDA metodikos užduočių, o tik atsirinkus reikalingiausias, kurios matuotų tik 

reikiamus tiriamojo sugebėjimus, vertinimui naudojamos šios užduotys: Paveikslėlių atpažinimas, 

Formų piešimas, Koregavimas, Luria (turintiems nežymią klausos negalią), Piramidė, 

Skaičiavimas, Miesto planas ir Tornillo. Užduotys sudarytos taip, kad kai kurios jų vertina po kelis 

asmens gebėjimus (1 lentelė). 

Užduoties pavadinimas Vertinami gebėjimai 

Paveikslėlių atpažinimas Abstraktus mąstymas; Rašymas 

Formų piešimas Išmokimas/ atmintis; Savikontrolė 

Koregavimas Susikaupimas; Kruopštumas 

Luria Išmokimas/ atmintis 

Piramidė Atidumas; Abstraktus mąstymas 

Skaičiavimas Skaičiavimas 

Miesto planas 
Darbo planavimas; Suvokimas; Prisitaikymas; Abstraktus mąstymas; 

Savikontrolė; Savarankiškumas; Atsakingumas; Skaitymas; Rašymas 

Tornillo Problemų sprendimas 

1 lentelė. Tyrimui pasirinktos užduotys ir jų vertinami gebėjimai 

Dirbant su IDA, lygiagrečiai taikoma MELBA (Merkmalprofile zur Eingliederung 

Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit) dokumentavimo priemonė. Ji pateikia vertinamų 
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gebėjimų apibrėžimus, orientyrus, į ką reiktų atsižvelgti, vertinant, be to, IDA metodika bei kitais 

būdais gauti rezultatai yra sužymimi MELBA sugebėjimų profilyje/protokole. 

Intelektinių gebėjimų įvertinimas  

Wechslerio trumpoji intelekto skalė (WASI) ir WAIS-III metodikomis 

Wechslerio trumpoji intelekto skalė (WASI) sukurta, atsižvelgiant į poreikį turėti trumpą ir 

patikimą intelekto įvertinimo priemonę. WASI yra JAV standartizuotas testas, leidžiantis 

apskaičiuoti tris intelektinius gebėjimus aprašančius rodiklius: Verbalinį IQ, Neverbalinį IQ ir 

Bendrą IQ. WASI skirta įvertinti 6–89 metų asmenų įvairius intelektinius gebėjimus (ekspresyvų 

žodyną, žodines žinias ir sukauptą informaciją, kristalizuotą intelektą ir bendrą intelektą (g 

faktorių), atmintį, mokymosi gebėjimus, sąvokų ir kalbos raidą, erdvinės vizualizacijos gebėjimus, 

vizualinę motorinę koordinaciją, neverbalinį abstraktų mąstymą, percepcinę organizaciją, sąvokų 

formavimąsi, abstraktaus verbalinio samprotavimo gebėjimus, neverbalinį takųjį intelektą ir kt.). 

WASI metodiką sudaro keturi subtestai: Žodynas, Kubelių kompozicija, Panašumai ir Matricos. 

(J.M.Sattler, 1988, cit. pgl. Psychological Corporation, 1999). WASI yra atliekamas su kiekvienu 

tiriamuoju individualiai. WASI keturių subtestų formos pateikimas užima apie 1 val. 

Wechslerio suaugusiųjų intelekto skalė (WAIS-III) 

WAIS-III yra ilgesnis ir išsamesnis Wechslerio intelekto skalės variantas, skirtas intelekto 

struktūros įvertinimui. Metodiką sudaro 14 subtestų: Paveikslėlių užbaigimas, Žodynas, Skaičių 

simboliai, Panašumai, Kubelių kompozicija, Aritmetika, Matricos, Skaičių eilė, Informacija, 

Paveikslėlių išdėstymas, Supratingumas, Simbolių paieška, Raidžių-skaičių eilė ir Objektų 

surinkimas. WAIS-III yra atliekamas su kiekvienu tiriamuoju individualiai. WAIS-III tyrimas 

vidutiniškai trunka– apie 3 val. 

 

Psichoemocinės būklės įvertinimo klausimynas 

Becko depresijos skalė 

Tikslas: skalė skirta afektinio sutrikimo – depresijos sunkumo laipsnio įvertinimui. 

Koncepcija: vienas iš afektinių sutrikimų yra depresija. Tai liguistai prislėgta, liūdna 

nuotaika, kuriai paprastai būdinga sulėtėjęs mąstymas, prislopinti judesiai, menkavertiškumo, 

kaltumo idėjos, somatiniai nusiskundimai. Endogeninė depresija kyla dėl organizme vykstančių 

pokyčių, o tiksliau dėl serotonino ir noradrenalino apykaitos sutrikimų, čia didelę įtaką turi 

paveldimumo veiksnys. Endogeninė depresija atsiranda be išorinės priežasties. Tuo tarpu 

egzogeninė depresija yra patologinė psichikos reakcija į patirtą traumą, t.y. į stiprų arba ilgalaikį 

išgyvenimą, kuris smarkiai sutrikdo CNS jaudinimo ir slopinimo procesus, pertempia organizmo 

prisitaikymo prie streso mechanizmus. Egzogeninė depresija taip pat gali būti kaip reakcija į vidaus 
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organų ligas, galvos smegenų traumas ar kitos kilmės CNS pažeidimus (pvz. infekcijos, 

intoksikacijos, galvos smegenų aterosklerozė ir kt.). 

Kokybės kriterijai: patikimumas – α koeficientas = 0,8, validumas užtikrinamas tuo, kad 

testas sudarytas, remiantis diagnostiniais depresijos kriterijais, simptomais, įvardintais DSM-IV 

psichikos sutrikimų klasifikacijos sistemoje. Be to, patikimumą užtikrina testo pateikimas visiems 

tiriamiesiems tokiomis pačiomis sąlygomis, tokios pačios instrukcijos vartojimas. 

Grupė: testas naudojamas klientams, kuriems įtariamas afektinis sutrikimas. 

Procedūra: klientui pateikiami klausimai apie jo emocinę ir fiziologinę sferą. Klientas, 

apibūdindamas savo būklę, pasirenka tinkamus atsakymus iš pateiktų alternatyvų. 

Įvertinimas: tiriamojo kokybiniai atsakymai paverčiami kiekybiškais ir lyginami su 

normomis. Tokiu būdu nustatomas sutrikimo laipsnis. 

 

Asmenybės klausimynai 

1. NEO PI-R asmenybės klausimynas (Costa and McCrae, 1992) yra skirtas empiriškai 

tyrinėti Penkių faktorių modelį, tad pagal jo atsakymus išskiriamos penkios asmenybės dimensijos 

ir jų žemesniojo lygmens bruožai: neurotizmas, ekstraversija, atvirumas patyrimui, sutariamumas, 

sąmoningumas. Klausimyną sudaro 240 teiginių, kurie vertinami 5 balų skale. Respondentas 

pasirenka vieną atsakymą, kuris labiausiai atitinka jo / jos sutikimą ar nesutikimą su kiekvienu 

teiginiu. Galimi atsakymai yra šie: „Visiškai nesutinku“, „Nesutinku“, „Negaliu apsispręsti“ (kai 

teiginys tiek pat klaidingas, kiek teisingas, arba jei tas teiginys respondento neliečia), „Sutinku“ ir 

„Visiškai sutinku“. Klausimyną sudaro aštuonių lapų lankstinukas, kuriame pateikiama instrukcija 

ir išvardijami teiginiai. Tiriamasis atsakymus pažymi atskirame atsakymų lape. Klausimynas 

paprastai pildomas nuo 0,5 iki 1 val. Tyrimo rezultatai parodė pakankamą lietuviškosios NEO PI-R 

versijos patikimumą
24

.  

2. NEO-FFI (sutrumpintas NEO PI-R penkių faktorių klausimynas). NEO-FFI sudaro 

60 teiginių, kuriais matuojamos „didžiojo penketuko“ asmenybės savybes: neurotizmas, 

ekstraversija, atvirumas patyrimui, sutariamumas, sąmoningumas. Kiekvieną subskalę sudaro 12 

teiginių. Subskalių vidinio suderinamumo koeficientai svyruoja tarp Cronbach‘o alpha 0,67 ir 0,83. 

Projekciniai metodai 

H-T-P testas  

H-T-P testas (Namas - Medis – Žmogus) – vienas iš asmenybės projekcinių testų. 

Tiriamojo prašoma nupiešti namą, medį bei žmogų, o piešiniai vėliau interpretuojami kvalifikuoto 

asmens. Kaip ir kiti projekciniai testai, šis įgalina laisvą ir subjektyvią interpretaciją. Pirminis 

                                                 
24

 Žukauskienė R., Barkauskienė R. Lietuviškosios NEO PI-R versijos psichometriniai rodikliai. Psichologija. 

Mokslo darbai. (3), 7-21 p. 2006. 
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Namo - Medžio - Žmogaus testo tikslas yra apibūdinti tiriamojo asmenybės aspektus, remiantis 

piešiniais, tačiau testas kartais gali būti panaudojamas ir smegenų pažeidimo ar bendro neurologinio 

funkcionavimo įvertinimui. 

H-T-P testą 1948 m. sukūrė John Buck. Testas gali būti taikomas nuo 3 metų. 

Testo atlikimo eiga: 

Tiriamasis paprašomas nupiešti namą, medį ir žmogų. Kiekvienas piešinys piešiamas ant 

atskiro lapo, ir testuojamojo prašoma piešinį padaryti kiek įmanomą tikslesnį. Pabaigus piešinius, 

testuojamajam užduodami su piešiniais susiję klausimai, kurių formaliai yra iki 60, tačiau 

testuotojas gali improvizuoti. Pvz., apie namo piešinį užduodamas klausimas gali skambėti „Ar tai 

linksmas namas?“, „Iš ko šis namas padarytas?“. 

Gali būti taikomas skirtingi testo pateikimo variantai. 
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8. Reikalavimai aplinkos pritaikymui 

Aplinka asmenims turintiems klausos negalią turi būti gerai apšviesta, įrengtos vaizdinės 

signalizacijos priemonės, šviesos/ vibracijos signalas, mirkčiojantis arba vibruojantis laikrodis (šie 

aplinkos pritaikymai reikalingi atliekant asmens su klausos negalia funkcinio pajėgumo, 

psichosocialinių gebėjimų įvertinimą kaip pagalbinės priemonės), sienos nebūtų apkabinėtos 

nereikalinga vaizdine informacija (paveikslai, plakatai). Patalpos turi atitikti higienos normos 

reikalavimus.  

Specifinių kalbinio bendravimo priemonių taikymas - Gestų kalbos vertėjas. 

 

Patarimai kaip bendrauti su klausos negalę turinčiu žmogumi: 

 Sužinokite, kaip žmogui patogiau bendrauti (gestų kalba, užsirašant ar kalbant). 

 Pokalbio metu prisitaikykite prie pašnekovo. 

 Naudokite mimiką, kūno kalbą. Tai papildys Jūsų žodžius. Kūno ir žodinė kalba turi būti 

suderintos, neprieštarauti vieną kitai. 

 Stovėkite prieš žmogų pakankamai arti, kad žmogus matytų jūsų veidą. 

 Įsitikinkite, ar atkreipėte kurčio ar neprigirdinčio žmogaus dėmesį. 

 Išlaikykite akių kontaktą. 

 Jeigu įmanoma, susipažindinkite su pokalbio tema. 

 Kalbėkite trumpais ir aiškiais sakiniais, lėtai ir aiškiai, išlaikydami natūralų toną ir 

tempą. 

 Jeigu Jūsų nesuprato, informaciją pakartokite tais pačiais žodžiais, kaip ir pirmą kartą. 

Jeigu klausos negalę turintis žmogus jūsų nesuprato dar kartą, perfrazuokite savo mintį, 

supaprastinkite sakinį. Jei nepavyksta susikalbėti, informaciją užrašykite. 

 Kai pasikeičia pokalbio tema, žmogui tai parodykite – padarydami pauzę ar apie tai 

pasakydami. 

 Tarp sakinių darykite pauzes. 

 Jeigu norite ko nors paklausti, klauskite tiesiai, trumpai ir aiškiai. 

 Jeigu yra keli žmonės, kalbėkite po vieną. 

 Jei pokalbyje dalyvauja keli girdintys asmenys, kai kalbate, pasistenkite, kad kurčias 

asmuo kalbantįjį matytų.  

 Paprašykite, kad žmogus, turintis klausos sutrikimą, svarbią informaciją pakartotų – 

tokiu būdu užtikrinsite, kad reikiama informacija buvo priimta. 
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Ko nereikėtų daryti bendraujant su klausos negalę turinčiu žmogumi: 

 Nešaukite. Jeigu žmogus naudojasi klausos aparatu, jis yra pritaikytas žmogui priimtinu 

garsu, o Jūsų garsus balsas gali iškraipyti žodžius; 

 Kalbėdami neuždenkite burnos, nevalgykite ir nekramtykite kramtomosios gumos. 

Burnos ir lūpų judesiai neprigirdinčiam žmogui turi būti matomi; 

 Nestovėkite tiesioginėje šviesoje, kadangi klausos negalę turinčiam žmogui gali būti 

sunku Jus matyti ir skaityti iš lūpų; 

 Perdėtai negestikuliuokite, kadangi tai gali nukreipti klausos negalę turinčio žmogaus 

dėmesį; 

 Kalbėdami stenkitės nevaikščioti, nes kai kalbantysis juda, iš lūpų skaityti sunku, o kai 

jis atsuka nugarą – visai neįmanoma; 

 Neignoruokite kurčio ar neprigirdinčiojo – jis yra toks pats diskusijos ar grupės dalyvis, 

kaip ir kiti; 

 Nelieskite klausos aparato; 

 Jei kurčias ar neprigirdintis žmogus kalba, nepertraukite jo ir neužbaikite jo pradėto 

sakinio; 

 Nenaudokite klaidingų interpretavimų (galvos linktelėjimas nebūtinai reiškia ‚,aš 

supratau“); paprasčiau tiesiog pasitikslinti informaciją; 

 Nenaudokite gestų kalbos, jeigu gerai jos nemokate. 

 

Bendravimas padedant gestų kalbos vertėjui: 

Vertėjai gali bendrauti grupėje, susitikimų metu bei kitose situacijose. 

 Informuokite vertėją apie klausos negalę turinčių žmonių poreikius ir aplinką, kurioje 

vyks susitikimas. Supažindinkite jį su terminais. 

 Kalbėkite su klausos negalę turinčiu žmogumi, o ne su vertėju. Žiūrėkite tiesiai į žmogų, 

su kuriuo bendraujate, ir elkitės natūraliai. Vertėjas nėra pokalbio dalis. 

 Neužmirškite, kad vertėjas nuo kalbančiojo žmogaus keliais žodžiais atsilieka. Suteikite 

vertėjui laiko pabaigti – tai leis asmeniui su klausos sutrikimu užduotį klausimus ar įsitraukti į 

pokalbį. 

 Pristatykite vertėją visai grupei ir paaiškinkite, kodėl jis dalyvauja. 

 Kalbėkite tik po vieną. Jeigu kalba daugiau nei vienas žmogus, vertėjui gali būti sunku 

pokalbį išgirsti, jį sekti ar versti. Tam, kad vertėjas galėtų baigti versti, paprašykite trumpos pauzės 

tarp kalbėjimo atkarpų. 

 Kalbėkite aiškiu ir normaliu tonu. Neskubėkite. 

 Gestų kalbos vertėjo vieta visada yra šalia girdinčio asmens, tai yra, priešais kurčiąjį.  
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Bendravimas grupėje, kai dalyvauja klausos negalę turintis žmogus 

 Pasodinkite kurčią ar neprigirdintį žmogų jam patogioje vietoje, geriausia šalia 

pašnekovo. Taip jis galės matyti pašnekovo lūpas. Jei kalbės daugiau nei vienas asmuo, 

neprigirdinčiam žmogui parinkite patogiausią vietą, kad jis galėtų matyti visus kalbančiuosius. 

 Supažindinkite su naujais terminais. Jeigu nėra galimybės iš anksto aptarti naujų 

terminų, užrašykite juos ant popieriaus. 

 Naudokite vizualines priemones, pvz., dalomąją medžiagą, paveikslus, plėveles ir t.t. 

Rega yra pagrindinė žmonių, turinčių klausos negalę, informacijos gavimo ir perdavimo priemonė. 

 Padalinę medžiagą palaukite, kol klausos negalę turintys žmonės ją perskaitys, tik po to 

ją paaiškinkite išsamiau. Arba pirma paaiškinkite, po to išdalinkite medžiagą. Neįmanoma žiūrėti į 

dvi vietas tuo pačiu metu. 

 Užtikrinkite, kad kurčias žmogus nepraleistų svarbos informacijos. Užrašykite ją, 

skirkite daugiau laiko perskaityti, kadangi kurčias ar neprigirdintis žmogus turi viską perskaityti ir 

tik po to gali sutelkti dėmesį į pašnekovą. 

 Pakartokite žmonių sėdinčių kambario gale, klausimus ar pastabas. Atminkite, kad 

kurčias žmogus priklauso nuo vizualinių priemonių, nuo to, ką jis mato. 

 Užtikrinkite kurčio ar neprigirdinčio žmogaus dalyvavimą diskusijose. Kurčiam ar 

neprigirdinčiam žmogui dalyvauti grupės diskusijose yra sunkiau, nes jis nežino, kada pašnekovas 

baigs kalbėti.  
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9. Naudojama įranga 

 

 Kompiuteris – atlikti elektroninėms profesinių gebėjimų įvertinimo užduotims, bendrauti su 

klausos negalią turinčiu asmeniu be vertėjo pagalbos; 

 Kompiuterinė įranga – atlikti elektroninėms profesinių gebėjimų įvertinimo užduotims, 

bendrauti su klausos negalią turinčiu asmeniu be vertėjo pagalbos; 

 Programinė įranga – atlikti elektroninėms profesinių gebėjimų įvertinimo užduotims, bendrauti 

su klausos negalią turinčiu asmeniu be vertėjo pagalbos; 

 Veidrodis – profesinių gebėjimų įvertinimo užduotims atlikti; 

 Vaizdo kamera – fiksuoti duomenis, pateikti užduotis vizualiniu būdu; 

 Video aparatūra – fiksuoti duomenis, pateikti užduotis vizualiniu būdu; 

 Melba / Ida / Imba / kitos metodinės priemonės – psichosocialinių gebėjimų įvertinimui; 

 Priklausomai nuo profesijos reikalingi įrengimai naudojami realioje darbo vietoje darbinėms 

užduotims atlikti. 

 Ergoterapinis stalas – smulkiosios motorikos įvertinimui; 

 Tempimo juostos – įvertinti toleranciją fiziniam krūviui, orientaciją, jėgai įvertinti; 

 Kiliminė danga – atlikti funkcinių gebėjimų įvertinimo užduotims; 

 Dinamometras – plaštakos raumenų jėgai įvertinti; 

 Manometras pirštų jėgai įvertinti; 

 Goniometras – sąnarių judesių amplitudei įvertinti; 

 Rekord terapijos įranga – skirta judesių sutrikimui, raumenų jėgos silpnumui nustatyti; 

 Kamuoliukai – smulkiosios motorikos įvertinimui; 

 Dideli kamuoliai – pusiausvyros įvertinimui; 

 Geometriniai varžtai – smulkiajai motorikai vertinti; 

 Lankstumo įvertinimo dėžė lankstumui įvertinti; 

 Platforma – pusiausvyrai ir koordinacijai įvertinti; 

 Skausmo vertinimo skalė – skausmo slenksčiui įvertinti; 

 Sustingimo vertinimo skalė – sutrikusių plaštakų funkcijų vertinimui. 
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10.  Paslaugos teikimui būtina dokumentacija 

 

Dokumentai, kuriuos klientas privalo turėti atvykdamas į profesinės reabilitacijos centrą 

 Išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio; 

 Išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų (kopija); 

 Darbingumo lygio pažyma (kopija); 

 Dėl darbingumo lygio nustatymo (kopija); 

 Neįgaliojo pažymėjimas (kopija); 

 Siuntimas dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje; 

 Asmens dokumentas (pasas, tapatybės kortelė, kopija); 

 Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas, jei turi (kopija); 

 Išsilavinimą liudijantys dokumentai (kopija)  

Dokumentai, kurie rengiami ir pildomi atvykus klientui į profesinės reabilitacijos centrą bei 

dalyvaujant profesinės reabilitacijos programoje. 

 Kliento kortelė (1 priedas); 

 Užsiėmimų tvarkaraštis (2 priedas); 

 Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita (3 priedas); 

 Darbo vietos įvertinimo planas (4 priedas); 

 Kliento apžiūros lapas (5 priedas); 

 Asmens klausos įvertinimo lapas (6 priedas); 

 Asmens žodinės kalbos ir komunikacijos gebėjimų įvertinimo protokolas (7 priedas); 

 Kliento socialinės apklausos anketa (8 priedas); 

 Kliento įsidarbinimo galimybių įvertinimo anketa (9 priedas); 

 Psichologo konsultacijų lapas (10 priedas); 

 Reikalavimai psichosocialinių profesinių savybių vertinimo metodams (11 priedas); 

 Fizinių ir funkcinių savybių vertinimo forma (12 priedas); 

 Skausmo įvertinimo anketa (13 priedas); 

 Savarankiškas asmens stuburo funkcijų įvertinimas - PACT (14 priedas); 

 RAP testas (15 priedas); 

 Jebsen-Taylor plaštakos testas (16 priedas); 

 Individuali profesinės reabilitacijos programa (17 priedas). 
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1 priedas  

 

KLIENTO KORTELĖ Nr._____      

_______________________________________________________________________________________ 

ASMENS DUOMENYS (pildyti didžiosiomis raidėmis) 

 

VARDAS  
 

PAVARDĖ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ASMENS  KODAS                                                                                                                               (Turi būti užpildyti visi 11 langelių ) 

 

 

BANKO PAVADINIMAS:   

 

SĄSKAITOS Nr.: 

 

ASMENS ADRESAS ( gatvė, miestas, pašto indeksas, elektroninis adresas, telefono numeris) : 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... ............................................................................... 

Asmens atvejo vadybininkas_______________________________________________________________ 
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2 priedas  
Įstaigos pavadinimas 

 
UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 

 

Savaitės diena 
Pirmadienis 

 

Antradienis 

 

Trečiadienis 

 

Ketvirtadienis 

 

Penktadienis 

 

Šeštadienis, 

Sekmadienis 

Pusryčiai       

       

 

 
      

      
      

Pietūs        

      
 
 

      

      

       

 

 

Dienotvarkę sudarė: __________________________________________________ 

   

(darbuotojo vardas, pavardė, parašas) 

Dalyvio vardas, pavardė 
    

 

Laikotarpis   
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3 priedas 

 

PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ ĮVERTINIMO ATASKAITA 

 

 

Profesinėje reabilitacijoje dalyvaujančio asmens vardas, pavardė 

_____________________________________________________________ 

 

Specialistų komanda: 

1. Atvejo vadybininkas: _____________________________________________________ 

2. FMR gydytojas: _________________________________________________________ 

3. Ergoterapeutas: __________________________________________________________ 

4. Socialinis darbuotojas: ____________________________________________________ 

5. Psichologas: ____________________________________________________________ 

6. Kineziterapeutas: ________________________________________________________ 

7. Įdarbinimo vadybininkas: _________________________________________________ 

8. Surdopedagogas: ________________________________________________________ 

9. Profesijos mokytojas: ____________________________________________________ 

 

 

1. Asmens lūkesčių nustatymas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Pasirinktos profesijos/būsimo darbo keliamų reikalavimų profilio sudarymas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

3. Asmens funkcinės būklės įvertinimas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

4. Asmens klausos įvertinimas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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5. Gestų kalbos, žodinės kalbos ir komukacijos gebėjimų įvertinimas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Asmens socialinė apklausa 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Įsidarbinimo galimybių įvertinimas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. Psichologinis įvertinimas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. Psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10. Funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11. Ergoterapinis įvertinimas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

12. Praktinis profesinių/darbinių įgūdžių įvertinimas 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

13. Reikalavimų ir sugebėjimų palyginimas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

14. Komandinis aptarimas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Galutinės išvados/ rekomendacijos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Data______________________ 
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4 priedas 

DARBO VIETOS ĮVERTINIMO PLANAS 

 
Planas naudojamas siekaint nustatyti asmens tinkamumą dirbti tam tikrą darbą tam tikroje 

vietoje. Darbo vietos įvertinimui reikalinga komandos sudėtis:  

 Surdopedagogas; 

 Kineziterapeutas; 

 Ergoterapeutas; 

 Socialinis darbuotojas arba psichologas 

 Kiti specialistai pagal poreikį. 

 

Suderinus su darbdaviu, specialistų komanda vyksta į darbo vietą. Atvykus, komanda 

prisistato, trumpai supažindina su įstaigos veikla ir vizito tikslu. Paprašo darbdavį papasakoti apie 

įstaigą (kokią veiklą vykdo, kokia struktūra dydis ir t.t.).  

Vertinama konkreti darbo vieta (erdvė, sąlygos, padėtis) ir joje vykdoma darbinė veikla, 

stebimas pats darbo procesas apklausiami asmenys gerai žinantys darbo vietą. Kad geriau būtų 

įvertinama darbinė veikla specialistai susipažįsta su rašytiniais įstaigos dokumentais, pareigybiniais 

nuostatais bei kvalifikaciniais reikalavimais.  

Šio proceso metu kiekvienas komandos narys, taikydamas stebėjimo, pokalbio ir 

standartizuotus metodus, vertina reikalavimus ir dokumentuoja juos reikalavimų profilyje: 

 

Surdopedagogas 

vertina 

Kineziterapeutas, 

tiflopedagogas vertina 

reikalavimus asmens 

Ergoterapeutas 

vertina 

Soc. darbuotojas, 

(psichologas), vertina 

reikalavimus 

 Koks yra 

aplinkos poveikis 
 Kūno padėčiai 

 Koks yra 

aplinkos 

poveikis 

 Asmens 

psichosocialiniams 

profesiniams 

gebėjimams 

 Darbo sauga  Judamumui/kūno 

padėties keitimui  

 Darbo sauga  

 
 Kūno dalių judesiams  

 Darbo 

organizavimas 

 

  Kompleksinėms 

fizinėms 

savybėms 

  

Pastabose žymimi 

kiti pastebėjimai 
Pastabose žymimi kiti 

pastebėjimai 

Pastabose žymimi 

papildomi 

pastebėjimai 

Pastabose žymimi 

papildomi pastebėjimai 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims su klausos negalia  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

99 

5 priedas  

Kliento apžiūros lapas 

 

Apžiūros laikas 201   m.____mėn.____d .______val.______min. 

Vardas_______________Pavardė________________________Amžius:____________ 

 

1. ANAMNEZĖ 

Nusiskundimai……………………………………………………………………..……………………………

……………………………….…………………………………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………….………………………..........

......................................................................................................................................................................... 

Ligos anamnezė  

………………………………………………………………………………………...........................................

.....................................................................................................................……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………..........................................................

......... 

…………………………………………………………………………………………………………..

. 

Gyvenimo anamnezė:  šeimyninė padėtis .………………………...........profesija  ........................................... 

gyvenamoji  aplinka ……………………………………………………………………………………………. 

gretutinės ligos……………………………………………………………………………………….................. 

vartojami 

vaistai…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. OBJEKTYVI BŪKLĖ 

Regėjimas...............................................aštrumas 

Klausa................................................................................................................................................................... 

Širdies ir kraujagyslių sistema:   širdies veikla (ritmiška, aritmiška, ekstrasistolija )………………… 

..............             Tonai (aiškūs, duslūs)     ūžesiai (neišklausomi, išklausomi,  kur, kokie) 

……………………. …......................                          Pulsas……......k/min.,   Pulso 

deficitas………………………………………………………………….............. 

Kraujospūdis (AKS) deš. ………mm/Hg,                         kair. ……….mm/Hg.                                 

Kvėpavimo sistema:  kvėpavimas  (vezikulinis,…………………….…)  karkalai (neišklausomi, išklausomi) 

.……………………………………………………………………………………………..................................

. 

Virškinimo sistema:   liežuvis (be apnašų, su apnašomis)   rijimo sutrikimų (nėra, yra) 

..................................... 

pilvas(minkštas, įtemptas)   palpuojant nejautrus…………………skausmingas……………............................. 

kepenys(nepadidėjusios, padidėjusios) 

…………………………………………………………......................... 

Edemos (nėra, 

yra)……….………………………………………………………………………........................ 

Kita........................................................................................................................................................................

. 

 

3. NEUROLOGINĖS IR LOKOMOTORINĖS SISTEMOS BŪKLĖ 

Orientacija: ..................................................................................................................... 

……………….............. 

Afazija (nėra, dalinė, visiška: sensorinė, motorinė, sensomotorinė)................................................................ 

Jutimai: ………………………………………………………………………………......................................... 

……………………………………………………………………………………………................................... 
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Raumenų jėga: ………………………………………………………………………………………................. 

Raumenų tonusas: normalus, padidėjęs………………………………sumažėjęs………………………............ 

Patologiniai refleksai:…………………………………….. 

…………………………………….......................... 

Ataksija (nėra, statinė, dinaminė)       Rombergo padėtis:  stabili,  svyruoja,  

nestovi………………….............. 

Sąnariai: norma, patinę……………………… 

…………………deformuoti…………………………................ 

skausmingi…………………………………kontraktūros…………………………………………....................

.. 

Stuburas: norma, skoliozė 

……………………………………paslankumas………………….............................  

paravertebralinių raumenų 

įtempimas………………............................skausmingumas…………….................. 

... ………………………………………………Lasego 

simptomas…....……………………………….............. 

Savarankiškumo problemos: 

…………………….…………………….…………………….………….............. 

…………………….…………………….…………………….…………………………………………............

. 

Išvados ir rekomendacijos: 

1. Dėl profesinės reabilitacijos programos: 

1.1. galimybės....................................................................................................................................................... 

1.2. apribojimai..................................................................................................................................................... 

2. Dėl darbo pobūdžio ir sąlygų............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

Reabilitacijos tikslai, 

uždaviniai:............................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................

.    

 

FMR gydytojas: ____________________________________________________  
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6 priedas 

ASMENS KLAUSOS ĮVERTINIMO LAPAS 

 

Profesinėje reabilitacijoje dalyvaujančio asmens vardas, pavardė 

_____________________________________________________________ 

 

Funkcinė klausa (remiantis audiograma ir kt. med. dokumentais). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Reakciją į įvairius garso šaltinius, garso šaltinio lokalizacijos sunkumus. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Girdėjimo atstumas.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Girdėjimo aštrumas.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Kalbos suvokimas triukšme.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Girdėjimas naudojant techninės pagalbos priemones.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Surdopedagogas: __________________________________ 

Data: ___________________________ 
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7 priedas  

ASMENS ŽODINĖS KALBOS IR KOMUNIKACIJOS GEBĖJIMŲ ĮVERTINIMO 

PROTOKOLAS (vertina surdopedagogas ar logoterapeutas) 

 

Profesinėje reabilitacijoje dalyvaujančio asmens vardas, pavardė 

________________________________________________________________________________ 

 

Bendravimo formos: lietuvių gestų kalba, sakytine kalba (tinkamą pabraukti); kitais 

būdais............................................................................................................................................... 

 

Kalbos apibūdinimas: 

Pirštų abėcėlė: moka, nemoka, nepakankamai moka (tinkamą pabraukti). 

Bendravimo formos: lietuvių gestų kalba, žodine kalba, skiemenimis, atskirais garsais, 

garsažodžiais, mimika (tinkamą pabraukti); kitais būdais...................................

 .............................................................................................................................. .................................

................................................................................................................................................................ 

 

Žodyno apibūdinimas: 

žodinės kalbos ....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

lietuvių gestų kalbos .............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Garsų tarimas: 

 Garsų tarimui žymėti rekomenduojama naudotis A. Mitkaus parengta metodine priemone ٭

“Trumpi metodiniai patarimai bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams, mokantiems sutrikusios 

klausos vaikus” (patvirtinta LR ŠMM1998 01 22, Nr. 3) 

a b c č d e ė f g i y j k l m n o p r s š t u ū v z ž h ch au ai ui uo ei ie 
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Žodžių tarimas: taria žodžius rišliai  be priegarsių, rišliai su priegarsiais, dalimis, 

skiemenimis, atskirais garsais (tinkamą pabraukti). 

Žodžių kirčiavimas: kirčiuoja taisyklingai, ne visada kirčiuoja, kirčiuoja žodžio galūnę ar 

pabrauktą skiemenį, visai nekirčiuoja (tinkamą pabraukti). 

Kalbos tempas: normalus, lėtas, labai lėtas (tinkamą pabraukti). 

 

Balsas: normalus, nosinis, falcetinis, silpnas, rėkiantis, žemas, suspaustas, gergždžiantis, 

skardus, duslus (tinkamą pabraukti 

 

Kalbinis kvėpavimas: 

Vienu iškvėpimu ištaria ...........................................skiemenis(į); 

Atsakydamas į klausimą: atsako vienu iškvėpimu, iškvepia orą prieš kiekvieną garsą, skiemenį, 

žodį (tinkamą pabraukti);  

Skaitydamas sakinį: perskaito vienu iškvėpimu, skirsto sakinį sintagmomis (tinkamą 

pabraukti). 

 

Gebėjimas skaityti iš lūpų: nuskaito, nenuskaito, nepakankamai tiksliai nuskaito (tinkamą 

pabraukti). 

 

Kalbos suvokimas klausa: 

Kalbinė medžiaga Su klausos aparatu  

(užrašomas tikslus atsakymas) 

Be klausos aparato 

(užrašomas tikslus atsakymas) 

Skiemenys  

 

 

Žodžiai  

 

 

Žodžių junginiai  

 

 

Sakiniai  
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Bendrasis kalbos apibūdinimas: 

Pokalbis (pagal bendravimo galimybes) 

Klausimas Atsakymas sakytine kalba 

(užrašomas tikslus atsakymas) 

Atsakymas gestų kalba  

(užrašomas tikslus atsakymas) 

Kuo jūs vardu?  

 

 

Kokia jūsų pavardė?  

 

 

Kiek jums metų?  

 

 

Kur gyvenate?  

 

 

Kokią mokyklą baigėte?/Kur 

mokėtės? 

 

 

 

Papasakokite apie savo šeimą   

 

Rišlioji kalba: 

Gebėjimas paklausti ir atsakyti į klausimus: ........................................................................................  

............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Pasakojimas iš gyvenimo patirties .......................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Skaitymas: 

Skaitymo tempas ...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Atsakymai į klausimus ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................ 

Skaitymo sąmoningumas ....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Rašymas:....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Išvados: 

.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................ 

 

 

Surdopedagogas: __________________________________ 

Data: ___________________________ 
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8 priedas  

KLIENTO SOCIALINĖS APKLAUSOS ANKETA 

ASMENINIAI DUOMENYS 

 

(Profesinės reabilitacijos centro pavadinimas) 

 

(Data) 

 

(Vieta) 

Kliento vardas: 

________________________________________________________________________________ 

Kliento pavardė: 

________________________________________________________________________________ 

Kliento gimimo data: 

________________________________________________________________________________ 

Artimieji, su kuriais būtų galima kontaktuoti reikalui esant (vardas, pavardė, giminystės ryšys, 

telefono numeris): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Nustatytas darbingumo lygis (procentais) 

________________________________________________________________________________ 

Negalia TLK - 10 

________________________________________________________________________________ 

Kitos ligos, sutrikimai, sveikatos būklė 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Ar vartoja vaistus? (jeigu taip, kokius?) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Specialistai (šeimos gydytojas, psichiatras ir kt.) su kuriais būtų galima pasikonsultuoti esant 

poreikiui ( pareigos, vardas, pavardė, gydymo įstaiga, adresas, telefono numeris, elektroninis adresas): 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

Su kokiomis socialinėmis problemomis susiduriate? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ar žinote apie asmenims su negalia taikomas pagrindines socialines lengvatas? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ar žinote, kur reikėtų kreiptis iškilus socialinio pobūdžio problemoms, klausimams? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ar reikalingos apgyvendinimo paslaugos? 

________________________________________________________________________________

Ar reikalingos transporto paslaugos (specialusis transportas)? 

________________________________________________________________________________ 

Ar reikalingas specialus maitinimas - dieta (jei taip, būtina specialisto rekomendacija)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

PASTABOS: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Anketos užpildymo data: 

________________________________________________________________________________ 

Socialinis darbuotojas: 

_______________________________________________________________________________ 
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9 priedas 

 

Kliento įsidarbinimo galimybių įvertinimo anketa 

Kliento vardas, pavardė:_______________________________________________ 

IŠSILAVINIMAS 

 

MOKYMOSI ĮSTAIGA 

 

BAIGIMO METAI 

ĮGYTAS 

IŠSILAVINIMAS, 

LAIPSNIS 

 

ĮGYTA 

KVALIFIKACIJA 

1.    

2.    

3.    

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PAŽYMĖJIMAI, ĮGYTOS LICENCIJOS, KURSAI, 

STAŽUOTĖS, SEMINARAI IR PAN. 
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 

FORMA 

 

PAVADINIMAS 

 

METAI 

 

VIETA 

 

ĮRODYMAS 

1.     

2.     

3.     

 

DARBINĖ PATIRTIS 

DARBOVIETĖ METAI PAREIGOS 

1.   

2.   

3.   

 

Kiek laiko nedirbate (dėl kokių priežasčių nedirbate)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Pageidaujama profesija 

............................................................................................................................................................... 
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10 priedas 

PSICHOLOGO KONSULTACIJŲ LAPAS 

 

 
Kliento/-ės vardas, pavardė Gimimo data 

Diagnozė 

Reabilitacijos forma Atvykimo/ išvykimo data 

 
Psichoemocinė būklė klientui/-ei atvykus  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
Psichologinės pagalbos/diagnostikos tikslai 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

P
S

IC
H

O
L

O
G

I

N
Ė

 D
IA

G
N

O
S

T
IK

A
 

 DATA VISO 

Pažintiniai procesai   

Intelektas   

Emocijos, motyvacija   

Asmenybė   

Profesiniai interesai   

P
S

IC
H

O
L

O
G

IN

Ė
 P

A
G

A
L

B
A

 

Individualios konsultacijos   

Artimųjų konsultavimas   

Relaksacija ir autogeninė 

treniruotė 
  

Profesinio orientavimo grupės    

Psichosocialinės adaptacijos 

grupės 
  

Kognityvinių gebėjimų 

lavinimas 
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IŠVADOS:________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

PASIEKTI REZULTATAI: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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11 priedas 

 

REIKALAVIMAI PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINIŲ SAVYBIŲ 

VERTINIMO METODAMS 

Reikalavimai psichosocialinių profesinių savybių vertinimo metodams 

Savybių grupė Standartizuoti 

metodai 

Psichologiniai 

(psichometriniai) 

testai  

Stebėjimas Pokalbis su 

tiriamuoju 
Praktinės 

užduotys 

Kognityvinės 

savybės 

Būtini arba  

psichologiniai 

testai kartu su 

įrodymais 

pagrįstu 

praktinių 

užduočių 

atlikimu ir 

įrodymais 

pagrįstu 

stebėjimu.  

Būtini, jei 

netaikomi 

standartizuoti 

metodai. 

Būtinas, jei 

netaikomi 

standartizuoti 

metodai. 

Pageidautinas Būtinos, jei 

netaikomi 

standartizuoti 

metodai. 

Socialinės 

savybės 

Pageidautini Papildoma 

informacija 

Būtinas Būtinas Pageidautinos 

specialios 

struktūruotos 

užduotys 

(Pvz.: 

komandinio 

darbo 

užduotys). 
Savybės, 

susiję su darbo 

atlikimo 

pobūdžiu 

Būtini arba 

įrodymais 

pagrįstos 

praktinės 

užduotys ir 

įrodymais 

pagrįstas 

stebėjimas.  

Papildoma 

informacija 

Būtinas, jei 

netaikomi 

standartizuoti 

metodai. 

Papildoma 

informacija 

Būtinos, jei 

netaikomi 

standartizuoti 

metodai. 

Psichomotorin

ės savybės 

Būtini* Papildoma 

informacija 

Pageidautinas Papildoma 

informacija 
Pageidautinos 

Kultūros 

išraiškos/ 

bendravimo 

priemonės  

Būtini arba 

įrodymais 

pagrįstas 

metodų 

derinys: 

praktinės 

užduotys, 

stebėjimas ir 

pokalbis. 

Papildoma 

informacija 

Būtinas, jei 

netaikomi 

standartizuoti 

metodai. 

Būtinas, jei 

netaikomi 

standartizuoti 

metodai. 

Būtinos, jei 

netaikomi 

standartizuoti 

metodai. 

* Reakcijos greičio savybės įvertinimui būtina taikyti standartizuotą metodą. 
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12 priedas 

FIZINIŲ IR FUNKCINIŲ SAVYBIŲ VERTINIMO FORMA 

 

Asmens vardas, pavardė ............................................................... 

Gim. metai............................... 

FPV   I                 

Krūvių trukmė per 

8 val. 

Krūvių kategorija 

Niekada Retai 

 

Maks. 

Kartais 

 

sunku 

Dažnai 

 

vidutinė 

Labai 

dažnai 

lengvai 

 

Pastabos 

Krūviai / jėga 

(kg) 

Ūgis :                    (cm)        Svoris :                      (kg) 

 

Kėlimas nuo grindų 

iki liemens lygio 

      

 

Kėlimas nuo liemens 

iki galvos lygio 

      

 

Horizontalus kėlimas 

      

 

Nešimas prieš save 

      

 

Nešimas dešine 

ranka 

      

 

Nešimas kaire ranka 

      

 

Stūmimas 

( statinis – 

dinaminis) 

      

 

Traukimas 

( statinis – 

dinaminis) 

      

 

Dešinės plaštakos 

jėga 

      

 

Kairės plaštakos 

jėga 
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FPV II 

Krūvių trukmė per 

8 val. 

Krūvių kategorija 

Nie

kad

a 

Retai 

 

Maks. 

Kartais 

 

sunku 

Dažnai 

 

viduti

nė 

Labai 

dažnai 

lengva

i 

Pastabos 

Laikysena / paslankumas 

 

Liemens sukimas į 

dešinę sėdint 

      

 

Liemens sukimas į 

kairę sėdint 

      

 

Liemens sukimas į 

dešinę stovint 

      

 

Liemens sukimas į 

kairę stovint 

      

 

Ilgas sėdėjimas 
      

 

Ilgas stovėjimas 
      

 

Ropojimas 
      

 

Klūpojimo 

toleravimas 

      

 

Tupėjimo 

Toleravimas 

      

 

Pritūpimai 
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FPV III 

 

 

FPV  apibendrinimas 

 

Kliento funkcijų ribojimas testo metu – ryškus ; vidutinis ; žemas. 

Kliento pasirengimas siekti rezultatų  – patikimas ; abejotinas ; nepatikimas. 

Testo atitikimas                                     – geras ; vidutinis ; blogas. 

Krūvių dydžiai  2 testo dieną                – tokie patys ; mažesni ; didesni. 

Judesių koordincija                                – gera ; vidutinė ; blogas. 

 

 

Svarbiausi kliento gebėjimai : 

 

 

 

Svarbiausi trūkumai : 

 

 

 

Rekomendacijos ir pasiūlymai: 

 

 

 

Testą atliko:                                                                                   Data: 

 

Krūvių trukmė per 8 

val. 

Krūvių kategorija 

Nie

kad

a 

Retai 

 
Maks. 

Kartai

s 

 
sunku 

Dažna

i 
 

vidutinė 

Labai 

dažnai 
lengvai 

Pastabos 

Judėjimas 
 

Lipimas laiptais 
      

 

Kopimas kopėčiomis 
      

 

Pusiausvyra 
      

Rankų koordinacija 

 

Dešinės rankos 
      

Kairės rankos       

Laikysena/paslankumas 
 

Darbas virš galvos 

      

 

Sėdėjimas palinkus į 

priekį 

      

 

Stovėjimas palinkus į 

priekį 

      

 

Ėjimas 
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13 priedas 

 

SKAUSMO ĮVERTINIMO ANKETA 

 

 
 Data 

 

   Atvykus     Reab.eigoje     Išvykstant 

 

 

Klientas…………………………………………Kineziterapeutas…………………………………. 
 

 

 

 

1. Skausmo zonų pažymėjimas piešinyje 

Užbrūkšniuokite, prašom, šiuose piešiniuose tas vietas, kuriose Jūs jaučiate skausmą. 

Skausmo zonas pažymėkite laukeliais ir juos užbrūkšniuokite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergonomija 

Skausmas per 7 paskutiniąsias dienas 

P

riek. 

U

žpak.al 

d

ešinė 

k

airė 

k

airė 

d

ešinė 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims su klausos negalia  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

117 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

2.Kaip Jūs įvertintumėte skausmą šiuo metu? 

 

Jokio 

skausmo  

             Nepakeliamas skausmas 

               

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

  

 

 

3. Koks buvo pats stipriausias skausmas per paskutinę savaitę? 

Jokio               Nepakeliamas skausmas 

skausmo               

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

  

 

 

4. Koks buvo pats mažiausias skausmas per paskutinę savaitę? (Jeigu jutote) 

Jokio               Nepakeliamas skausmas  

skausmo               

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

  

 

 

 

5. Skausmo pojūtis per 7 paskutiniąsias dienas: 

 Kelias dienas jums skaudėjo? (0-7) .

.... 

 Kelias dienas Jūs jutote nepakeliamus skausmus? (0-7) .

.... 

 Kiek dienų Jūs gėrėte skausmą mažinančius vaistus?  (0-7) .

.... 

 Kiek naktų Jūs negalėjote užmigti dėl skausmo?  (0-7) .

.... 

 

 

 

 

 

 

 

Po atlikimo     FPV      Kita: .................. 

 

 

5. Skausmas sekančią dieną po funkcinio pajėgumo vertinimo: 

jokio               Nepakeliamas skausmas  

skausmo                

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
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14 priedas 

Savarankiškas asmens stuburo funkcijų įvertinimas - PACT  

(Testas atliekamas kartu rodant vaizdinę medžiagą, iliustruojančią klausimus) 

 (Tikslas – įvertinti asmens savo paties galimybių vertinimą) 

 

 Galiu Su apribojimais Negaliu ? 

1. Stiklinio butelio pastatymas ant grindų 

2. Mažo daikto pakėlimas nuo grindų 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5  

? 

 

  ? 

3. Dulkių siurblio traukimas ir stūmimas 

4.Parduotuvės krepšio stūmimas ir 

traukimas 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

5. Stovint ant kopėčių, 2 l. stiklainio 

perstatymas nuo liemens lygio iki akių 

lygio lentynoje 

6. 2 l. stiklainio perstatymas nuo liemens 

į  viršugalvio lygį lentynoje 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

? 

 

? 

7. 5 kg dėžės nukėlimas iš aukščio akių 

lygyje ant grindų 

8. 5 kg dėžės nukėlimas nuo darbo stalo 

ant grindų 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

? 

 

? 

  9.  5 kg dėžės pakėlimas nuo grindų iki 

veido lygio 

10. 5 kg dėžės pakėlimas nuo grindų ant 

darbastalio 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

 

? 

 

? 

11. 10 kg maišo įdėjimas į automobilio 

bagažinę 

12. 10 kg dėžės nuleidimas ant grindų 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

13. 10 kg maišo išėmimas iš automobilio 

bagažinės  

14. 10 kg dėžės pakėlimas nuo grindų iki 

veido lygio 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

15. Iškraukite du maišus po 5 kg iš 1 2 3 4 5  



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims su klausos negalia  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

119 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

bagažinės 

16. 10 kg įrankių dėžės pakėlimas nuo 

grindų ant darbastalio 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

? 

 

? 

17. Dažymas akių lygyje, stovint ant 

dėžės  

18. Plaktuku įkalti vinį  

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

 

? 

? 

19. Indų plovimas 

20. Krūmų karpymas 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

? 

? 

21. Lemputės pakeitimas virš galvos  

22. Rozetės dangtelio montavimas 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

? 

? 

23. Lentgalio nupjovimas 

24. Vinių ištraukimas plaktuku 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

? 

? 

25. Pylimas į puodelį iš didesnės taros 

26. Konteinerio pervežimas vežimėliu 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

? 

? 

 Galiu Su apribojimais Negaliu ? 

27. Indų įdėjimas ir išėmimas iš 

indaplovės  

28. Kasimas kastuvu 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

29. Sunkių durų atidarymas stumiant 

30. Įsėdimas į mašiną 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

? 

? 

31. Sunkių durų atidarymas traukiant 

32. Išlipimas iš automobilio 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

? 

? 

33. 5 kg sveriančių kopėčių nešimas        

15 m 

34. 15 kg sveriančio kibiro nešimas 15m  

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

  ? 

35. 10 kg sveriančio krepšio nešimas 30 

m  

36. Krepšių, sveriančių po 5 kg  nešimas 

30 m  

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

37.   Kopimas išskečiamomis kopėčiomis 

38. 10 kg sveriančio kibiro kėlimas 

kopiant kopėčiomis 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

 

? 

 

? 

39. Grindų plovimas 1 2 3 4 5 ? 
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40. Grindų šlavimas 1 2 3 4 5   ? 

41. 25 kg dėžės nuleidimas iš aukščio 

akių lygyje ant grindų 

42. 25 kg įrankių dėžės nukėlimas nuo 

darbastalio 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

43. 25 kg dėžės pakėlimas nuo grindų į 

veido lygį 

44. 25 kg įrankių dėžės pakėlimas nuo 

grindų ant darbastalio 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

45. 50 kg dėžės nukėlimas iš aukščio 

veido lygyje ant grindų 

46. 50 kg dėžės nukėlimas nuo 

darbastalio ant grindų 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

47. 50 kg dėžės pakėlimas iki veido lygio 

48. 50 kg dėžės pakėlimas nuo grindų ant 

darbastalio  

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

49. Dažymas akių aukštyje 

50. 2,5 kg pakėlimas nuo liemens į aukštį 

virš galvos  

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

 

Rezultatų skaičiavimas 

 

   x4          x3           x2           x1 Viso : 

 

 

 

 

Įvertinus kliento funkcinį pajėgumą FPV testu, gautus rezultatus galime palyginti su 

kliento savęs vertinimo rezultatais (PACT). 
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15 priedas 

RAP TESTAS 

REABILITACIJOS AKTYVUMO PROFILIS - RAP 

Penkių sričių klausimai  – Lapas 1 

Vardas ..................................                           Gimimo data ....................................................... 

Pavardė .................................                                    Diagnozė .................................................................. 

Formos pildymo data ............................................................................ 

 

Vertinimas:   A = gebėjimo sutrikimas, B = pakenkimas, C = problemos 

 

Sunkumai (A) 

0  nėra 

1  nedideli 

2 dideli arba reikia truputį 

padėti  

3  labai dideli 

 

 

Pasikeitimai (B) 

nėra  

nedideli 

dideli 

labai dideli 

Problemos (C) 

nėra 

nedidelės 

vidutinės 

didelės 
 

8   neįvertinama 

9   nepritaikoma 

 

 

 

Bendravimas                                              A                    C                 Pastabos: (žr. lapą 2)                 

• Išsireiškimas 

• Supratimas 

Mobilumas                                                   A                    C                 Pastabos: (žr. lapą 3)                  

• Teisinga kūno laikysena 

• Kūno laikysenos pakeitimas 

• Ėjimas                                                 

• Vežimėlio panaudojimas 

• Lipimas laiptais 

• Transporto priemonių panaudojimas 

Kasdieninių poreikių                               A                    C                 Pastabos: (žr. lapą 4)                                  

• Miegas 

• Valgymas ir gėrimas 

• Prausimasis ir kūno priežiūra  

• Apsirengimas 

• Nusirengimas 

• Tuštinimosi kontrolė 

Kasdieninė veikla                                      A                    C                 Pastabos: (žr. lapą 5)           

• Mityba 

• Veikla buityje 

• Profesinė veikla 

• Laisvalaikis 
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Santykiai                                                         B                    C                 Pastabos: (žr. lapą 6)                

• Su partneriu 

• Su vaiku (-ais) 

• Draugais / pažistamais 

 

Komunikavimo sferos papunktis –  Lapas 2 

 

Vertinimas:   A = gebėjimo sutrikimas, B = pakenkimas, C = problemų pergyvenimas 

 

Sunkumai (A) 

0  nėra 

1  nedideli 

2 dideli arba reikia truputį 

padėti  

3  labai dideli 

 

 

Pasikeitimai (B) 

nėra  

nedideli 

dideli 

labai dideli 

Problemos (C) 

nėra 

nedidelės 

vidutinės 

didelės 
 

8   neįvertinama 

9   nepritaikoma 

 

 

 

Išsireiškimas                                           A                    C                 Pastabos: 

 •   Neverbalinis         

•   Kalbinis                     

•   Raštu 

 

Supratimas                                             A                    C                 Pastabos: 

•   Vaizdiniai 

•   Garsų 

•   Neverbalinės inf. 

•   Kalbos 

•   Rašto 
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Mobilumo sferos papunktis  –   Lapas 3 

 

 

   Vertinimas:   A = gebėjimo sutrikimas, B = pakenkimas, C = problemų pergyvenimas 

 

Sunkumai (A) 

0  nėra 

1  nedideli 

2 dideli arba reikia truputį 

padėti  

3  labai dideli 

 

 

Pasikeitimai (B) 

nėra  

nedideli 

dideli 

labai dideli 

Problemos (C) 

nėra 

nedidelės 

vidutinės 

didelės 
 

8   neįvertinama 

9   nepritaikoma 

 

 

 

Taisyklinga kūno padėtis                                                A                    C                 Pastabos: 

• Gulėti 

• Sėdėti 

• Stovėti 

Kūno padėties pakeitimas                                             A                    C                 Pastabos:                        

• Iš gulimos į gulimąją (apsisukti) 

• Iš gulimos į sėdimąją 

• Iš sėdimos į stovimąją 

• Persėdimai 

Ėjimas                                                                       A                    C                 Pastabos: 

• Patalpose (artimoje namams) 

• Lauke 

Vežimėlio panaudojimas                                                 A                    C                 Pastabos: 

• Patalpose (artimoje namams) 

• Lauke 

Lipimas laiptais                                                                   A                    C                 Pastabos: 

• Patalpose (artimoje namams) 

• Lauke 

Transporto priemonių panaudojimas                            A                    C                 Pastabos:                                                  

• Dviratis / mopedas 

• Automobilis 

• Visuomeninis transportas 

• Kitos transporto priemonės 
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Savęs apsitarnavimo sferos papunktis  –  4 lapas 

 
 

Vertinimas:   A = gebėjimo sutrikimas, B = pakenkimas, C = problemų pergyvenimas 

 

Sunkumai (A) 

0  nėra 

1  nedideli 

2 dideli arba reikia truputį 

padėti  

3  labai dideli 

 

 

Pasikeitimai (B) 

nėra  

nedideli 

dideli 

labai dideli 

Problemos (C) 

nėra 

nedidelės 

vidutinės 

didelės 
 

8   neįvertinama 

9   nepritaikoma 

 
 

Miegas                                                                A                    C                 Pastabos:                            

•   Užmigimas 
•   Išmiegojimas 
 
Valgymas ir gėrimas                                            A                    C                 Pastabos:                            
•   Valgio ruošimas 
•   Valgio nešimas prie burnos 
•   Kramtymas ir ryjimas 

 
Prausimasis ir kūno priežiūra                            A                    C                 Pastabos:       
•   Veidas ir plaukai 
•   Viršutinė kūno dalis 
•   Apatinė kūno dalis 

 
Apsirengimas                                                      A                    C                 Pastabos: 
•   Viršutinė kūno dalis 
•   Apatinė kūno dalis 
•   Užsegimai 
•   Pagalbinės priemonės prie kūno  
•   Papuošalai / aksesuarai 

 
Nusirengimas                                                        A                    C                 Pastabos: 
•   Viršutinė kūno dalis 
•   Apatinė kūno dalis  
•   Užsegimai  
•   Pagalbinės priemonės prie kūno 
•   Papuošalai / aksesuarai  

 

Tuštinimosi kontrolė                                            A                    C                 Pastabos: 
•   Pasiekimas tualeto laiku 
•   Nusirengimas / apsirengimas 
•   Atsisėdimas ant klozeto  
    (teisingas vietos užėmimas) 
•   Higiena 
•   Pašalinimas / nuplovimas 
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Kasdieninės veiklos  sferos papunktis –  Lapas 5 

 

Įvertinimas:   A = gebėjimo sutrikimo, B = pakenkimas, C = problemų išgyvenimas 

 

Sunkumai (A) 

0  nėra 

1  nedideli 

2 dideli arba reikia truputį 

padėti  

3  labai dideli 

 

 

Pasikeitimai (B) 

nėra  

nedideli 

dideli 

labai dideli 

Problemos (C) 

nėra 

nedidelės 

vidutinės 

didelės 
 

8   neįvertinama 

9   nepritaikoma 

 
 

 

 

Mityba                                            A                    C                 Pastabos: 

• Apsipirkimas 

• Elgesys su maisto produktais 

• Virimas 

• Valgių serviravimas 

• Higiena 

 

Veikla buityje                                   A                     C                 Pastabos: 

• Lovos klojimas 

• Valymas 

• Skalbimas 

 

Profesinė veikla                             A                     C                 Pastabos: 

• Mokslas / mokymąsis 

• Darbo santykiai 

• Darbo pasiekimai 

• Kontaktas su kolegomis 

 

Laisvalaikis                                    A                     C                 Pastabos: 

• Laiko praleidimas / hobis 

• Sportas 
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Tarpusavio santykių sferos  papunktis  –  Lapas 6 

Įvertinimas:   A = gebėjimo sutrikimo, B = pakenkimas, C = problemų išgyvenimas  

Sunkumai (A) 

0  nėra 

1  nedideli 

2 dideli arba reikia truputį 

padėti  

3  labai dideli 

 

 

Pasikeitimai (B) 

nėra  

nedideli 

dideli 

labai dideli 

Problemos (C) 

nėra 

nedidelės 

vidutinės 

didelės 
 

8   neįvertinama 

9   nepritaikoma 

 
 

 

Partneris                                                             B                      C           Pastabos: 

Vaidmuo 

Emociniai ryšiai  

Veikla 

Seksualiniai santykiai   

Vaikas (-ai)                                                          B                       C           Pastabos: 

Vaidmuo 

Emociniai ryšiai  

Veikla 

Draugai / pažįstami                                          B                       C           Pastabos: 

Emociniai ryšiai  

Veikla 
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16 priedas 

JEBSEN-TAYLOR PLAŠTAKOS TESTAS 

 

 

 Dominuojanti  

ranka (laikas (s)) 

Nedominuojanti  

ranka (laikas (s)) 

 

Užduotis Atvykus  Išvykstant  Atvykus  Išvykstant  

Parašyti trumpą sakinį     

3 kartus apversti 5 colių (12,5 cm.) korteles     

Paimti smulkius daiktus ir sudėti į indą     

Sudėti vieną ant kitos šaškes     

Valgyti      

Perkelti tuščias skardines     

Perkelti sunkias skardines     
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17 Priedas 

 

INDIVIDUALI PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMA 

Siunčiančiai institucijai                                                                          201_-__-__ Nr. NIP- 

Vardas, pavardė, asmens kodas: ................................................................................................. 

Namų adresas, tel.: ...................................................................................................................... 

Teritorinės darbo biržos siuntimo (pirminio) išdavimo data, Nr.: .............................................. 

Profesinės reabilitacijos pažymėjimo išdavimo data, Nr.: .......................................................... 

Profesinės reabilitacijos pradžia, numatoma pabaiga ................................................................. 

Numatoma individualios profesinės reabilitacijos trukmė:......................................................... 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS TIKSLAI: Įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus 

įgūdžius ,,Programos pavadinimas“ mokymo programoje, kodas  

 

INDIVIDUALI PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMA Nr. 

ETAPO 

Nr. 

INDIVIDUALIOS 

PROFESINĖS 

REABILITACIJOS 

ETAPAI 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS 

 

TRUKMĖ 

 

I. 

 

Profesinių gebėjimų 

įvertinimas  

1.1. Asmens funkcinės būklės įvertinimas  

5 dienos 1.2. Asmens klausos įvertinimas 

1.3. Gestų kalbos, žodinės kalbos ir 

komunikacijos gebėjimų įvertinimas 

1.4. Asmens psichologinis įvertinimas 

1.5. Asmens psichosocialinių gebėjimų  

įvertinimas  

1.6.Asmens funkcinių gebėjimų įvertinimas 

1.7. Asmens profesinių gebėjimų įvertinimas 

1.8. Išvadų ir rekomendacijų parengimas dėl 

galimybių dirbti būsimą darbą, dėl prarastų 

fizinių profesinių gebėjimų atkūrimo ar 

lavinimo bei darbo vietos pritaikymo   

 

II. 

 

Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

2.1. Motyvacijos dirbti / mokytis bei asmeninių 

savybių analizė 

 

5 dienos 

2.2.Asmens konsultavimas profesinio 
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kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros 

planavimo klausimais 

2.3. Asmens informavimas apie profesinio 

mokymo ir įsidarbinimo galimybes 

2.4. Asmens profesinių gebėjimų praktinis 

išbandymas 

 2.5. Pagalba asmeniui renkantis ir keičiant 

profesiją, atsižvelgiant į jo individualias 

savybes 

2.6. Individualus profesinės reabilitacijos planas 

 

III.  

 

Profesinių gebėjimų 

atkūrimas arba naujų 

išugdymas 

3.1. Reabilitacinio poveikio priemonėmis,  

30 dienų 3.2 Darbo imitavimo poveikio priemonėmis, 

3.3 Socialinio poveikio priemonėmis, 

3.4 Psichologinio poveikio priemonėmis. 

3.5 Profesinis mokymas – mokymo programa.  

 

IV.  

 

Pagalba įsidarbinant 

4.1. Informacijos rinkimas ir analizė apie 

situaciją darbo rinkoje 

 

5 dienos 

4.2. Galimos darbo vietos klientui paieška  

4.3. Potencialių darbdavių paieška  

4.4. Tarpininkavimo paslaugos įdarbinant 

asmenį  

4.5. Neįgalaus asmens darbo paieškos įgūdžių 

formavimas 

4.6. Darbdavių konsultavimas darbo vietos 

pritaikymo, įdarbinimo klausimais ir kt.  

Visa  

 

Individualios profesinės reabilitacijos trukmė  

Kitos pastabos: klientui (-ei) teikiamos maitinimo, apgyvendinimo ir transporto kompensavimo 

paslaugos.  

Neįgaliųjų reabilitacijos centro vadovas (vardas, pavardė) _______________________________ 

(parašas) 

Profesinės reabilitacijos dalyvio (vardas, pavardė)______________________________________ 

(parašas) 
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PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ 

TEIKIMO ASMENIMS, TURINTIEMS KLAUSOS 

NEGALIĄ, METODIKA 
 

 
II DALIS „PROFESINIO ORIENTAVIMO IR KONSULTAVIMO PASLAUGOS 

TEIKIMAS“ 

 

 

 

                                                                                             Parengė: 

                                                                                                     VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro ir 

                                                                                                VšĮ Valakupių reabilitacijos centro specialistai 

 

 
 

  
 

 

 

Metodika parengta įgyvendinant 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”. 

 

2011
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1. Profesinio orientavimo ir konsultavimo samprata 

 

Informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugos priklauso tai paslaugų sričiai, kuri 

padeda asmenims pasirinkti savo kelią švietimo, mokymo bei užimtumo srityse ir aktyviai kurti 

savo profesinę karjerą. Šios paslaugos skiriamos tiems, kurie dar nėra pradėję profesinės karjeros, 

kurie ieško darbo ir tiems, kurie jau dirba 
1
.  

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 įdarbinimo galimybes, 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
2
. Šios paslaugos tikslas - suteikti informaciją ir motyvuoti 

neįgaliuosius darbinei veiklai, padėti apsispręsti dėl profesinės karjeros, atsižvelgiant į individualias 

galimybes. 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos yra viena profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo grandis, glaudžiai susijusi ne tik su kitomis profesinės reabilitacijos paslaugomis, 

tokiomis kaip: profesinių gebėjimų vertinimas, profesinis mokymas, įdarbinimas, bet ir su įvairiais 

profesinio orientavimo ir konsultavimo procesą sąlygojančiais veiksniais. Tai asmens neįgalumą ir 

dalyvumą, jo aplinką ir asmenybę nusakantys veiksniai. Profesinio orientavimo ir konsultavimo 

metu svarbu išsiaiškinti klausos negalią turinčio asmens apribojimus (veiklos ribotumus, dalyvumo 

varžymus), jo aplinkos veiksnius (pvz.: socialinė situacija), asmenybės veiksnius: interesus ir 

asmenines savybes, kognityvinius gebėjimus, profesinę patirtį, anksčiau įgytas kvalifikacijas ir pan. 

Siekiant priimti tinkamiausią profesinį sprendimą, reikalinga atsižvelgti ir į darbo rinkos situaciją 

(profesijų paklausą, perspektyvų įvertinimą) bei finansines aplinkybes. 

 

 

                                                 
1
 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 

m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. ISAK-1635/A1-180 „Dėl profesinio orientavimo strategijos ir jos įgyvendinimo 

veiksmų plano tvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 56-1955.  
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2. Naudojamos sąvokos 

 

Profesinis informavimas - sisteminis profesijų ar organizacijų apibūdinimas rašytiniame ar 

elektroniniame variante, įtraukiant užmokesčio, sąlygų, profesinio rengimo, kvalifikacijų ir 

reikalaujamos darbo patirties faktus, siekiant padėti asmeniui pasirinkti profesiją
3
. Taip pat 

profesinis informavimas tai paslauga, kurios metu asmuo gali susipažinti su teisiniais dokumentais, 

reglamentuojančiais vienos ar kitos profesijos atstovo veiklas, pareigas, teises, įsipareigojimus, 

atsakomybes ir pan. Taip pat tai veikla, apimanti žinių apie švietimo sistemą (priėmimo taisykles ir 

mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas, jų turinį, trukmę, formas, finansavimą ir kt.), 

specialybių ir profesijų turinį, ypatumus ir reikalavimus, kvalifikacijas, kvalifikacijos įgijimo, 

tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes ir tvarką, darbo rinką (profesijų pasaulį, darbo jėgos 

paklausą ir pasiūlą bei kt.) ir profesinės karjeros galimybes teikimą 
4
. 

Profesinis orientavimas – tai asmens individualių ir profesinių poreikių, tikslų ir galimybių 

kompleksinis ištyrimas, ir vertinimas (įskaitant ir psichologinį įvertinimą), skirtas asmens 

profesinės srities parinkimui, jo tolimesnio mokymosi alternatyvų nustatymui;  

Profesinis konsultavimas – specialiai organizuota veikla, padedanti asmenims išsirinkti 

profesiją, atsižvelgiant į jų individualias savybes, darbo rinkos bei profesinio mokymosi 

galimybes
5
.  

Profesija: 

1. Veikla, kuri yra pastovus asmens pragyvenimo šaltinis; 

2. Veikla, kuriai atlikti reikia ženklaus profesinio pasirengimo, darbo patirties ir 

specializuotų tam tikros trukmės studijų. Galimybės užsiimti šia veikla gali būti tam tikru būdu 

reglamentuojamos; 

3. Darbas / tarnyba, profesija ar užsiėmimas; 

4. Pašaukimas 
6
. 

Profesiograma – „tai normatyvinių vertybių, įskaitant fiziologinius, psichologinius, 

medicininius ir socialinius profesijos reikalavimus, mokslinis dokumentas“
7
. 

                                                 
3
 Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo D metodika. Vytauto Didžiojo universitetas 

4
 Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-

739/A1-116 
5
 Kvieskienė G.; Railienė A. Asmenų esančių dalinėje ir visiškoje socialinėje atskirtyje „asmeninės karjeros“ planavimo 

metodika. 2006 
6
 Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo D metodika. Vytauto Didžiojo universitetas 

7
 Jigau M. Career Counselling. 2007. Bucharest 
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3. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo principai 

Profesinis orientavimas ir konsultavimas grindžiamas šiais pagrindiniais principais: 

 Atsakomybė už save - asmuo pats yra atsakingas už savo veiksmus, sprendimų 

priėmimą. Asmeniui padedama įgyti galios/kompetencijos planuoti savo profesinę karjerą ir priimti 

profesinius sprendimus. Asmenims, turintiems klausos negalią, siekiama praplėsti profesinio 

pasirinkimo erdvę, adaptuojant profesinio mokymo programas, pritaikant aplinką. Profesinio 

orientavimo ir konsultavimo procese asmenys, turintys klausos negalią, skatinami naudotis kitomis 

jutimo funkcijomis, pvz. rega. 

 Grįžtamasis ryšys - profesinio orientavimo ir konsultavimo metu pasiekti rezultatai yra 

stebimi, analizuojami ir koreguojami. Asmuo turi galimybę įvertinti savo priimtus sprendimus, 

atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, bei patvirtinti ankstesnį profesinį sprendimą arba jį koreguoti. 

Asmenims, turintiems klausos negalią, svarbu parinkti tinkamus ir efektyvius grįžtamojo ryšio 

teikimo būdus, pagal poreikį panaudojant alternatyvius vizualinėms priemonėms būdus. 

 Individualaus kontakto užmezgimas - su kiekvienu asmeniu užmezgamas unikalus 

ryšys, atsižvelgiant į asmens tikslus, polinkius gebėjimus. Individualų ryšį privalo užmegzti 

kiekvienas specialistas, teikiantis profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas. Su klausos 

negalią turinčiu asmeniu specialistai ryšį turi užmegzti atsižvelgiant į klausos negalią turinčio 

asmens komunikacinius gebėjimus, t.y. ryšys turi būti užmegztas asmeniui suprantama kalba – 

lietuvių sakytine, rašytine ar gestų kalba. 

 Individualumo principas – tai reiškia, kad profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugos privalo būti teikiamos atsižvelgiant į individualų asmenį. Teikdamas profesinio 

orientavimo ir konsultavimo paslaugas specialistas privalo parengti individualų profesinio 

orientavimo ir konsultavimo planą bei individualų asmens karjeros planą. 

 Inovatyvumo principas – profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas teikiama 

atsižvelgiant į naujoves tiek vertinimo, tiek motyvavimo srityje pasitelkiant pačias moderniausias 

telekomunikacines bei informacines technologijas, metodus, teorijas. Tuo pačiu asmuo mokomas 

dalyvauti informaciniuose procesuose pasinaudojant naujausiomis, progresyviausiomis ir 

efektyviausiomis informacinėmis bei telekomunikacinėmis technologijomis. 

 Komandinio darbo principas – sprendimų priėmime dalyvauja profesionalų komanda, 

asmuo ir jam artima aplinka. Taip pat į profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimą 

yra įtraukiami įvairių sričių specialistai. 
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 Konfidencialumas – visi asmenys turi teisę į asmeninės informacijos, jų atskleidžiamos 

per profesinio orientavimo ir konsultavimo procesą, privatumą
8
. Specialistai, dirbantys su klausos 

negalią turinčiu asmeniu turi užtikrinti asmenų teisę į privatumą, informuoti raštu arba kitomis 

vaizdinėmis priemonėmis apie asmens teisę į privatumą. Visa informacija turi būti klausos negalią 

turinčiam asmeniui turi būti perduota jam suprantama kalba - lietuvių sakytine, rašytine ar gestų 

kalba. 

 Laisvo pasirinkimo principas – tai reiškia, kad galutinį sprendimą renkantis profesiją ir 

planuojant savo asmeninę karjerą turi padaryti asmuo. 

 Metodų ir personalo tinkamumas - taikomi profesinio orientavimo ir konsultavimo 

metodai turi tinkamą teorinį, mokslinį (arba) empirinį pagrindą ir atitinka naudojimo tikslą
9
. 

Specialistai turi turėti tinkamą kvalifikaciją ir kompetencijas profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugos teikimui, turi būti susipažinę su klausos negalią turinčių asmenų darbo specifika.  

 Monitoringo principas – tai nuolatinis asmens profesinio tinkamumo stebėjimas, 

analizavimas, prognozavimas, koregavimas siekiant profesinio orientavimo ir konsultavimo veiklos 

efektyvumo. 

 Nuolatinis tobulinimas - profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos nuolat 

tobulinamos, atsižvelgiant į asmenų atsiliepimus, mokslo ir praktikos pažangą; specialistai turi 

galimybę kelti savo kvalifikaciją. Siekiama kurti ir diegti naujus metodus bei atnaujinti ir tobulinti 

siūlomas profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas. Aktyviai domimasi mokslo, technikos 

ir medicinos naujovėmis, susijusiomis su klausos negalia, bei gerosios praktikos pavyzdžiais. 

 Objektyvumo principas – tai reiškia, kad teikiant profesinio orientavimo bei 

konsultavimo paslaugą, specialistai asmeniui suteikia objektyvią, išsamią, skaidrią, pagrįstą 

informaciją apie profesinės karjeros galimybes. 

 Patikimumo principas – tai reiškia, kad teikiant profesinio orientavimo bei 

konsultavimo paslaugą naudojami išmatuojami metodai, technikos, instrumentai bei siekiama 

išmatuojamų rezultatų. 

 Praktiškumo principas - tai reiškia, kad teikiamos paslaugos privalo būti pritaikomos 

praktiškai, įgyvendinamos bei artimos realiai darbo aplinkai. 

 Prieinamumo principas – tai reiškia, kad profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugos turi būti suprantamai, aiškiai teikiamos. To siekiama atsižvelgiant į asmenis turinčius 

klausos negalią. 

 

                                                 
8
 Visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos ir sistemų tobulinimas. Europos rekomendacinės 

priemonės, Liuksemburgas, 2005. 
9
 Ten pat. 
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4. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo tvarka 

 

Šios profesinės reabilitacijos sudėtinės paslaugos teikimo tvarka, remiasi LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms aprašas“
10

.   

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikiamos pagal 1 pav. pateiktą profesinio 

orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo algoritmą, kuriame pateikiamos visos sudėtinės 

paslaugos dalys, teikiamos asmenims, turintiems klausos negalią: 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 jo individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), individualius poreikius, 

atsižvelgiant į negalios pobūdį ir funkcijų sutrikimus, konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, 

studijų ir darbo galimybes. Po profesinio orientavimo ir konsultavimo užsiėmimų vyksta specialistų 

komandos pasitarimas, siekiant suformuluoti profesinio orientavimo ir konsultavimo išvadas, su 

kuriomis supažindinamas ir asmuo, turintis klausos negalią, atskirto susitikimo su juo metu. 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo etapo pabaigoje atvejo vadybininkas kartu su asmeniu 

sudaro individualią profesinės reabilitacijos programą.  

                                                 
10

 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, 

Nr. 70-2543. 
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1 pav. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo algoritmas   

 

4.1. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo 

algoritmas 

1. Asmens priėmimas į profesinio 

orientavimo ir konsultavimo etapą 

2. Asmens motyvacijos mokytis ir 

dirbti bei asmeninių savybių analizė 

Profesinių gebėjimų 

įvertinimo ataskaita 

Psichodiagnostiniai 

tyrimai 

Klausimynai 

Testai 

 

3. Asmens konsultavimas profesinio 

kryptingumo, tinkamumo, profesinės 

karjeros planavimo klausimais 

Interviu 

Konsultavimas 

Užsiėmimų tvarkaraštis 

Profesinio orientavimo ir 

konsultavimo ataskaita, 

Specialistų paslaugų 

teikimo programos 

4. Asmens informavimas apie 

profesinio mokymo ir įsidarbinimo 

galimybes 

Informavimas 

žodžiu/raštu 

Konsultavimas 

 

5. Asmens profesinių gebėjimų 

praktinis išbandymas 

Darbinių užduočių 

atlikimas 

 

6. Pagalba asmenimis renkantis ar 

keičiant profesiją 

Pokalbis 

Konsultavimas 

Videotreniruotė 

 

7. Komandinis aptarimas išvadų ir 

rekomendacijų parengimas 

8. Komandinis aptarimas su klientu 

Individuali profesinės 

reabilitacijos programa 

9. Individualios profesinės 

reabilitacijosprogramos sudarymas 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

139 

4.2. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

 

1. Asmens priėmimas į profesinio orientavimo ir konsultavimo etapą 

Tikslas – suplanuoti, organizuoti profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimą. 

Specialistai: 

 Atvejo vadybininkas; 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: iki 1 val. 

Paslaugos teikimo eiga: po profesinių gebėjimų įvertinimo etapo asmuo yra nukreipiamas į 

profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą. Atvejo vadybininkas suplanuoja, susitaria 

su kitais specialistais dėl šio etapo paslaugų sudėtinių dalių teikimo datos ir laiko, bei, pateikdamas 

Kliento užsiėmimų tvarkaraštį (1 priedas), supažindina asmenį, turintį klausos negalią su būsimų 

paslaugų teikimu. Klausos negalią turintiems asmenims ypač svarbu gauti ne tik žodinę informaciją, 

bet ir vaizdinę informaciją. Atvejo vadybininkas, atsižvelgdamas į profesinių gebėjimų įvertinimo 

ataskaitą, specialistų pateiktas išvadas, pradeda pildyti Profesinio orientavimo ir konsultavimo 

ataskaitą (2 priedas), joje įrašydamas paslaugas teiksiančius specialistus. 

Pildoma dokumentacija: 

1. Kliento užsiėmimų tvarkaraštis (1 priedas); 

2. Profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaita (2 priedas). 

Taikomi metodai: 

1. Pokalbis. 

 

2. Asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė 

Tikslas – atlikti detalesnę asmens, turinčio klausos negalią, motyvacijos ir asmeninių savybių 

analizę, stiprinti mokymosi ir įsidarbinimo motyvaciją. 

Specialistai: 

 Psichologas; 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: bendra paslaugos trukmė iki 4 – 6 val., vieno užsiėmimo trukmė 1 val. 

Paslaugos teikimo eiga: asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizės 

paslauga susideda iš dviejų dalių:   

  Įvertinama asmens motyvacija mokytis ir dirbti; 

 Atliekama asmens savybių analizė. 
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Motyvacijos mokytis/ dirbti analizė 

Motyvacija – funkcija, skatinanti veikti, - įsisąmonintas ir nesąmoningas veikimo 

skatulys.
11

 Asmens motyvacija vertinama remiantis: 

 Trumpalaikių profesinių perspektyvų klausimynais, užduotimis; 

 Ilgalaikių, tęstinių profesinių perspektyvų klausimynas, užduotys; 

 Kliento asmenybės klausimynas, užduotys; 

 Savirealizacijos klausimynas, užduotys; 

 Aktyvumo ir darbo klausimynas, užduotys; 

 Motyvaciją skatinančių / silpninančių veiksnių klausimynas, užduotys; 

 Stebėjimas; 

 Pokalbis, konsultavimas (pagal galimybes). 

Vertinant asmens motyvaciją dirbti,  būtina išsiaiškinti: 

 Asmens poreikius, pažiūras, vertybes, interesus. 

 Darbo ypatybes: skirtingų įgūdžių būtinybę, užduočių įvairovę ir jų svarbą, savarankiškumo 

laipsnį ir tobulėjimo būtinybę. 

 Gyvenimo tikslus. 

 Gyvenimo sritis, kurias norėtų keisti. 

 Įsidarbinimo tikslus. 

Siekiant sėkmingo motyvavimo proceso būtina suformuoti tikslus, kurie turi atitikti tam 

tikrus kriterijus: 

 Konkretūs ir specifiški;  

 Provokuojantys, tačiau pasiekiami;  

 Reikšmingi ir nuoseklūs;  

 Reikalinga atsakomoji reakcija, skatinanti pažangą. 

Vertinant motyvaciją mokytis/ dirbti naudojamos praktinės užduotys, klausimynai, 

interviu (galima remtis metodiniu leidiniu „Kurčiųjų įdarbinimo mokymai“, 2007, p. 18 – 21, 28 – 

37). 

Asmeninių savybių analizė 

Eiga: individualaus pokalbio metu asmuo supažindinamas su profesinių gebėjimų 

įvertinimo bei kitų tyrimų rezultatais (kurie buvo atlikti profesinių gebėjimų įvertinimo metu),  

siekiant gilinti jo savęs pažinimą, skatinti stipriųjų ir silpnųjų asmenybės pusių (pvz.: gabumų ir 

ribotumo) pamatymą, asmeninių ir profesinių interesų išryškinimą, būdo bruožų įsisąmoninimą. 

                                                 
11

 Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija. 2004. p. 63 
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Be pokalbio ir stebėjimo psichologas naudoja tam tikrus testus ir priemones, siekdamas 

padėti asmenims pažinti patiems save, įsivertinti asmenines galimybes, paskatinti priimti 

sprendimus ir planuoti savo karjerą. Kitaip sakant, įvertinimo instrumentai (priemonės) gali padėti 

asmenims: 

 pažinti savo asmeninius gebėjimus, įgūdžius arba žinias; 

 pasirinkti mokymosi būdus, kurie derinasi su tam tikrame gyvenimo etape rengiamais 

asmeniniais karjeros planavimo projektais ir rezultatais; 

 nustatyti profesijų alternatyvas pagal savo interesų struktūrą, gabumus ir vyraujančius 

asmenybės bruožus; 

 susidaryti pozityvų, realistinį asmeninį įvaizdį; 

 nustatyti profesinės srities barjerų priežastis, kilmę bei amplitudę; 

 pasiruošti sprendimų priėmimui ir nepriklausomam karjeros vystymo planavimui; 

 nustatyti profesinio nepasitenkinimo, socialinės integracijos ar kitų sunkumų, kuriant 

santykius ir atliekant įvairius vaidmenis, galimas priežastis. 

Asmens savybių analizės metu vertinamos ir analizuojamos tos neįgalaus asmens 

asmeninės savybės, kurios yra svarbios mokymuisi ir darbui, ar kurios gali trukdyti dirbti ir 

mokytis. Asmenims, turintiems klausos negalią, rekomenduojama vertinti/ analizuoti šias 

asmenines savybes: 

 Psichikos pastovumas; 

 Ekstraversija; 

 Aktyvumas arba proaktyvumas; 

 Užsispyrimas; 

 Emocijų reguliavimas. 

Aptarti trikdžius profesinei veiklai: 

 Stresas ir kitos psichologinės problemos; 

 Savęs vertinimas; 

 Psichologinė adaptacija. 

Asmens savybės vertinamos pagal pateiktus metodus bei technikas (Žr. 1 lentelė).  

1 Lentelė. Profesinio orientavimo ir konsultavimo metu vertinamos asmeninės savybės 

Eil. 

Nr. 

Asmeninė 

savybė 

Savybės apibrėžimas. Siekiama 

įvertinti 

Savybės įvertinimo metodas, technika 

1. Adaptacija Asmens gebėjimas prisitaikyti prie 

pakitusių sąlygų, aplinkos, būsenos 
(apibrėžimas adaptuotas pagal 

Psichologijos žodynas. 1993 p. 6.) 

- Albrechto asmens charakterį apibūdinančios 

savybės ir jų analizė bei temperamento tipo 

nustatymo metodika; 

- Kognityvinis informacijos apdorojimas; 

- Kortelių rūšiavimas; 

- Vertybių išaiškinimo metodas; 

- Kompetencijų įvertinimo metodas. 
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2. Emocijų 

reguliavimas 

Psichikos funkcijos, 

kontroliuojančios išgyvenimų ir 

afektų parodymą ir demonstravimą 
(Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir 

sveikatos klasifikacija. 2004. p. 67). 

- Albrechto asmens charakterį apibūdinančios 

savybės ir jų analizė bei temperamento tipo 

nustatymo metodika; 

- Kortelių rūšiavimas; 

- Vertybių išaiškinimo metodas; 

- Kompetencijų įvertinimo metodas; 

3. Savęs vertinimas Asmens savęs vertinimas, savo 

galimybių, gebėjimų, vietos tarp kitų 

žmonių vertinimas (apibrėžimas 

adaptuotas pagal Psichologijos žodynas. 

1993 p. 263). 

- Albrechto asmens charakterį apibūdinančios 

savybės ir jų analizė bei temperamento tipo 

nustatymo metodika; 

- Kortelių rūšiavimas; 

- Vertybių išaiškinimo metodas; 

- Kompetencijų įvertinimo metodas; 

4. Streso ir kitų 

psichologinių 

problemų įveika 

Paprastų arba sudėtingų suderintų 

veiksmų atlikimas, kuris padeda 

valdyti psichologines problemas, 

kylančias prireikus susidoroti su 

atsakomybe ir stresu, trukdžiais arba 

kritinėmis situacijomis (Tarptautinė 

funkcionavimo, negalumo ir sveikatos 

klasifikacija. 2004. p. 145). 

- Kortelių rūšiavimas; 

- Vertybių išaiškinimo metodas; 

- Kompetencijų įvertinimo metodas; 

5. Užsispyrimas Asmens siekis elgtis savaip, 

neatsižvelgiant į pozityvius 

patarimus (apibrėžimas adaptuotas pagal 

Psichologijos žodynas. 1993 p. 316). 

- Kognityvinis informacijos apdorojimas; 

- Kortelių rūšiavimas; 

- Vertybių išaiškinimo metodas; 

- Kompetencijų įvertinimo metodas; 

6.  Aktyvumas arba 

proaktyvumas 

Asmens gebėjimas sugebėjimas ne 

pasyviai reaguoti į įvykius, o užbėgti 

įvykiams už akių, pačiam inicijuoti 

įvykius sau norima linkme (Juris 

Belte. Sėkmingos asmeninės savybės. 

Medicinos verslo akademija. Vilnius.). 

- Albrechto asmens charakterį apibūdinančios 

savybės ir jų analizė bei temperamento tipo 

nustatymo metodika; 

- Kognityvinis informacijos apdorojimas; 

- Kortelių rūšiavimas; 

- Vertybių išaiškinimo metodas; 

- Kompetencijų įvertinimo metodas. 

7. Ekstraversija Socialumo, draugiškumo ir 

demonstratyvumo bruožai – 

drovumo, kuklumo, savitvardos 

priešybės (Tarptautinė funkcionavimo, 

negalumo ir sveikatos klasifikacija. 2004. 

p. 62). 

- Albrechto asmens charakterį apibūdinančios 

savybės ir jų analizė bei temperamento tipo 

nustatymo metodika; 

- Kognityvinis informacijos apdorojimas; 

- Kortelių rūšiavimas; 

- Vertybių išaiškinimo metodas; 

- Kompetencijų įvertinimo metodas. 

8. Psichikos 

pastovumas 

Ramaus temperamento, ramumo ir 

santūrumo bruožai – irzlumo, 

nuotaikos nepastovumo 

nerimastingumo ir veiklos padrikumo 

priešybės (Tarptautinė funkcionavimo, 

negalumo ir sveikatos klasifikacija. 2004. 

p. 62). 

- Albrechto asmens charakterį apibūdinančios 

savybės ir jų analizė bei temperamento tipo 

nustatymo metodika; 

- Kognityvinis informacijos apdorojimas; 

- Kortelių rūšiavimas; 

- Vertybių išaiškinimo metodas; 

- Kompetencijų įvertinimo metodas. 

 

Vertinant asmens su klausos negalia asmenines savybes gali būti naudojamos praktinės 

užduotys, klausimynai, interviu (galima remtis metodiniu leidiniu „Kurčiųjų įdarbinimo mokymai“, 

2007, psl. 18 – 21, 28 – 37). 

Taikomi metodai:  

 Pokalbis, skirtas informacijos apie dominuojančius asmenybės bruožus, stipriąsias ir 

silpnąsias asmenybės puses, profesinius interesus, profesinę motyvaciją, profesinės veiklos 

trukdžius gavimui. 
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 Stebėjimas, skirtas elgesio, kūno kalbos, asmens išorinių reakcijų stebėjimui, siekiant gauti 

papildomos informacijos apie asmens savybes, elgesio ypatumus, motyvaciją. 

 Informacijos rinkimas apie darbo patirtį, darbinimosi patirtį, kilusius sunkumus, sėkmes ir 

nesėkmes darbinantis ar darbe. 

 Klausimynai, pvz.; J. L. Hollando Savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas (žr. 6 

skyrių „Taikomi metodai ir priemonės“). 

 Profesinių gebėjimų įvertinimo metu atlikto psichologinio tyrimo ir psichosocialinių 

profesinių savybių įvertinimo duomenų analizė,  

 Grįžtamojo ryšio suteikimas, t.y. su asmeniu aptariama profesinių gebėjimų įvertinimo metu 

gauti rezultatai apie jo asmens savybes, aptariant stipriąsias ir silpnąsias asmenybės puses 

bei asmens savybių ir profesinių interesų suderinamumą. 

Pildoma dokumentacija:  

 Taikomų metodų protokolai,  

 Specialisto paslaugų teikimo programa (3 priedas). 

Susiję dokumentai:  

 Gebėjimų profilis,  

 profesinių gebėjimų įvertinimo etape atliktų psichodiagnostinių tyrimų protokolai (Žr. PGĮ 

9. Psichologinis vertinimas). 

 

3. Asmens konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo 

klausimais 

Tikslas – išsiaiškinti asmens lūkesčius ir jo realias galimybes, suteikti asmeniui konsultacijas 

profesinio kryptingumo, tinkamumo bei profesinės karjeros planavimo klausimais. 

Specialistai: 

 Psichologas; 

 Socialinis darbuotojas; 

 Įdarbinimo vadybininkas; 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: 

1. Iki 4 val. neprigirdintiems asmenims; 

2. Iki 6 val. kurtiesiems asmenims. 

Paslaugos teikimo eiga: paslaugos metu siekiama išsiaiškinti asmens norus, lūkesčius ir jo realias 

galimybes bei aptarti su asmeniu jo profesines perspektyvas, suteikti pagalbą, numatant profesinę 
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karjerą. Šio etapo metu įvertinamos ir aptariamos asmens profesinės perspektyvos, profesijos, kurių 

asmuo galėtų mokytis, o vėliau ir įsidarbinti atsižvelgiant į klausos negalios ypatumus. 

Priklausomai nuo klausos sutrikimo pobūdžio, sunkumo ir asmens komunikacijos gebėjimų 

priklauso konsultavimo trukmė: neprigirdintiems asmenims (kai nereikia gestų kalbos vertėjo 

pagalbos ir didžioji dalis konsultavimo gali būti pateikiama žodžiu) trukmė – iki 4 val.; kurtiesiems 

asmenims, kai reikia gestų kalbos vertėjo pagalbos arba konsultavimas, pokalbis vyksta rašant, 

paslaugos teikimas trunka iki 6 val. 

Socialinis darbuotojas, psichologas ar kitas specialistas remdamasis asmens profesinių 

gebėjimų įvertinimo rezultatais (gebėjimų profilis) bei palygindamas (palyginimo profilis) juos su 

neįgaliojo norais bei ketinimais padeda planuoti profesines karjeros galimybes. Paslaugos metu su 

asmeniu aptariamos ir įvertinamos jo profesinės galimybės mokytis profesijų, atsižvelgiant į asmens 

gebėjimus bei klausos negalios apribojimus (pvz., komunikacijos ribotumus). Asmeniui nurodomos 

mokymo programų trukmės, kokias žinias bei kompetencijas jis gali įgyti mokydamasis konkrečios 

profesijos, pateikiamas sisteminis profesijų ar organizacijų apibūdinimas rašytiniame ar 

elektroniniame variante, įtraukiant užmokesčio, darbo sąlygų, profesinio rengimo, kvalifikacijų ir 

reikalaujamos darbo patirties faktus. Asmuo, turintis klausos negalią, supažindinimas su teisiniais 

dokumentais, reglamentuojančiais profesijos veiklas, pareigas, teises, įsipareigojimus, atsakomybes 

ir pan., pareigybinėmis instrukcijomis. Asmenims, turintiems klausos negalią, (ypač kurtiesiems) 

labai svarbu informaciją perteikti ne tik sakytine kalba, bet ir naudojant vaizdines priemones, įvairią 

vizualinę informaciją (pvz., schemas, lenteles, paveikslėlius susijusius su profesijomis, filmukus 

apie profesijas)
12

. 

Siekdamas, kad klausos negalią turintis asmuo sėkmingai pasirinktų tinkamą profesiją, 

socialinis darbuotojas ar kitas specialistas su asmeniu turi aptarti tokius aspektus: 

 Kokių apskritai yra profesijų ir kuo jos pasižymi; 

 Kuo jos panašios į kitas to paties darbo pobūdžio profesijas arba kuo jos skiriasi; 

 Kokia kvalifikacija reikalinga, renkantis šias profesijas; 

 Kokios profesinės karjeros perspektyvos; 

 Kaip atrodo darbo vieta, kur atliekamas atitinkamas darbas; 

 Kokie įgūdžiai reikalingi norint atlikti atitinkamą darbą; 

 Kokios komunikavimo problemos gali iškilti (pvz., tarpusavio bendravimo, grupinio 

bendravimo, bendravimo telefonu ir pan.); 

 Kokios specifinės problemos gali iškilti (pvz., įspėjamųjų garso signalų girdimumo 

problemos ir pan., garsų lokalizacijos sunkumai). 

                                                 
12

 http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/filmai-apie-profesijas  
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Šiame etape siekiama, kad asmuo, įvertinęs savo stiprybes ir silpnybes, klausos negalios 

ypatumus, numatytų tinkamą profesinę sritį/kryptį ir gebėtų įžvelgti savo profesinę perspektyvą, 

įsivaizduotų profesinės karjeros galimybę. Sėkmingam profesinės krypties pasirinkimui gali būti 

taikomas detalesnis pasirinktos profesinės srities asmens gebėjimų ištyrimas, pvz., remiantis 

psichologiniais testais ar standartizuotomis užduotimis, socialinių savybių tyrimu, remiantis 

psichologiniais klausimynais (žr. PGĮ 9. Psichologinis įvertinimas ir 11. Asmens psichosocialinių 

profesinių gebėjimų įvertinimas). Jei šis įvertinimas jau buvo atliktas profesinių gebėjimų 

įvertinimo metu, tuomet gauta informacija dar kartą pristatoma asmeniui, kartu analizuojama ir 

aptariami tyrimų rezultatai. Kaip pagalbine medžiaga galima pasinaudoti internete pateikiamais 

testais, skirtais nustatyti silpnąsias, stipriąsias asmenybės puses, pasirinkti tinkamą profesinę kryptį, 

profesiją
13

. Svarbu atkreipti dėmesį, kad minėtais testais negalima pasikliauti besąlygiškai. 

Po šios paslaugos teikimo specialistai įrašo apibendrintas išvadas į Profesinio orientavimo ir 

konsultavimo ataskaitą (2 priedas). 

Pildoma dokumentacija:  

 Profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaita (2 priedas), 

 Taikomų tyrimų protokolai (žr. PGĮ 9. Psichologinis įvertinimas),  

 Specialisto paslaugų teikimo programa (3 priedas). 

Taikomi metodai:  

 Konsultavimas (kartu su asmeniu analizuojami asmens profesinio kryptingumo, 

tinkamumo klausimai ir ieškoma veiksmingų sprendimo priėmimo būdų). 

 Pokalbis (bendraujant su kurčiuoju, mokančiu gestų kalbą, dalyvauja gestų kalbos 

vertėjas); 

 Papildomi bendrųjų ir specialiųjų darbinių gebėjimų tyrimai, pvz.: 

psichologiniai/asmenybės klausimynai (žr. PGĮ 9. Psichologinis įvertinimas ir POK 6 skyrių 

„Taikomi metodai ir priemonės“) (jei trūksta informacijos apie asmens gebėjimus, savybes). 

 Pagalbinė medžiaga asmens lūkesčių, norų išsiaiškinimui. 

Priemonės: 

 Informacija pateikiama vizualinėmis priemonėmis (pvz., lentelės, schemos, paveikslai ir 

pan.). 

 

4.4. Asmens informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes 

Tikslas – suteikti asmenims informaciją apie profesinio mokymo bei įsidarbinimo galimybes. 

Specialistai: 

                                                 
13

 pvz., http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/testai, www.darborinka.lt, www.profesijupasaulis.lt 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

146 

 Socialinis darbuotojas; 

 Įdarbinimo vadybininkas; 

 Atvejo vadybininkas; 

 Psichologas; 

 Profesijos mokytojas; 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: 

1. Iki 4 val. neprigirdintiems asmenims; 

2. Iki 6 val. kurtiesiems asmenims. 

Paslaugos teikimo eiga: šio etapo metu asmeniui suteikiama informacija apie pageidaujamas 

profesijas, profesinio mokymo galimybes profesinės reabilitacijos centre ir/ ar kitose mokymo 

įstaigose, informuojama apie jo įsidarbinimo galimybes, supažindinant asmenį su jo paties 

galimybėmis dirbti bei darbo rinkos poreikiu konkrečioms profesijoms. 

Nuo klausos sutrikimo pobūdžio, sunkumo ir komunikacinių gebėjimų priklauso paslaugos 

teikimo trukmė: neprigirdintiems asmenims, kai nereikia gestų kalbos vertėjo pagalbos ir didžioji 

pokalbio dalis gali būti pateikiama žodžiu, apklausos trukmė iki 4 val., kurtiesiems asmenims, kai 

reikalinga gestų kalbos vertėjo pagalba arba informavimas vyksta rašant, paslaugai suteikti reikia 

iki 6 val. 

Socialinis darbuotojas ar kitas specialistas supažindina asmenį su profesinio mokymo 

galimybėmis, mokymo planu, tvarka, mokymo trukme, reikalavimais profesijai bei rizika dirbti 

konkretų darbą. Asmenims, turintiems klausos negalią (ypač kurtiesiems, turintiems žemesnius 

gebėjimus), labai svarbu informaciją perteikti ne tik sakytine kalba, bet ir naudojant vaizdines 

priemones, įvairią vizualinę informaciją (pvz., schemas, lenteles, paveikslėlius ir pan.). 

Specialistai supažindina, kokio pobūdžio darbas bus dirbamas įgijus konkrečią profesiją, 

pvz.: 

Fizinis darbas – tai darbas, kuris reikalauja fizinės jėgos ir fizinės ištvermės. Paprastai 

asmenims, siekiantiems dirbti tokio pobūdžio darbus, keliami reikalavimai gerai sveikatai bei geram 

fiziniam pasirengimui. 

Kognityvinis darbas – tai darbas, kuris reikalauja protinio darbo. Paprastai asmenims, 

siekiantiems dirbti tokio pobūdžio darbus, keliami reikalavimai turėti vidutinius arba aukštus 

protinius gebėjimus bei gerą psichinę sveikatą. 

Psichologinis darbas arba emocinis darbas – tai darbas, kuris reikalauja emocinio bei 

psichologinio pasirengimo, ištvermės. Paprastai asmenims, siekiantiems dirbti tokio pobūdžio 
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darbus, keliami reikalavimai turėti gerą psichinę bei socialinę sveikatą. Tokio pobūdžio darbai 

susiję su padidinta rizika, nuolatiniu stresu ir pan. 

Socio (komunikacinis) darbas - apibrėžiama, kad komunikacija (lot. communicatio - 

pranešimas) -  tai ir susisiekimas, susisiekimo priemonės, keitimasis informaciniais ženklais ir 

bendravimas, minčių bei idėjų perdavimas, paskleidimas. Paprastai asmenims, siekiantiems dirbti 

tokio pobūdžio darbus, keliami reikalavimai turėti gerą psichinę bei socialinę sveikatą, 

komunikacinius gebėjimus. Tokio pobūdžio darbai susiję su nuolatiniu darbu su kitais žmonėmis, jų 

problemomis, konfliktinėmis situacijomis ir pan. 

Kompleksinis darbas – tai darbas, kuris kelia kelis skirtingus reikalavimus. Kelia įvairią 

riziką darbuotojui bei padaryta žala gali turėti daugialypius poveikius ir pasekmes, pavyzdžiui, 

dirbti sunkų fizinį darbą, kuris yra susijęs su nuolatiniu stresu. 

Taip pat asmeniui pristatomos profesijų profesiogramos (4 priedas). Profesiograma 

pateikiama asmeniui kaip pagalbinė priemonė susipažinti su profesijos detalia charakteristika, kad 

asmuo galėtų tinkamai įvertinti savo galimybės bei lūkesčius konkrečios profesijos atžvilgiu.  

Įdarbinimo vadybininkas supažindina asmenį, turintį klausos negalią, su profesijų paklausa 

darbo rinkoje bei įsidarbinimo galimybėmis. Tam specialistas gali naudoti Įsidarbinimo galimybių 

barometrą (5 priedas) - trumpalaikę profesijų paklausos prognozę, paremtą ekspertiniu vertinimu
14

. 

Barometras tai pagalbinė priemonė, padedanti asmeniui su klausos negalia renkantis profesiją, 

įvertinti norimos specialybės paklausą darbo rinkoje. 

Po šios paslaugos teikimo specialistai įrašo apibendrintas išvadas į Profesinio orientavimo ir 

konsultavimo ataskaitą (2 priedas). 

Taikomi metodai: 

 Informavimas žodžiu/ raštu (reikalingos informacijos apie profesinio mokymosi ir 

įsidarbinimo galimybes suteikimas asmeniui); 

 Darbo rinkos analizė (pvz., Įsidarbinimo galimybių barometras, profesiograma). 

Pildoma dokumentacija: 

 Profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaita (2 priedas). 

 Specialistų paslaugų teikimo programos (3 priedas). 

Priemonės: 

 Informacija pateikiama vizualinėmis priemonėmis (pvz., lentelės, schemos, paveikslai ir 

pan.). 

 

                                                 
14

 I. Buckutė. Įsidarbinimo galimybių barometras Lietuvoje 
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4.5. Asmens profesinių gebėjimų praktinis išbandymas 

Tikslas – sudaryti asmeniui galimybes bei sąlygas susipažinti su profesija, ją išbandyti ir įvertinti 

savo gebėjimus praktinėje veikloje. 

Specialistai: 

 Profesijos mokytojas; 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: bendra paslaugos trukmė – 8 – 16 val. (išbandant vieną profesiją). 

Paslaugos teikimo eiga: siekiant, kad klausos negalią turintis asmuo sumažintų netinkamos 

profesijos pasirinkimo riziką arba tvirtai apsispręstų, kokią profesiją pasirinkti, yra tikslingą 

profesiją išbandyti. Profesinių gebėjimų praktinio išbandymo metu profesinio mokymo klasėse 

asmuo turi galimybę praktiškai išbandyti konkrečią profesiją (ar kelias dominančias profesijas), 

įgyjant pradinių žinių, susipažįstant su mokymo/darbine aplinka, bei įvertinti savo gebėjimus 

pasirinktoje profesinėje veikloje. 

 Profesinių gebėjimų praktinį išbandymą organizuoja profesijos mokytojai. Mokytojas, 

atsižvelgdamas į klausos negalios pasireiškimą ir asmens psichosocialinius bei funkcinius darbinius 

gebėjimus, gali taikyti įvairius darbinių užduočių atlikimo metodus, pvz.: 

Klientas stebi specialistą arba kitus asmenis atliekančius darbines veiklas, o po to 

bando jas atlikti savarankiškai – visų pirma asmuo stebi darbo procesą, kaip atliekama panašaus 

pobūdžio darbinė veikla, operacija, tuomet savarankiškai pabando atkartoti visą darbinės veiklos 

atlikimo procesą. Taigi specialistas tokiu būdu parodo vizualiai kaip reikėtų atlikti užduotį 

(užduoties/ veiklos atlikimo procesą). Tokiu būdu yra palengvinamas užduoties suvokimas. 

Asmenims, turintiems klausos negalią (ypač kurtiesiems), labai svarbus darbinių veiklų vaizdinis 

demonstravimas. 

Klientas su specialisto pagalba atlieka darbines veiklas – atsižvelgiant į negalios 

sunkumą ir darbinės veiklos atlikimo riziką ir/ ar galimą žalą, asmuo darbinę veiklą praktiškai 

išbando pirmiausia kartu su specialisto pagalba, o tik paskui savarankiškai.  

Klientas savarankiškai atlieka darbines veiklas – asmuo, be specialisto pagalbos, 

savarankiškai išbando darbines veiklas. 

Asmens profesinių gebėjimų praktinio išbandymo metu profesijos mokytojas stebi asmens, 

turinčio klausos negalią, atliekamas darbines veiklas, užduotis ir įvertina remiantis žemiau 

pateiktais kriterijais: 

 Darbinė veikla atlikta tiksliai pagal pavyzdį; 

 Atlikdamas darbinę veiklą asmuo laikosi darbinės veiklos atlikimo proceso etapų; 

 Klientas dirba saugiai; 
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 Klientas atlikdamas darbines veiklas nepadaro žalos; 

 Klientas geba ekonomiškai naudotis darbinės veiklos atlikimui reikalingus išteklius; 

 Klientas darbinę veiklą atlieka iki galo; 

 Klientas atlieka veiklą pagal nustatytą laiką. 

Asmuo po profesinių gebėjimų praktinio išbandymo taip pat įsivertina save (jeigu asmuo 

išsibando keliose mokymosi klasėse/ dirbtuvės, tai pildo kiekvienai išbandytai profesijai): 

 Kaip sekėsi atlikti darbinę užduotį; 

 Kaip jis suprato darbinę užduotį ir jos atlikimo procesą; 

 Ar užteko laiko darbinei užduočiai atlikti; 

 Kas buvo sudėtingiausia atliekant šią veiklą; 

 Ar įdomu buvo atlikti darbinę užduotį; 

 Kokių įgūdžių ar informacijos trūko; 

 Ar darbo vieta tinkamai pritaikyta. 

Profesijos mokytojo ir paties asmens vertinimai aptariami ir su profesijos mokytoju, ir 

psichologu ir/ ar socialiniu darbuotoju. Profesijos mokytojas apibendrintas išvadas įrašo į Profesinio 

orientavimo ir konsultavimo ataskaitą (2 priedas). 

Pildoma dokumentacija: 

 Profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaita (2 priedas); 

 Stebėjimo protokolas (pildo profesijos mokytojas) (6 priedas); 

 Kliento savęs vertinimo protokolas (7 priedas). 

Taikomi metodai: 

 Darbinių/ praktinių užduočių atlikimas;  

 Adaptuotos darbinės/praktinės užduotys; 

 Stebėjimas. 

Paslaugos teikimui reikalinga įranga: 

 Paslaugos teikimui naudojama įranga esanti praktinio mokymo bazėje, jos pobūdis priklauso 

nuo to, kokias darbines veiklas klientas praktiškai išbandys.  

 

4.6. Pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją 

Tikslas – suteikti asmenims pagalbą renkantis ar keičiant profesiją (atsižvelgiant į jo 

individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei 

mokymosi, studijų ir darbo galimybes). 

Specialistai: 

 Psichologas; 
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 Socialinis darbuotojas; 

 Įdarbinimo vadybininkas; 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė:  

1. Iki 3 val. neprigirdintiems asmenims; 

2. Iki 6 val. kurtiesiems asmenims. 

Paslaugos teikimo eiga: nuo klausos sutrikimo pobūdžio, sunkumo ir asmens komunikacijos 

gebėjimų priklauso trukmė: neprigirdintiems asmenims, kai nereikia gestų kalbos vertėjo pagalbos 

ir didžioji pokalbio dalis gali būti pateikiama žodžiu, apklausos trukmė iki 3 val.; kurtiesiems 

asmenims, kai reikia gestų kalbos vertėjo pagalbos arba pokalbis vyksta rašant, paslaugos teikimo 

trukmė iki 6 val. 

Šios paslaugos metu asmuo įvertinamas ir aptariamas asmens patyrimas praktiškai išbandant 

pasirinktą profesiją mokymo klasėje/ dirbtuvėse. Individualaus pokalbio metu aptariamas asmens 

savęs vertinimas (7 priedas „Kliento savęs vertinimo protokolas“), profesinių gebėjimų praktinio 

išbandymo rezultatai bei jie palyginami su profesijos mokytojo pateikiamais profesinių gebėjimų 

praktinio išbandymo vertinimais (6 priedas „Stebėjimo protokolas (pildo profesijos mokytojas)“). 

Analizuojama, ar asmuo savo galimybes, gebėjimus vertina adekvačiai. Su socialiniu darbuotoju ar 

kitu specialistu analizuoja profesijos pasirinkimo galimybes, atsižvelgiant į profesinių gebėjimų 

įvertinimo rezultatus, galimybes įsidarbinti savo gyvenamoje vietoje pagal pasirinktą profesiją bei 

klausos negalios specifiką (komunikavimo problemas, įspėjamųjų garsų girdimumo problemos ir 

pan.). 

Taip pat asmenims, turintiems klausos negalią, rekomenduojama dalyvauti savęs 

pristatymo įgūdžių lavinimo grupiniuose užsiėmimuose, taikant vaidmenų atlikimo ir/ar 

videotreniruotės metodą (žr. 7 skyrių - Asmens kompetencijų ugdymo metodai ir priemonės). Šis 

metodas gali būti taikomas ir neprigirdintiesiems, ir kurtiesiems (kurtieji, kurie nekalba ir neskaito 

iš lūpų, dalyvauja su gestų kalbos vertėjo pagalba). Dalyvaudamas užsiėmimuose asmuo palaipsniui 

ruošiasi įsidarbinimo situacijai, mokosi efektyvios verbalinės (ir neprigirdintieji, ir kurtieji, kurie 

moka sakytinę kalbą) ir neverbalinės komunikacijos, gilina savęs pažinimą, pasiremdamas dalyvių 

komentarais, perima tinkamus savęs pristatymo būdus iš grupės, tokiu būdu mažindamas savo 

nerimą dėl įsidarbinimo situacijos. Šių užsiėmimų metu ugdomos ir lavinamos būtinos sėkmingai 

asmens profesinei karjerai savybės: stiprinama motyvacija profesinei veiklai, gerinamas savęs 

vertinimas, didinamas pasitikėjimas savimi, užtikrintumas savo profesinėmis galimybėmis. Vykdant 

užsiėmimus grupėje, kurioje dalyvauja kurčiasis ar neprigirdintis asmuo svarbu: pasodinti tokį 

asmenį patogioje vietoje (kad matytų kalbančiųjų lūpas, arba gestų kalbos vertėją), supažindinti su 
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nauja terminologija, naudoti vizualines priemones (pvz., padalomąją medžiagą), užtikrinti, kad 

klausos negalią turintis asmuo nepraleistų svarbios informacijos. 

Įdarbinimo vadybininkas (ar kitas specialistas) kartu su asmeniu numato konkrečius 

profesinės karjeros siekimo žingsnius, aptariamas karjeros ir įsidarbinimo planas įvardinant 

konkrečius žingsnius, pateikiant konkrečias alternatyvas, numatant tarpinius ir galutinius tikslus. 

Šio etapo metu priimamas galutinis sprendimas dėl profesijos pasirinkimo. Sprendimas priimamas 

atsižvelgiant į visu galimus veiksnius (pvz., sveikatos būklė, darbo vietos reikalavimai ir pan.), 

turinčius poveikį arba sėkmingai, arba nesėkmingai karjerai. Karjeros/įsidarbinimo galimybių 

aptarimas turi būti dokumentuojamas asmeniui, turinčiam klausos negalią, patogia forma (rašytine, 

vaizdine forma). Po šios paslaugos dalies teikimo specialistai įrašo apibendrintas išvadas į 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaitą (2 priedas). 

Taikomi metodai: 

 Pokalbis; 

 Konsultavimas (žr. 6 skyrių „Taikomi metodai ir priemonės“);  

 Videotreniruotė (žr. 6 skyrių „Taikomi metodai ir priemonės“); 

 Dokumentų analizė (Profesijos mokytojo ir kliento pildomos praktinių profesinių 

gebėjimų įvertinimo formos). 

Pildoma dokumentacija: 

 Profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaita (2 priedas); 

 Specialistų paslaugų teikimo programos (3 priedas). 

Susiję dokumentai: 

 Stebėjimo protokolas (pildo profesijos mokytojas) (6 priedas); 

 Kliento savęs vertinimo protokolas (7 priedas). 

 

4.7. Komandinis aptarimas, išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Tikslas – aptarti visų specialistų, dalyvavusių profesinio orientavimo ir konsultavimo  

paslaugoje, gautus rezultatus, parengti galutinę profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaitą su 

rekomendacijomis tolesniems profesinės reabilitacijos etapams. 

Specialistai: 

 Atvejo vadybininkas; 

 Psichologas; 

 Socialinis darbuotojas; 

 Įdarbinimo vadybininkas; 

 Profesijos mokytojas. 

Trukmė: iki 1 val. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

152 

Eiga: aptariami gauti rezultatai (asmeninių savybių analizės, profesinių gebėjimų praktinio 

išbandymo ir kt.), rekomendacijos, pastebėjimai apie klientą. Pateiktose rekomendacijose turi 

atsispindėti išsami, detali ir argumentuota informacija. Parengiamos išvados apie kliento profesinį 

pasirinkimą ir rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų. Atvejo vadybininkas, atsižvelgdamas į 

specialistų rekomendacijas, parengia galutines profesinio orientavimo ir konsultavimo išvadas (2 

priedas).  

Taikomi metodai:  

 Pokalbis; 

 Rašytinių dokumentų analizė (Profesijos mokytojo ir kliento pildomos praktinių 

profesinių gebėjimų įvertinimo formos ir kt.). 

Pildoma dokumentacija: 

 Profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaita (2 priedas); 

 Individuali profesinės reabilitacijos programa (8 priedas). 

 

4.8. Komandinis aptarimas su klientu 

Tikslas – supažindinti asmenį su specialistų komandos išvadomis apie profesinį pasirinkimą.  

Specialistai: 

 Atvejo vadybininkas ir pagal poreikį kiti specialistai, teikę profesinio orientavimo ir 

konsultavimo paslaugas: psichologas, socialinis darbuotojas, įdarbinimo vadybininkas, profesijos 

mokytojas(-jai). 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų). 

Trukmė: iki 1 val. 

Eiga: po komandinio specialistų pasitarimo atvejo vadybininkas organizuoja komandinį 

rezultatų aptarimą su asmeniu ir (pagal poreikį) jo artimaisiais. Aptarime asmuo yra 

supažindinamas su profesinio orientavimo ir konsultavimo etapo rezultatais bei išvadomis, 

išklausomi asmens atsiliepimai bei pageidavimai, kartu su juo priimami sprendimai dėl 

Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymo/koregavimo. 

Susiję dokumentai: Profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaita (2 priedas). 

Taikomi metodai:  

 Pokalbis (bendraujant su kurčiuoju, mokančiu gestų kalbą, dalyvauja gestų kalbos 

vertėjas). 
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4.9. Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymas/koregavimas 

Tikslas - sudaryti, pakoreguoti ar patvirtinti individualią profesinės reabilitacijos programą. 

Specialistai: atvejo vadybininkas. 

Trukmė: iki 1-2 val. 

Eiga: po komandinio aptarimo su asmeniu yra sudaroma individuali profesinės reabilitacijos 

programa arba patvirtinama ar koreguojama, jei pirminė individuali profesinės reabilitacijos 

programa buvo sudaryta profesinių gebėjimų įvertinimo etapo pabaigoje. Remiantis specialistų 

komandos išvadomis ir rekomendacijomis atvejo vadybininkas suplanuoja tolimesnius profesinės 

reabilitacijos etapus, numatomas paslaugas ir sudaro individualią profesinės reabilitacijos programą. 

Pildoma dokumentacija: Individuali profesinės reabilitacijos programa (8 priedas). 

Susiję dokumentai: Profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaita (2 priedas). 
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5. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugą teikiantys specialistai 

 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas asmenims, turintiems klausos negalią, 

teikia specialistų komanda, kurią sudaro atvejo vadybininkas, psichologas, profesijos mokytojai, 

socialinis darbuotojas, įdarbinimo vadybininkas, gestų kalbos vertėjas. 

 

 Psichologas 

Reikalavimai: 

1. Turėti psichologo specialybės aukštąjį išsilavinimą (pageidautina klinikinės, sveikatos 

ar organizacinės specializacijos) ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba 5 metų studijų aukštojo 

mokslo diplomą.  

Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

1. bendrosios ir klinikinės psichologijos principus; 

2. psichologinio konsultavimo principus ir metodus;  

3. psichologo darbo su klausos ir kitas negalias turinčiais asmenimis specifiką, atsižvelgiant į 

klausos sutrikimo pobūdį ir sunkumą;  

4. psichologinio įvertinimo metodus; 

5. psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo metodus; 

6. profesinio konsultavimo, orientavimo ir motyvavimo dirbti metodus ir technikas bei jų 

taikymo principus. 

Psichologo funkcijos: 

1. Įvertinti ir analizuoti asmens motyvaciją mokytis ir dirbti, neįgaliojo asmenines 

savybes; 

2. Konsultuoti profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo 

klausimais; 

3. Informuoti apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes; 

4. Teikti pagalbą asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į kliento 

individualius interesus, gebėjimus, polinkius, konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų 

ir darbo galimybes; 

5. Spręsti kliento profesinės motyvacijos problemas ir stiprinti profesinę motyvaciją; 

6. Bendradarbiauti su specialistais, teikiančiais profesinio orientavimo paslaugas, kliento 

motyvacijos didinimo klausimais; 

7. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl kliento profesinio pasirinkimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą profesiją; 
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8. Kartu su kitais specialistų komandos nariais rengti Individualią profesinės 

reabilitacijos programą; 

9. Numatyti reikiamas psichologinio poveikio priemones psichosocialinių profesinių 

gebėjimų atkūrimui ir lavinimui, psichologinių, emocinių, motyvacijos problemų, trukdančių 

profesinei veiklai, sprendimui; 

10. Teikti psichologinę pagalbą asmenims, turintiems klausos negalią. 

 

 Profesijos mokytojas  

Reikalavimai: 

1. Profesijos mokytojas turi turėti mokomo dalyko srities aukštąjį pedagoginį 

išsilavinimą arba mokomo dalyko srities aukštąjį/aukštesnįjį išsilavinimą ir Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausęs pedagoginių - psichologinių žinių kursą ir 

turintis ne mažesnį kaip dvejų metų mokomo dalyko darbo stažą. 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. Formalias ir neformalias profesinio mokymo programas pagal savo mokomą dalyką bei 

jų keliamus reikalavimus asmens, turinčio klausos negalią, profesiniams gebėjimams; 

2.2. Bendrosios, darbo ir socialinės psichologijos pagrindus; 

2.3. Profesinio orientavimo principus ir metodus, taikomus efektyviam darbui su klausos 

negalią turinčiais asmenimis; 

2.4. Asmenų, turinčių klausos negalią, profesinio mokymo specifiką, pedagoginius šio darbo 

aspektus atsižvelgiant į klausos sutrikimo pobūdį ir sunkumą. 

Profesijos mokytojo funkcijos: 

1. Vykdyti praktinio profesijos išbandymo užsiėmimus, pateikiant konkrečią profesiją 

atitinkančias bei jos specifiką atspindinčias darbines/ mokymosi užduotis; 

2. Vertinti kliento praktinio išbandymo rezultatus bei galimybes mokytis pasirinktos 

profesijos; 

3. Informuoti klientą apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes pagal pasirinktą 

profesiją; 

4. Informuoti klientą apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes apskritai; 

5. Orientuoti klientą praktinio išbandymo metu; 

6. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl kliento profesinio pasirinkimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą profesiją. 
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 Socialinis darbuotojas  

Reikalavimai: 

1. Turėti ar siekti įgyti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą (Socialinio 

darbo ar jam prilyginto išsilavinimo sąrašą nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministras).  

Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti : 

1. Socialinio darbo su klausos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į 

sutrikimo pobūdį ir sunkumą; 

2. Individualaus ir grupinio socialinio darbo su klientu, turinčių klausos negalią, principus 

bei metodus;  

3. Profesinio orientavimo metodus ir jų technikas.  

Socialinio darbuotojo funkcijos: 

1. Konsultuoti klientą profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros 

planavimo klausimais; 

2. Informuoti klientą apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, pateikti 

informaciją apie dominančias profesijas bei profesinius reikalavimus; 

3. Teikti pagalbą klientui renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualius 

interesus, gebėjimus, polinkius, konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo 

galimybes; 

4. Motyvuoti klientą profesiniam mokymuisi ir įsidarbinimui, bendradarbiauti su kitais 

specialistais profesinės motyvacijos didinimo klausimais; 

5. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl klausos negalią turinčio kliento profesinio 

pasirinkimo bei galimybės mokytis ir dirbti pagal pasirinktą  profesiją; 

6. Dalyvauti kartu su kitais specialistų komandos nariais rengiant Individualią profesinės 

reabilitacijos programą; 

7. Numatyti reikiamas socialinio poveikio priemones psichosocialiniams profesiniams 

gebėjimams atkurti ir lavinti, socialinėms problemoms, trukdančioms profesinei veiklai, spręsti;  

8. Teikti socialinę pagalbą asmenims, turintiems klausos negalią. 

 

 Įdarbinimo vadybininkas  

Reikalavimai: 

1. Turėti aukštąjį socialinių ar humanitarinių mokslų išsilavinimą. 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. Darbo specifiką su klausos ir kitas negalias turinčiais asmenimis, socialinius šio darbo 

aspektus; 
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2.2. Konsultavimo principus ir metodus; 

2.3. Tarpininkavimo principus ir metodus; 

2.4. Profesinio orientavimo, konsultavimo, karjeros planavimo metodus bei jų taikymo 

principus; 

2.5. Neįgaliųjų motyvacijos dirbti didinimo principus ir metodus; 

2.6. Darbo rinkos analizės principus.  

Įdarbinimo vadybininko funkcijos: 

1. Suteikti pagalbą numatant profesinę karjerą, išsiaiškinant ir aptariant kliento lūkesčius 

ir realias profesines galimybes; 

2. Informuoti klientą apie į(si)darbinimo, mokymosi galimybes; 

3. Suteikti pagalbą klientui renkantis ir keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualias 

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

darbo galimybes; 

4. Numatyti klausos negalią turinčio asmens į(si)darbinimo perspektyvą, palaikyti ryšius 

su galimais darbdaviais; 

5. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl kliento profesinio pasirinkimo bei galimybės 

įsidarbinti/dirbti pagal pasirinktą profesiją; 

6. Bendradarbiauti su specialistų komanda rengiant Individualią profesinės reabilitacijos 

programą; 

7. Rinkti informaciją apie laisvas darbo vietas, pasitelkiant spaudą, internetą, teritorines 

darbo biržas, įdarbinimo agentūras, darbdavius bei socialinius ryšius; 

8. Bendradarbiauti, suteikti informaciją apie įsidarbinimo galimybes asmens šeimos 

nariams. 

 

 Atvejo vadybininkas 

Reikalavimai: 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą; 

2. Turi žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. Individualaus darbo su klausos ir kitas negalias turinčiais asmenimis principus ir 

metodus atsižvelgiant į individualius šių asmenų poreikius pagal sutrikimo pobūdį ir specifiką; 

2.2. Bendravimo psichologijos pagrindus; 

2.3. Atvejo vadybininko darbo organizavimo procedūrą, norminius bei metodinius 

dokumentus; 

2.4. Darbo organizavimo, koordinavimo ir informacijos valdymo principus ir metodus; 
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2.5. Tarpininkavimo, tarpasmeninių ryšių palaikymo technikas; 

2.6. Profesinio orientavimo ir konsultavimo metodų principus. 

 

 Atvejo vadybininko funkcijos: 

1. Organizuoti, planuoti, ir kontroliuoti asmens dalyvavimą profesinės reabilitacijos 

programoje bei koordinuoti profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą; 

2. Tarpininkauti ir teikti reikalingą informaciją klientui, specialistams, darbdaviams, 

darbo biržai ir pan.; 

3. Motyvuoti klientą, ugdyti jo savimonę; 

4. Informuoti klientą apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes; 

5. Teikti pagalbą klientams renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualius 

interesus, gebėjimus, polinkius, konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo 

galimybes; 

6. Organizuoti ir skatinti kliento įsitraukimą priimant su jo reabilitacija ir integracija 

susijusius sprendimus, bendradarbiauti su klientu, numatant reabilitacijos bei integracijos tikslus bei 

programą; 

7. Palaikyti nuolatinį, pasitikėjimu grįstą ryšį su klientu bei teikti paramą; 

8. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl kliento profesinio pasirinkimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą profesiją; 

9. Bendradarbiauti su specialistų komanda rengiant klausos negalią turinčio asmens 

Individualią profesinės reabilitacijos programą ir kartu su klientu sudaryti Individualią profesinės 

reabilitacijos programą. 

 

 Gestų kalbos vertėjas  

1. Turi turėti ne žemesnį kaip profesinio bakalauro išsilavinimą, atitinkantį Švietimo ir 

mokslo ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir būti įgijus vertėjo kvalifikaciją.  

2. Turi turėti 3 metų atitinkamos specialybės praktinio darbo stažą. 

3. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

3.1. taisyklingai ir tiksliai lietuvių gestų kalbą ir jos variantus, gerai mokėti lietuvių kalbą; 

3.2. bendravimo su kurčiaisiais specifiką. 

Gestų kalbos vertėjo funkcijos: 

1. Versti iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų kalbą; 

2. Versti iš lietuvių gestų kalbos į lietuvių kalbą; 
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3. Atlikti įvairius vertimo variantus, atsižvelgiant į gestų kalbos vertimo specifiką profesinės 

reabilitacijos srityje; 

4. Gebėti įvertinti socialines ir psichologines kliento ypatybes, tarpininkaujant tarp kurčiojo, 

jo aplinkos ir socialinių institucijų. 
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7. Taikomi metodai ir priemonės 

 

 Dokumentų analizė – tai asmens gebėjimų bei jį nulemiančių veiksnių užfiksavimais 

įvairiais dokumentais ir užfiksuotos informacijos analizavimas (pvz., profesijos mokytojo 

įvertinimo ir asmens savęs vertinimo dokumentų analizė).  

 Interviu – tai informacijos gavimas apie kliento gebėjimus žodinės, rašytinės apklausos 

metu.  

 Pokalbis – tai informacijos rinkimas žodžiu bendraujant su neprigirdinčiais asmenimis. 

Su kurčiuoju asmeniu bendrauti padeda gestų kalbos vertėjas. 

 Klausimynai – tai iš anksto apgalvotų klausimų tam tikriems duomenims sukaupti 

rinkinys.   

 Darbo rinkos analizė – darbo rinkos situacijos ir paklausių profesijų analizavimas. 

Metodai: profesijos praktinis išbandymas, išvykos į darbdavių organizacijas, specialybių paklausa ir 

prognozės, laisvų darbo vietų pagal gyvenamąją vietą analizė. 

 Praktinės užduotys – tai darbo proceso ir darbo turinio tikslingas atlikimas vykdant 

asmeniui tam tikras funkcijas, veiklas. Praktinės užduotys yra realios arba simuliacinės.   

 Apklausa – tai duomenų surinkimas pagal iš anksto apgalvotus klausimus.  

 Psichodiagnostiniai tyrimai - tai metodas, kuris padeda įvertinti būsimo darbuotojo, 

kaip asmens, tinkamumą konkrečiai darbo vietai. Taikant šį metodą yra analizuojamas kliento 

požiūris į darbą, atsakingumo – patikimumo laipsnis, savarankiškumo lygis, gebėjimas bendrauti ir 

bendradarbiauti, pasitikėjimas savimi, sugebėjimas organizuoti ir vadovauti, mąstymo sugebėjimas 

ir pan. Pastaruosius metodus taiko psichologai. 

 Informavimas/ konsultavimas žodžiu/ raštu/ gestų kalba - suteikiama reikalinga ir 

dominanti informacija profesinio sprendimo priėmimui bei kitais profesinės reabilitacijos 

klausimais. Svarbiausią informaciją naudinga asmeniui pateikti ne tik žodžiu, bet ir raštu – 

padalomosios medžiagos, bukletų, lankstinukų forma. Bendraujant su kurčiu asmeniu gali dalyvauti 

gestų kalbos vertėjas. Reikėtų pasitikslinti, kaip asmuo suprato žodžiu ar raštu pateiktą informaciją, 

ar gali perskaityti raštu pateiktą informaciją. 

 Stebėjimas – tai kryptingas, tikslingas procesas, kurio metu specialistas stebi, 

analizuoja ir interpretuoja kliento: santykį su kitais, elgesį (verbalinį, neverbalinį), jausmus, 

išvaizdą klientui atliekant veiklas susijusias su profesinio orientavimo ir konsultavimo paslauga. 

 Demonstravimas - tai konkrečių daiktų, reiškinių ir procesų arba jų atvaizdų rodymas. 

Demonstruojant galima parodyti objektą taip, kad klientai susidarytų aiškų jo vaizdinį, galima 
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atkreipti jų dėmesį į atskiras stebimojo objekto detales, į tai, kas svarbiausia, galima skatinti 

apgalvoti stebėjimą, apibūdinti jo reikšmę. 

 Asmeninės rinkotyros ir informacijos interpretavimo metodai: profesijų, profesinio 

mokymo programų aprašai. 

 

Informacijos apie asmenį rinkimo metodai ir priemonės: 

Rašytiniai dokumentai 

1. Kliento socialinės apklausos anketa, įsidarbinimo galimybių įvertinimo anketa, 

specialistų komandos ataskaitos (Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita, profesinio orientavimo ir 

konsultavimo ataskaita).  

2. Sugebėjimų, reikalavimų ir lyginamieji profiliai. Kliento profesinių gebėjimų 

įvertinimo rezultatai, gauti remiantis standartizuotais profesinių gebėjimų įvertinimo metodais, 

stebėjimu ir kitais diagnostiniais šaltiniais. Sugretinus gebėjimų profilį su atitinkamos profesijos 

reikalavimų profiliu, gaunamas lyginamasis profilis, kuris padeda išsiaiškinti, ar asmens gebėjimai 

atitinka pasirinktos profesijos (darbo vietos) reikalavimus 
15

; 

 

Psichologiniai testai 

1. Kompiuteriniai testai (pvz., . www.euroguidance.lt). 

2. NEO PI-R asmenybės klausimynas (Costa and McCrae, 1992) yra skirtas empiriškai 

tyrinėti Penkių faktorių modelį, tad pagal jo atsakymus išskiriamos penkios asmenybės dimensijos 

ir jų žemesniojo lygmens bruožai: neurotizmas, ekstraversija, atvirumas patyrimui, sutariamumas, 

sąmoningumas. Klausimyną sudaro 240 teiginių, kurie vertinami 5 balų skale. Respondentas 

pasirenka vieną atsakymą, kuris labiausiai atitinka jo sutikimą ar nesutikimą su kiekvienu teiginiu. 

Galimi atsakymai yra šie: „Visiškai nesutinku“, „Nesutinku“, „Negaliu apsispręsti“ (kai teiginys 

tiek pat klaidingas, kiek teisingas, arba jei tas teiginys respondento neliečia), „Sutinku“ ir „Visiškai 

sutinku“. Klausimyną sudaro aštuonių lapų lankstinukas, kuriame pateikiama instrukcija ir 

išvardijami teiginiai. Tiriamasis atsakymus pažymi atskirame atsakymų lape. Klausimynas paprastai 

pildomas nuo 0,5 iki 1 val. Tyrimo rezultatai parodė pakankamą lietuviškosios NEO PI-R versijos 

patikimumą
16

.  

3. NEO-FFI (sutrumpintas NEO PI-R penkių faktorių klausimynas). NEO-FFI sudaro 

60 teiginių, kuriais matuojamos „didžiojo penketuko“ asmenybės savybes: neurotizmas, 

                                                 
15

 Föhres F.,Klieffman A., Sturtz A., Weinmann S. Melba Manual. Miro GmbH, 2008. 
16

 Žukauskienė R., Barkauskienė R. Lietuviškosios NEO PI-R versijos psichometriniai rodikliai. Psichologija. Mokslo 

darbai. (3), 7-21 p. 2006. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

162 

ekstraversija, atvirumas patyrimui, sutariamumas, sąmoningumas. Kiekvieną subskalę sudaro 12 

teiginių. Subskalių vidinio suderinamumo koeficientai svyruoja tarp Cronbach‘o alpha 0,67 ir 0,83. 

 

Klausimynai ir anketos 

1. J. L. Hollando Savarankiško  profesijos pasirinkimo klausimynas. Šis klausimynas 

skirtas profesinės veiklos tyrimui ir planavimui
17

, remiantis profesinių interesų išaiškinimu ir jų 

susiejimu su profesijomis. J.L. Hollando teorijoje teigiama, kad žmones pagal jų interesus ir 

sugebėjimus galima suskirstyti į tipus, kurie siejami su atitinkamų profesijų grupėmis. Išskiriami 

šeši profesinio kryptingumo tipai: (1) praktinis, (2) tiriamasis, (3) meninis, (4) socialinis, (5) 

dalykinis, (6) normatyvinis.  

2. Lietuviškas profesinių interesų klausimynas (LPIK). Taikytinas profesinio 

konsultavimo metu, skirtas klientui išsiaiškinti konkretesnį jam tinkančių profesijų ratą. LPIK yra 

susietas su Lietuvos profesijų klasifikatoriumi (2006), t.y. jame pateikiami klausimai apie tas 

profesijas, kurios nurodomos minėtame klasifikatoriuje.  

LPIK sudaro 9 skyriai, kurie apima per 1000 profesijų tiesiogiai ir apie 5000 profesijų 

netiesiogiai, bei vienas kintantis skyrius, apimantis naujas, paklausias profesijas, kurį sudaro pats 

konsultantas. Profesinių interesų nustatymą siūloma padalyti į tris etapus
18

: 

1. Pradedama nuo individualaus pokalbio su klientu. Reikia nustatyti, kurioje iš 10 

didžiųjų profesijų grupių yra sukoncentruoti asmens profesiniai interesai. 

2. Antrame etape asmeniui pateikiama pildyti didžiąją profesijų grupę. 

3. Trečiame etape nustatoma labiausiai klientui patinkanti profesija. 

4. Šiame etape galima dar labiau patikslinti pasirinkimą. Lietuvos profesijų 

klasifikatoriuje pagal paieškos opciją susirandama kliento pasirinkta profesija. Klasifikatoriaus 

skiltyje „Profesijos ir jų aprašai“ randama nuo kelių iki keliolikos panašių į šią profesiją versijų. 

Klientui padedama iš jų išsirinkti priimtiniausią. 

 

Bendravimo metodai ir priemonės: 

Grįžtamasis ryšys – esminė išmokimo sąlyga. Savalaikis, susijęs su elgesiu, konkretus ir 

asmeniškas grįžtamasis ryšys pastiprina arba koreguoja elgesį (Bandzevičienė, 1999). Grįžtamasis 

ryšys taip pat turėtų parodyti požiūrių ir vertinimų įvairovę, elgesio alternatyvas, skatinti naujam 

patyrimui. Svarbu, kad grįžtamasis ryšys būtų konstruktyvus, būtų pabrėžiami pozityvūs atlikimo 

aspektai. Grįžtamojo ryšio formos gali būti įvairios: tiesioginiai grupės narių pasisakymai, grupės 

                                                 
17

 Holland J.L. Savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas. Parengė: Vyšniauskienė V., Sokolova A., Vilnius, 

2001. 
18

 Lietuviškas profesinių interesų klausimynas, VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2007. 
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vadovo komentarai ar pastabos, laisva diskusija ar diskusijos mažose grupėse. Specifinis grįžtamojo 

ryšio kanalas – vaizdo ir garso įrašai. 

Informavimas žodžiu/raštu. Specialistai suteikia asmeniui reikalingą ir jį dominančią 

informaciją profesinio sprendimo priėmimui bei kitais profesinės reabilitacijos klausimais. 

Svarbiausią informaciją naudinga klientui pateikti ne tik žodžiu, bet ir raštu – padalomosios 

medžiagos, bukletų, lankstinukų forma. Reikėtų pasitikslinti, kaip dalyviai suprato žodžiu ar raštu 

pateiktą informaciją, ar gali perskaityti raštu pateiktą informaciją.  

Svarbus informacijos šaltinis – interneto tinklalapiai. Siektina, kad klientas išmoktų 

susirasti ir atrinkti aktualią jiems informaciją iš interneto. Kartu jis turėtų būti supažindinamas su 

internete patalpintos informacijos patikimumo problema.  

 Galimi ir kiti informavimo metodai: profesinės konferencijos, individualus skaitymas, 

pristatymo filmai, radijo ir televizijos laidų komentavimas, skaidrių, profesinės veiklos produkcijos 

demonstravimas bei kiti klientui prieinami metodiniuose leidiniuose ir interneto svetainėse 

pateikiami testai, skirti savo interesų ir asmeninių savybių pažinimui (www.darborinka.lt, 

www.euroguidance.lt, www.profesijupasaulis, www.ldb.lt, www.eurodesk.lt ir kt.). 

 

Asmens kompetencijų ugdymo metodai ir priemonės: 

Video treniruotė – mokymo metodas, kuriuo analizuojami ir tobulinami praktinės veiklos 

įgūdžiai, veiklos stilius, kai naudojami video įrašai. Pvz., videokameros pagalba įrašomas asmens 

prisistatymas įsivaizduojam darbdaviui. Po to peržiūrimas vaizdo įrašas ir analizuojama ,jei asmuo 

moka sakytinę kalbą, asmens prisistatymo kalba (jos turinys, intonacijos, pauzės, minčių 

formulavimas ir pan.), kūno kalba, bendravimas padedant gestų kalbos vertėjui. Remiantis peržiūros 

analize, daromos išvados bei teikiami pasiūlymai prisistatymo kalbos koregavimui. Vaizdo įrašai 

kartojami, kad būtų galima tiksliau atlikti analizę. Video treniruotės metodą taiko psichologai. 

Vaidmenų atlikimas. Vadovai ir/arba dalyviai vaidina arba inscenizuoja situaciją. Šis 

vaidmenų atlikimo tipas taikomas siekiant geresnio temos supratimo arba norint užsiėmimo metu 

lavinti įgūdį. Iliustruodami klausimą, vadovai gali pateikti dalyviams situaciją, kurioje jie vaidintų 

paskirtą vaidmenį. Vadovai patikslina vaidmenį, kurį reikės suvaidinti (t.y. pateikia siužetą). 

Pavyzdžiui, vienas dalyvis gali būti ieškantis darbo neįgalus asmuo, o vadovas arba kitas dalyvis – 

darbdavys. Jeigu kam nors sunku suvaidinti vaidmenį, galima paprašyti kitų grupės narių pagalbos. 

Taikymo privalumai: suteikia dalyviams galimybę lavinti naują įgūdį ir suprasti, kaip jį 

bus galima pritaikyti realiose situacijose; padeda ugdyti pasitikėjimą savimi; skatina aktyviai 

dalyvauti. 
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Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad dalyviai gali jaustis nejaukiai, varžytis; jie neturėtų 

jaustis pakliuvę į keblią padėtį ar verčiami atlikti vaidmenį, jeigu tikrai to nenori; kiekvieną 

inscenizaciją vadovai turi tinkamai nukreipti ir prižiūrėti, kad ji būtų veiksminga. 

Hamet 2 – bazinių profesinės kompetencijos savybių vertinimo, lavinimo ir profesinio 

orientavimo metodika. Ši metodika sudaryta iš 4 pagrindinių modulių. Taikant pirmąjį modulį yra 

vertinami, lavinami asmens profesiniai gebėjimai, tokie kaip kruopštumas, tikslumas, gebėjimas 

laiku atlikti užduotis, užduočių suvokimas ir išpildymas, preciziškumas, gebėjimas teisingai 

panaudoti darbo įrankius ir įrankių valdymas. Antrasis modulis suteikia galimybę įvertinti asmens 

pažangą, jo motyvaciją mokytis bei dirbti. Trečiasis modulis skirtas neįgaliųjų socialinėms 

savybėms vertinti bei lavinti. Ketvirtas modulis skirtas abstrakčiajam mąstymui vertinti bei lavinti. 

Taikant šį modulį yra lavinamos tokios svarbios sėkmingam darbo procesui savybės kaip atidumas 

viso darbo proceso metu,  klaidų atpažinimas ir gebėjimas priimti tinkamą sprendimą.  
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6. Reikalavimai aplinkos pritaikymui 

 

Aplinka asmenims turintiems klausos negalią turi būti gerai apšviesta, įrengtos vaizdinės 

signalizacijos priemonės, šviesos/ vibracijos signalas, mirkčiojantis arba vibruojantis laikrodis (šie 

aplinkos pritaikymai reikalingi atliekant asmens su klausos negalia funkcinio pajėgumo, 

psichosocialinių gebėjimų įvertinimą kaip pagalbinės priemonės), sienos nebūtų apkabinėtos 

nereikalinga vaizdine informacija (paveikslai, plakatai). Patalpos turi atitikti higienos normos 

reikalavimus. Klausos negalią turintiems asmenims turi būti užtikrinta rami, netriukšminga ir saugi 

darbo aplinka (ypač tai aktualu neprigirdintiems asmenims). 

Specifinių kalbinio bendravimo priemonių taikymas - Gestų kalbos vertėjas. 

Asmenims, turintiems klausos negalią, vienas iš aplinkos pritaikymų aspektų tai – 

informacijos gavimas. Kaip bendrauti su asmeniu, turinčiu klausos negalią, kaip pateikti 

informaciją, kad ji būtų prieinama šiai neįgaliųjų grupei aprašyta profesinių gebėjimų įvertinimo 

metodikos 8 dalyje „Reikalavimai aplinkos pritaikymui“. 
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8. Naudojama įranga ir priemonės 

 

 Kompiuteris – atlikti elektroninėms profesinių gebėjimų įvertinimo užduotims, bendrauti 

su klausos negalią turinčiu asmeniu be vertėjo pagalbos; 

 Kompiuterinė įranga – atlikti elektroninėms profesinių gebėjimų įvertinimo užduotims, 

bendrauti su klausos negalią turinčiu asmeniu be vertėjo pagalbos; 

 Programinė įranga – atlikti elektroninėms profesinių gebėjimų įvertinimo užduotims, 

bendrauti su klausos negalią turinčiu asmeniu be vertėjo pagalbos; 

 Vaizdo kamera – fiksuoti duomenis, pateikti užduotis vizualiniu būdu; 

 Video aparatūra – fiksuoti duomenis, pateikti užduotis vizualiniu būdu; 

 Daugialypės terpės projektorius; 

 Mokymo lenta; 

 Profesinio mokymo klasių įranga; 

 Vaizdinės, vizualinės priemonės (pvz., schemos, paveikslai ir pan.). 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

167 

9. Paslaugai teikti būtina dokumentacija 

  

1. Kliento užsiėmimų tvarkaraštis (1 priedas); 

2. Profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaita – pristatyti apibendrintą, 

konkrečią, išsamią atliktų veiklų analizę, pristatyti šio etapo metu gautus rezultatus bei tolimesnius 

profesinės reabilitacijos žingsnius (2 priedas); 

3. Specialisto paslaugų teikimo programa (3 priedas); 

4. Profesiograma (4 priedas); 

5. Įsidarbinimo galimybių barometras (5 priedas); 

6. Stebėjimo protokolas (pildo profesijos mokytojas) (6 priedas); 

7. Kliento savęs vertinimo protokolas (7 priedas); 

8. Individuali profesinės reabilitacijos programa – nurodoma programos trukmė, 

profesinės reabilitacijos paslaugos, programos (ciklo) įgyvendinimo dalys bei kiekvienos dalies 

trukmė (8 priedas). 
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PRIEDAI 
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1 priedas 

Įstaigos pavadinimas 
 

KLIENTO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 

 

Savaitės diena 
Pirmadienis 

 

Antradienis 

 

Trečiadienis 

 

Ketvirtadienis 

 

Penktadienis 

 

Šeštadienis, 

Sekmadienis 

Pusryčiai       

       

 

 
      

      
      

Pietūs        

      
 
 

      

      

       

 

 

Dienotvarkę sudarė: __________________________________________________ 

   

(darbuotojo vardas, pavardė, parašas) 

Dalyvio vardas, pavardė 
    

 

Laikotarpis   
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2 priedas  

 

PROFESINIO ORIENTAVIMO IR KONSULTAVIMO ATASKAITA 

 

Profesinėje reabilitacijoje dalyvaujančio asmens  vardas, pavardė 

________________________________________________________________ 

 

Specialistų komanda: 

1. Atvejo vadybininkas:________________________________________________________ 

2. Profesijos mokytojai: _______________________________________________________ 

3. Socialinis darbuotojas: ______________________________________________________ 

4. Psichologas: ______________________________________________________________ 

5. Įdarbinimo vadybininkas: ____________________________________________________ 

 

1. Asmens nukreipimas į profesinio orientavimo ir konsultavimo etapą 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.Asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Asmens konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo 

klausimais 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4. Asmens informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Asmens profesinių gebėjimų praktinis išbandymas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Pagalba asmenimis renkantis ar keičiant profesiją 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Galutinės išvados/ rekomendacijos 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Data______________________ 
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3 priedas  

SPECIALISTO (įrašyti) PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA 

 

Teikiamos paslaugos: 

Teikiama paslauga Data Laikas Vieta 

    

    

    

    

 

Įvertinimas (paslaugos poreikio): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tikslai, uždaviniai: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Išvados, rekomendacijos: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Specialistas:___________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 
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4 priedas 

PROFESIOGRAMA 

PARDAVĖJO PROFESIOGRAMA 

Technologinė charakteristika: 

1. Darbo objektas. Pardavėjo pagrindinis darbo objektas yra klientų aptarnavimas bei pagalba 

išsirenkant prekę.  

2. Darbo tikslai. Gebėti konsultuoti pirkėjus, pristatyti ir demonstruoti prekes. Gebėti kultūringai 

sutikti pirkėją ir aiškintis jo poreikius. 

3. Darbo operacijos/veiksmai. Pardavėjo darbas apima 5 pagrindines operacijas: 

 Darbo vietos paruošimas; 

 Prekių priėmimas ir sandėliavimas; 

 Pirkėjų aptarnavimas; 

 Prekių pardavimas; 

 Materialinių vertybių apskaita. 

4. Darbo aplinka. Darbo aplinka priklauso nuo prekiavimo specializacijos. Dirbama uždaruose 

parduotuvėse, darbas su prekystaliais, savitarnos parduotuvėse, universalinės parduotuvėse ir 

kioskuose. 

5. Darbo laikas. Dažniausiai pardavėjas dirbą pilną darbo dieną po 12 valandų, nepilną darbo 

savaitę bei darbas būna pamaininis. 

6. Klaidos darbe. Pardavėjo specialybė yra ta, kur pardavėjas atsakingas už materialinę nuosavybę, 

padarius klaidai ir atsiradus piniginių nuostolių pardavėjas nuostolius padengia iš savo lėšų. 

Ekonominė charakteristika: 

1. Darbo sritis. Pardavėjo profesija priskiriama prie socialinių profesijų, kurių veiklos objektas yra 

žmogus. 

2. Darbo paklausa. Pardavėjo specialybė darbo rinkoje turi nemažą paklausą, bei įsidarbinimo 

galimybės yra didesnės, nes prekyboje vyksta didelė rotacija tarp darbuotojų, t.y. ta sritis kur visada 

reikės specialistų. 

Pedagoginė charakteristika: 

1. Išsilavinimo lygis ir turinys. Pardavėjai rengiami profesinėse mokyklose (2-oji, 3-oji, 4-oji 

pakopos). Į 2-osios pakopos grupes priimami baigusieji pagrindinę bendrojo lavinimo mokyklą, 

norintys įgyti profesiją, bet nesiekiantys bendrojo vidurinio išsilavinimo. Mokymosi trukmė – 3 

metai. Į 3-iosios pakopos grupes priimami baigusieji pagrindinę bendrojo lavinimo mokyklą, 

norintys įgyti profesiją ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą. Mokymosi trukmė–4 metai. Į 4-osios 
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pakopos grupes priimami bendrojo lavinimo mokyklų absolventai, norintys įgyti profesiją. 

Mokymosi trukmė – 1,5 metų. 

2. Mokymo įstaigos. Pardavėjus rengia: Klaipėdos turizmo mokykla (2 pakopa), Panevėžio 

prekybos ir verslo mokykla (4 pakopa), Šiaulių prekybos ir verslo mokykla (2 pakopa), Vilniaus 

prekybos ir verslo mokykla (2 ir 4 pakopa), Ukmergės politechnikos mokykla (3 pakopa), Kuršėnų 

politechnikos mokykla (4 pakopa). Profesinio rengimo centruose, kurie yra Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir kt. 

3. Būtinos žinios bei gebėjimai. Žinios svarbus elementas pardavėjo darbe, žinios tai yra 

susisteminta informacija, tam tikroje mokslo srityje. Pardavėjas privalo gebėti taisyklingai kalbėti ir 

rašyti valstybine kalba, gerai skaičiuoti, bei pritaikyti specialybės užsienio kalbos žinias. Turėti 

puikius bendravimo įgūdžiai ir pozityvią nuostatą bendraujant. 

Medicininė charakteristika: 

1. Reikalavimai sveikatai. Pardavėjo profesija reikalauja fizinės ir psichologinės ištvermės.  

Pardavėjui gali tekti ilgai išstovėti ant kojų, turi būti nesutrikusi motorika, koordinacija. 

2. Medicininės kontraindikacijos. Beveik visą darbo  dieną tenka stovėti, gali stipriai patinti 

sąnariai ar kojos, galimas psichinis išsekimas.  

3. Neigiami veiksniai darbe. Jei darbas vyksta lauke asmuo veikiamas aplinkos veiksnių: saulės, 

lietaus, sniego, šalčio. Tam tikrose darbovietės gali tekti dirbti su tam tikromis prekių rūšimis, dirbti 

dulkėse, dirbti su nešvarumais ar nemaloniais stipriais kvapais bei dirbti su cheminėmis 

medžiagomis. 

Psichologinė charakteristika: 

1. Reikalavimai jutimo organams klausai, judėjimo funkcijoms. Pardavėjo darbo negalėtų dirbti 

kurtieji, kurie turi žymių regos sutrikimų bei asmenys, turintys smulkiosios motorikos sutrikimų bei 

ryškių judėjimo sutrikimų. 

2. Reikalavimai protiniams sugebėjimas. Pardavėjas turi pasižymėti greita reakcija, emociniu 

stabilumu, geru matematiniu mąstymu. 

3. Reikalavimai charakterio bruožams. Pardavėjas turi pasižymėti tokiomis savybėmis kaip 

sąžiningumas, darbštumas, komunikabilumas, taktiškumas, atkaklumas, atsakingumas. 
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5 priedas 

ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ BAROMETRAS KLIENTUI „N“ 

 

 

 

Didesnės 

įsidarbinimo 

galimybės 

 

 Verslo 

organizatoriui 

Ribotos 

įsidarbinimo 

galimybės 

 

 Apskaitininkui 

 Įmonės darbo 

organizatoriui 

 Pardavėjui  

Mažos 

įsidarbinimo 

galimybės 

 

 Administratoriui 

 Kompiuterio 

operatoriui  

 Krautuvo 

vairuotojui 

 Meninių gaminių 

audėjui 
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6 priedas 

STEBĖJIMO PROTOKOLAS (pildo profesijos mokytojas) 

 

 

Asmens darbinės veiklos atlikimo procesas (ar darbinė veikla atlikta pagal pavyzdį, ar laikosi 

darbinės užduoties atlikimo etapų, ar dirba saugiai ir pan.): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Kliento požiūris į užduotį: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kliento elgesys užduoties metu: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kliento jausmai užduoties metu: 

Data: Vieta: Vardas, pavardė:  

Stebėtojo pareigos, vardas, pavardė, parašas:  

Užduotis: 

 

Atlikimo laikas: 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kliento užduoti klausimai užduoties metu: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Bendravimo turinys su klientu: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Kiti pastebėjimai: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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7 priedas 

KLIENTO SAVĘS VERTINIMO PROTOKOLAS  

 

 

Kaip sekėsi atlikti darbinę užduotį (ar buvo aiški, ar užteko laiko ir pan.): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Kas buvo sudėtingiausia atliekant užduotį: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kokių įgūdžių, informacijos trūko atliekant užduotį: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ar darbo vieta tinkamai pritaikyta (patogi): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data: Mokymo klasė: Vardas, pavardė:  

Užduotis: 

 

Atlikimo laikas: 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

Kiti pastebėjimai: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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8 priedas  

INDIVIDUALI PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMA 

Darbo biržai                                                                                               201_-__-__ Nr. NIP- 

Vardas, pavardė, asmens kodas: ................................................................................................. 

Namų adresas, tel.: ...................................................................................................................... 

Teritorinės darbo biržos siuntimo (pirminio) išdavimo data, Nr.: .............................................. 

Profesinės reabilitacijos pažymėjimo išdavimo data, Nr.: .......................................................... 

Profesinės reabilitacijos pradžia, numatoma pabaiga ................................................................. 

Numatoma individualios profesinės reabilitacijos trukmė:......................................................... 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS TIKSLAI: Įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus 

įgūdžius ,,Programos pavadinimas“ mokymo programoje, kodas  

 

INDIVIDUALI PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMA Nr. 

ETAPO 

Nr. 

INDIVIDUALIOS 

PROFESINĖS 

REABILITACIJOS 

ETAPAI 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS 

 

TRUKMĖ 

 

I. 

 

Profesinių gebėjimų 

įvertinimas  

1.1. Asmens funkcinės būklės įvertinimas  

5 dienos 1.2. Asmens klausos įvertinimas 

1.3. Gestų kalbos, žodinės kalbos ir 

komunikacijos gebėjimų įvertinimas 

1.4. Asmens psichologinis įvertinimas 

1.5. Asmens psichosocialinių gebėjimų  

įvertinimas  

1.6.Asmens funkcinių gebėjimų įvertinimas 

1.7. Asmens profesinių gebėjimų įvertinimas 

1.8. Išvadų ir rekomendacijų parengimas dėl 

galimybių dirbti būsimą darbą, dėl prarastų 

fizinių profesinių gebėjimų atkūrimo ar 

lavinimo bei darbo vietos pritaikymo   

 

II. 

 

Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

2.1. Motyvacijos dirbti / mokytis bei asmeninių 

savybių analizė 

 

5 dienos 

2.2.Asmens konsultavimas profesinio 
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kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros 

planavimo klausimais 

2.3. Asmens informavimas apie profesinio 

mokymo ir įsidarbinimo galimybes 

2.4. Asmens profesinių gebėjimų praktinis 

išbandymas 

 2.5. Pagalba asmeniui renkantis ir keičiant 

profesiją, atsižvelgiant į jo individualias 

savybes 

2.6. Individualus profesinės reabilitacijos planas 

III.  Profesinių gebėjimų 

atkūrimas arba naujų 

išugdymas 

3.1. Reabilitacinio poveikio priemonėmis,  

30 dienų 3.2 Darbo imitavimo poveikio priemonėmis, 

3.3 Socialinio poveikio priemonėmis, 

3.4 Psichologinio poveikio priemonėmis. 

3.5 Profesinis mokymas – mokymo programa.  

 

IV.  

 

Pagalba įsidarbinant 

4.1. Informacijos rinkimas ir analizė apie 

situaciją darbo rinkoje 

 

5 dienos 

4.2. Galimos darbo vietos klientui paieška  

4.3. Potencialių darbdavių paieška  

4.4. Tarpininkavimo paslaugos įdarbinant 

asmenį  

4.5. Neįgalaus asmens darbo paieškos įgūdžių 

formavimas 

4.6. Darbdavių konsultavimas darbo vietos 

pritaikymo, įdarbinimo klausimais ir kt.  

Visa  

 

Individualios profesinės reabilitacijos trukmė  

Kitos pastabos: klientui (-ei) teikiamos maitinimo, apgyvendinimo ir transporto kompensavimo 

paslaugos.  

Neįgaliųjų reabilitacijos centro vadovas (vardas, pavardė)______________________________ 

(parašas) 

Profesinės reabilitacijos dalyvio (vardas, pavardė)_____________________________________ 

(parašas) 
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1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo samprata 

 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos turinį lemia individualūs 

asmens su klausos negalia poreikiai, susiję su negalios pobūdžiu ir sudėtingumu, jo profesinių 

gebėjimų ir darbo vietos/profesijos keliamų reikalavimų palyginimo rezultatai, specialistų išvados 

bei rekomendacijos dėl asmens funkcinio pajėgumo ir psichosocialinių profesinių gebėjimų 

atkūrimo. 

Tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atstatymas bei esamų, bet nepakankamų savybių, 

reikalingų darbui, lavinimas ir/ar naujų savybių ugdymas socialinio, psichologinio, reabilitacinio, 

darbo imitavimo bei kitomis poveikio priemonėmis. Profesinio mokymo paslaugos turi būti 

teikiamos pagal darbo rinkos formaliojo ir/ar neformaliojo profesinio mokymo programas, 

įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo 

sistemoje (AIKOS): formaliojo profesinio mokymo programas - į  Studijų, mokymo programų ir 

kvalifikacijų registrą, neformaliojo profesinio mokymo programas - į Kvalifikacijos tobulinimo 

programų ir renginių registrą ar į Darbo rinkos neformaliojo profesinio mokymo programų sąvadą. 

Tikslas – atkurti arba suformuoti neįgalaus asmens dėl ligos ar negalios prarastus profesinius 

gebėjimus derinant tarpusavyje reabilitacinio, socialinio, psichologinio, darbo imitavimo poveikio 

priemones ir profesinį mokymą. 
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2. Sąvokos 

 

 Gestų kalba – gimtoji kurčiųjų kalba. Ji yra asmenų su klausos negalia bendravimo ir 

mąstymo priemonė. 

 Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar 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 poveikio 

priemonėmis bei profesinis mokymas. 

 Reabilitacinio poveikio priemonės - terapijos, mokymo ar konsultavimo metodai, 

skirti atkurti prarastą regos negalią turinčio asmens funkcinį pajėgumą ar išugdyti naujus gebėjimus, 

būtinus konkrečiam darbui atlikti, siekiant kompensuoti sutrikusios klausos funkciją. 

Socialinio ir psichologinio poveikio priemonės - ugdymo, lavinimo, edukacijos ar 

konsultavimo metodai, skirti atkurti prarastus arba išugdyti naujus sutrikusios klausos asmens 

kognityvinius, socialinius, psichomotorinius ir / ar bendravimo gebėjimus, būtinus konkrečiam 

darbui atlikti. 

 Darbo imitavimo poveikio priemonės – profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar 

lavinimas, atkartojant realų darbo procesą. 

 Profesinis mokymas – tai mokymas pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio 

mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti. 
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3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

principai 
 

 Etika ir teisės – užtikrinama, kad profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo 

eigoje bus įgyvendinti profesinės ir bendravimo etikos principai bei kliento teisė gauti informaciją, 

susijusią su paslaugų teikimo eiga ir rezultatais, konfidencialumas ir informuotas sprendimų 

priėmimas. 

 Holistiškumas – atliekant profesinių gebėjimų atkūrimą ir / ar naujų išugdymą reikia 

atsižvelgti į asmens fizinius, intelektinius, psichinius bei socialinius aspektus. 

 Paprastumas – profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo procesas bei 

užduotys skirtos asmenims turintiems klausos negalią pateikiamos trumpai, konkrečiai, aiškiai, 

naudojant ribotą kiekį sąvokų, siauresnį žodyną, atsižvelgiant į kitus negalės ypatumus.  

 Abipusis bendradarbiavimas – visi sprendimai dėl profesinių gebėjimų atkūrimo ir / 

ar naujų išugdymo priimami kartu su klientu. 

 Saugumas – atsižvelgiant į klientą, parinkti tinkamą aplinką profesinių gebėjimų 

atkūrimui ir / ar naujų išugdymui: tinkamus būdus, metodus, priemones, įrangą, tinkamą įvertinimo 

laiko trukmę, tinkamus specialistus bei kitus išteklius. 

 Vizualumas – naudojami vizualiniai tekstai (fotografija, rašytinis tekstas, video 

informacija ir pan.), realios darbo užduotys atliekant profesinių gebėjimų atkūrimą ir / ar naujų 

išugdymą. 

 Komandinis darbas – profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo eiga, išvadų 

bei rekomendacijų parengimas yra visos specialistų komandos pareiga. 
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4. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

tvarka 

4.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo algoritmas 

 
Asmens priėmimas į profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar 

naujų išugdymo etapą 

Darbo imitavimo 

priemonės 

Funkcinio pajėgumo 

atkūrimas 

kineziterapija  

Funkcinio pajėgumo 

atkūrimas 

ergoterapija 

Profesinių gebėjimų 

atkūrimas kitomis 

reabilitacinio 

poveikio 

priemonėmis 

Reabilitacinio 

poveikio priemonės 

Psichologinio  ir 

socialinio poveikio 

priemonės 

Darbo stotelės 

Darbo imitavimas 

realioje darbo 

vietoje 

 

Surdopedagogijos  

priemonės  

Kognityvinių 

gebėjimų atkūrimas 

Psichosocialinių 

/socialinių gebėjimų 

atkūrimas 

Motyvacijos ugdymas 

Tarpiniai rezultatų įvertinimai ir IPR programos koregavimas 

Galutinis rezultatų įvertinimas. 

Komandinis aptarimas. 

Išvadų bei rekomendacijų parengimas dėl tolimesnių veiksmų. 

Profesinis mokymas Pagalba įsidarbinant  

Pagalba įsidarbinant  

Savireguliacijos 

ugdymas 

Psichologo/socialinio 

darbuotojo  

konsultacijos 

Individuali profesinės 
reabilitacijos (IPR) 

programa  

Profesinių gebėjimų 
įvertinimo ir profesinio 

orientavimo ir 

konsultavimo išvados 
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4.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslauga teikiama visiems klausos 

negalią turintiems asmenims, kuriems yra nustatytas šios paslaugos poreikis. Poreikis yra 

nustatomas įvertinant kiekvieno klausos negalią turinčio kliento turimas psichosocialinias ir 

funkcinio pajėgumo savybes (žr. Metodikos I dalį „Profesinių gebėjimų įvertinimo psalugos 

teikimas“). 

Klausos negalią turintiems asmenims profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo 

paslaugų turinį sudaro gebėjimų atkūrimas ir/ar išugdymas reabilitacinio (kineziterapija, 

ergoterapija), surdopedagogikos, psichologinio, slocialinio, darbo imitavimo poveikio priemonėmis 

ir profesinis mokymas. Visos šios paslaugos kiekvienam klientui, turinčiam klausos negalią 

teikiamos individualiai.  

Atsižvelgdamas į asmens profesinių gebėjimų įvertinimo bei profesinio orientavimo ir 

konsultavimo ataskaitas ir siekdamas profesinės reabilitacijos tikslų, atvejo vadybininkas pokalbio 

metu kartu su klausos negalią turinčiu asmeniu suplanuoja profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų 

išugdymo paslaugos teikimo eigą. Kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų, bendrauti su atvejo 

vadybinku padeda gestų kalbos vetėjas. Asmens priėmimas į profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar 

naujų išugdymo psaslaugas tunka iki 1 val. Atvejo vadybininkas pradeda pildyti profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo ataskaitą (1 priedas). Paslaugos pabaigoje klientui yra 

pateikiamas užsiėmimų tvarkaraštis (2 priedas.) Asmuo yra supažindinamas su profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugomis, kiek laiko užtruks paslaugų teikimas, kokios 

paslaugos bus teikiamos ir pan. Kurtiesiems ypač svarbu gauti ne tik žodinę informaciją, bet ir 

rašytinę informaciją.  

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo etape dalyvauja ši profesinės 

reabilitacijos specialistų komanda: FMR gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, 

socialinis darbuotojas, surdopedagogas, profesijos mokytojas, atvejo vadybininkas, įdarbinimo 

vadybininkas, gestų kalbos vertėjas, pagal poreikį kiti specialistai (pvz., logoterapeutas). 
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4.2.1. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas reabilitacinio poveikio 

priemonėmis 

4.2.1.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

kineziterapijos priemonėmis algoritmas 

 

 

1. Kineziterapeuto paslaugų poreikio 

nustatymas ir paslaugų teikimo 

planavimas 

Funkcinio pajėgumo 

įvertinimo bei jų palyginimo 

su būsimos profesinės 

kvalifikacijos ir/ar būsimos 

darbo vietos keliamais 

reikalavimais 

1. Individuali kineziterapijos  

paslaugų teikimo programa 

2. Užsiėmimų tvarkaraštis  

2. Kineziterapijos užsiėmimų 

vykdymas 

2.1 Judamumo /kūno padėties 

keitimo atkūrimas/išugdymas 
 

2.2 Kūno dalių judesių 

atkūrimas/išugdymas 
 

2.3 Kūno padėties išlaikymo 

atkūrimas / išugdymas 
 

2.4 Kompleksinių fizinių savybių 

atkūrimas/išugdymas 
 

4. Asmens pasiekimų įvertinimas 

išvadų ir rekomendacijų 

parengimas 
 

Profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir / ar naujų 

išugdymo ataskaita 

 

Individuali kineziterapijos 

paslaugų teikimo programa 

3. Reabilitacijos stebėsena ir 

individualaus kineziterapijos plano 

korekcija 
 

Individuali kineziterapijos 

paslaugų teikimo programa 
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4.2.1.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

kineziterapijos priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Kineziterapeuto paslaugų poreikio nustatymas ir paslaugų teikimo planavimas 

Tikslas: įvertinti, ar asmeniui reikalingos kineziterapeuto paslaugos, ir numatyti 

kineziterapeuto teikiamų paslaugų pobūdį, užsiėmimų dažnį bei trukmę, numatyti paslaugų tikslus 

ir priemones, siekiant užtikrinti sėkmingą profesinės reabilitacijos procesą ir tikslų siekimą. 

Specialistai:  

 Kineziterapeutas. 

Eiga: remiantis asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo 

bei jų palyginimo su būsimos profesinės kvalifikacijos ir/ar būsimos darbo vietos keliamais 

reikalavimais, specialistas nustato kineziterapijos paslaugų, kurių metu bus atkuriamos/lavinamos 

funkcinio pajėgumo savybės ir gebėjimai, reikalingi būsimam darbui, poreikį. 

Planuojant kineziterapijos paslaugų teikimą asmenims su klausos negalia būtina atsižvelgti į 

tai, kad kiekvieno kliento savybės ir poreikiai yra individualūs, užsiėmimų metu kiekvienam 

klientui sudaroma individuali lavinimo programa. Individualaus plano sudarymo metu klientui 

(atsižvelgiant į kliento problemas, jo profesinės reabilitacijos tikslus ir uždavinius) yra iškeliami 

tikslai ir uždaviniai kineziterapijos aspektu, susiję su bendraisiais jo profesinės reabilitacijos 

tikslais. 

Pagrindinės individualios kineziterapijos programos sudėtinės dalys: 

 Vertinimo metodai; 

 Bendrų fizinių savybių atkūrimas; 

 Darbinių fizinių savybių atkūrimas. 

Kineziterapijos paslaugų teikimo programoje yra aprašoma kliento būklė atvykus (t.y. 

įvertinimų rezultatai), pažymimos kliento problemos, tuo remiantis iškeliami kineziterapijos tikslai 

ir uždaviniai. Kasdien žymima procedūra bei kliento lankomumas. 

Individuali kineziterapijos programa remiasi aukščiau minėtomis išvadomis. Priklausomai 

nuo sutrikusios savybės, jos sudėtingumo ir galimybių atstatyti parenkamos kineziterapinės įgūdžių 

ir funkcijų atkūrimo priemonės, padedančios siekti tikslų ir uždavinių. 

Asmuo prižiūrimas kineziterapeuto maksimaliai savarankiškai vykdo specialisto sudarytą 

individualią kineziterapijos programą. 

Kineziterapija taikoma: 

 Asmenims, kurių funkcinio pajėgumo vertinimo metu kuri nors fizinė savybė, reikalinga 

mokymuisi ir darbui, įvertinta žemiau normos; 
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 Asmenims, kuriems pagal pasirinktą mokymo programą trūksta fizinio pajėgumo. 

Netaikoma asmenims, kurie turi apribojimus dėl sveikatos sutrikimų ir fizinės savybės 

negali būti atkurtos dėl: 

 Širdies-kraujagyslių sistemos įgimtos/įgytos būklės; 

 Įgimtų patologijų, neleidžiančių atlikti užduoties; 

 Traumų; 

 Nugaros smegenų pažeidimų ir kitų kontraindikacijų. 

Trukmė ir dažnumas: 

Priklausomai nuo reikalavimų bei sugebėjimų neatitikimo lygio, kineziterapija gali būti 

paskiriama 2, 3 kartus per savaitę arba kiekvieną dieną: 

 2 kartus per savaitę - jei neatitikimas tarp reikalavimų ir sugebėjimų yra nežymus arba 

jei yra terapinės kontraindikacijos didesniam fiziniam krūviui. 

 3 kartus per savaitę - jei neatitikimas tarp reikalavimų ir sugebėjimų yra ryškesnis arba 

lavinama širdies ir kraujagyslių sistemos ištvermė fiziniam krūviui ir, jei nėra terapinių 

kontraindikacijų tokiam fiziniam krūviui. 

 kiekvieną dieną – jei tokį poreikį nustato FMR gydytojas ir kineziterapeutas ir, jei nėra 

nustatyta terapinių kontraindikacijų tokiam krūviui. 

Vieno užsiėmimo trukmė iki 1 val. 

Pildoma dokumentacija:  

 Kineziterapijos paslaugų teikimo programa (3 priedas). 

Susiję dokumentai: 

 Asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo bei jų 

palyginimo su būsimos profesinės kvalifikacijos ir/ar būsimos darbo vietos keliamais reikalavimais 

profiliai. 

 

2. Kineziterapijos užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – vykdyti, teikti asmeniui reikalingus ir tinkamus kineziterapijos užsiėmimus, 

atsižvelgiant į reabilitacijos tikslus ir individualius asmens poreikius. 

Specialistai: 

 Kineziterapeutas; 

 Gestų kalbos vertėjas. Kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų gestų kalbos 

vertėjo paslaugos yra teikiamos pirmuose kineziterapijos užsiėmimuose, kol asmuo susipažįsta su 

aplinka, vykdomais užsiėmimais. 
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Asmuo prižiūrimas kineziterapeuto maksimaliai savarankiškai vykdo kineziterapeuto 

sudarytą individualią kineziterapijos programą. 

Papildoma dokumentacija:  

 Kineziterapijos paslaugų teikimo programa (3 priedas). 

Užsiėmimų metu naudojama įranga: 

 Įvairios kineziterapijos priemonės, pvz. balansinės platformos, balansinės pagalvės, 

įvairaus sunkumo svoriai, dideli ir maži kamuoliai ir pan.; 

 Bėgimo takas; 

 Kardiotreniruokliai; 

 Treniruokliai, skirti viršutinių bei apatinių galūnių raumenų jėgos lavinimui; 

 Treniruokliai, skirti įvairių kūno raumenų lavinimui, pvz. nugaros raumenų lavinimui. 

Fizinės savybės atkūrimas / išugdymas nutraukiamas, jei: 

 Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

 Pablogėja kliento sveikatos būklė; 

 Klientas nemotyvuotas (tuomet specialistai aptaria alternatyvius fizinių savybių 

atkūrimo būdus ir priemones). 

 

2.1. Judamumo/ kūno padėties keitimo atkūrimas / išugdymas 

Kūno judėjimas – tai savybė susijusi su gebėjimu aktyviai judėti erdvėje.  

Tikslas – atkurti asmeniui, turinčiam klausos negalią, tokias savybes, kurios yra susijusios 

su aktyviu judėjimu, t.y. ėjimas/lipimas, kopimas, ropojimas, reikalingas profesinio mokymo ir 

pagal darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Remiantis asmens sugebėjimų įvertinimo rezultatais ir darbo vietos keliamais reikalavimais, 

gali būti atkuriamos šios kūno judėjimo savybės: 

1.Ėjimas / Lipimas - tai gebėjimas normaliu tempu nueiti tam tikrą kelio atkarpą, 

nesinaudojant viršutinėmis galūnėmis. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriama ėjimo bei lipimo 

savybės. 

2.Kopimas – tai gebėjimas įveikti aukščių skirtumą pasitelkiant viršutines ir apatines 

galūnes, pvz.: kopėčiomis ar pastoliais. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriama kopimo savybė. 

Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą kopti kopėčiomis ergonomiškai. 

3.Ropojimas – tai gebėjimas plaštakų ir kojų pagalbą, „keturpėsčia“ judėti pirmyn. 
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Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriama ropojimo savybė. 

Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą ropoti ergonomiškai. 

Užsiėmimo eiga : pirmojo užsiėmimo metu su klientu yra aptariama jam sudaryta 

individuali kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje atliekami apšilipo/tempimo 

pratimai ir klientui turinčiam klausos negalią kiekvieną kartą yra skiriama pakankamai laiko 

susipažinti su įranga, kuri bus naudojama užsiėmimo metu. Klientui paaiškinama ir parodoma, kaip 

ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam skiriamos užduotys, reikalingos judėjimo savybėms 

lavinti. Klausos negalią turintis asmuo užduotis atlieka su kineziterapeuto priežiūra. Specialistui 

svarbu stebėti kliento ne tik fizinę, bet ir emocinę būklę užsiėmimų metu, kiek klientas motyvuotas 

ir ar yra pasiryžęs siekti rezultatų, pvz. pasirinktos specialybės darbo vietoje. 

Kineziterapijos užsiėmimų metu lavinama: 

 Kardio-pulmonalinė sistema; 

 Viršutinių galūnių raumenų jėga; 

 Apatinių galūnių raumenų jėga; 

 Juosmeninio korseto raumenų jėga bei ištvermė; 

 Judesių koordinacija. 

Trukmė: 30 d.d., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

 

2.2. Kūno dalių judesių atkūrimas / išugdymas 

Savybė „Kūno dalių judesiai“ – tai gebėjimas atlikti tam tikrus kūno dalių veiksmus, o, 

reikalui esant, ir daug kartų vieną po kito pakartoti judesį. 

Tikslas - atkurti asmeniui, turinčiam klausos negalią, tokias savybes, kurios yra susijusios su 

reikalavimu atlikti tam tikrus kūno dalių judesius bei jų pakartojimus daug kartų vienas po kito, 

kaip pavyzdžiui, galvos/kaklo judesiai, liemens judesiai, rankų judesiai, plaštakos/pirštų judesiai, 

kojos/pėdos judesiai, o vėliau ir pagal darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Remiantis asmens sugebėjimų įvertinimo rezultatais ir darbo vietos keliamais reikalavimais, 

gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti: galvos/kaklo, liemens, rankų, plaštakos/pirštų bei kojos/pėdos 

judesius. 

Atkuriant gebėjimą kūno dalių judesius klausos negalią turintiems klientams labai svarbu 

atsižvelgti į galimybę atkurti gebėjimą judesį atlikti ergonomiškai. Svarbu aiškiai pateikti atliekamo 

judesio instrukcijas, siekiant įvertinti ar judesys sutrikęs dėl funkcinio pažeidimo, ar dėl judesio 

suvokimo spragų. 
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1. Galvos / kaklo judesiai – tai gebėjimas kaklinėje stuburo dalyje saugiai atlikti 

pakartotinus sukamuosius, šoninio lenkimo bei galvos palenkimo į priekį judesius  pilna amplitude. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti 

judesius kaklinėje stuburo dalyje. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai. 

2. Liemens judesiai – tai gebėjimas juosmeninėje stuburo dalyje saugiai atlikti 

pakartotinus sukamuosius judesius pilna amplitude, stovimoje bei sėdimoje kūno padėtyje. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti 

judesius juosmeninėje stuburo dalyje. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai. 

3. Rankų judesiai – tai gebėjimas atlikti visus su judėjimu ir jėgos panaudojimu 

susijusius veiksmus, kurie reikalauja abiejų ar vienos rankos panaudojimo. Pakartotiniai rankų 

judesiai turi būti atliekami laisvai, nesukeliant didesnių pastangų bei pilna amplitude arba tokia 

amplitude, kuri atitinka darbo reikalavimą (pvz.: beisbolo metikų išorinė rotacija turi būti dvigubai 

didesnė nei yra vidutinis gebėjimas).  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti 

judesius rankomis. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai.  

4. Plaštakos / pirštų judesiai – tai gebėjimas atlikti pakartotinus, pilna amplitude bei 

jėga plaštakos judesius. Pagrindinė vertinimo priemonė yra dinamometras. Plaštakų ir pirštų 

vikrumas papildomai vertinamas smulkiosios motorikos skiltyje, o smulkiosios motorikos 

išsamesnis vertinimas bei atkūrimo galimybės yra aprašomas ergoterapijos paslaugų teikimo 

skiltyje. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti 

judesius plaštaka / pirštais. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai. 

5. Kojos / pėdos judesiai – tai gebėjimas atlikti pakartotinus judesius kojomis ir 

pėdomis pilna amplitude. Tai sugebėjimas atlikti pakartotinus pritūpimus iš stovimos padėties ir vėl 

atsistoti. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti 

pritūpimą atsižvelgiant į normalią kojų sąnarių bei pėdos atraminę funkcijas. Svarbu įvertinti 

galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

Užsiėmimo eiga: pirmojo užsiėmimo metu su klientu yra aptariama jam sudaryta individuali 

kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje atliekami apšilipo/tempimo pratimai. 

Klientui, turinčiam klausos negalią, kiekvieno užsiėmimo metu yra skiriama pakankamai laiko 
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susipažinti su įranga, kuri bus naudojama užsiėmimo metu. Be įrangos yra taikoma ir aktyvi 

kineziterapija (jei reikia ir pasyvi). Klientui paaiškinama ir parodoma, kaip ergonomiškai turi būti 

atliekamos visos jam skiriamos užduotys, reikalingos kūno dalių judesių lavinimui. Klausos negalią 

turintis asmuo užduotis atlieka su kineziterapeuto priežiūra. Specialistui svarbu stebėti kliento ne tik 

fizinę, bet ir emocinę būklę užsiėmimų metu, kiek klientas motyvuotas ir ar yra pasiryžęs siekti 

rezultatų, pvz. pasirinktos specialybės darbo vietoje. 

Kineziterapijos užsiėmimų metu lavinama: 

 Galvos/kaklo sukamieji judesiai, lenkimas ir (iš)tempimas, palenkimas į šoną; 

 Liemens sukamieji judesiai sėdint ir stovint, pasilenkimas/išsitiesimas; 

 Rankų judesiai viena ir abiem rankom – siekimas virš galvos/pečių, į priekį, šoną, 

atgal, dilbio sukimas; 

 Kojos/pėdos judesiai, pvz. pritūpiant.  

Trukmė: 30 d.d., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

 

2.3. Kūno padėties išlaikymo atkūrimas / išugdymas 

Kūno padėties išlaikymo savybė – tai gebėjimas įgauti atitinkamą kūno padėtį ir, atliekant 

darbą, ją išlaikyti. Tai kūno ištvermė bei tolerancija priverstinėms, statinėms, darbinėms padėtims.  

Tikslas - atkurti asmeniui, turinčiam klausos negalią, tokias savybes, kurios yra susijusios su 

reikalavimu įgauti atitinkamą kūno padėtį ir, atliekant drabą, ją išlaikyti, kaip pavyzdžiui, 

sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas/tupėjimas, stovėjimas/sėdėjimas pasilenkus, priverstinė rankų 

padėtis, o vėliau ir pagal darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Remiantis asmens sugebėjimų įvertinimo rezultatais ir darbo vietos keliamais reikalavimais, 

gali būti atkuriama ištvermė šioms statinėms kūno padėtims: sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas / 

tupėjimas, stovėjimas ir sėdėjimas pasilenkus bei gebėjimas išlaikyti ilgalaikę priverstinę rankų 

padėtį. 

1. Sėdėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį, kai sėdmuo yra 

atremtas sėdėjimui pritaikytą vietą (sėdėjimui skirta vieta yra atsižvelgiant į darbo vietos 

reikalavimus).  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas išlaikyti 

ilgalaikę statinę sėdimą padėtį atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu 

įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

2. Stovėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti vertikalią kūno padėtį ištiestomis 

kojomis. 
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Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas išlaikyti 

ilgalaikę statinę sėdimą padėtį atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu 

įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

3. Klūpėjimas / Tupėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti klūpimą/tupimą kūno 

padėtį.  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas išlaikyti 

ilgalaikę statinę klūpimą / tupimą padėtį atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo kontraindikacijų dėl 

ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

4. Stovėjimas / sėdėjimas pasilenkus – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį 

stovint arba sėdint, kai viršutinė kūno dalis palinkus į priekį ≤ 30° kampu. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas išlaikyti 

ilgalaikę statinę padėtį pasilenkus sėdint/ stovint atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo kontraindikacijų 

dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

5. Priverstinė rankų padėtis – tai gebėjimas dirbti laisvai judančiomis rankomis (be 

atraminio paviršiaus), ištiestomis į priekį ir virš pečių. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas išlaikyti 

ilgalaikę statinę padėtį pakeltomis rankomis atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo kontraindikacijų dėl 

ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

Užsiėmimo eiga: pirmojo užsiėmimo metu su klientu yra aptariama jam sudaryta individuali 

kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje atliekami apšilipo/tempimo pratimai. 

Klientui turinčiam klausos negalią kiekvieno užsiėmimo metu yra skiriama pakankamai laiko 

susipažinti su įranga, kuri bus naudojama užsiėmimo metu. Klientui paaiškinama ir parodoma, kaip 

ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam skiriamos užduotys, reikalingos kūno padėties 

išlaikymo lavinimui. Klausos negalią turintis asmuo užduotis atlieka su kineziterapeuto priežiūra. 

Specialistui svarbu stebėti kliento ne tik fizinę, bet ir emocinę būklę užsiėmimų metu, kiek klientas 

motyvuotas ir ar yra pasiryžęs siekti rezultatų, pvz. pasirinktos specialybės darbo vietoje. 

Kineziterapijos užsiėmimų metu lavinama: 

 Viršutinių galūnių ir pečių juostos raumenų jėga; 

 Apatinių galūnių raumenų jėga; 

 Juosmeninio korseto raumenų jėga bei ištvermė. 

Trukmė: 30 d.d., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

 

2.4.Kompleksinių fizinių savybių atkūrimas / išugdymas  
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Kompleksinių fizinių savybių atkūrimas / išugdymas – tai keleto kompleksinių savybių, 

tokių kaip, pvz., kūno padėtis, kūno judėjimas ir kūno dalių judesiai, esant tam tikriems krūviams, 

atkūrimas/ išugdymas. Pvz.: kėlimas ir nešimas, taip pats atskirų savybių gebėjimai, tokių kaip 

fizinė ištvermė ir pusiausvyra, kombinacija. 

Tikslas - atkurti asmeniui, turinčiam klausos negalią, tokių savybių kombinaciją, kurią 

sudaro kūno judėjimas, kūno dalių judesiai, esant tam tikriems krūviams, fizinė ištvermė ir 

pusiausvyra, kaip pavyzdžiui, kėlimas, nešimas, stūmimas/traukimas, fizinė ištvermė, pusiausvyra, 

smulkioji motorika, o vėliau ir pagal darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Remiantis asmens sugebėjimų įvertinimo rezultatais ir darbo vietos keliamais reikalavimais, 

gali būti atkuriama svorio kėlimo bei nešimo dinaminė jėga bei bendra tolerancija fiziniam krūviui 

ir gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą atliekant judesius su svoriu. 

1. Kėlimas – tai gebėjimas rankų pagalba pakartotinai pakelti ir vėl nuleisti (sugražinti į 

pirminę padėtį) skirtingo svorio daiktus.  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti 

dinaminį judesį panaudojant skirtingą jėgą bei judesio amplitudę atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo 

kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai. 

2. Nešimas – gebėjimas laikyti ir transportuoti daiktus panaudojant kūno jėgą, skirtingu 

intensyvumu bei dažnumu įveikiant skirtingo ilgio atstumą. Svoris gali būti nešamas viena arba 

abiem rankomis. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti 

dinaminį judesį panaudojant skirtingą jėgą bei judesio amplitudę atsižvelgiant į tai, ar nėra lavinimo 

kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai. 

3. Stūmimas / traukimas – gebėjimas manualiniu būdu, rankų pagalba judinti daiktą 

stumiant / spaudžiant arba traukiant panaudojant vidutinę ir maksimalią jėgą.  

Visiems, žemiau šios normos įvertintiems klientams, gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti 

dinaminį judesį panaudojant skirtingą jėgą bei judesio amplitudę atsižvelgiant į tai, ar nėra lavinimo 

kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai. 

4. Fizinė ištvermė – tai gebėjimas kuo ilgiau išlaikyti turimus fizinius pajėgumus, 

pasipriešinti nuovargiui ir kuo greičiau atsistatyti, taip pat pakelti skirtingos trukmės ir intensyvumo 

kario – pulmonarinės sistemos (širdies – plaučių sistemos) apkrovas. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

202 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriama tolerancija fiziniam 

krūviui, siekiant išlaikyti normalų fizinį pajėgumą visą darbo dieną, atsižvelgiant į tai ar nėra 

lavinimo kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai. 

5. Pusiausvyra – tai gebėjimas valdyti kūno svorio centro pusiausvyrą nejudant (statinė 

pusiausvyra) ir judant (dinaminė pusiausvyra). Pusiausvyra yra vertinam atliekant visas ankščiau 

išvardintas užduotis ir lavinimas galimas, jei yra sutrikimas nors vienoje iš jų. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti lavinama pusiausvyra atliekant 

įvairias užduotis atsižvelgiant į tai, ar nėra lavinimo kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti 

galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

6. Smulkioji motorika – tai gebėjimas valingai ir koordinuotai atlikti plaštakų, pirštų 

judesius, tokius, kaip: plaštakų vienpusis ir dvipusis vikrumas, pirštų vienpusis ir dvipusis 

vikrumas. 

Klausos negalią turinčių klientų išsamesnius smulkiosios motorikos sutrikimus vertina bei 

lavinimą pritaiko ergoterapijos specialistai. 

Užsiėmimo eiga: pirmojo užsiėmimo metu su klientu yra aptariama jam sudaryta individuali 

kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje atliekami apšilipo/tempimo pratimai ir 

klientui turinčiam klausos negalią kiekvieno užsiėmimo metu yra skiriama pakankamai laiko 

susipažinti su įranga, kuri bus naudojama užsiėmimo metu. Klientui paaiškinama ir parodoma, kaip 

ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam skiriamos užduotys, reikalingos kompleksinių fizinių 

savybių lavinimui. Specialistui svarbu stebėti kliento ne tik fizinę, bet ir emocinę būklę užsiėmimų 

metu, kiek klientas motyvuotas ir ar yra pasiryžęs siekti rezultatų, pvz. pasirinktos specialybės 

darbo vietoje. 

Kineziterapijos užsiėmimų metu lavinama: 

 Atskirų kūno dalių – apatinių ir viršutinių – raumenų jėga; 

 Juosmeninio korseto raumenų jėga bei ištvermė; 

 Judesių koordinacija atliekant kombinuotas užduotis rankoms ir kojoms panaudojant 

papildomą svorį; 

 Gebėjimas pasipriešinti nuovargiui ir išlaikyti įvairaus intensyvumo kardio - 

pulmonalinės sistemos apkrovas; 

 Statinė ir dinaminė pusiausvyra. 

Trukmė: 30 d.d., vieno užsiėmimo trukmė: 45 – 60 min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 
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3. Reabilitacijos stebėsena ir individualaus kineziterapijos plano korekcija 

Tikslas - atlikti reabilitacijos eigos stebėseną siekiant užtikrinti maksimalų funkcinių 

savybių atkūrimo rezultatą. 

Specialistai: kineziterapeutas. 

Stebėsenos metu specialistas atlieka tarpinius matavimus vertinant asmens pažangą ir 

įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka asmens poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai tikslai, kaip reikia 

koreguoti programą, tam, kad ji maksimaliai atitiktų asmens poreikius. Jei programa nebeatitinka 

siekiamų tikslų – asmens funkcijos pagerėja greičiau arba pastebima neigiama dinamika ir pan. - 

programa koreguojama. Jei atlikant individualios asmens kineziterapijos programos stebėseną 

nustatoma, kad kineziterapijos planas atitinka kliento poreikius, jos korekcija nėra reikalinga ir 

programa tęsiama toliau.  

Pildomi dokumentai: 

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo ataskaita (1 priedas). 

 

4. Asmens pasiekimų įvertinimas ir išvadų, rekomendacijų parengimas 

Tikslas: įvertinti asmens pasiekimus, parengti išvadas ir rekomendacijas. 

Specialistai: kineziterapeutas. 

Pasibaigus asmens, turinčio klausos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų 

išugdymo kineziterapinėmis priemonėmis paslaugos teikimui, kineziterapeutas dalyvaujant fizinės 

medicinos ir reabilitacijos gydytojui bei kitiems specialistams (pagal poreikį) parengia išvadas apie 

asmens galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei rekomendacijas dėl tolimesnių 

veiksmų ir / ar darbo vietos pritaikymo. 

Pildomi dokumentai: 

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo ataskaita (1 priedas). 
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4.2.1.3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas ergoterapijos 

priemonėmis algoritmas 

 

 
1. Ergoterapeuto paslaugų 

poreikio nustatymas ir 

paslaugų teikimo planavimas 
 

1. Individuali profesinės 

reabilitacijos programa 
 

2.Ergoterapijos užsiėmimų 

vykdymas 
 

2.1 Smulkioji motorika ir 

viršutinių galūnių judesiai 

 

2.2 Kasdienio gyvenimo 

įgūdžiai 
 

2.3 Mokymas naudotis 

techninės pagalbos 

priemonėmis (darbo/ 

mokymosi vietoje) 
 

1. Individuali ergoterapijos 

paslaugų teikimo programa 

2. Užsiėmimų tvarkaraštis 
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atkūrimo ir / ar naujų 

išugdymo ataskaita 
 

Individuali ergoterapijos 

paslaugų teikimo 

programa 
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plano korekcija 

4. Asmens pasiekimų 

įvertinimas ir išvadų, 
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paslaugų teikimo 
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4.2.1.4. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas ergoterapijos 

priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Ergoterapeuto paslaugų poreikio nustatymas ir paslaugų teikimo planavimas 

Tikslas: įvertinti, ar asmeniui reikalingos ergoterapeuto paslaugos, ir numatyti ergoterapeuto 

teikiamų paslaugų pobūdį, užsiėmimų dažnį bei trukmę, numatyti paslaugų tikslus ir priemones, 

siekiant užtikrinti sėkmingą profesinės reabilitacijos procesą ir tikslų siekimą. 

Specialistai:  

 Ergoterapeutas/ neįgaliųjų reabilitologas. 

Eiga: 

Remiantis asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo bei jų 

palyginimo su būsimos profesinės kvalifikacijos ir/ar būsimos darbo vietos keliamais reikalavimais, 

kitų testų rezultatais ir specialistų išvadomis,  specialistas nustato ergoterapijos paslaugų, kurių 

metu bus atkuriamos/lavinamos smulkiosios motorikos, savarankiškumo kasdieninėje ir darbinėje 

aplinkoje ir kitos savybės ir gebėjimai, reikalingi būsimam darbui, poreikį. 

Planuojant ergoterapijos paslaugų teikimą asmenims su klausos negalia būtina atsižvelgti į 

asmens individualius poreikius ir sutrikimo lygmenį, užsiėmimų metu kiekvienam klientui 

sudaroma individuali lavinimo programa.  

Pagrindinės individualios ergoterapijos programos sudėtinės dalys: 

 Problemos atvykus (programos pradžioje). 

 Tikslas; 

 Uždaviniai; 

 Tarpinių vertinimų rezultatai (jei yra), pasiekti rezultatai išvykstant ir išvados; 

 Esant poreikiui pateikiamos pastabos; 

Ergoterapeuto paslaugų teikimo programoje yra aprašomos asmens problemos, nurodomas 

programos tikslas, uždaviniai. 

Pildoma dokumentacija:  

 Ergoterapijos paslaugų teikimo programa (3 priedas). 

Susiję dokumentai: 

 Asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo bei jų 

palyginimo su būsimos profesinės kvalifikacijos ir/ar būsimos darbo vietos keliamais reikalavimais 

profiliai. 

 RAP testas; 

 Komandinio aptarimo išvados. 
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2. Ergoterapijos užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – taikyti ergoterapinio poveikio priemones siekiant atkurti atkurti ir/ ar išugdyti 

asmens profesinius gebėjimus. 

Specialistai: 

 Ergoterapeutas/ neįgaliųjų reabilitologas; 

 Gestų kalbos vertėjas. Kurtiesiems, kurie nekalba ir neskaito iš lūpų gestų kalbos 

vertėjo paslaugos yra teikiamos pirmuose ergoterapijos užsiėmimuose, kol asmuo susipažįsta su 

aplinka, vykdomais užsiėmimais. 

Trukmė ir dažnumas:  1 val. 1 - 2 kartus per savaitę. 

Ergoterapija taikoma: 

 Asmenims, turintiems bazinių kasdieninio gyvenimo įgūdžių trūkumą; 

 Asmenims, turintiems smulkiosios motorikos ar plaštakų sutrikimus; 

 Asmenims, turintiems savarankiškumo įgūdžių darbinėje aplinkoje problemų; 

 Asmenims, turintiems techninio pritaikymo ir mokymo naudotis techninėmis pagalbos 

priemonėmis poreikį. 

Netaikoma: 

 Asmenims, turintiems klausos sutrikimą, tačiau gebantiems savarankiškai elgtis tiek 

asmeninėje, tiek darbinėje aplinkoje. 

 Asmenims, turintiems klausos sutrikimą, tačiau neturintiems smulkiosios motorikos 

problemų; 

Eiga: 

Ergoterapeutas, atsižvelgdamas į kliento individualią profesinės reabilitacijos programą, 

ataskaitas bei išvadą dėl darbo pobūdžio sąlygų, sudaro individualų ergoterapijos planą, parengia 

kliento tvarkaraštį ir užsiėmimų lapą. Šio etapo metu  pagal parengtą kiekvienam klientui 

individualų ergoterapijos planą gali būti  lavinamos šios funkcijos: 

 Smulkioji motorika ir viršutinių galūnių judesiai, (kiek tai trukdo atlikti darbines 

funkcijas) taikant ergoterapines priemones; 

 Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, vykdoma mokant ir stebint asmenį naudotis 

įvairiomis buitinėmis priemonėmis, tokiomis kaip skalbimo mašina, indaplovė, mikrobangų 

krosnelė ir orkaitė; 

 Mokymas naudotis techninės pagalbos priemonėmis (darbo/mokymosi vietoje). 

Vykdoma darbo/mokymosi vietoje mokymosi metu, stebint pritaikymo tinkamumą bei pritaikymo 

koregavimo poreikį. Papildomas laikas skiriamas tik esant poreikiui.  
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Siekiant įvertinti kliento pasiektą pažangą, ergoterapeutas atlieka smulkiosios motorikos ir 

kitus reikalingus testus ir parengia išvadas. Taip pat būtinas bent vienas tarpinis įvertinimas. 

Paprastai jis atliekamas kas dvi savaites, tačiau jei lavinimo laikotarpis trumpesnis nei 3 savaitės, jis 

atliekamas anksčiau arba gali būti visai praleidžiamas. 

Fizinės savybės atkūrimas / išugdymas nutraukiamas, jei: 

 Kliento gebėjimai atsistatė iki normos; 

 Kliento tikslai pasiekti greičiau, nei planuota; 

 Klientui pablogėjo ir nutraukti rekomendavo gydytojas; 

 Klientas raštu atsisako dalyvauti užsiėmimuose. 

Užsiėmimų metu naudojamos priemonės: 

1. Individualios ir standartinės ergoterapinės priemonės; 

2. Darbo treniruokliai (formuoti darbo įgūdžiams, pvz. standartizuotos darbinės stotelės); 

3. Darbo imitacijos vietos; 

4. Žaidimai, skatinantys įvairių darbui reikalingų įgūdžių formavimui (pvz. „Monopolis“) 

Papildoma dokumentacija: Ergoterapijos paslaugų teikimo programa (3 priedas). 

 

3. Reabilitacijos stebėsena ir individualaus ergoterapijos plano korekcija 

Tikslas - atlikti reabilitacijos eigos stebėseną siekiant užtikrinti maksimalų funkcinių 

savybių atkūrimo rezultatą. 

Specialistai: ergoterapeutas. 

Teikiant ergoterapijos paslaugas, kurių metu yra atkuriami ir / ar lavinami asmens 

profesiniai gebėjimai / savybės, būtinas nuolatinis proceso stebėjimas. Stebėjimas labai svarbus 

nustatant, ar procedūra efektyvi, ar atitinka asmens poreikius, ar dinamika yra teigiama ar neigiama. 

Tai mini monitoringas, padedantis įvertinti kiekvienos atskiros paslaugos procedūros efektyvumą ir 

reikalingumą kiekvienu konkrečiu atveju. Stebint procesą galima keisti atskiras poveikio priemones, 

tačiau jo metu nekeičiami esminiai ergoterapinės programos tikslai ir uždaviniai, galimai kinta tik jų 

siekimo būdai. Be to, stebėjimas nereikalauja atskiro testavimo, o tik nurodo jo poreikį. 

Stebėsena atsako į esminį klausimą: ar programos korekcija yra reikalinga. Jei programa 

atitinka kliento poreikius ir korekcija nėra reikalinga - programa tęsiama toliau. Jei programos 

vykdymo metu numatyti tikslai pasiekiami greičiau nei buvo numatyta ar stebima neigiama 

dinamika, programą būtina koreguoti. 

Pildomi dokumentai: 

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo ataskaita (1 priedas). 
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4. Asmens pasiekimų įvertinimas ir išvadų, rekomendacijų parengimas 

Tikslas: įvertinti asmens pasiekimus, parengti išvadas ir rekomendacijas. 

Specialistai: ergoterapeutas. 

Galutinis kliento vertinimas atliekamas programos pabaigoje, siekiant įvertinti asmens 

pasiekimus programos metu. Rezultatai palyginami su tikslais ir uždaviniais, numatomos galimybių 

perspektyvos, pateikiamos išvados. 

Pasibaigus asmens, turinčio klausos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų 

išugdymo ergoterapinėmis priemonėmis paslaugos teikimui, ergoterapeutas dalyvaujant fizinės 

medicinos ir reabilitacijos gydytojui bei kitiems specialistams (pagal poreikį) parengia išvadas apie 

asmens galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei rekomendacijas dėl tolimesnių 

veiksmų ir/ar darbo vietos pritaikymo. 

Pildomi dokumentai: 

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo ataskaita (1 priedas). 
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4.2.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas 

surdopedagogikos poveikio priemonėmis  

4.2.2.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas 

surdopedagogikos poveikio priemonėmis algoritmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sudropedagogo paslaugų 

poreikio nustatymas ir 

paslaugų teikimo planavimas 

 

2.Užsiėmimų vykdymas 

 

Regimojo ir girdimojo 

suvokimo lavinimas. 
 

Žodinės kalbos ir 

komunikacijos gebėjimų 

lavinimas 

4. Asmens pasiekimų 

įvertinimas, išvadų ir 

rekomendacijų parengimas 

 

1. Individualus 

surdopedagogikos planas 

2. Užsiėmimų tvarkaraštis 

 

Profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir / ar naujų 

išugdymo ataskaita 

 

Surdopedagogo paslaugų 

teikimo programa 

 

3. Reabilitacijos stebėsena ir 

individualaus plano korekcija 

 

Surdopedagogo paslaugų 

teikimo programa 

 

Mokymas naudotis 

pagalbinėmis priemonėmis 
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4.2.2.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas 

surdopedagogikos poveikio priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Surdopedagogo paslaugų poreikio nustatymas ir paslaugų teikimo planavimas 

Tikslas: įvertinti, ar asmeniui reikalingos surdopedagogo paslaugos, ir numatyti 

surdopedagogo teikiamų paslaugų pobūdį, užsiėmimų dažnį bei trukmę, numatyti paslaugų tikslus ir 

priemones, siekiant užtikrinti sėkmingą profesinės reabilitacijos procesą ir tikslų siekimą. 

Specialistai:  

 surdopedagogas. 

Eiga: remiantis asmens žodinės kalbos ir komunikacijos, regimojo ir girdimojo suvokimo 

įvertinimo rezultatais bei jų palyginimo su būsimos profesinės kvalifikacijos ir/ar būsimos darbo 

vietos keliamais reikalavimais, specialistas nustato surdopedagogo paslaugų, poreikį. 

Planuojant surdopedagogo paslaugų teikimą asmenims, turintiems klausos negalią, būtina 

atsižvelgti į tai, kad kiekvieno kliento savybės ir poreikiai yra individualūs, užsiėmimų metu 

kiekvienam asmeniui sudaroma individuali lavinimo programa. Individualaus plano sudarymo metu 

asmeniui (atsižvelgiant į problemas, jo profesinės reabilitacijos tikslus ir uždavinius) yra iškeliami 

tikslai ir uždaviniai, susiję su bendraisiais jo profesinės reabilitacijos tikslais. 

Individuali surdopedagogo paslaugų programa remiasi aukščiau minėtomis išvadomis. 

Priklausomai nuo sutrikusios savybės, jos sudėtingumo ir galimybių lavinti parenkamos 

surdopedagoginės įgūdžių ir funkcijų lavinimo priemonės, padedančios siekti tikslų ir uždavinių. 

Taikoma: 

 Asmenims, kurių regimojo ir girdimojo suvokimo įgūdžiai, žodinės kalbos ir 

komunikacijos įgūdžiai įvertinti žemiau normos ribų. 

Trukmė ir dažnumas: 

Priklausomai nuo gebėjimų neatitikimo lygio, surdopedagogo paslaugos gali būti skiriamos 

2 – 3 kartus per savaitę. Vieno užsiėmimo trukmė iki 1 val. 

Pildoma dokumentacija:  

 Surdopedagogikos paslaugų teikimo programa (3 priedas). 

Susiję dokumentai: 

 Asmens žodinės kalbos ir komunikacijos gebėjimų įvertinimo protokolas (žr. 

Metodikos I dalį „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“). 

 

2. Surdopedagogo užsiėmimų vykdymas 
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Tikslas: lavinti asmens, turinčio klausos negalią, žodinę kalbą ir komunikaciją, regimojo ir 

girdimojo suvokimo įgūdžius. 

Specialistai:  

 surdopedagogas. 

Trukmė ir dažnumas:  

 2 – 3 kartus per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė iki 1 val. 

Paslaugos teikimo eiga: 

Surdopedagogas, atsižvelgdamas į profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo 

ir konsultavimo ataskaitas, kartu su klientu numato tikslus, supažindina asmenį su būsimomis 

veiklomis, kurios bus atliekamos šio profesinės reabilitacijos etapo metu, nurodoma, kiek laiko 

truks šios paslaugos teikimas. 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo surdopedagogo taikomomis poveikio 

priemonėmis paslauga susideda iš šių dalių: 

 Girdimojo (kurtiesiems netaikomas) ir regimojo suvokimo lavinimas; 

 Žodinės kalbos ir komunikacijos gebėjimų lavinimas; 

 Mokymas naudotis įvairiomis pagalbinėmis priemonėmis (pvz., vaizdinėmis, 

techninėmis). 

Surdopedagogas ugdo regimojo ir girdimojo suvokimo įgūdžius lavindamas gebėjimą 

atskirti ir atpažintidarbinei veiklai svarbius neverbalinius (nekalbinius) ir verbalinius (kalbinius) 

signalus ir suvokti jų reikšmę, suprasi garsinę informaciją. 

Specialistas pagal poreikį ir asmens galimybes lavina sakytinės ir rašytinės kalbos taikymą, 

bendravimą gestų kalba. Taip pat surdopedagogas plečia darbinį žodyną (tai yra, moko tam tikrų 

sąvokų, naudojamų darbinėse veiklose), tikslina vartojamas darbines sąvokas ir pan. 

Surdopedagogas taip pat moko, kaip naudotis vaizdinėmis mokymosi/ darbo priemonėmis ir 

kitomis kompensacinėmis priemonėmis.  

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo surdopedagogo taikomomis 

priemonėmis (užsiėmimai, užduotys, pratybos) yra siekiama lavinti asmens kalbinius gebėjimus, 

bendravimo įgūdžius, plėsti asmens darbinį žodyną ir pan.  

Pildoma dokumentacija:  

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo ataskaita (1 priedas). 

 Specialisto (surdopedagogo) paslaugų teikimo programa (3 priedas). 

Taikomi metodai: 

 Regimojo ir/ ar girdimojo suvokimo lavinimo užduotys; 

 Skaitymo užduotys (pvz., perskaityti žodžius, sakinius, tekstą); 
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 Rašymo užduotys (pvz., sudaryti sudurtinius žodžius, įrašyti praleistas raides); 

 Rišliosios kalbos lavinimo užduotys (pvz., papasakoti perskaitytą tekstą); 

 Kiti gebėjimų ugdymo/ lavinimo metodai. 

 

3. Reabilitacijos stebėsena ir individualaus plano korekcija 

Tikslas - atlikti reabilitacijos eigos stebėseną siekiant užtikrinti maksimalų savybių lavinimo 

rezultatą. 

Specialistai: surdopedagogas. 

Teikiant surdopedagogo paslaugas, kurių metu yra atkuriami ir / ar lavinami asmens 

profesiniai gebėjimai / savybės, būtinas nuolatinis proceso stebėjimas. Stebėjimas labai svarbus 

nustatant, ar procedūra efektyvi, ar atitinka asmens poreikius, ar dinamika yra teigiama ar neigiama. 

Tai mini monitoringas, padedantis įvertinti kiekvienos atskiros paslaugos procedūros efektyvumą ir 

reikalingumą kiekvienu konkrečiu atveju. Stebint procesą galima keisti atskiras poveikio priemones, 

tačiau jo metu nekeičiami esminiai programos tikslai ir uždaviniai, galimai kinta tik jų siekimo 

būdai. Be to, stebėjimas nereikalauja atskiro testavimo, o tik nurodo jo poreikį. 

Stebėsena atsako į esminį klausimą: ar programos korekcija yra reikalinga. Jei programa 

atitinka kliento poreikius ir korekcija nėra reikalinga - programa tęsiama toliau. Jei programos 

vykdymo metu numatyti tikslai pasiekiami greičiau nei buvo numatyta ar stebima neigiama 

dinamika, programą būtina koreguoti. 

Pildomi dokumentai: 

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo ataskaita (1 priedas). 

 

4. Asmens pasiekimų įvertinimas ir išvadų, rekomendacijų parengimas 

Tikslas: įvertinti asmens pasiekimus, parengti išvadas ir rekomendacijas. 

Specialistai: surdopedagogas. 

Galutinis kliento vertinimas atliekamas programos pabaigoje, siekiant įvertinti asmens 

pasiekimus programos metu. Rezultatai palyginami su tikslais ir uždaviniais, numatomos galimybių 

perspektyvos, pateikiamos išvados. 

Pasibaigus asmens, turinčio klausos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų 

išugdymo surdopedagoginėmis priemonėmis paslaugos teikimui, surdopedagogas parengia išvadas 

apie asmens galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei rekomendacijas dėl tolimesnių 

veiksmų ir/ar darbo vietos pritaikymo. 

Pildomi dokumentai: 

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo ataskaita (1 priedas). 
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4.2.3. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ ar naujų išugdymas psichologinio poveikio 

priemonėmis 

4.2.3.1. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ ar naujų išugdymas psichologinio poveikio 

priemonėmis algoritmas 

 
1. Psichologo paslaugų poreikio 

nustatymas ir paslaugų teikimo 

planavimas 

Psichologijos paslaugų 

teikimo programa, 

Užsiėmimų tvarkaraštis 

Individuali profesinės 

reabilitacijos programa,  

Profesinių gebėjimų 

įvertinimo ataskaita,  

Profesinio orientavimo ir 

konsultavimo ataskaita 

2. Psichologo užsiėmimų 

vykdymas 

2.1. Kognityvinių gebėjimų 

lavinimas 

2.2. Savireguliacijos įgūdžių 

lavinimas 

2.3. Psichosocialinių įgūdžių 

lavinimas 

2.4. Motyvacijos ugdymas 

2.5. Psichologo konsultacija 

3. Reabilitacijos stebėsena / 

tarpiniai įvertinimai ir 

užsiėmimų plano koregavimas 

4. Asmens pasiekimų 

įvertinimas ir išvadų bei 

rekomendacijų parengimas 

Kognityviniam lavinimui 

parengtų užduočių rinkinys 

Psichologinės ir emocinės 

įtampos klausimynas, 

Fizinės įtampos 

klausimynas, Įtampos ir 

atsipalaidavimo įvertinimo 

metodika 

Išvada apie psichosocialinių 

įgūdžių lavinimo poreikį; 

Socialinės adaptacijos 

pokyčių matavimo forma 

Išvada apie psichosocialinių 

įgūdžių lavinimo poreikį; 

Socialinės adaptacijos 

pokyčių matavimo forma 

Profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ ar naujų 

išugdymo ataskaita 

Užsiėmimų tvarkaraštis 

Psichologijos paslaugų 

teikimo programa 
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4.2.3.2.Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ ar naujų išugdymas psichologinio poveikio 

priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Psichologo paslaugų poreikio nustatymas ir paslaugų teikimo planavimas 

Tikslas – suplanuoti psichologo užsiėmimus, organizuoti ir koordinuoti profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir / ar naujų išugdymo psichologinio poveikio priemonėmis procesą. 

Specialistai:  

 psichologas,  

 atvejo vadybininkas.  

Eiga: asmuo po profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir konsultavimo 

yra priimamas profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo psichologinio poveikio 

priemonėmis paslaugų teikimui.  

Psichologas, remdamasis nustatytu psichologo paslaugų poreikiu, išvadomis apie asmens 

prifesinių gebėjimų įvertinimą bei jo profesinį pasirinkimą, suplanuoja užsiėmimus. Atvejo 

vadybininkas, suderinęs su psichologu, užpildo asmeniui užsiėmimų tvarkaraštį, įrašydamas 

numatomų užsiėmimų datą, laiką ir vietą. 

Pildoma dokumentacija:  

 Psichologijos paslaugų teikimo programa (3 priedas), 

 Užsiėmimų tvarkaraštis (2 priedas). 

Susiję dokumentai:  

 Individuali profesinės reabilitacijos programa,  

 Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita,  

 Profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaita. 

 

2. Psichologo užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – organizuoti asmeniui reikalingus ir tinkamus užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir individualius asmens poreikius. 

Specialistai:  

 Psichologas; 

 Gestų kalbos vertėjas (pagal poreikį). 

Asmuo gali dalyvauti nustatyta tvarka grupiniuose užsiėmimuose, individualiuose 

užsiėmimuose arba gali būti derinami grupiniai ir individualūs užsiėmimai. 

Pastaba: atskirais atvejais asmuo gali dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose individualiai 

numatyta tvarka, pvz.: tam tikro modulio ar temos užsiėmimuose. 
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2.1. Kognityvinių gebėjimų lavinimas 

Tikslas – atstatyti ir gerinti asmens kognityvinius gebėjimus arba palaikyti esamą 

kognityvinio funkcionavimo lygį, taikant standartizuotus metodus – kompiuterines kognityvinių 

gebėjimų lavinimo programas (pvz. „Cogpack“, Rehab). 

Specialistai: psichologas. 

Taikoma: 

 jei dėl ankstesnėse raidos stadijose įgytos klausos negalios yra nepakankamas 

ugdymas ar socialinis apleistumas; 

 dėl žymios klausos negalios nustatytas kompensacinių kognityvinių savybių lavinimo 

poreikis; 

 esant organiniams galvos smegenų pažeidimams (pvz. galvos smegenų trauma, 

insultas); 

 klientui sergant neurologinėmis ligomis (pvz. lengva VCP forma, išsėtinė sklerozė). 

Pagrindiniai atrankos kriterijai remiasi kognityvinių gebėjimų įvertinimo rezultatais: 

 Žemesni nei vidutiniai asmens atminties gebėjimai; 

 Žemesni nei vidutiniai asmens dėmesio gebėjimai; 

 Žemesni nei vidutiniai asmens mąstymo gebėjimai; 

 Žemesni nei vidutiniai asmens kalbos suvokimo gebėjimai. 

Kognityvinių gebėjimų lavinimo individualūs užsiėmimai netaikomi šiais atvejais: 

 stipri kliento kalbos afazija ir minimali kalbos ekspresija; 

 ūmūs kliento psichinės sveikatos sutrikimai; 

 kliento protinis atsilikimas; 

 silpni kliento lietuvių kalbos įgūdžiai. 

Eiga: psichologiniais testais, standartizuotu metodu įvertinami kognityviniai gebėjimai. 

Vertinamos kognityvinės funkcijos: atmintis, dėmesys, mąstymas, suvokimas. Asmeniui atlikus 

standartizuotas užduotis, gaunami duomenys apie tokias kognityvines savybes: abstraktų mąstymą, 

išmokimą / atmintį, susikaupimą, atidumą, darbo planavimą, suvokimą, prisitaikymą, problemų 

sprendimą.  

Remiantis šiais įvertinimo rezultatais sprendžiama, ar asmeniui reikalingas kognityvinis 

lavinimas, ir, ar tikslingi individualūs lavinimo užsiėmimai. 

Turinys: COGPACK yra gerai struktūruota kompiuterinė lavinimo programa, leidžianti 

dalyviui tuojau pat gauti grįžtamąjį ryšį apie savo pasiekimus, atliekant konkrečią užduotį. 

Lavinimo užduotys grupuojamos pagal temas: 
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 Dėmesys; 

 Reakcija; 

 Vizualinė-motorinė koordinacija; 

 Supratimo greitis; 

 Atmintis; 

 Skaičiai / matematika / logika; 

 Žodžiai ir kalba; 

 Ypatingi gebėjimai. 

Yra galimybė parinkti lavinančias užduotis pagal temas, pagal sunkumo laipsnį. Galima 

sudaryti asmeniui individualią užduočių seką.  

Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kaip asmeniui patogiau bendrauti (gestų kalba, užrašant ar 

kalbant). Taip pat asmenis, turinčius klausos sutrikimą, svarbu supažindinti su kognityvinių 

gebėjimų lavinimo programa, apmokyti ja dirbti. Svarbu instrukcijas pateikti ir rašytine, ir žodine 

forma, paaiškinti sudėtingesnius terminus. 

Tuo atveju, kai kompiuterinė kognityvinių įgūdžių atkūrimo / lavinimo programa asmens 

lavinimui nepritaikoma arba pritaikoma labai ribotai, asmeniui, atsižvelgus į individualius poreikius 

bei lavinimo tikslus, kiekvienam užsiėmimui parenkamos užduotys, remiantis kognityviniam 

lavinimui parengtų užduočių rinkiniu (4 priedas).  

Trukmė: bendra trukmė – 1,5-2 mėn. ir daugiau. Užsiėmimo trukmė – 45-60 min., 

užsiėmimų dažnumas – 2 kartai per savaitę. 

Organizavimo sąlygos: taikant kompiuterinę lavinimo programą, reikalingas kompiuteris su 

įdiegta kompiuterine kognityvinių įgūdžių atkūrimo programa ir asmeniui pritaikyta netriukšminga 

darbo vieta.  

Vedant individualius kognityvinio lavinimo užsiėmimus, kai asmeniui parenkamos 

pritaikytos užduotys, reikalinga atskira patalpa be pašalinių asmenų su pakankama garso izoliacija. 

Pažangos įvertinimas: lavinimo periodui pasibaigus, pakartotinio testavimo metu iš naujo 

yra įvertinami dalyvių kognityviniai gebėjimai ir tokiu būdu objektyviai pamatuojami pokyčiai – 

kokios funkcijos ir kokiu  lygiu pagerėjo. Individualaus pokalbio metu svarbu yra sužinoti, kaip 

patys dalyviai vertina savo gebėjimus ir gautą naudą.  

Kriterijai užsiėmimų pratęsimui:  

 jei asmens kognityviniai gebėjimai dar nepakankami pasirinktai profesijai / mokymo 

programai, tačiau stebima teigiama rezultatų dinamika kognityvinio lavinimo eigoje; 
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 jei dauguma kognityvinių gebėjimų pakankami pasirinktai profesijai / mokymo 

programai, tačiau asmeniui trūksta konkrečių mokymosi etapui reikalingų įgūdžių (atsižvelgiama į 

profesijos mokytojo išvadas); 

 kai asmuo pastebi savo pasiektą pažangą ir motyvuotas lavinti kognityvinius gebėjimus, 

siekiant gerinti kognityvinį funkcionavimą ir prisitaikymą, lavinant kompensacines savybes. 

 

2.2. Savireguliacijos įgūdžių lavinimas 

Tikslas – mokytis kontroliuoti fiziologinius jausmų atitikmenis ir mintis, siekiant sumažinti 

nemalonius jausmus, įtampą ir nerimą bei išvengti organizmo arba protinės veiklos išsekimo; ugdyti 

gebėjimą efektyviai pailsėti ir atsistatyti po darbinio krūvio. 

Specialistai: Psichologas. 

Taikymo sritys:  

 labiau nei vidutiniškai išreikšti nerimo, emocinės įtampos, baimės ar panikos simptomai, 

socialinių ar kitų (specifinių) situacijų vengimas, depresyvi nuotaika, miego sutrikimai, 

priklausomybės (nuo alkoholio, psichotropinių vaistų); 

 nepakankama emocinė savireguliacija, žemas atsparumas stresui, susikaupimo, dėmesio 

išlaikymo sunkumai, nepakankamas mokymosi produktyvumas, per silpnas pasitikėjimo savimi 

jausmas; 

 tam tikros nervų sistemos ligos: įtampos keliami galvos skausmai, nervinio pobūdžio 

virškinimo sistemos sutrikimai, lėtinis skausmas, lėtinio nuovargio sindromas; 

 psichosomatiniai sutrikimai: arterinė hipertenzija, migrena, išeminė širdies liga, išreikšti 

somatiniai nerimo simptomai: raumenų įtampa bei virpulys, padažnėjęs širdies plakimas, 

tachikardija, hiperventiliacija, greitas nuovargis, silpnumas, prakaitavimas ir kt.; 

 praeityje (1-2 metų laikotarpyje) patirti psichotrauminiai įvykiai, pvz., patirta netektis ar 

užsitęsęs gedėjimo procesas. 

Atsižvelgiant į klausos sutrikimo laipsnį asmenys gali dalyvauti grupiniuose arba 

individualiuose užsiėmimuose: 

 Asmenys, kurie turi nežymių neprigirdėjimą, arba negirdi viena ausimi gali dalyvauti 

grupiniuose užsiėmimuose naudojant garsines priemones (tokiu atveju turėtų sėdėt arčiau garso 

aparatūros, vedančiojo). 

 Negirdintieji gali dalyvauti savireguliacijos užsiėmimuose taikant vaizdines 

priemones, metodus. 

Savireguliacijos įgūdžių lavinimo užsiėmimai grupėje netinka asmenims: 

 turintiems suvokimo sutrikimų; 
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 turintiems netinkamas nuostatas atsipalaidavimo technikų atžvilgiu; 

 kai yra aukštas nerimo bei emocinio nestabilumo laipsnis;  

 kai žemi intelektiniai gebėjimai; 

 kai savireguliacinių pratybų metu taikoma technika veikia migdančiai; 

 ūmių psichinės sveikatos sutrikimų atveju.  

Eiga: remiantis psichologinio įvertinimo etape atlikto psichoemocinės būklės ištyrimo, 

individualaus pokalbio su asmeniu, stebėjimo metu gautais duomenimis bei, atsižvelgus į trečiųjų 

asmenų (reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, tėvų, kitų artimųjų) atsiliepimus ir kitus 

prieinamus duomenis, sprendžiama apie savireguliacijos įgūdžių lavinimo poreikį ir, jei lavinimas 

reikalingas – kokia forma jis turėtų būti atliekamas: grupėje ar individualiai.  

Prieš pradedant pratybas, įvadinio užsiėmimo metu, psichologas supažindina asmenį su 

relaksaciniu metodu: atskleidžia metodo esmę – principus, tikslus, poveikio mechanizmą, 

pageidautiną rezultatą. Apžvelgia bendrą užsiėmimų ciklo struktūrą, eigą, papasakoja apie 

užsiėmimų turinį – kokios technikos bus taikomos ir kodėl, kaip vyks relaksacinės pratybos, 

supažindina su dalyvavimo užsiėmimuose taisyklėmis. Asmenims, turintiems klausos sutrikimą, 

svarbu suteikti ne tik žodinę informaciją, bet ir rašytinę, kuri turėtų būti pateikiama dar prieš 

užsiėmimą, kad asmuo turėtų daugiau laiko su ja susipažinti. 

Užsiėmimai grupėje. Nustačius, jog savireguliacijos lavinimo paslauga tikslinga ir, nesant 

kliūčių dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, rekomenduojamas įgūdžių lavinimas grupėje.  

Savireguliacijos lavinimo užsiėmimų ciklo struktūrą sudaro įvadinis užsiėmimas (jo metu 

dalyviai supažindinami su relaksacinėmis technikomis, užpildo įvertinimo formas (5, 6, 7 priedai), 

gali būti atliekami fiziologinių funkcijų (pvz.: pulso dažnio) matavimai, praktiškai išbandomas 

relaksacijų metodas), savireguliacijos lavinimo pratybų dalis ir baigiamasis užsiėmimas 

(pakartotinai užpildomos vertinimo formos, aptariami pasiekti rezultatai).  

Trukmė: pasirinktai atsipalaidavimo technikai įvaldyti skiriami 8-10 užsiėmimai. 

Užsiėmimai vyksta kartą (arba du kartus) per savaitę, jų trukmė gali svyruoti nuo 30 (be vaizduotės 

pratimo) iki 60 minučių (su vaizduotės pratimu). Įvadinio ir baigiamojo užsiėmimų trukmė – 1,5 - 2 

valandos.  

Individualūs užsiėmimai. Įžanginio susitikimo metu, asmuo supažindinamas su įvairiomis 

naudojamomis atsipalaidavimo technikomis, jų veikimo bei taikymo principais, atskirų technikų 

poveikio ypatumais, jų pranašumais bei trūkumais, tinkamumu vienų ar kitų sutrikimų, problemų 

atveju. Išklauso rekomendacijas bei argumentus technikų pasirinkimo atžvilgiu, pagal kliento 

problemų pobūdį. Sutariama dėl pasirenkamos technikos – sprendimas priimamas, atsižvelgiant į 

kliento patiriamas problemas, išsakytus norus ir pageidavimus, klausos sutrikimo laipsnį. Po 
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kiekvieno užsiėmimo suteikiamas grįžtamasis ryšys apie pratybų metu patirtus sunkumus, 

išsiaiškinami kilę neaiškumai.  

Trukmė: individualioms atsipalaidavimo įgūdžių lavinimo pratyboms skiriami 6 – 8 

užsiėmimai. Užsiėmimai vyksta kartą arba du kartus per savaitę (priklausomai nuo problemos, 

asmens būklės). Užsiėmimų trukmė gali svyruoti nuo 25  iki 60 minučių. 

Asmeniui paaiškinama, kad atsipalaidavimo pratybų, kaip ir kiekvienos mokymosi 

praktikos, metu labai svarbūs namų darbai ir kad jie bus užduodami. Pasakoma, kad galutinis 

pratybų tikslas – kuo veiksmingiau panaudoti atsipalaidavimo įgūdžius tolimesniame gyvenime, tai 

galima pasiekti tik reguliaria praktika.  

Turinys: savireguliacijos įgūdžių lavinimo užsiėmimuose taikomi šie metodai: mišri 

relaksacinė technika, apjungianti kelias technikas (kvėpavimo reguliavimo, raumenų atpalaidavimo 

ir vaizdinių kūrimo (vizualizacijos)) bei įžanginė psichoedukacinė – motyvacinė paskaita (joje 

atskleidžiama relaksacijos metodo esmė, principai, tikslai, poveikis bei siektinas rezultatas). 

Teorinis paslaugos pagrindimas. Tyrimais įrodyta, jog patiriamas stresas, trunkantis ilgą 

laiko tarpą, ir/ar sukeltas reikšmingų, psichotrauminių įvykių, gali tapti žalingu ir pradėti sekinti 

žmogaus psichiką ir organizmą bei mažinti darbingumą. Dėl streso gali kilti nerimas, įtampa, 

nuovargio jausmas, padidėti jautrumas bei dirglumas, sutrikti dėmesio koncentracija, atmintis ar net 

vidaus organų veikla. Relaksacijos/ savireguliacijos metodas profesinėje reabilitacijoje taikomas, 

kaip streso valdymo, skausmo įveikos, darbingumo, produktyvumo didinimo, adaptacinių savybių 

gerinimo priemonė. 

Organizavimo sąlygos: pratybos atliekamos ramioje aplinkoje, iki minimumo sumažinant 

išorinių dirgiklių poveikį (uždaromos durys, langai, išjungiami telefonai, kompiuteriai ir pan.). 

Patogiai įsitaisoma, pasirūpinama, kad kūno nevaržytų rūbai (jei reikia, atsisegamos marškinių 

sagos, kaklaraištis, nusiimami akiniai, pasirūpinama, kad į patalpą neužeitų kiti žmonės ir pan.) 

Pratybų metu naudojamas muzikinis (kai klausos sutrikimo laipsnis nežymus) fonas: 

tinkamiausia – lėto tempo, rami muzika su įvairių gamtos garsų intarpais. Grojant muzikiniam 

įrašui, psichologas pateikia relaksacijos tekstą. Tekstas sakomas lėtu, raminamu, įtaigiu tembru. 

Pratybos atliekamos užmerktomis akimis. 

Kurtiesiems naudojamos vizualinės priemonės. 

Rezultatų įvertinimas: taikytos technikos poveikis bei pasiektas lavinimo efektas per visą 

užsiėmimų ciklą vertinamas tris kartus – pratybų pradžioje (pirmojo užsiėmimo metu), pratybų 

ciklui įpusėjus (ketvirtojo arba penktojo užsiėmimo metu) bei jo pabaigoje (baigiamajame 

užsiėmime). Vertinami psichologinės, emocinės bei fiziologinės būklės parametrai. 
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Būklės pokyčiams įvertinti taikomas Psichologinės ir emocinės įtampos klausimynas, 

Fizinės įtampos klausimynas, Įtampos ir atsipalaidavimo įvertinimo metodika (pagal Vebster Dž.S. 

ir kt., 1984) bei pulso dažnio matavimas.   

 

2.3. Psichosocialinių įgūdžių lavinimas 

Tikslas – gerinti psichologinį prisitaikymą prie klausos negalios ir socialinę adaptaciją, 

lavinti psichosocialinius įgūdžius. 

Specialistai:  

 Psichologas; 

 Gestų kalbos vertėjas (pagal poreikį). 

Taikymo sritis:  

 kai dėl ankstesnėse raidos stadijose įgytos negalios nepakankamas socialinis ugdymas ar 

socialinis apleistumas; 

 skurdi asmens dabartinė socialinė aplinka; 

 kai klausos sutrikimą turintis asmuo vengia bendravimo kitais asmenimis; 

 nepakankami psichosocialiniai įgūdžiai, palyginus su pasirinktos profesijos 

reikalavimais (remiamasi palyginimo profiliu) arba psichosocialiniai įgūdžiai žemesni už vidutinius 

(remiamasi psichologinio įvertinimo išvadomis, sugebėjimų profiliu). 

Sprendžiant ar asmeniui reikalinga psichosocialinių įgūdžių lavinimo paslauga, vertinamos 

šios savybės: įgyvendinimas, sugebėjimas vadovauti, komunikabilumas, kritinis vertinimas, kritikos 

priėmimas, darbas komandoje, savarankiškumas, savikontrolė, nesėkmių toleravimas, paskata, 

prisitaikymas. Šias savybes ir įgūdžius galima sugrupuoti į tokias lavinimo kategorijas: 

pasitikėjimas savimi (įgyvendinimas, sugebėjimas vadovauti), savarankiškumas, bendravimas 

(komunikabilumas), darbas komandoje, konfliktų sprendimas (kritinis vertinimas, kritikos 

priėmimas), atsparumas stresui (savikontrolė, nesėkmių toleravimas), prisitaikymas prie 

negalios (prisitaikymas, paskata).  

Eiga: remiantis kliento socialinės apklausos anketa, duomenimis, gautais stebėjimo, 

individualaus pokalbio metu, standartizuotų metodų rezultatais, atsižvelgiant į trečiųjų asmenų 

(reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, tėvų, artimųjų) atsiliepimus bei kitus prieinamus 

duomenis, sprendžiama apie psichosocialinių įgūdžių lavinimo poreikį.  

Apibendrinus visus duomenis apie asmens psichosocialinius įgūdžius, užpildoma Išvada 

apie psichosocialinių įgūdžių lavinimo poreikį (8 priedas). Išvadoje atsispindi ne tik bendra 

psichosocialinių įgūdžių stoka, bet ir lavinimo poreikis pagal atskirus psichosocialinių įgūdžių 

modulius ar aktualias temas. 
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Psichosocialinių įgūdžių lavinimas remiasi trimis moduliais: savęs pažinimo, tarpasmeninio 

bendravimo, profesinio identiteto skatinimas.  

Planuojant psichosocialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimų ciklą, atsižvelgiama į grupės 

dalyvių poreikius. Reikėtų numatyti ir papildomus užsiėmimus: įvadinį (dalyvių susipažinimui, 

reikalingos dokumentacijos pildymui bei susipažinimui su programa) ir baigiamąjį užsiėmimą, 

kurio metu aptariami rezultatai, pildomos vertinimo formos. Kiekvienas užsiėmimas vedamas pagal 

iš anksto parengtą užsiėmimo planą (asmuo, turintis klausos sutrikimą, iš anksto yra 

supažindinamas su būsimu užsiėmimu, rašytine forma yra pateikiama pagrindinė informacija apie 

būsimą užsiėmimą (tema, turinys ir pan.), taip pat paaiškinami sudėtingesni terminai). 

Nustačius psichosocialinių įgūdžių lavinimo poreikį, asmeniui rekomenduojama dalyvauti 

Psichosocialinių įgūdžių lavinimo grupėje. Jam įteikiama informacinė medžiaga apie artimiausiu 

metu vykstančios grupės programą, laiką, vietą, dalyvavimo taisykles ir pan. (svarbu pateikti ir 

rašytinę informaciją).  

Po pirmojo/pirmųjų grupinių užsiėmimų specialistas (grupės vedantysis) kiekvienam 

dalyviui užpildo Socialinės adaptacijos pokyčių matavimo formoje pradinio įvertinimo skales (9 

priedas). 

Turinys:  

1. Savęs pažinimo modulis apima: 

 Išmokimą pastebėti ir vertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, savigarbos, 

pasitikėjimo savimi stiprinimą. 

 Susipažinimą su streso teorija ir praktinių jo įveikimo būdų pritaikymą. 

 Vidinių ir išorinių resursų panaudojimą prisitaikymui prie negalios. 

 Išanalizavimą, kaip asmuo elgiasi susidūręs su gyvenimo sunkumais ir kliūtimis. 

 Atvirumą pokyčiams. 

2. Tarpasmeninio bendravimo modulis apima: 

 Bendravimo procesą, verbalinę ir neverbalinę komunikaciją. 

 Konfliktus: priežastis, rūšis, reagavimo stilius, sprendimus – pozicijos ir interesų 

išsiaiškinimą. 

 Bendravimą ir bendradarbiavimą grupėje. 

 Komandinio darbo įgūdžių lavinimą. 

3. Profesinio identiteto skatinimo modulis apima: 

 Individualius profesinius interesus, sugebėjimą išsikelti asmeninius ir profesinius tikslus. 

 Savo negalios pristatymo dilemą. 

 Pasiruošimą pokalbiui su darbdaviu. 
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 Savęs pristatymą darbdaviui. 

Psichosocialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimų temos gali būti adaptuojamos remiantis 

individualiais asmenų poreikiais bei labai svarbu atkreipti dėmesį į klausos sutrikimus turinčių 

asmenų suvokimo, komunikavimo, sąvokų, terminų naudojimo gebėjimus. Užsiėmimai savo 

sudėtingumu turi būti prieinami klausos negalią turintiems asmenims. 

Psichosocialinių įgūdžių įvertinimo ir lavinimo užsiėmimų planų pavyzdžiai pateikiami 10 

priede.  

Trukmė. Bendra trukmė – 4 - 6 savaitės. Organizuojamas 8-12 užsiėmimų ciklas; susitikimų 

dažnis – 2-3 kartai per savaitę. Užsiėmimo trukmė- 1,5 valandos. 

Organizavimo sąlygos. Dalyvių grupės dydis: 4-8 asmenys. Pastaba: grupės dydis priklauso 

nuo dalyvių klausos negalios sunkumo; dalyvių su lengvesne klausos negalia gali būti daugiau, t.y. 

iki 8 asmenų, su sunkia negalia- mažiau. Kurčiųjų grupės dydis neturėtų viršyti 4 asmenų. Taikant 

grupinius užsiėmimus asmenims su sunkesniu klausos sutrikimu reikalingas gestų kalbos vertėjas. 

Patalpos turi būti tinkamos 4-8 dalyvių grupei sėdėti ratu, kad dalyviai galėtų geriau matyti 

ir girdėti vienas kitą. Pageidautina, kad visi ciklo užsiėmimai vyktų tuo pačiu dienos metu ir toje 

pačioje patalpoje 

Pažangos įvertinimas.Specialistai, dirbę su dalyvių grupe, po užsiėmimų ciklo užpildo 

Socialinės adaptacijos pokyčių matavimo formą (9 priedas). Palyginę pradinio ir galutinio 

socialinės adaptacijos matavimo rezultatus, įvertiname socialinės adaptacijos pokyčius, kurie 

atspindi psichosocialinių įgūdžių lavinimo paslaugos efektą. 

 

2.4. Motyvacijos ugdymas 

Tikslas – didinti motyvaciją socialinei, profesinei ir darbinei integracijai. 

Specialistai:  

 Psichologas; 

 Įdarbinimo vadybininkas; 

 Gestų kalbos vertėjas (kurtiesiems ir asmenims, turintiems labai žymų neprigirdėjimo 

laipsnį). 

Taikymo sritis: 

Motyvacijos ugdymo užsiėmimai skirti asmenims: 

 Stokojantiems motyvacijos dirbti; 

 Stokojantiems motyvacijos mokytis profesijos; 

 Neturintiems darbo patirties; 

 Ilgiau nei 10 metų nedirbusiems. 
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Motyvacijos ugdymo užsiėmimai nepritaikyti asmenims: 

 turintiems suvokimo sutrikimų; 

 turintiems priklausomybę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų; 

 turintiems psichinę ligą; 

 turintiems proto negalią; 

 nekalbantiems valstybine lietuvių kalba. 

Eiga: motyvacijos ugdymas gali vykti taikant skirtingus metodus, taip yra, motyvacijos 

ugdymas grupinių užsiėmimų metu bei motyvuojamasis pokalbis. Kurtiesiems ir labai žymų bei 

žymų neprigirdėjimo laipsnį turintiems asmenims gali būti taikomi grupiniai motyvacijos ugdymo 

užsiėmimai, šiems asmenims motyvuojamasis pokalbis nėra tinkamas metodas. Motyvuojamasis 

pokalbis gali būti taikomas tik nežymų neprigirdėjimo laipsnį turintiems asmenims.  

Asmens motyvacijos lygis yra nustatomas profesinių gebėjimų įvertinimo bei profesinio 

orientavimo ir konsultavimo etape. Duomenys motyvacijos įvertinimui gaunami Motyvacijos 

anketos (11 priedas) bei pusiau struktūruoto interviu pagalba (neprigirdintiesiems). Psichologas, 

esant poreikiui, pažymi asmens motyvacijos lygį pradinio motyvacijos įvertinimo skalėje 

(Motyvacijos pokyčių matavimo forma (12 priedas).  

Motyvacijos ugdymas grupinių užsiėmimų metu. 

Jei asmeniui rekomenduojami motyvacijos ugdymo užsiėmimai, jam siūloma užpildyti 

Motyvacijos įvertinimo anketą dalyviui (13 priedas). Kad duomenys būtų kuo objektyvesni, 

Motyvacijos įvertinimo anketą apie dalyvį užpildo ir su juo dirbantis specialistas (arba keli 

specialistai) (14 priedas). Tai gali būti psichologas, atvejo vadybininkas. 

Kiekvienas užsiėmimas vedamas pagal iš anksto parengtą užsiėmimo planą. Reikėtų 

numatyti ir papildomus užsiėmimus: įvadinį (dalyvių susipažinimui, reikalingos dokumentacijos 

pildymui bei susipažinimui su programa) ir baigiamąjį užsiėmimą, kurio metu aptariami rezultatai, 

pildomos vertinimo formos. 

Būsimam grupės dalyviui įteikiama informacinė medžiaga apie grupės užsiėmimų temas, 

laiką, vietą, dalyvavimo taisykles ir pan.  

Po pirmojo / pirmųjų grupinių užsiėmimų specialistai (grupės vedantieji) kiekvienam 

dalyviui užpildo Motyvacijos pokyčių matavimo formoje pradinio įvertinimo skales (12 priedas). 

Motyvacijos ugdymo užsiėmimų planų pavyzdžiai pateikiami 15 priede. 

Trukmė. Atsižvelgus į dalyvių poreikius, suplanuojamas iki 10 užsiėmimų ciklas. 

Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę, bendra trukmė – 1 mėn. Užsiėmimo trukmė- 1,5 valandos, 

išskyrus išvyką į darbo vietą. 

Organizavimo sąlygos. Dalyvių grupės dydis: 4-8 asmenys. 
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Patalpos turi būti tinkamos 4-8 dalyvių grupei sėdėti ratu, kad dalyviai galėtų geriau girdėti 

vienas kitą. Pageidautina, kad visi ciklo užsiėmimai vyktų tuo pačiu dienos metu ir toje pačioje 

patalpoje 

Pažangos įvertinimas. Kiekvienas grupės dalyvis baigiamajame užsiėmime (ar po 

užsiėmimų ciklo) pakartotinai užpildo Motyvacijos įvertinimo anketą dalyviui (13 priedas), dalyvio 

prašoma suteikti grįžtamąjį ryšį apie užsiėmimų asmeninę naudą. Užsiėmimų ciklo pabaigoje 

pakartotinai pateikiama ir Motyvacijos įvertinimo anketą specialistui (14 priedas). Galutines 

anketas sulyginus su pradinėmis anketomis, apibendrinus grupės vedėjų pastebėjimus, gaunami 

dalyvio motyvacijos darbui ir mokymuisi pokyčiai bei įvertinama psiekta pažanga. 

Specialistai, dirbę su dalyvių grupe, po užsiėmimų ciklo pakartotinai užpildo Motyvacijos 

pokyčių matavimo formą (12 priedas). Palyginę pradinio ir galutinio motyvacijos matavimo 

rezultatus, įvertiname motyvacijos pokyčius, kurie atspindi motyvacijos ugdymo paslaugos efektą. 

Motyvuojamasis pokalbis. Kaip jau buvo rašyta, šis metodas gali būti taikomas tik nežymų 

neprigirdėjimo laipsnį turintiems asmenims. Šis metodas taikomas remiantis metodiniu leidiniu 

„Motyvuojamasis pokalbis“ (VRC, 2010). 

 

2.5. Psichologo konsultacija  

Psichologo konsultacija gali būti taikoma tik sąlyginai, labiau tinka asmenims, turintiems 

nežymų neprigirdėjimo laipsnį. Kurtiesiems ir asmenims, kurių neprigirdėjimo laipsnis yra žymus 

arba labai žymus galima konsultaciją taikyti tik iš dalies. 

Tikslas – asmens psichologinių problemų išsiaiškinimas ir pagalbos, ieškant jų sprendimo, 

suteikimas. 

Specialistai:  

 Psichologas; 

 Gestų kalbos vertėjas (pagal poreikį). 

Taikymo sritys:  

Individualios psichologinės konsultacijos turėtų būti taikomos asmenims: 

 po patirto psichotrauminio įvykio, pvz., po sunkaus klausos pažeidimo;   

 padidėjusi savižudybės rizika; 

 pasireiškia nerimo sutrikimai, aukštas nerimo, įtampos, dirglumo lygis; 

 pasireiškia nuotaikos sutrikimai, depresija,  

 išgyvenami stiprūs menkavertiškumo, nesaugumo, bejėgiškumo, beviltiškumo, 

pasimetimo, baimės ir kiti negatyvūs jausmai; 

 būdingas išreikštas emocinis nestabilumas; 
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 pasireiškia potrauminio stresinio sutrikimo požymiai; 

 dėl įgytos klausos negalios bei jos sukeltų išgyvenimų, yra sumažėjęs atsparumas 

stresui; 

 dėl nuolat blogėjančio klausos būklės, gilėja depresyvi nuotaika ar stiprėja kiti 

disfunkciniai simptomai. 

Individualus psichologinis konsultavimas netaikomas, kai 

 intelektiniai gebėjimai yra labai žemi; 

 nepakankami gebėjimai savirefleksijai, negebėjimas žodžiais įvardinti savo ir kitų 

žmonių jausmų (aleksitimija), didelis asmenybės uždarumas; 

 būdingi suvokimo sutrikimai; 

 kontakto palaikymo problemos; 

 individualaus kontakto metu pasireiškia nerimas, įtampa; 

 būdingos netinkamos nuostatos psichologo ar psichologinio konsultavimo atžvilgiu;  

 pasireiškia priešiškumas, opoziciškumas, negatyvizmas, agresija; 

 būdingi išreikšti kognityvinių procesų (atminties, dėmesio, mąstymo) sutrikimai; 

 būdingi psichikos sutrikimai.  

Eiga: sprendžiant ar asmeniui reikalingos individualios psichologinės konsultacijos, 

remiamasi individualaus pokalbio, klausinėjimo (pokalbio metu asmens įvardintais patiriamais 

psichologiniais, emociniais ar tarpasmeninio pobūdžio sunkumais, varginančiais fiziologiniais 

simptomais ir kt.), stebėjimo metu gautais duomenimis, atsižvelgiant į trečiųjų asmenų 

(reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, artimųjų) atsiliepimus bei kitus prieinamus 

duomenis. Nustačius, jog psichologinės konsultacijos tikslingos, numatomas pradinis konsultacijų 

skaičius. 

Konsultavimo procesą sudaro trijų dalių struktūra - pradžia, darbo etapas ir pabaiga.  

Aptariant konsultavimo sąlygas, supažindinama, kaip vyksta pats konsultavimas, aptariama 

konsultacijų trukmė, susitikimų dažnumas, vieta. Bendroji konsultavimo trukmė aptariama 

konsultavimo eigoje. 

Aptariamas atsakomybės klausimas: psichologas atsakingas už pagalbos būdus (kaip padėti), 

konsultuojamasis atsako už darbo turinį (kame padėti). Tai aptariama jau pirmojo susitikimo metu. 

Svarbi konsultavimo pradžios užduotis – asmens  norus, lūkesčius, problemas išreikšti 

tikslais. Tikslai formuluojami konsultavimo pradžioje – paprastai tai pavyksta padaryti antrojo ar 

trečiojo susitikimo metu. Tikslai konsultavimo eigoje gali kisti, darbas su tikslais vyksta viso 

konsultavimo proceso metu.  
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Individualaus konsultavimo proceso struktūra. Siekiant išvengti prisirišimo prie vienos 

kurios nors konsultavimo teorinės orientacijos ar mokyklos, pasirinktas taikyti pats bendriausias 

konsultavimo struktūrinis modelis, pasiūlytas B.E.Gilliland ir bendr. (1989), vadinamas eklektišku. 

Šis sisteminis konsultavimo medelis atspindi universalius, bet kokios teorinės orientacijos 

psichologinio konsultavimo ar psichoterapijos bruožus. Jis apima 6 glaudžiai tarpusavyje susijusias 

stadijas: 

1. Problemos tyrimas. Tai – konsultavimo pradžia, šioje stadijoje psichologas pradeda 

kontaktuoti su konsultuojamuoju ir plėtoja abipusį pasitikėjimą; dėmesingai klausosi asmens, 

kalbančio apie savo sunkumus, rūpesčius, problemas; būna nuoširdus, empatiškas, rūpestingas, 

nevertinantis, nemanipuliuojantis; skatina konsultuojamąjį giliau tyrinėti savo problemas; fiksuoja 

jo jausmus, pasisakymų turinį, nežodines reakcijas.   

2. Dvimatis problemos apibrėžimas. Šioje stadijoje psichologas siekia tiksliai apibūdinti 

konsultuojamo asmens problemą, fiksuojant jos emocinius ir kognityvinius aspektus. Problema 

tikslinama, kol ją vienodai supranta konsultuojamasis ir konsultantas. Jeigu, apibrėžiant problemą 

atsiranda sunkumų, neaiškumų, grįžtama prie problemos tyrimo stadijos. 

3. Alternatyvų identifikacija. Šioje stadijoje iškeliamos ir aptariamos visos galimos 

problemos sprendimo alternatyvos. Psichologas skatina konsultuojamąjį įvardinti visus galimus 

pasirinkimus, kuriuos jis laiko tinkamais ir realiais. Taip pat padeda iškelti papildomas sprendimo 

alternatyvas (kurių neįžvelgė konsultuojamasis), tačiau neprimeta savo sprendimų.  Šiame etape turi 

būti atrastos tokios problemos sprendimo alternatyvos, kurias asmuo galėtų tiesiogiai panaudoti. 

4. Planavimas. Šioje stadijoje kritiškai įvertinamos iškeltos problemos sprendimo 

alternatyvos ir psichologas padeda žmogui nuspręsti, kurios iš jų tinkamiausios ir realistiškiausios, 

atsižvelgiant į jo ankstesnį patyrimą bei dabartinį pasirengimą keistis. Sudarant realistišką 

problemos sprendimo planą, konsultuojamajam padedama suprasti, kad ne visos problemos gali būti 

išspręstos – kai kurioms iš jų išspręsti reikia daug laiko, kai kurios gali būti tik iš dalies išspręstos, 

sumažinant jų destruktyvų, elgesį trikdantį poveikį.  

5. Veikla. Šioje stadijoje realizuojamas problemos sprendimo planas. Psichologas padeda 

konsultuojamajam nuspręsti, ką reikėtų atlikti, atsižvelgiant į realybę, laiką, emocines galimybes ir 

poreikius, taip pat suprasti, kad, siekiant tikslo, galimos nesėkmės, ir kad, nepaisant jų, svarbu 

rizikuoti ir toliau mėginti realizuoti problemos sprendimo planą. Visus savo veiksmus 

konsultuojamasis turi sieti su galutiniu tikslu. 

6. Įvertinimas ir grįžtamasis ryšys. Šioje stadijoje konsultuojamasis kartu su psichologu 

įvertina tikslo pasiekimo lygį (problemos įveikimo laipsnį), atsižvelgiant į kliento poreikius, bei 
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apibendrina pasiektus rezultatus. Prireikus patikslinamas problemos sprendimo planas. Iškilus 

naujoms ar giliau slypėjusioms problemoms, grįžtama prie ankstesnių konsultavimo stadijų. 

Konsultavimo stadijų išskyrimas yra labiau sąlygiškas, kadangi darbo eigoje jos susilieja, jų 

sąveika praktikoje yra gerokai sudėtingesnė negu pavaizduota schemoje. 

Metodas: psichologinis pokalbis. 

Trukmė: individuali konsultacija trunka apie 45-60 minučių. 

Standartinis psichologinių konsultacijų dažnumas – 1 kartas per savaitę (gali būti per 2 

savaites). Kadangi, konsultavimo pradžioje, būna sunku tiksliai numatyti bendrą konsultavimo 

trukmę (psichologas dar per mažai pažįsta konsultuojamąjį) – kiek gali prireikti konsultacijų 

numatytam rezultatui pasiekti – pradžiai galima paskirti 3-5 konsultacijas. Tikslesnis susitikimų 

skaičius įvertinamas bei aptariamas konsultavimo proceso eigoje.  

Organizavimo sąlygos: individualiom psichologinėm konsultacijom reikalinga atskira 

patalpa, pageidautina – su gera garso izoliacija, tinkama individualiam pokalbiui. 
 

Kriterijai paslaugos užbaigimui: individualios psichologinės konsultacijos baigiamos abiejų 

pusių – psichologo ir konsultuojamojo – sutarimu, kai: 

 konsultavimo pradžioje iškelti tikslai bei uždaviniai yra pasiekti – rezultatai atitinka 

apibrėžtus pokyčių kriterijus, numatyti pokyčiai yra įvykę ir tai rodo, kad tikslas yra pasiektas, 

problema išspręsta; 

 konsultuojamasis pradeda aiškiai suprasti savo problemas, kaip jas spręsti ir toliau gali 

su jomis tvarkytis savarankiškai; 

 konsultavimo eigoje iškilo gilesnės (sudėtingos) problemos, kurių sprendimas reikalauja 

ilgalaikės terapijos (pvz., pusės metų ar ilgesnio laikotarpio) ar kurių išsprendimui nepakanka 

turimos psichologo kompetencijos (tokiu atveju klientas nukreipiamas pas kitą konsultantą); 

 psichologo ir konsultuojamojo asmenybės skirtumai tokie dideli, kad tai kliudo palaikyti 

kontaktą, produktyviai dirbti (klientas turi būti nukreiptas pas kitą psichologą); 

 klientas dėl kokių nors priežasčių atsisako tęsti konsultavimą; 

 po kelių susitikimų su klientu prieinama prie išvados, kad konsultavimas neefektyvus ir 

yra maža tikimybė jį pakeisti produktyvia linkme. 

Konsultavimo pabaiga ir rezultatų įvertinimas: konsultavimas baigiamas abiejų pusių, 

psichologo ir konsultuojamo asmens, sutarimu – kai abu sutinka, jog konsultavimo tikslai yra 

pasiekti. Svarbu yra tinkamai užbaigti konsultavimo procesą (blogas užbaigimas gali sumenkinti 

gerus rezultatus). 

 

3. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai ir užsiėmimų plano koregavimas 
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Tikslas – stebėti/periodiškai vertinti psichologo užsiėmimų eigą, asmens pasiekimų 

dinamiką, išryškinti užsiėmimų eigoje kylančias problemas bei patikrinti, ar sėkmingai vykdomas 

individualaus darbo planas. Tuo atveju, jei užsiėmimų eigoje kliento pasiekimai nepakankami ar 

iškyla sunkumų dėl suplanuotų užsiėmimų vykdymo, koreguojamas psichologo užsiėmimų planas. 

Kitu atveju suplanuoti psichologo užsiėmimai tęsiami toliau 

Specialistai: psichologas. 

 

4. Asmens pasiekimų įvertinimas ir išvadų bei rekomendacijų parengimas  

Tikslas – įvertinti profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo etapo (suplanuotų 

psichologo užsiėmimų) metu asmens pasiektus rezultatus bei pateikti išvadas ir rekomendacijas. 

Specialistai:  

 Psichologas, pagal poreikį įdarbinimo vadybininkas. 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo etapo (suplanuotų psichologo 

užsiėmimų) pabaigoje psichologas įvertina kliento pasiektus rezultatus užsiėmimuose ir parengia 

išvadas ir rekomendacijas dėl asmens galimybių mokytis pasirinktos profesijos ir / ar dirbti 

konkretų darbą. 

Pildomi dokumentai:  

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo ataskaita (1 priedas). 
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4.2.4. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas socialinio poveikio priemonėmis 

4.2.4.1. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas socialinio poveikio priemonėmis 

algoritmas 

 
1. Socialinio darbuotojo 

paslaugų poreikio nustatymas ir 

paslaugų teikimo planavimas 

Socialinio darbuotojo 

paslaugų teikimo programa; 

Užsiėmimų tvarkaraštis 

Kliento socialinės apklausos 

anketa; Profesinių gebėjimų 

įvertinimo ataskaita; 

Profesinio orientavimo ir 

konsultavimo ataskaita. 

2. Socialinio darbuotojo 

užsiėmimų vykdymas 

2.1. Individuali socialinio 

darbuotojo konsultacija 

2.2. Socialinė konsultacija 

grupėje 

3. Reabilitacijos stebėsena/ 

tarpiniai įvertinimai ir socialinio 

darbuotojo užsiėmimų plano 

korekcija 

4. Asmens pasiekimų įvertinimas 

ir išvadų, rekomendacijų 

parengimas 

Socialinio darbuotojo 

paslaugų teikimo programa 

Užsiėmimų tvarkaraštis; 

Socialinės adaptacijos 

pokyčių matavimo forma 

Profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ ar naujų 

išugdymo ataskaita 

Profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ ar naujų 

išugdymo ataskaita 
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4.2.4.2. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas socialinio poveikio priemonėmis 

tvarkos aprašas 

 

1. Socialinio darbuotojo paslaugų poreikio nustatymas ir paslaugų teikimo planavimas 

Tikslas – nustatyti ir suplanuoti socialinio darbuotojo užsiėmimus, organizuoti ir 

koordinuoti profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo socialinio poveikio priemonėmis 

procesą. 

Specialistai: 

 socialinis darbuotojas; 

 atvejo vadybininkas. 

Eiga: remiantis psichosocialinių savybių įvertinimo rezultatais, socialinio darbuotojo ir kitų 

specialistų profesinių gebėjimų įvertinimo išvadomis, asmens socialinės apklausos duomenimis, yra 

nustatomas socialinio darbuotojo paslaugų poreikis. Jei asmeniui nėra nustatyto socialinio 

darbuotojo paslaugų poreikio, profesinių gebėjimų atkūrimo etape socialinio darbuotojo užsiėmimai 

neskiriami.  

Socialinis darbuotojas suplanuoja užsiėmimus (nurodo užsiėmimų pobūdį, laiką, trukmę ir 

pan.). Atvejo vadybininkas, suderinęs su socialiniu darbuotoju, užpildo asmeniui užsiėmimų 

tvarkaraštį (2 priedas), įrašydamas numatomų užsiėmimų datą, laiką ir vietą. Asmenį su klausos 

negalia būtina supažindinti su užsiėmimų tvarkaraščiu ir rašytiniame formate (kurtiesiems labai 

svarbios vaizdinės priemonės). 

Pastaba: socialinio darbuotojo paslaugų poreikis gali pasireikšti bet kuriuo profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo etapo metu. Tokiu atveju yra peržiūrimas kliento 

paskyrimų lapas ir, suderinus laiką bei paslaugų eiliškumą su kitais specialistais, paskiriamos 

socialinio darbuotojo konsultacijos. 

Pildoma dokumentacija:  

 Socialinio darbuotojo paslaugų teikimo programa (3 priedas); 

 Užsiėmimų tvarkaraštis (2 priedas). 

Susiję dokumentai:  

 Kliento socialinės apklausos anketa; 

 Profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita; 

 Profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaita. 

 

2. Socialinio darbuotojo užsiėmimų vykdymas 
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Tikslas – organizuoti asmeniui reikalingus ir tinkamus užsiėmimus socialinio poveikio 

priemonėmis, atsižvelgiant į reabilitacijos tikslus ir individualius asmens poreikius. 

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Asmuo gali dalyvauti individualiuose ar grupiniuose užsiėmimuose, arba gali būti derinami 

grupiniai ir individualūs užsiėmimai (atskirais atvejais asmuo gali dalyvauti grupiniuose 

užsiėmimuose individualiai numatyta tvarka, pvz.: tam tikro modulio ar temos užsiėmimuose). 

Asmenims su klausos negalia (kai yra labai žymus neprigirdėjimas ar kurtumas) grupiniuose 

užsiėmimuose svarbu, kad dalyvautų ir gestų kalbos vertėjas. Atsižvelgiant į asmens 

psichosocialines savybes ir socialinių problemų gilumą į užsiėmimus gali būti įtraukiami ir asmens 

šeimos nariai. 

 

2.1. Individuali socialinio darbuotojo konsultacija 

Tikslas – suteikti asmeniui socialinę pagalbą, sprendžiant jo socialines problemas ir gerinant 

socialinį funkcionavimą, atsižvelgiant į asmens poreikius ir profesinės reabilitacijos tikslus, 

suformuoti ir/ ar atkuri asmens prarastus socialinius įgūdžius. 

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Apibūdinimas: Individuali socialinio darbuotojo konsultacija, atsižvelgiant į kliento 

poreikius, reabilitacijos tikslus, gali būti dviejų tipų: 

 individualus konsultavimas; 

 informavimas. 

Kai problema identifikuojama ir nustatoma, jog ji susijusi ne tik su socialinių garantijų ar 

lengvatų informacijos stoka, bet su gilesnėmis socialinėmis problemomis, trukdančiomis asmens 

profesinei veiklai, susitariama su klausos negalią turinčiu asmeniu dėl individualaus konsultavimo. 

 

2.1.1. Individualus konsultavimas 

Tikslas: padėti asmeniui spręsti iškylančias socialines problemas bei įgalinti asmenį ateityje 

savarankiškai spręsti panašaus pobūdžio problemas. 

Specialistai:  

 socialinis darbuotojas; 

 gestų kalbos vertėjas (kai yra labai žymus neprigirdėjimas ar kurtumas, ir asmuo nekalba 

ir neskaito iš lūpų). 

Taikoma:  

 kai esamos socialinio pobūdžio problemos, trukdo profesinei veiklai ir pačiam asmeniui 

trūksta problemų sprendimo įgūdžių; 
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 skurdi asmens dabartinė socialinė aplinka ir asmuo nežino, kaip spręsti su socialine 

aplinka susijusias problemas; 

 sunkumai prisitaikant prie besikeičiančių mokymosi/ darbo sąlygų. 

Eiga: remiantis profesinių gebėjimų įvertinimo metu surinktais duomenimis apie asmenį 

(Kliento socialinės apklausos anketa ir kt. dokumentai), individualaus pokalbio su asmeniu, 

stebėjimo metu gautais duomenimis bei atsižvelgiant į trečiųjų asmenų (reabilitacijos specialistų, 

profesijos mokytojų, tėvų, kitų artimųjų) atsiliepimus ir kitus prieinamus dokumentus, nustatomas 

individualaus konsultavimo poreikis. 

Socialinio darbuotojo konsultavimo procesą sudaro: 

1. Kontakto su asmeniu užmezgimas. Siekiant efektyvaus socialinių problemų sprendimo 

ir asmens kompetencijų ugdymo labai svarbus ryšio su asmeniu užmezgimas. Pirmojo susitikimo 

metu reikia supažindinti asmenį kaip vyks susitikimai, kur jie vyks, kokia trukmė ir dažnumas, 

kokios yra konfidencialumo ribos, turi būti atsakyta į asmeniui kylančius klausimus apie socialinio 

darbuotojo teikiamas konsultacijas ir pan. Socialiniam darbuotojui svarbu suteikti asmeniui 

patogumo, pasitikėjimo jausmus, kalbėti aiškiai, lėtai, trupai, pasitikslinti ar asmuo tikrai suprato 

tai, kas buvo pasakyta. 

2. Probleminės situacijos tyrimas ir analizė, problemos nustatymas ir apibrėžimas. Šio 

etapo metu yra išsiaiškinama, kokia yra asmens problema, ji turi būti apibrėžiama taip, kad būtų 

aiški ir pačiam asmeniui. Taip pat labai svarbu, kad problema būtų įvardinta aiškiai, nes jei ji lieka 

neaiški, sunku tinkamai parinkti intervencijos būdą ir pasiekti rezultatą. Šio etapo metu galima 

pasitelkti vaizdines priemones, užrašyti iškeltas problemas. 

3. Tikslų ir uždavinių nustatymas. Čia su asmeniu yra susitariama, koks yra tikslas ir ko 

yra siekiama jį įgyvendinus. Tikslai turi būti aiškūs, konkretūs, pasiekiami, apibrėžti laike. Taip pat 

turi būti aiškiai apibrėžta, kokių veiksmų reikia imtis, kad iškelti tikslai būtų pasiekti. Taigi, turi 

būti aiškiai apibrėžta, ką reikia daryti, kas tai turi daryti ir kaip tai daryti. Jei yra numatoma, kad 

klausos negalią turintis asmuo, turi atlikti tam tikrus veiksmus už profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančios institucijos ribų, reikia numatyti, ar asmuo gali pats savarankiškai tai padaryti, ar jam 

reikės gestų kalbos vertėjo pagalbos ir kas galėtų šią paslaugą suteikti. 

4. Individualaus veiksmų plano sudarymas (pagal poreikį). Esant žemiems asmens 

planavimo gebėjimams sudaromas individualus asmens veiksmų planas. Planas turi būti rengiamas 

surinkus visą reikiamą informaciją apie asmenį ir įvertinus jo situaciją. Rengiant planą svarbu 

atsakyti į tokius klausimus kaip: kokia yra problema, kiek yra pasiruošta problemos sprendimui, 

kokie yra ištekliai problemai spręsti ir pan. Labai svarbu, kad planas būtų specifiškas (atsižvelgiama 

ir į problemos, ir į klausos sutrikimo pobūdį) bei lankstus (tai yra, reikia būti pasiruošusiam keisti 
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planą keičiantis asmeniui ir/ ar jo situacijai). Plane turi atsispindėti tikslai, laikas, užduotys, 

numatyti konkretūs intervencijos žingsniai. Sudaryto individualaus veiksmų plano užrašymas gali 

būti kaip pagalbinė priemonė asmenims, turintiems klausos negalią, suprasti ir įgyvendinti 

numatytus tikslus ir uždavinius.  

5. Problemos sprendimas. Šio etapo metu imamasi įgyvendinti numatytus tikslus ir 

uždavinius. Čia labai svarbus paties asmens aktyvus veikimas. Socialinis darbuotojas skatina 

aktyvius asmens veiksmus ir vaidmenis, kurie skatina problemos sprendimą. 

6. Pasiektų rezultatų įvertinimas. Socialinis darbuotojus su asmeniu aptaria ir analizuoja, 

ar pavyko pasiekti išsikeltus tikslus ir uždavinius, ko nepavyko pasiekti ir kodėl, kokie tolimesni 

žingsniai
1
. 

Tokia yra loginė konsultavimo seka, tačiau kartais ši tvarka susipina, todėl visas proceso 

dalis reikia nuolat turėti galvoje, pvz., vertinimas tęsiasi visą procesą, nuolat būtina atsižvelgti į 

asmens ir jo situacijos pokyčius. Apibendrintai socialinį konsultavimą galima suskirstyti į tris 

etapus: problemos nustatymas, problemos sprendimo vykdymas ir veiklos užbaigimas. 

Turinys:  

Konsultavimas – tai socialinio darbuotojo ir asmens tarpasmeninė sąveika, kai kartu 

analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų. 

Konsultavimu siekiama asmens situacijos pokyčio, veiksmingo problemų sprendimo. 

Konsultuodamas socialinis darbuotojas analizuoja asmens situaciją ir pateikia alternatyvius 

problemos sprendimo būdus. Konsultuojant turi būti kreipiamas dėmesys į tai, kaip asmuo įsisavina 

gaunamą informaciją, kartu su asmeniu ieškoma problemos sprendimo būdų. Socialinis darbuotojas 

padeda asmeniui susivokti iškilusiose socialinėse problemose, ieško galimų problemos sprendimo 

būdų, tačiau asmens nemoko, nekontroliuoja, siekia asmenį įgalinti patį spręsti problemas. 

Konsultavimas gali būti bendrojo pobūdžio ir specialusis. Bendrojo pobūdžio konsultavimas 

reiškia, kad socialinis darbuotojas susiduria su labai plačiu problemų spektru ir konsultuodamas 

stengiasi išskirti esmines problemas ir padėti jas spręsti. Specialusis konsultavimas – orientuotas tik 

į tam tikrų socialinių problemų sprendimą. Socialinio konsultavimo metodika pasižymi tuo, kad 

taikomos įvairios konsultavimo technikos (pvz., aktyvus klausymasis, refleksija, konfrontavimas ir 

pan.). Taigi individualaus konsultavimo užduotis – sustiprinti asmens kompetencijas, kad pats 

asmuo galėtų išspręsti kylančias problemas, lavinti asmens planavimo, problemų sprendimo, 

įgyvendinimo, savikontrolės, savarankiškumo, prisitaikymo įgūdžius. Svarbiausi yra kliento 

individualūs pranašumai ir kompetencija, kurie jam suteikia galių įveikti sunkumus ir kuriuos 

reikėtų sutelkti stengiantis nugalėti dabarties ir ateities problemas. 

                                                 
1
 Pagal Gvaldaitė L., Švedaitė B. Socialinio darbo metodai, 2005 ir Socialinis darbas: profesinės veiklos įvadas, 2004. 
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Kriterijai paslaugos užbaigimui:  

 konsultavimo pradžioje iškelti tikslai bei uždaviniai yra pasiekti. Asmuo gali numatyti ir 

parengti konkrečių veiksmų planą bei imasi žingsnių šio plano įgyvendinimui; gali pasinaudoti 

socialinio darbuotojo suteiktomis žiniomis; 

 asmuo pradeda aiškiai suprasti savo problemas, kaip jas spręsti ir toliau gali su jomis 

tvarkytis savarankiškai; 

 konsultavimo eigoje iškilo sudėtingos problemos, kurių sprendimas reikalauja ilgalaikių 

veiksmų bei kitų institucijų pagalbos. 

Trukmė: 1-2 kartai per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė iki 1,5 val. Mažiausiai 3 

konsultacijos. Nustatant konsultacijų skaičių, atsižvelgiama į: 

 kliento išsilavinimą; 

 turimas žinias socialinių problemų sprendimo srityje; 

 suvokimą; 

 patirtį; 

 problemos gilumą; 

 savarankiškumą; 

 gebėjimą spręsti iškilusias socialines problemas. 

Organizavimo sąlygos: Individualioms socialinio darbuotojo konsultacijoms reikalinga 

atskira patalpa, pageidautina – su gera garso izoliacija, tinkama individualiam pokalbiui. 

Pildomi dokumentai: Socialinio darbuotojo paslaugų teikimo programa (3 priedas).  

Susiję dokumentai: Kliento socialinės apklausos anketa, profesinių gebėjimų įvertinimo 

ataskaita, profesinio orientavimo ir konsultavimo ataskaita ir kt. 

 

2.1.2. Informavimas 

Tikslas: suteikti asmeniui informaciją apie socialines garantijas bei lengvatas, siekiant 

asmenį įgalinti pasinaudoti savo teisėmis bei socialinėmis garantijomis.  

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Taikoma, kai trūksta žinių ar įgūdžių šiomis žiniomis pasinaudoti: 

 dėl socialinių lengvatų bei garantijų neįgaliesiems teikimo; 

 dėl transporto lengvatų ir techninės pagalbos priemonių; 

 dėl būsto pritaikymo, gyvenamojo ploto įsigijimo lengvatų; 

 dėl mokymosi ir darbo lengvatų; 

 dėl socialinių išmokų skyrimo ir kt. 
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Eiga: individualus informavimas yra skiriamas, kai asmuo kreipiasi ieškodamas 

informacijos; remiantis kliento socialinės apklausos anketa, duomenimis, gautais stebėjimo, 

individualaus pokalbio metu; atsižvelgiant į trečiųjų asmenų (reabilitacijos specialistų, profesijos 

mokytojų, tėvų, artimųjų) atsiliepimus bei kitus prieinamus duomenis.  

Minimalus informavimo paslaugų skaičius – 3 informavimo paslaugos. Pirmiausia yra 

užmezgamas kontaktas su asmeniu, susipažįstama su jo problema (kokios informacijos trūksta 

asmeniui). Antros informavimo paslaugos metu, asmuo supažindinamas su problemos sprendimo 

būdais (supažindinant jį su įstatymu, kuris asmeniui tuo metu aktualus problemų išsprendimui, bei 

pateikiant įstatymų santraukas, nuorodas, kur juos gali rasti, ar nurodant reikiamos institucijos 

kontaktus ir veiklos sritis ir pan.). Paskutinis etapas – aptariamas problemų sprendimo 

įgyvendinimas (kaip sekasi gautą informaciją  panaudoti, ką pavyko nuveikti) bei pasiektų rezultatų 

įvertinimas bei apibendrinimas.  

Turinys:  

Informavimas – tai reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą, socialines garantijas 

suteikimas. Individualios informavimo paslaugos, asmeniui turinčiam klausos negalią, turi būti 

orientuotos individualiai į asmenį bei jo problemą. Tačiau galima išskirti ir bendrus uždavinius, 

kurie yra aktualūs dirbant su šią negalę turinčiais asmenimis: 

 paskatinti savarankiškai spręsti iškilusias socialines problemas; 

 skatinti iniciatyvumą ir atvirumą sprendžiant problemas; 

 nurodyti, kur galima rasti informacijos socialiniais klausimais;  

 lavinti socialinius įgūdžius ir gebėjimus surasti tinkamą informaciją konkrečiu atveju. 

Asmeniui suteikti informaciją apie socialines garantijas bei lengvatas, socialinių paslaugų 

teikimą reikia ne tik žodžiu, bet ir raštu nurodant įstatymus, lengvatų, taikomų asmenims su negalia, 

santraukas ir pan. Asmenims, turintiems klausos negalią, svarbu, kad tekstas būtų pateiktas aiškiai, 

struktūruotai, nesudėtingais sakiniais, neperkrautas įvairiais terminais. Taip pat tikslinga klausos 

negalią turinčius asmenis supažindinti su socialinėje srityje naudojamomis sąvokomis, 

apibrėžimais, trumpai, aiškiai, paprastai įvardinti ką reiškia tam tikri terminai ir kuo jų supratimas 

svarbus. Informavimo paslaugų teikimui svarbu pasitelkti ir vaizdines priemones (lenteles, grafikus 

ir pan.). Siekiant asmenų su klausos negalia savarankiškumo svarbu ne tik suteikti reikiamą 

informaciją, bet ir mokyti, kaip ir kur reikiamą informaciją susirasti savarankiškai, kaip gauta 

informacija pasinaudoti. 

Šių paslaugų teikimo metu lavinamos tokios asmens savybės kaip: prisitaikymas, 

planavimas, problemų sprendimas, įgyvendinimas, savikontrolė, nesėkmių toleravimas, 

savarankiškumas, paskata.  
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Kriterijai paslaugos užbaigimui: 

 asmuo išmoko savarankiškai spręsti iškilusias socialines problemas, gali pasinaudoti 

socialinio darbuotojo suteiktomis žiniomis;  

 geba savarankiškai susirasti reikiamą socialinio pobūdžio informaciją. 

Trukmė: 1-2 kartai per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė iki 1 val. Mažiausiai 3 

informavimo paslaugos. Nustatant individualus informavimo paslaugų skaičių, atsižvelgiama į: 

 asmens išsilavinimą; 

 turimas žinias socialinių problemų sprendimo srityje; 

 suvokimą; 

 patirtį; 

 savarankiškumą; 

 ar moka naudotis internetu. 

Organizavimo sąlygos. Individualioms socialinio darbuotojo konsultacijoms reikalinga 

atskira patalpa, pageidautina – su gera garso izoliacija, tinkama individualiam pokalbiui. 

Pildomi dokumentai: Socialinio darbuotojo paslaugų teikimo programa (3 priedas).  

Susiję dokumentai: Kliento socialinės apklausos anketa. 

Priemonės ir įranga: kompiuteris. 

 

2.2. Socialinė konsultacija grupėje  

Tikslas – gerinti socialinį prisitaikymą ir socialinę adaptaciją, lavinti ir atkurti asmens 

psichosocialinius įgūdžius (įgyvendinimą, komunikabilumą, kritikos priėmimą, darbą komandoje, 

savarankiškumą, nesėkmių toleravimą, paskatą, prisitaikymą, problemų sprendimą).  

Specialistai:  

 socialinis darbuotojas; 

 gestų kalbos vertėjas (kai yra labai žymus neprigirdėjimas ar kurtumas, ir asmuo nekalba 

ir neskaito iš lūpų).. 

Taikymo sritis: 

 kai nepakankama asmens socialinė adaptacija dėl klausos negalios; 

 vengimas būti su tais, kurie neturi klausos negalios, skurdi asmens dabartinė socialinė 

aplinka; 

 nepakankami psichosocialiniai įgūdžiai, palyginus su pasirinktos profesijos 

reikalavimais (remiamasi palyginimo profiliu) arba psichosocialiniai įgūdžiai žemesni už vidutinius 

(remiamasi sugebėjimų profiliu); 
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 keičiasi asmens socialinis statusas, pvz.: pensiono gyventojas rengiasi savarankiškam 

gyvenimui. 

Sprendžiant ar asmeniui reikalinga socialinės konsultacijos grupėje, analizuojamos šios 

standartizuotu metodu vertinamos ir apibrėžiamos savybės: Įgyvendinimas, komunikabilumas, 

kritikos priėmimas, darbas komandoje, savarankiškumas, nesėkmių toleravimas, paskata, 

prisitaikymas, problemų sprendimas. Išanalizavus surinktus duomenis apie aptartas asmens 

psichosocialines savybes, sprendžiama apie socialinės konsultacijos grupėje poreikį.  

Eiga: remiantis kliento socialinės apklausos anketa, duomenimis, gautais stebėjimo, 

individualaus pokalbio metu, atliekant savybių įvertinimą standartizuotais metodais, atsižvelgiant į 

trečiųjų asmenų (reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, tėvų, artimųjų) atsiliepimus bei 

kitus prieinamus duomenis, sprendžiama apie socialinės konsultacijos grupėje poreikį. Asmenys, 

turintys klausos negalią, dažnai yra linkę į izoliaciją, vengimą būti su tais, kurie neturi klausos 

negalios, todėl šiems asmenims svarbu dalyvauti ir grupiniuose užsiėmimuose.  

Nustačius socialinių konsultacijų grupėje poreikį, asmeniui įteikiama rašytinė informacinė 

medžiaga apie artimiausiu metu vykstančios grupės programą, laiką, vietą, dalyvavimo taisykles ir 

pan. Taip pat prieš kiekvieną užsiėmimą klausos negalią turintis asmuo supažindinamas su būsima 

tema, sudėtingesniais terminais, sąvokomis (jei jie bus naudojami grupinių užsiėmimų metu). 

Planuojant socialines konsultacijas grupėje, svarbu atsižvelgiama į grupės dalyvių poreikius. 

Kiekvienas užsiėmimas vedamas pagal iš anksto parengtą užsiėmimo planą (16 priedas). Reikėtų 

numatyti ir papildomus užsiėmimus: įvadinį (dalyvių ir vedančiojo susipažinimui, susipažinimui su 

programa) ir baigiamąjį užsiėmimą, kurio metu aptariami rezultatai.  

Po pirmojo/pirmųjų grupinių užsiėmimų grupės vedantysis kiekvienam dalyviui užpildo 

Socialinės adaptacijos pokyčių matavimo formoje pradinio įvertinimo skales (9 priedas). Šios 

skalės pildomos ir po užsiėmimų ciklo, kad būtų galimybė palyginti socialinės adaptacijos 

pokyčius. 

Svarbu laikytis tam tikrų bendravimo principų, kai grupėje dalyvauja kurčias ar žymiai, 

labai žymiai neprigirdintis asmuo, arba bendravimas vyksta padedant gestų kalbos vertėjui (žr. 

Metodikos I dalį „Profesinių gebėjimų įvertinimo psalugos teikimas“ / skyrių“ aplinkos 

pritaikymas).  

Kai asmeniui rekomenduojama lavinti daugiau psichosocialinių savybių, tuomet yra 

derinami socialinio darbuotojo ir psichologo užsiėmimai (žr. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar 

naujų išugdymas psichologinio poveikio priemonėmis / Psichosocialinių įgūdžių lavinimas). 

Trukmė: bendra trukmė – 4 - 6 savaitės. Organizuojamas 6-8 užsiėmimų ciklas; susitikimų 

dažnis – 1-2 kartai per savaitę. Užsiėmimo trukmė iki 1,5 valandos. 
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Organizavimo sąlygos: dalyvių grupės dydis: 4-8 asmenys. Pastaba: grupės dydis priklauso 

nuo dalyvių klausos negalios sunkumo; dalyvių su lengvesne klausos negalia gali būti daugiau, t.y. 

iki 8 asmenų, su sunkia negalia – mažiau. Kurčiųjų grupės dydis neturėtų viršyti 4 asmenų, arba 

didesnei dalyvių grupei reikalingas antras grupės vedantysis ar pagalbininkas. 

Patalpos turi būti tinkamos 4 - 8 dalyvių grupei sėdėti ratu. 

 

3. Reabilitacijos stebėsena/ tarpiniai įvertinimai ir socialinio darbuotojo užsiėmimų 

plano korekcija 

Tikslas – stebėti/periodiškai vertinti socialinio darbuotojo užsiėmimų eigą, siekiant 

užtikrinti maksimalų profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo rezultatą.  

Stebėjimo metu socialinis darbuotojas įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka asmens 

poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai tikslai, kaip reikia koreguoti planą tam, kad jis maksimaliai 

atitiktų asmens poreikius. Jei pasiekti rezultatai atitinka tikslus, paslauga toliau teikiama pagal 

planą. Jei tarpinio vertinimo rezultatai yra žemesni/aukštesni už numatytus tikslus – individualus 

planas yra koreguojamas. 

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Pildomi dokumentai: 

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo ataskaita (1 priedas). 

 

4. Asmens pasiekimų įvertinimas ir išvadų, rekomendacijų parengimas 

Tikslas – įvertinti profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo socialinėmis 

priemonėmis metu asmens pasiektus rezultatus ir pateikti išvadas. 

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Galutinis asmens vertinimas atliekamas paslaugos teikimo pabaigoje, siekiant įvertinti 

asmens pasiekimus individualaus plano vykdymo metu. Rezultatai palyginami su tikslais ir 

uždaviniais, pateikiamos išvados ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų. 

Pildomi dokumentai: 

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo ataskaita (1 priedas).  
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4.2.5. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas darbo imitavimo poveikio 

priemonėmis 

4.2.5.1. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas darbo imitavimo poveikio 

priemonėmis algoritmas 

 

 

1. Darbo imitavimo pratybų 

paslaugų poreikio nustatymas ir 

planavimas 

Profesinių gebėjimų 

įvertinimo ataskaita, 

profesinio orientavimo ir 

konsultavimo ataskaita, 

individuali profesinės 

reabilitacijos programa 

2. Darbo imitavimo pratybų 

vykdymas 

3. Reabilitacijos stebėsena/ 

tarpiniai įvertinimai ir darbo 

imitavimo pratybų plano 

korekcija 

4. Darbo imitavimo pratybų 

rezultatų įvertinimas ir išvadų, 

rekomendacijų parengimas 

Profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ ar naujų 

išugdymo ataskaita 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

240 

4.2.5.2. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas darbo imitavimo poveikio 

priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Darbo imitavimo pratybų paslaugų poreikio nustatymas ir planavimas 

Tikslas – teisingai parinkti ir suplanuoti darbo imitavimo pratybas, atitinkančias klausos 

negalią turinčio kliento gebėjimų trūkumą pasirinktai veiklai, optimalius darbo krūvius, darbo laiką 

ir pertraukas, išmokyti ergonomiškų darbo technikų, spręsti dėl darbo vietos pritaikymo tikslingumo 

bei galimybių. 

Specialistai: kineziterapeutas, ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos 

mokytojas. 

Eiga: darbo imitavimo paslauga yra teikiama tiems klausos negalią turintiems profesinės 

reabilitacijos programos dalyviams, kuriems būtina atkurti funkcinį pajėgumą bei darbo įgūdžius, 

būtinus atlikti konkretų darbą ir/ar įgyti atitinkamą profesiją. Darbo imitavimo pratyboms yra 

nukreipiami asmenys, remiantis specialistų rekomendacijomis, parengtomis pasibaigus profesinių 

gebėjimų įvertinimo bei profesinio orientavimo ir konsultavimo etapui. Jei asmeniui nėra nustatyto 

darbo imitavimo paslaugų poreikio, profesinių gebėjimų atkūrimo etape darbo imitavimo pratybos 

neskiriamos.  

Susiję dokumentai: profesinių gebėjimų įvertinimo ataskaita, profesinio orientavimo ir 

konsultavimo ataskaita, individuali profesinės reabilitacijos programa. 

 

2. Darbo imitavimo pratybų vykdymas 

Tikslas – atkurti ir/ar išugdyti klausos negalią turinčio kliento pagrindinius ir profesinius 

gebėjimus, atsižvelgiant į pasirinktą profesiją ar darbinę veiklą ir asmens trūkstamus bendruosius 

gebėjimus pasirinktai veiklai ir pritaikant darbo aplinką, metodus pagal klausos negalios specifiką. 

Specialistai: kineziterapeutas, ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos 

mokytojas, gestų kalbos vertėjas. 

Eiga: darbo imitavimo pratybų tikslai, trukmė, priemonės priklauso nuo to, kokias funkcijas 

reikia lavinti, taip pat nuo šių funkcijų pažeidimo stiprumo. Darbo imitavimo pratimai parenkami 

atsižvelgiant į kliento funkcinio pajėgumo vertinimo rezultatus, gebėjimų ir reikalavimo profilių 

lyginimą. Pratimai turi būti kuo tiksliau pritaikyti būsimai darbo vietai. Tam, kad klientas aktyviai 

domėtųsi ir dalyvautų programoje, specialistų komanda turi pateikti pastangų reikalaujančias, 

įdomias darbo užduotis. Klientui įdomiausios yra tos užduotys, kurios reikalauja pasiekti tam tikrą 

tikslą. Svarbiausia, kad klientas teisingai suprastų jam pateikiamą užduotį, todėl kurtiesiems, 

negebantiems skaityti iš lūpų, bet mokanties gestų kalbą, bendrauti padeda gestų kalbos vertėjas. jei 
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gestų kalbos vertėjas nėra reikalingas, tuomet profesinės reabilitacijos specialistas turi kuo aiškiau 

pateikti užduotį ją pademonstruodamas patas atrba pateikdamas kitą vaizdinę medžiagą: vaizdo 

įrašą, užduoties instrukcijas, schemas ir pan.  

Darbo imitavimo metu kreipiamas dėmesys į: 

 Abipusį bendradarbiavimą; 

 Savarankiškumo ugdymą; 

 Motyvacijos didinimą; 

 Tinkamą darbo krūvių parinkimą ir darbų saugą; 

 Tinkamą darbo rėžimo parinkimą ir pan. 

Darbo stotelės 

Darbo imitavimo pratybos gali būti atliekamos organizuojant darbo stoteles. Darbo stotelės 

skirstomos į standartizuotąsias ir specialiąsias. Standartizuotos darbo imitavimo stotelės yra 

įrengtos stacionariai, pritaikytos įvairių profesinių gebėjimų/funkcijų lavinimui. Darbo stotelės 

privalo imituoti kliento darbo komponentus (pvz. stūmimą, traukimą, nešimą, kėlimą, darbą 

atsisėdus ir pasilenkus į priekį, darbą pakeltomis rankomis virš galvos ir t. t.). Stebint fizinį 

užduoties atlikimą darbo imitavimo pratybų metu reikėtų atkreipti dėmesį ir į tokias asmens 

savybes, kaip atidumas, kruopštumas, reakcija į netikėtas situacijas, gebėjimą organizuoti savo 

darbą, prisitaikymo prie situacijos greitį ir kitas psichines savybes, galinčias daryti įtaką asmens 

darbo kokybei vėliau, jau mokymosi ir darbo darbovietėje metu. 

Kai darbo imitavimas atliekamas su kineziterapinėmis priemonėmis, metodas taikomas 

kineziterapijos salėje ir yra kontroliuojamas kineziterapeuto. Čia yra lavinami tiek pagrindiniai, tiek 

profesiniai įgūdžiai. Pavyzdžiui, pagrindiniai darbo įgūdžiai, lavinami kineziterapijos salėje, gali 

būti fizinė ištvermė, sąnarių judrumas, raumenų jėga. Profesiniai įgūdžiai, lavinami kineziterapijos 

salėje, yra stūmimas, traukimas, pusiausvyra, lipimas kopėčiomis ir kt.  

Kai darbas imituojamas su ergoterapijos priemonėmis, asmuo treniruojasi ergoterapijos 

kabinete prižiūrimas specialisto. Čia taip pat lavinami pagrindiniai įgūdžiai: plaštakos ir pirštų jėga, 

sąnarių judrumas, naudojamos ergoterapijos kabineto priemonės.  

Tam, kad būtų galima tiksliai sukurti standartinę situaciją, būtina atsižvelgti į šiuos 

aspektus: 

 Darbo imitavimo pratybų  tikslas; 

 Dizainas/apipavidalinimas; 

 Medžiagos/priemonės; 

 Matavimo dydžiai; 

 Palyginamieji dydžiai; 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

242 

 Aiškių, klientams suprantamų instrukcijų pateikimas; 

 Sunkumo laipsnio modifikacijos variantai. 

Standartizuotųjų darbo stotelių pavyzdžiai: 

 Rūšiavimo stotelė; 

 Varžtų stovas ir kt. 

Standartizuotosios darbo stotelės nėra skirtos tik tam tikram darbui atlikti, jas galima 

universaliai pritaikyti pagrindiniams darbo įgūdžiams lavinti. 

Specialiųjų darbo imitavimo stotelių pavyzdžiai: 

 Kartoninių dėžių tunelis, kuriame imituojamas realaus pločio bei gylio vėdinimo šachtų 

įrengimas; 

 Ėjimas siauru suoliuku su svoriais ar be jų, imituojant padavėjo darbą salėje ir kt. 

Darbo imitavimo pratybų metų vyksta mokymai apie ergonomines darbo sąlygas ir 

priemones, kartu dirbantys specialistai konsultuoja klientą saugaus darbo klausimais. Ergonomiškų 

darbo technikų mokymas yra esminė dalis, kad būtų išvengta naujų ar pakartotinų sužeidimų ir 

esant skausmui. Saugaus ir ergonomiško darbo technikų moko komandos nariai, dirbantys tuo metu 

su klientu: kineziterapeutas, ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas 

(metodas taikomas remiantis metodiniu leidiniu „Darbo imitavimo metodas“, 2008). 

Darbo imitavimas praktinio mokymo klasėje 

Profesijos mokytojas, atsižvelgdamas į praėjusių etapų išvadas ir rekomendacijas, sudaro 

sąlygas asmeniui atlikti darbines veiklas, realiai darbo vietai artimoje aplinkoje. Darbo imitavimas 

atliekamas praktinio mokymo klasėse. 

Darbo imitavimo tikslas ne tik atkurti ir / ar išugdyti naujus gebėjimus, bet ir kartu įvertinti 

su kokiais sunkumais asmuo, turintis klausos sutrikimą, susiduria realioje darbo aplinkoje. Atliekant 

darbo imitavimą parenkamas tinkamas darbo krūvis, kuris palaipsniui yra vis sunkinamas. 

Profesijos mokytojas nuolat vertina ir koreguoja atliekamas užduotis atsižvelgdamas į kliento 

pažangą arba regresą. 

Klausos negalę turintiems asmenims, rekomenduotina taikyti  papildomas technologinio bei 

informacinio poveikio priemones (pvz., vizualinės priemonės: schemos, lentelės ir pan.). Profesijos 

mokytojas moko naudotis informacine ir komunikacine technika, kurios gali palengvinti tam tikro 

darbo atlikimą. 

 

 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

243 

3. Reabilitacijos stebėsena/ tarpiniai įvertinimai ir darbo imitavimo pratybų plano 

korekcija 

 

Tikslas: nuolat stebėti ir įvertinti asmens pasiekimus darbo imitavimo pratybų metu siekiant 

kokybiško profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo. 

Specialistai: kineziterapeutas, ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos 

mokytojas. 

Eiga: labai svarbu darbo imitavimo metu nustatyti kas savaitinius tikslus ir gebėti įvertinti 

pažangą kiekybiškai. Galima palyginti kliento rezultatus su sveikų žmonių, kolegų arba panašių 

biosocialinių sutrikimų klientų grupių rezultatų vidurkiais. Galima vertinti kliento padarytų klaidų 

skaičių metodo atlikimo pradžioje, pabaigoje ir jo eigoje arba užduoties atlikimą per laiko vienetą. 

Efektyvu, kai klientas pats savarankiškai gali išmatuoti savo darbo rezultatus ir kartu su specialistu 

nusistatyti tikslus kitai savaitei. 

Po stebėsenos iš gautų rezultatų nusprendžiama, ar klientui tikslinga tęsti darbo imitavimo 

pratybas ir kokiomis priemonėmis. Jei vykdymo metu sudarytomis pratybomis nepasiektas 

maksimalus rezultatas dėl konkretaus neatitikimo, programa koreguojama ir toliau vykdoma. 

 

4. Darbo imitavimo pratybų rezultatų įvertinimas ir išvadų, rekomendacijų 

parengimas 

Tikslas: įvertinti asmens pasiekimus darbo imitavimo pratybų metu ir parengti išvadas bei 

rekomendacijas. 

Specialistai: kineziterapeutas, ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos 

mokytojas. 

Eiga: remiantis asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo darbo imitavimo  

priemonėmis rezultatais specialistų komanda parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens 

galimybių mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti konkretų darbą. 

Pildoma dokumentacija: 

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo ataskaita (1 priedas). 
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4.2.6. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas profesinio mokymo priemonėmis 

4.2.6.1 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo profesinio mokymo 

priemonėmis algoritmas 

 

1. Profesinio mokymo paslaugų 

poreikio nustatymas ir teikimo 

planavimas 

Profesinių gebėjimų 

įvertinimo ataskaita, 

profesinio orientavimo ir 

konsultavimo ataskaita, 

individuali profesinės 

reabilitacijos programa 

Individualus profesinio 

mokymo planas 

2. Profesinio mokymo paslaugos 

teikimas 

3. Reabilitacijos stebėsena/tarpiniai 

ir galutinis profesinio mokymo 

rezultatų įvertinimas 

4. Individualaus profesinio mokymo 

plano koregavimas 

5. Išvadų ir rekomendacijų 

parengimas 

Pakoreguotas individualus 

profesinio mokymo planas 

Išvados ir rekomendacijos 

dėl galimybės dirbti 

konkretų darbą 
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4.2.6.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo profesinio 

mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Profesinio mokymo paslaugų poreikio nustatymas ir teikimo planavimas 

Profesinio mokymo paslauga teikiama, pasibaigus profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų 

išugdymo reabilitacinio, surdopedagogijos, psichologinio, socialinio, darbo imitavimo poveikio 

priemonėmis etapui. Į konkrečią profesinio mokymo programą nukreipiami motyvuoti klientai, 

siekiantys mokytis konkrečios profesijos ir kurių psichosocialiniai profesiniai gebėjimai bei funkcinis 

pajėgumas atitinka pasirinktos profesijos keliamus reikalavimus jo profesiniams gebėjimams.  

Vadovaudamasis profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, atsižvelgdamas į klausos negalią 

turinčio asmens pasiektus rezultatus profesinių gebėjimų atkūrimo metu, profesijos mokytojas suplanuoja 

ptrofesinio mokymo paslaugų teikimą, numato profesinio mokymo programos apimtį, parengia 

individualus profesinio mokymo planą, kuriame nurodo planuojamas mokymo temas, teorinių bei 

praktinių užsiėmimų tvarkaraštį, įvardyja kompetencijas, kurias klientas įgis atitinkamu laikotarpiu.  

Esant poreikiui, į individualų planą papildomai gali būti įtrauktos ir kitos paslaugos, pavyzdžiui – 

surdopedagogo, papildomi ergoterapijos užsiėmimai, psichologo konsultacijos ir pan. Pabaigus temą ar 

modulį specialistų komandinio pasitarimo metu turi būti aptariami pasiekti rezultatai ir, reikalui esant, 

koreguojamas individualus profesinio mokymo planas. 

 

2. Profesinio mokymo paslaugos teikimas pagal formalaus ar neformalaus profesinio mokymo 

programas. 

Tikslas – profesinio mokymo priemonėmis atkurti ir/ar išugdyti asmens profesinius gebėjimus, 

įgyjant profesinę kvalifikaciją.  

Specialistai:  

 profesijos mokytojas; pagal poreikį papildomas paslaugas gali teikti ir kiti specialistai 

(ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, surdopedagogas, gestų kalbos 

vertėjas ir kt.). 

Trukmė: nurodyta kiekvienoje profesinio mokymo programoje. Numatant profesinio mokymo 

paslaugos teikimo trukmę, būtina atsižvelgti į tai, kad visos profesinės reabilitacijos programos (ciklo) 

trukmė neturi viršyti 12 mėn. 

Asmenų, turinčių klausos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimas ar naujų išugdymas profesinio 

mokymo priemonėmis vykdomas pagal darbo rinkos formaliojo ir/ar neformaliojo profesinio mokymo 

programas, įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo 

sistemoje (AIKOS) – formaliojo profesinio mokymo programas - į  Studijų, mokymo programų ir 
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kvalifikacijų registrą, neformaliojo profesinio mokymo programas - į Kvalifikacijos tobulinimo 

programų ir renginių registrą ar į Darbo rinkos neformaliojo profesinio mokymo programų sąvadą. 

Profesinio mokymo programos turi būti adaptuotos asmenims, turintiems klausos negalią, atitikti 

reikalavimus, keliamus profesinio mokymo programoms, skirtoms klausos negalią turintiems asmenims. 

Programų turinys turi atitikti ne tik klausos sutrikimą turinčių asmenų specifinius poreikius, bet ir 

skirtingą darbingumo lygį turinčių asmenų poreikius, t.y. programos turinys ir trukmė, atskirų temų / 

modulių turinys ir trukmė, vidutinis mokymo valandų skaičius per dieną, pertraukos tarp užsiėmimų, 

paslaugą teikiantys specialistai bei jų kvalifikacija, mokymo metodai, mokymui reikalinga įranga, 

pildoma dokumentacija, reikalavimai aplinkos pritaikymui turi atitikti skirtingą darbingumo lygį – 0-25 

proc., 30-55 proc. turinčių asmenų poreikius. Profesinio mokymo procesas turi apimti teorinio bei 

praktinio mokymo dalis.  

Profesinės reabilitacijos dalyviams profesinio mokymo paslauga yra teikiama pagal individualų 

profesinio mokymo planą, t.y. kiekvienam asmeniui mokymo medžiaga yra pateikiama individualiai. 

Profesijos mokytojas kartu su visa specialistų, teikusių profesinių gebėjimų įvertinimo, orientavimo ir 

konsultavimo bei profesinių gebėjimų atkūrimo paslaugą klientui, aptaria mokymosi procesą bei 

mokymo metu taikomus metodus, kurie parenkami atsižvelgiant į kliento klausos negalios sunkumą, jo 

turimas žinias bei įgūdžius profesijos srityje, motyvaciją, psichosocialinius profesinius gebėjimus, 

funkcinį pajėgumą, psichologinę būseną, išsilavinimą, darbo patirtį ir kitus svarbius faktorius.  

Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai 

Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vyksta pagal mokymo programos reikalavimus įrengtoje 

patalpoje. Visa įranga bei priemonės, skirtos teoriniam bei praktiniam mokymui bei mokymui skirta 

patalpa ir kitos patalpos, kuriomis asmuo turi patekti į mokymo patalpą turi atitikti skirtingą klausos 

sutrikimą bei darbingumo lygį turinčių asmenų poreikius.  

Jei teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vyksta vienoje įstaigoje, priklausomai nuo pasirinktos 

mokymo programos, jie gali vykti vienu metu, derinant teorinį mokymo procesą su praktiniu, pavyzdžiui 

– baldų apmušėjo, kompiuterio vartotojo pagrindų ir pan. mokymo programa. 

Teorinis mokymas. Prieš profesinį mokymą klientui turi būti sudaromas individualus mokymo 

planas. Jo tikslas - ugdyti mokinio asmeninę atsakomybę už mokymąsi, gebėjimą įgyvendinti išsikeltus 

tikslus. Asmuo turi būti supažindintas su mokymo programa, kokius dalykus mokysis. Teorinį mokymą 

rekomenduotina vykdyti pagal toliau įvardijamas rekomendacijas.  

Klausos negalią turintiems asmenims būtina sudaryti galimybės atlikti užduotis rašytine kalba, 

nes ji vaidina žymiai didesnį vaidmenį negu girdinčiojo. Teorinio mokymo metu reikia naudoti, kuo 

mažiau perkeltinės reikšmės žodžių. Klausimai turi būti atviri, be sudėtingos žodžių konstrukcijos
2
.Taip 

                                                 
2
 A. Mitkaus Kai sutrinka klausa (2008) 
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pat vaizdines priemones reikia derinti su rašytine kalba taip, kad rašytinė kalba taptų aiškesnė. Teorinio 

mokymo metu nereikia palikti kliento dirbti savarankiškai. Be to, instrukcijos turi būti pateiktos ne tik 

raštu, tačiau ir žodžiu. Jos pakartojamos lėtesniu kalbos tempu, tačiau ne per lėtu
3
. Kurtieji asmenys savo 

nesamą arba ribotą klausą kompensuoja naudodami informaciją, gaunamą per kitus jutimo organus. Rega 

yra labai svarbi kasdieniniame kurčiųjų gyvenime bei pamokų metu. Lytėjimo pojūtis taip pat yra labai 

stiprus, nes kurtieji dažnai pajunta garsinio pobūdžio nukrypimus nuo normos ar trikdžius kaip vibraciją. 

Teorija turi būti dėstoma trumpai, pateikiant vaizdines priemones bei su tema susijusius pavyzdžius. 

Praktinis mokymasis. Praktinio mokymo tikslas - klientui perteikti praktines žinias, kurios 

reikalingos darbinėms veikoms atlikti. Praktinio mokymo metu reikia klientui užtikrinti saugią aplinką. 

Praktinės pamokų užduotys turi būti susietos su pateikta teorija, kad pagerintų ir pagilintų supratimą. 

Praktinis mokymas susideda iš 2 dalių: praktika mokymo įstaigoje ir praktika įmonėje (realioje 

darbo vietoje). Praktinio mokymo, vykdomo mokymo įstaigoje paskirtis: pradėti formuoti pirminius 

darbinius įgūdžius ir įgytas teorines žinias pritaikyti praktinėje veikloje. Praktinio mokymo, vykdomo 

įmonėje,  paskirtis: formuoti darbinius įgūdžius ir įgytas teorines žinias pritaikyti praktinėje veikloje.  

Praktiką rekomenduojama atlikti realioje darbo vietoje, kur praktikos vadovas sudarys sąlygas 

atlikti konkrečias darbines veiklas.  

Organizuojant praktinį mokymą įmonėje, svarbu, kad: 

 Profesinės reabilitacijos specialistai įvertintų būsimos praktikos atlikimo vietos atitikimą 

specialiesiems asmens poreikiams, t.y. ar asmeniui turinčiam klausos sutrikimą pritaikyta aplinka, 

kurioje asmuo atliks praktiką, ar pritaikyta įranga, ar asmuo galės savarankiškai mokytis; 

 Remiantis įvertinimo rezultatais, būtų parengtos išvados ir rekomendacijos dėl: 

a)  aplinkos pritaikymo; 

b) įrangos pritaikymo; 

c)  dėl darbdavio konsultavimo; 

d) dėl būsimų bendradarbių konsultavimo ; 

e)  dėl darbo asistento poreikio; 

f) dėl papildomų įgūdžių – orientacijos ir mobilumo darbo vietoje ir pakeliui į ją lavinimo ir kt. 

Asmenims, turintiems klausos sutrikimą, mokymo metu taikomi šie metodai: 

 Demonstravimo metodas – šio metodo ypatumas tas, kad remiasi mokymo medžiagos 

vaizdiniu iliustravimu. Šis metodas padeda geriau suvokti medžiagą, leidžia geriau suprasti 

technologinius procesus, pajausti įvairių reiškinių ryšius. Taikant šį metodą naudojamos šios priemonės: 

 Vizualinės (regimosios) – grafinis, vaizdinis medžiagos pateikimas: skaidrės, video 

medžiaga, natūralių objektų demonstravimas ir pan.  

                                                 
3
 D. Hallahan, J. Kauffman. Ypatingieji mokiniai specialiojo ugdymo įvadas. Vilnius. (2003) 
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 Audialinės (girdimosios) (tinka asmenims, kurių klausa sutrikusi nežymiai) – tai mokymo 

medžiagos perteikimas žodžiu, įrašų pagalba, įgarsinimo programine įranga, ekrano didinimo 

programinės įrangos pagalba ir kt. 

 Audiovizualinės (regimosios ir girdimosios) – kompiuterizuotos demonstravimo sistemos 

(multimedija, skaidrės). 

 Taktilines – erdviniai modeliai, realūs gaminiai, detalės ir pan. 

Pokalbio metodas (pagal poreikį su gestų kalbos vertėjo pagalba) – jo metu profesijos 

mokytojas, remdamasis mokinio patyrimu ir turimomis žiniomis, klausimais padeda jam suprasti ir 

išmokti naują arba pakartoti anksčiau išmoktą medžiagą. 

Aiškinimo metodas (tinka asmenims, kurių klausa sutrikusi nežymiai) – tai tokia mokymo 

kryptis, kai perteikiant žinias yra pateikiami platesni komentarai, įrodymai, paaiškinimai, t.y. siekiama, 

kad mokiniai kuo lengviau ir geriau suprastų mokymo medžiagą. Aiškinimo metodą patartina derinti su 

kitais metodais pvz.: diskusijos, pasakojimo, demonstravimo ir t.t. 

Motyvuojamasis pokalbis (pagal poreikį su gestų kalbos vertėjo pagalba) – metodo tikslas – 

skatinti mokinį patikėti savo gebėjimais, stipriosiomis pusėmis ir tokiu būdu sustiprinti jo pasitikėjimą 

savo jėgomis ir motyvaciją mokytis bei siekti numatytų tikslų. Taikant šį metodą, yra pabrėžiamos 

mokinio stipriosios pusės, jo gebėjimai ir galimybės, o asmens silpnybės transfomuojamos į tolimesnius 

tikslus koreguojant individualų planą.  

Asmenims, turintiems klausos sutrikimą, svarbu, kad informacija būtų pateikiama naudojant ir 

garsines, ir vaizdines, ir taktilines priemones – „mokymasis žiūrint“ ir „mokymasis darant“. 

 

3. Reabilitacijos stebėsena/tarpiniai ir galutinis profesinio mokymo rezultatų įvertinimas 

Profesinio mokymo metu įgytos žinios bei įgūdžiai yra įvertinami programose numatytais 

laikotarpiais – paprastai įsisavinus temą ar modulį asmens žinios yra vertinamos įskaitomis, o baigus visą 

programą – egzaminais. Tai atvejais, jei asmens žinios yra įvertintos nepatenkinamai – tema, kursas gali 

būti kartojamas. Jei žinios įvertinamos patenkinamai, gerai, labai gerai ir puikiai, asmeniui toliau 

tęsiamas profesinis mokymas. Tarpinių rezultatų vertinimo periodiškumas yra nurodytas mokymo 

programoje, tačiau profesijos mokytojas, atsižvelgdamas į individualius kiekvieno asmens poreikius, 

galimybes bei gebėjimus, šiuos terminus gali koreguoti. 

 

4. Individualaus profesinio mokymo plano koregavimas 

Atsižvelgiant į tarpinių įvertinimų rezultatus, individualus profesinio mokymo planas gali būti 

koreguojamas. Jei pasiekti rezultatai atitinka tikslus, paslauga toliau teikiama pagal planą. Jei tarpinio 

vertinimo rezultatai yra žemesni/aukštesni už numatytus tikslus – individualus planas koreguojamas. 
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5. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Asmeniui baigus profesinio mokymo programą komandinio pasitarimo metu yra 

suformuluojamos išvados ir rekomendacijos dėl galimybės dirbti konkretų darbą ir asmeniui  pradedama 

teikti pagalbos įsidarbinant paslauga. 
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4.2.7. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas fizioterapijos, 

logoterapijos ir kitomis poveikio priemonėmis 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos etapu asmenims, turintiems 

klausos negalią, gali iškilti poreikis atkurti ar išugdyti naujus gebėjimus fizioterapijos, logoterapijos ar 

kitomis poveikio priemonėmis. Nustačius tokį poreikį, paslaugas teikia tos srities specialistai pagal 

kompetenciją atsižvelgiant į klausos negalią turinčio asmens situaciją, negalios sunkumą. 

  

4.2.8. Tarpiniai vertinimai ir galutinis profesinių gebėjimų įvertinimas, išvadų bei rekomendacijų 

parengimas 

Tikslas – aptarti visų specialistų dalyvavusių profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo 

paslaugoje gautus rezultatus, parengti galutinę profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo 

ataskaitą su rekomendacijomis kitam profesinės reabilitacijos etapui. 

Specialistai: 

 Atvejo vadybininkas; 

 Ergoterapeutas; 

 Kineziterapeutas; 

 Psichologas; 

 Socialinis darbuotojas; 

 Surdopedagogas; 

 Profesijos mokytojas; 

 Gestų kalbos vertėjas. 

Trukmė: iki 1 val. 

Eiga: komandinio aptarimo metu detaliai išnagrinėjami kliento pasiekti rezultatai profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugoje. Specialistai parengia profesinių gebėjimų atkūrimo 

ir/ar naujų išugdymo ataskaitą, kurioje atsispindi galutinės išvados bei rekomendacijos dėl: 

  Kliento galimybių dirbti konkretų darbą; 

 dėl darbo pobūdžio ir sąlygų; 

 dėl darbo laiko; 

 dėl darbo vietos pritaikymo ir kt. 

Atvejo vadybininkas parengia galutines išvadas ir rekomendacijas. Klientas supažindinamas su 

profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo ataskaita. 

Taikomi metodai:  

 Pokalbis; 

 Dokumentų analizė (Specialistų paslaugų teikimo programos). 
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Pildoma dokumentacija: 

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo ataskaita (1 priedas). 

Pabaigus teikti profesinių gebėjimų atlūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, klausos negalią 

turintis klientas nukreipiamas į pagalbos įsidarbinant etapą. 
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5. Reikalavimai profesinio mokymo programoms 

Profesinis mokymas vykdomas pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas. 

Vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas galima tik gavus Švietimo ir mokslo ministerijos 

išduotą licenciją. Formaliojo profesinio mokymo programa yra skirta įgyti kvalifikacijai, įtrauktai į 

Profesinių standartų ir kvalifikacijų registrą, kurį steigia Vyriausybė. Formaliojo profesinio mokymo 

programos įteisinamos suderinus jas su atitinkamas kompetencijas vertinančia institucija. Parengta 

formaliojo profesinio mokymo programa turi atitikti kvalifikaciją aprašantį profesinį standartą ar 

atitinkamą profesinio rengimo standartą
4
.  

Neformaliojo profesinio mokymo programa yra skirta kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti. 

Reikalavimus neformaliojo profesinio mokymo programoms gali nustatyti mokymą pagal šią programą 

užsakanti ar finansuojanti institucija.  

Visos formaliojo ir neformaliojo mokymo profesinio mokymo programos neįgaliesiems turi būti 

parengtos atsižvelgiant į negalios pobūdį ir funkcijų sutrikimų, t.y. jos turi būti pritaikytos / adaptuotos 

skirtingą negalią turintiems asmenims. Profesinio mokymo paslaugos turi būti teikiamos pagal darbo 

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

tvarka Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS) – formaliojo profesinio 

mokymo programas - į  Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą, neformaliojo profesinio 

mokymo programas - į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą ar į Darbo rinkos 

neformaliojo profesinio mokymo programų sąvadą.  

Kiekvienoje profesinio mokymo programoje turi būti pateiktas programos turinio apibūdinimas: 

nurodyta jos paskirtis, pabrėžiant, kokią negalią turintiems asmenims skirta programa, tikslas, uždaviniai. 

Taip pat programoje turi būti nurodyta bendroji programos trukmė valandomis, programos metu 

įgyjamos kompetencijos, mokymosi pasiekimų bei pažangos vertinimas ir galutinis įvertinimas, mokymo 

metu naudojama literatūra.  

Profesinio mokymo programa apima teorinį ir praktinį mokymą. Praktiniam mokymui skiriama 

ne mažiau kaip 60 procentų profesiniam mokymui numatytų valandų. Programoje apibrėžiami mokymosi 

pasiekimai: tikslūs darbo pasaulio reikalavimais grindžiami teiginiai, kuriuose aprašoma tai, ką asmuo 

žinos, supras ir gebės atlikti baigęs mokymo procesą.  

Atsižvelgiant į klausos negalią turinčių klientų turimas žinias ir įgūdžius bei fizines galimybes, 

mokymo dalykų programos gali būti keičiamos, bet keičiama ne daugiau nei 20 % modulio programoje 

pateikto mokymo dalyko turinio.  

 

                                                 
4
 http://www.studijos.lt/istatymas/9/0/Profesinio-mokymo-istatymas žr. 2011-09-18 
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Rengiant profesinio mokymo programą reikia atsižvelgti į jai keliamus reikalavimus
5
. 

Visos profesinio mokymo programos turi būti pritaikytos prie klausos negalios pobūdžio. 

Kiekvienoje profesinio mokymo programoje turi būti pateiktas profesinio mokymo turinys, išvardinti 

programą sudarantys moduliai ir temos. Taip pat turi būti nurodyti reikalavimai profesinio mokymo 

paslaugas teikiantiems specialistams, profesinio mokymo paslaugų teikimo organizavimas, t.y. turi būti 

pateikima profesinio mokymo programos, skirtos individualiam klausos negalią turinčiam asmeniui, 

trukmė dienomis ir valandomis. Taip pat turi būti pateikiama informacija, kiek laiko yra skiriama 

teoriniam, ir kiek praktiniam mokymui. Planuojant profesinio mokymo programos trukmę, negalima 

pamiršti, kad ji negali būti ilgesnė nei vieneri metai įskaitant visą profesinės reabilitacijos programos 

trukmę. 

Vienas ir reikalavimų profesinio mokymo programoms yra ir naudojamų metodų, priemonių ir 

įrangos numatymas. Kiekvienoje profesinio mokymo programoje turi būti pateikta informacija, kokiomis 

profesinio mokymo priemonėmis bus lavinami klausos negalią turinčio asmens profesiniai gebėjimai, 

kokie efektyviausi metodai bus taikomi, siekiant užtikrinti profesinės reabilitacijos tiklus ir uždavinius. 

Profesinio mokymjo programoje taip pat turi būti pateiktas aplinkos pritaikymo aprašas, kadangi klausos 

negalią turintiems asmenims profesinio mokymo klasės ir jose naudojama įranga privalo būti pritaikyta 

pagal jų poreikius, atsižvelgiant į negalios specifiką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Dėl formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo įsak. Nr. V-1435 
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6. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugą teikiantys 

specialistai 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugą teikiančių specialistų tikslas – 

atkurti ir / ar išugdyti gebėjimus leisiančius klientui integruotis į darbo rinką bei būti jos aktyviu dalyviu. 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugą teikiantys specialistai: FMR 

gydytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, surdopedagogas 

profesijos mokytojas, gestų kalbos vertėjas, atvejo vadybininkas. 

 

 Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas  

Reikalavimai: 

1. Turėti aukštąjį universitetinį medicinos gydytojo (medicininį) išsilavinimą ir būti įgijus 

FMR gydytojo kvalifikaciją. 

2. Turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos 

praktikos licenciją verstis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo praktika.  

3. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti:      

3.1. darbingumo ir neįgalumo lygio nustatymo principus; 

3.2. profesinių gebėjimų atkūrimo priemones (kineziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos, 

fizioterapijos ir kt.), taikomas klausos ir kitas negalias turintiems asmenims; 

3.3. reabilitacijos, darbo imitavimo ir kitų poveikio priemonių, skirtų asmens funkcinės 

būklės/darbingumo/profesiniams gebėjimams atkurti/lavinti, indikacijas ir kontraindikacijas skirtingų 

negalių atveju; 

3.4. fizinės medicinos reabilitacijos ypatumus klausos ir kitų negalios rūšių atvejais; fizinės 

medicinos reabilitacijos priemones: kineziterapiją, ergoterapiją, fizikinius veiksnius, protezinius, 

ortopedijos gaminius ir techninę pagalbą, edukaciją, medikamentinį gydymą įvairių negalių atvejais; 

 

FMR gydytojo funkcijos:  

1. Skirti reabilitacinio poveikio procedūras pagal indikacijas ir kontrindikacijas;  

2. Dalyvauti komandiniuose aptarimuose ir teikti medicinines išvadas ir rekomendacijas; 

3. Atlikti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo klientui stebėseną;  

4. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 Ergoterapeutas  

Reikalavimai: 
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1. Turėti ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją ir būti baigus ergoterapijos studijas Lietuvos 

Respublikos teisės aktais valstybės pripažintoje mokymo įstaigoje, turinčioje teisę vykdyti ergoterapijos 

studijų programą; 

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. klausos ir kitas negalias turinčių asmenų ergoterapijos specifiką ir principus;  

2.2. ergoterapinio poveikio priemones, reikalingas kliento pajėgumui dalyvauti darbo rinkoje 

atkūrimui; 

2.3. darbo imitavimo ergoterapijos priemonėmis principus; 

2.4. skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių asmenų organizmo ypatumus; 

2.5. asmens, turinčio klausos negalią, fizinių savybių grąžinimo ir lavinimo principus; 

2.6. techninės pagalbos priemonių taikymo principus asmenims, turintiems skirtingas negalias. 

 

Ergoterapeuto funkcijos: 

1. Stebėti profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo mokymo klasėje procesą ir 

atlikti korekcinius veiksmus mokymosi aplinkos pritaikymo atžvilgiu; 

2. Pagal individualius asmens poreikius atlikti funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų 

darbui) atkūrimą ir/ar naujų išugdymą ergoterapijos ir darbo imitavimo priemonėmis; 

3. Atlikti asmens, turinčio klausos negalią, savarankiškumo įgūdžių, reikalingų pasirinktai 

profesinei veiklai, lavinimą; 

4. Pagal negalios pobūdį ir sunkumą lavinti asmens smulkiąją motoriką, lytą ir kitas fizines 

savybes, reikalingas pasirinktai profesinei veiklai atlikti; 

5. Mokyti ergonomiškų darbinių padėčių atsižvelgiant į negalios pobūdį, sunkumą ir 

pasirinktą profesiją; 

6. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, dalyvauti komandiniuose pasitarimuose, vertinti 

tarpinius ir galutinius asmens pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengti išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 

7. Numatyti, planuoti ir organizuoti ergoterapeuto užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos 

tikslus ir asmens individualius poreikius ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

8. Atlikti kliento rezultatų  stebėseną teikiant ergoterapeuto paslaugas; 

9. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

10. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 
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 Kineziterapeutas 

Reikalavimai: 

1. Turėti kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją ir būti baigęs kineziterapijos studijas Lietuvos 

Respublikos teisės aktais valstybės pripažintoje mokymo įstaigoje, turinčioje teisę vykdyti 

kineziterapijos studijų programą. 

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. asmenų, turinčių klausos negalią, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

2.2. klausos negalią turinčių asmenų kineziterapijos principus; 

2.3. skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių klientų organizmo ypatumus, fizinių pratimų 

poveikį šių asmenų organizmui; 

2.4. aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, fizioterapijos priemones; 

2.5. funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus; 

2.6. gydymo judesiu, masažo, fizikinės terapijos ir fizioprofilaktikos priemones ir metodus; 

2.7. asmens, turinčio klausos negalią, funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui 

atlikti) atkūrimo ir lavinimo kineziterapijos priemonėmis principus; 

2.8. individualaus ir grupinio darbo su klientais principus ir metodus atsižvelgiant į 

individualius šių asmenų poreikius pagal negalios pobūdį ir specifiką; 

2.9. tarpinių ir galutinių rezultatų įvertinimo, išvadų ir rekomendacijų dėl tolesnių veiksmų 

rengimo procedūrą. 

 

Kineziterapeuto funkcijos: 

1. Pagal individualius klausos negalią turinčio kliento poreikius atlikti funkcinio pajėgumo 

(fizinių savybių, reikalingų darbui atlikri) atkūrimą ir/ar naujų išugdymą kineziterapijos priemonėmis; 

2. Numatyti, planuoti ir organizuoti kineziterapinius užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos 

tikslus ir asmens individualius poreikius ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

3. Atlikti kliento rezultatų stebėseną teikiant kineziterapeuto paslaugas; 

4. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais kliento profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, dalyvauti komandiniuose pasitarimuose, vertinti 

tarpinius ir galutinius asmens reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengti 

išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 

5. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

6. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 
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 Psichologas 

Reikalavimai:  

1. Turėti psichologo specialybės aukštąjį išsilavinimą (pageidautina klinikinės, sveikatos ar 

organizacinės specializacijos) ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba 5 metų studijų aukštojo mokslo 

diplomą.  

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. bendrosios ir klinikinės psichologijos principus; 

2.2. psichologinio konsultavimo principus ir metodus;  

2.3. psichologo darbo su  klausos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į negalios 

pobūdį ir sunkumą; 

2.4. psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo metodus bei jų taikymo principus. 

 

Psichologo funkcijos: 

1. Pagal individualius asmens poreikius teikti psichosocialinių, kognityvinių gebėjimų ir 

specifinių, sąlygotų negalios pobūdžio, savybių, reikalingų darbui, atkūrimo ir lavinimo paslaugas 

psichologinio poveikio priemonėmis; 

2. Teikti profesinės motyvacijos ugdymo, psichologinių, emocinių sunkumų, trukdančių 

profesinei veiklai, mažinimo paslaugas taikant psichologinio poveikio priemones;   

3. Numatyti, planuoti ir organizuoti psichologo užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos 

tikslus ir asmens individualius poreikius ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

4. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugas, asmens psichologinių, psichosocialinių ar kitų 

savybių atkūrimo/lavinimo klausimais, dalyvauti komandiniuose pasitarimuose, vertinti tarpinius ir 

galutinius asmens reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengti išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 

5. Atlikti kliento rezultatų stebėseną teikiant psichologo paslaugas; 

6. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

7. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 Socialinis darbuotojas  

Reikalavimai: 

1. Turėti ar siekti įgyti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą (Socialinio darbo 

ar jam prilyginto išsilavinimo sąrašą nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministras). 
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2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. socialinio darbo su klausos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į negalios 

pobūdį ir sunkumą; 

2.2. socialinio darbo su individu ir grupe principus bei metodus; 

2.3. socialinio poveikio metodus ir priemones, reikalingas kliento pajėgumui dalyvauti darbo 

rinkoje atkurti. 

 

Socialinio darbuotojo funkcijos: 

1. Pagal individualius asmens poreikius teikti psichosocialinių ir specialiųjų, sąlygotų negalios 

pobūdžio, savybių, reikalingų darbui, atkūrimo ir lavinimo paslaugas socialinio poveikio priemonėmis; 

2. Taikant socialinio poveikio priemones pagal individualius asmens poreikius padėti spręsti 

socialinio pobūdžio problemas, trukdančias profesinei veiklai; 

3. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas asmens socialinių ir psichosocialinių ar kitų savybių 

atkūrimo/lavinimo klausimais, dalyvauti komandiniuose pasitarimuose, vertinti tarpinius ir galutinius 

asmens reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengti išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 

4. Numatyti, planuoti ir organizuoti socialinio darbuotojo užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir asmens individualius poreikius ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

5. Atlikti klientui stebėseną, teikiant socialinio darbuotojo paslaugas; 

6. Esant poreikiui, konsultuoti kliento artimuosius individualios profesinės reabilitacijos 

programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

7. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

  Surdopedagogas 

Reikalavimai: 

1. Surdopedagogas turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir surdopedagogo profesinę kvalifikaciją. 

2. Mokėti gestų kalbą ir gebėti ja bendrauti. 

3. Turi žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

3.1. specialiąsias mokymo priemones, skirtas neįgaliųjų regimojo, girdimojo suvokimo, tarties, 

žodinės kalbos, pažintinės veiklos bei sensomotorikos įgūdžiams bei komunikaciniams gebėjimams 

lavinti, atsižvelgdamas į neįgaliųjų amžių, klausos sutrikimo laipsnį, individualius gebėjimus ir ugdymo 

turinį; 
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3.2. asmens kalbos lygio, kalbėjimo lygio, rašytinės kalbos lygio, gestų kalbos mokėjimo lygio, 

gebėjimą skaityti iš lūpų nustatymo principus; 

3.3. asmens su negalia ar jo artimųjų konsultavimo principus asmens tarties ir žodinės kalbos, 

skaitymo, rašymo, sensomotorikos sutrikimo atvejais; 

 3.4. asmens kalbinių gebėjimų, bendravimo įgūdžių lavinimo metodus;  

3.5. efektyvius surdopedagogo darbo būdus ir metodus pagal individualias neįgaliųjų galimybes, 

skirtingą negalios sunkumą; 

3.6. surdopedagogikos ir surdotechnikos naujoves. 

 

Surdopedagogo funkcijos:  

1. Lavinti kliento tartį ir žodinę kalbą, skaitymą, rašymą, sensomotoriką taikant lavinimo 

užduotis; 

2. Lavinti kliento gebėjimus, kaip mokėjimą aktyviai klausytis ir girdėti, naudotis vaizdinėmis 

mokymosi priemonėmis ir pan., pagal poreikį lavinti gestų kalbą, gebėjimą skaityti iš lūpų; 

3. Plėsti darbinį žodyną (mokyti tam tikrų sąvokų, naudojamų vienokio ar kitokio pobūdžio 

darbinėse veiklose), tikslinti vartojamas darbines sąvokas;  

4. Numatyti, planuoti ir organizuoti surdopedagoginius užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos 

tikslus, asmens individualius poreikius ir, atsižvelgiant į negalios sunkumą, taikyti tinkamus metodus; 

5. Esant poreikiui, konsultuoti asmens šeimos narius ar globėjus; 

6. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 Profesijos mokytojas  

Reikalavimai:  

1. Turėti mokomo dalyko srities aukštąjį pedagoginį išsilavinimą arba mokomo dalyko srities 

aukštąjį/ aukštesnįjį išsilavinimą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka 

būti išklausius pedagoginių - psichologinių žinių kursą ir turėti ne mažesnį kaip dvejų metų mokomo 

dalyko darbo stažą; 

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. formalias ir neformalias profesinio mokymo programas pagal savo mokomą dalyką bei jų 

keliamus reikalavimus asmens profesiniams gebėjimams; 

2.2. bendrosios, darbo ir socialinės psichologijos pagrindus; 

2.3. asmenų, turinčių klausos ir kitas negalias, praktinių profesinių gebėjimų ir darbinių įgūdžių 

lavinimo principus ir metodus; 
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2.4. asmenų, turinčių klausos negalią, profesinio mokymo specifiką, pedagoginius šio darbo 

principus ir metodus atsižvelgiant į klausos sutrikimo pobūdį ir sunkumą; 

2.5. technines pagalbos priemones atsižvelgiant į negalios pobūdį ir mokomo dalyko specifiką; 

2.6. darbų saugos reikalavimus dirbant su klausos negalią turinčiais asmenimis. 

 

 Profesijos mokytojo funkcijos: 

1. Organizuoti ir vykdyti individualias, asmeniui reikalingas ir tinkamas darbo imitavimo 

pratybas, atsižvelgint į konkrečią pasirinktą profesiją ir/ar darbinę veiklą bei į specifinius trūkstamus 

asmens gebėjimus pasirinktai veiklai; 

2. Vykdyti teorinį ir praktinį profesinį mokymą pagal profesinio mokymo programą; 

3. Atlikti tarpinius pasiekimų įvertinimus, rengti egzaminų teorines ir praktines užduotis; 

4. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, dalyvauti komandiniuose pasitarimuose, vertinti 

tarpinius ir galutinius asmens pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengti išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 

5. Numatyti, planuoti ir organizuoti profesijos mokytojo užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir asmens individualius poreikius ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

6. Atlikti asmens rezultatų stebėseną teikiant profesinio mokymo, darbo imitavimo paslaugas; 

7. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 Atvejo vadybininkas 

Reikalavimai atvejo vadybininkui: 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą.  

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. individualaus darbo su klausos ir kitas negalias turinčiais asmenimis principus ir metodus 

atsižvelgiant į individualius šių asmenų poreikius pagal sutrikimo pobūdį ir specifiką; 

2.2. bendravimo psichologijos pagrindus; 

2.3. atvejo vadybininko darbo organizavimo procedūrą, norminius bei metodinius dokumentus; 

3.4. darbo organizavimo, koordinavimo ir informacijos valdymo principus ir metodus; 

3.5. tarpininkavimo, tarpasmeninių ryšių palaikymo technikas; 

3.6. profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar lavinimo metodų principus. 

 

Atvejo vadybininko funkcijos: 

1. Bendradarbiauti su specialistais, teikiančiais profesinės reabilitacijos paslaugas; 
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2. Tarpininkauti sprendžiant iškilusias problemas profesinės reabilitacijos metu; 

3. Rengti atskaitas apie klientų profesinės reabilitacijos eigą, pasiektą pažangą; 

4. Dalyvauti kliento ir specialistų komandiniuose susitikimuose ir pasitarimuose; 

5. Palaikyti kliento motyvaciją dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje; 

6. Tarpininkauti informacijos perdavimo procese; 

7. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

8. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 Gestų kalbos vertėjas  

Reikalavimai: 

1. Turi turėti ne žemesnį kaip profesinio bakalauro išsilavinimą, atitinkantį Švietimo ir mokslo 

ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėti įgijęs vertėjo kvalifikaciją.  

2. Turi turėti 3 metų atitinkamos specialybės praktinio darbo stažą. 

3. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

3.1. taisyklingai ir tiksliai vartoti bei suprasti lietuvių gestų kalbą ir jos variantus, gerai mokėti 

lietuvių kalbą; 

3.2. bendravimo su kurčiaisiais specifiką. 

 

Gestų kalbos vertėjo funkcijos: 

1. Versti iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų kalbą; 

2. Versti iš lietuvių gestų kalbos į lietuvių kalbą; 

3. Atlikti įvairius vertimo variantus, atsižvelgiant į gestų kalbos vertimo specifiką profesinės 

reabilitacijos srityje; 

4. Gebėti įvertinti socialines ir psichologines kliento ypatybes, tarpininkaujant tarp kurčiojo, jo 

aplinkos ir socialinių institucijų. 
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7. Taikomi metodai ir priemonės 

 

 Kineziterapija – priemonė, metodas pagrįstas tuo, kad tinkamas kūno judesys padeda 

atnaujinti, pagerinti ir išlaikyti kaulų ir raumenų, širdies kraujagyslių ir kitų sistemų funkcinę būklę. 

Kineziterapijos metodai:  

Aktyvioji kineziterapija. Pvz., Gydomoji kūno kultūra - tai vienas iš labiausiai paplitusių 

kineziterapijos metodų. Čia pagrindinis gydomasis veiksnys – natūrali biologinė organizmo judėjimo 

funkcija. Būdingas gydomosios kūno kultūros bruožas – klientas yra valingas ir aktyvus gydymo proceso 

dalyvis ir nuo jo daug priklauso rezultatai
6
.  

Pasyvioji kineziterapija. Pvz., Masažas
11

 - tai plačiai taikoma kineziterapijos rūšis sveikatai 

stiprinti, darbingumui bei psichinėms bei fizinėms žmogaus jėgoms grąžinti. 

 Lavinimo užduotys – tai bendrųjų kompetencijų ( skaičiavimas, rašymas, skaitymas), žodinės 

kalbos ir komunikacijos lavinimui skirtos užduotys.  

 Individualios konsultacijos - tai konstruktyvus kliento ir profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar 

naujų išugdymo specialisto dialogas. Esant sunkiai klausos negaliai pokalbis vyksta su gestų kalbos 

vertėjo pagalba. Šiuo metodu siekiama sužadinti vidinius žmogaus resursus ir pasiekti reikšmingų 

pokyčių, kurie padėtų ugdyti reikalingus socialinius gebėjimus. 

 Refleksija - metodas, kuris padeda klientui įvertinti profesinių gebėjimo atkūrimo ir/ar naujų 

išugdymo paslaugos rezultatus bei pamatyti atsakymus į iškilusius klausimus, kuriuos sukėlė 

dalyvavimas šioje paslaugoje. Refleksija naudinga asmenims turintiems klausos negalią tuo, kad 

nereikalinga verbaline komunikacija. Refleksija atliekama raštu. 

 Motyvacijos didinimo darbui užsiėmimai – tai užsiėmimai skirti didinti motyvaciją darbui 

klausos negalią turintiems asmenims. Motyvacijos didinimui naudojama Richterio skalė. Richterio skalė 

– tai motyvacijos įvertinimo bei motyvacijos kėlimo instrumentas. Vertinimas atliekamas nuo 0 iki 10 

balų skalėje. Šis metodas vienas iš tinkamiausių metodų dirbant su asmenimis turinčiais klausos negalią. 

Metodas yra vizualus, jame pateikiami interviu klausimai konkretūs, aiškūs, tikslūs, nevartojami 

sudėtingi žodžiai, nenaudojama perkeltinė prasmė. Dėl šios priežasties gestų kalbos vertėjui yra lengva 

išversti klausimus bei klientų atsakymus į gestų kalbą, juolab, kad pastarasis metodas taikomas dirbant su 

sunkiais klientais. Esant neprigirdėjimui, klientas gali savarankiškai dalyvauti taikant šį metodą. 

Richterio skalė laikoma „jautria“ priemone nedaranti spaudimo klientui.  

                                                 
6
A. Kimtys, I. Rimdeikienė, A. Keizeris ir kt. Kineziterapija (2008) 
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 Darbo imitavimas – tai procesas, kurio metu atkuriamai ir lavinami neįgalaus asmens 

profesiniai gebėjimai bei darbo įgūdžiai, siekiant maksimaliai atkurti asmens darbingumą ir tokiu būdu 

sėkmingai sugrąžinti jį į darbo rinką
7
. 

 Pratybos - tai veiklos ir užduotys, kurios įtakoja klausos negalią turinti asmenį įgyti bendrųjų 

darbinių gebėjimų bei savybių reikalingų darbui atlikti ir įgytus įgūdžius panaudoti realioje darbinėje 

situacijoje. 

 Teorinis mokymas – tai profesinio mokymo sudedamoji dalis, kurio metu įgyjamos žinios, 

sumanumo ir profesiniai įgūdžiai, kurie reikalingi būsimame darbe. 

 Praktinis mokymas – profesinių, teorinių bei praktinių įgūdžių ugdymas mokymo įstaigoje ar 

įmonėje, atliekant darbines veiklas.  

 Praktika realioje darbo vietoje - tai profesijos mokytojų ir praktikos vadovų kontroliuojama 

veikla, kurių metu klausos negalią turinčių asmenų žinios, įgūdžiai ir gebėjimai patikrinami atliekant 

praktinę veiklą įmonėje. 

 Dokumentų analizė - analizuojami turimi dokumentai apie kliento profesinių gebėjimų ir / ar 

išugdymo etapą. Tikslas – išanalizuoti šio etapo metu gautus rezultatus, įvertinti kaip vykdomos sutartyje 

numatytos sąlygos.  

 

                                                 
7
 Darbo imitavimo metodas. Metodinė medžiaga. – Vilnius, 2008. 
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8. Naudojama įranga  

Naudoja ergoterapeutas: 

 Ergoterapinis stalas. Ergoterapinis stalas skirtas atlikti ergoterapines procedūras profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugoje; 

 Geometriniai varžtai. Priemonė skirta smulkiajai motorikai lavinti profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugoje. 

 Goniometras. Prietaisas naudojamas sąnarių judesių amplitudės kitimui įvertinti profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugoje. 

 Masažo kamuoliukai. Kamuoliukai naudojami smulkiosios motorikos lavinimui profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugoje. 

 Plaštakos ir dilbio treniruoklis - skirtas treniruoti plaštakos ir dilbio raumenis. 

 Peties abdukcijos kopetėlės - skirtas peties abdukcijai palaikyti, smulkiajai motorikai lavinti. 

 Rankų - kojų treniruoklis- naudojamas rankų  mankštai. 

 

Naudoja kineziterapeutas: 

 Tempimo juostos. Tempimo juostos naudojamos profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų 

išugdymo paslaugoje įvertinti pažangą fizinio krūvio tolerancijai, orientacijai bei jėgai  

 Mankštos kamuoliai. Dideli kamuoliai skirti pusiausvyros lavinimui profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugoje. 

 Pusiausvyros platforma. Platforma skirta pusiausvyrai ir koordinacijai lavinti profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugoje. 

 Rankų - kojų treniruoklis - naudojamas kojų mankštai. 

 Švediška sienelė - skirta įvairaus pobūdžio pratimams atlikti. 

 Kita įranga, esanti sporto salėje. 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo darbo imitavimo poveikio  priemonėmis ir 

profesiniame mokyme naudojama įranga priklauso nuo pasirinktos profesijos. Mokymo programoje yra 

nurodyti reikalavimai mokymo bazei, kokia turi būti naudojama įranga ir įrengimai vykdant teorinį ir 

praktinį  mokymą (17 priede pateikti Pardavėjo konsultanto mokymo programos reikalavimai mokymo 

bazei). 
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9. Aplinkos pritaikymas. Reikalavimai patalpoms, kitai aplinkai, jų pritaikymui 

Specifinių kalbinio bendravimo priemonių taikymas - Gestų kalbos vertėjas. 

Patalpos turi atitikti technines, sanitarines - higienines, darbų ir gaisrinės saugos, darbuotojų 

saugos bei sveikatos reikalavimus atitinkančias normas.  

Aplinka asmenims turintiems klausos negalią turi būti gerai apšviesta, įrengtos vaizdinės 

signalizacijos priemonės, šviesos/ vibracijos signalas, mirkčiojantis arba vibruojantis laikrodis (šie 

aplinkos pritaikymai gali būti reikalingi atkuriant ir/ ar lavinant asmens su klausos negalia profesinius 

gebėjimus), sienos nebūtų apkabinėtos nereikalinga vaizdine informacija (paveikslai, plakatai). Patalpos 

turi atitikti higienos normos reikalavimus. Klausos negalią turintiems asmenims turi būti užtikrinta rami, 

netriukšminga ir saugi darbo aplinka (ypač tai aktualu neprigirdintiems asmenims). 

Specifinių kalbinio bendravimo priemonių taikymas - Gestų kalbos vertėjas. 

Asmenims, turintiems klausos negalią, vienas iš aplinkos pritaikymų aspektų tai – informacijos 

gavimas. Kaip bendrauti su asmeniu, turinčiu klausos negalią, kaip pateikti informaciją, kad ji būtų 

prieinama šiai neįgaliųjų grupei aprašyta profesinių gebėjimų įvertinimo metodikos 8 dalyje 

„Reikalavimai aplinkos pritaikymui“. 
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10.  Paslaugai teikti būtina dokumentacija  

 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo  ataskaita (1 priedas); 

 Užsiėminų tvarkaraštis (2 priedas); 

 Specialisto paslaugų teikimo programa (3 priedas); 

 Kognityviniam lavinimui parengtų užduočių rinkinys (4 priedas); 

 Savireguliacijos lavinimo užsiėmimų ciklo įvertinimo formas (5, 6, 7 priedai); 

 Išvada apie psichosocialinių įgūdžių lavinimo poreikį (8 priedas) 

 Socialinės adaptacijos pokyčių matavimo forma (9 priedas); 

 Psichosocialinių įgūdžių įvertinimo ir lavinimo užsiėmimų planų pavyzdžiai (10 priedas); 

 Motyvacijos anketa (11 priedas); 

 Motyvacijos pokyčių matavimo forma (12 priedas); 

 Motyvacijos įvertinimo anketa dalyviui (13 priedas); 

 Motyvacijos įvertinimo įvertinimo anketa specialistui (14 priedas); 

 Motyvacijos ugdymo užsiėmimų planų pavyzdžiai (15 priedas); 

 Socialinio darbuotojo organizuojamų užsiėmimų grupėje plano pavyzdžiai (16 priedas); 

 Pardavėjo konsultanto mokymo programa (17 priedas); 

 Individualus mokymo planas (18 priedas). 
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1 priedas  

PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ ATKŪRIMO IR/AR  

NAUJŲ IŠUGDYMO ATASKAITA 

 

Profesinėje reabilitacijoje dalyvaujančio asmens  

Vardas, Pavardė________________________________________________________________ 

 

Specialistų komanda: 

1. Ergoterapeutas___________________________________________________________ 

2. Kineziterapeutas__________________________________________________________ 

3. Surdopedagogas _________________________________________________________ 

4. Psichologas_____________________________________________________________ 

5. Socialinis darbuotojas_____________________________________________________ 

6. Profesijos mokytojas_____________________________________________________ 

 

1. Asmens priėmimas į profesinių gebėjimų atkūrimą ir / ar naujų išugdymo etapą 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas reabilitacinio poveikio priemonėmis   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas reabilitacinio poveikio priemonėmis   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Asmens profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas psichologinio poveikio priemonėmis   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

   5. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir /ar naujų išugdymo socialinio poveikio priemonėmis 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

    6. Asmens profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas darbo imitavimo priemonėmis   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

  7.Profesinis mokymas 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8.Reikalavimų ir sugebėjimų palyginimas 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Komandinis aptarimas 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Išvados/ rekomendacijos 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Data______________________ 

 

Specialistų komanda: 

1. Ergoterapeutas: 

2. Kineziterapeutas: 

3. Surdopedagogas: 

4. Psichologas: 

5. Socialinis darbuotojas: 

6. Profesijos mokytojas: 

 

Dalyvio parašas: 
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2 priedas  

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 

Įstaigos pavadinimas 
 

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 

 

Savaitės diena 
Pirmadienis 

 

Antradienis 

 

Trečiadienis 

 

Ketvirtadienis 

 

Penktadienis 

 

Šeštadienis, 

Sekmadienis 

Pusryčiai       

       

 

 
      

      
      

Pietūs        

      
 
 

      

      

       

 

 

Dienotvarkę sudarė: __________________________________________________ 

   

(darbuotojo vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 
    

 

Laikotarpis   
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3 priedas  

SPECIALISTO ...... PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA 

Teikiamos paslaugos: 

Teikiama paslauga Data Laikas Vieta 

    

    

    

    

 

Įvertinimas (paslaugos poreikio): 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Tikslai, uždaviniai: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Išvados, rekomendacijos: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Specialistas:___________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 
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4 priedas 

KOGNITYVINIAM LAVINIMUI PARENGTŲ UŽDUOČIŲ RINKINYS (pavyzdinės užduotys) 

1. Žodžių pratimai 

1. Iš šių keturių raidžių padarykite šešių raidžių žodį: 

 

S I K Š 

 

 

2. Iš šių penkių raidžių padarykite septynių raidžių žodį: 

 

S I T U R 

 

3. Sugalvokite kuo daugiau sinonimų žodžiui miegoti: 

 

Miegoti - ................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

4. Sugalvokite kuo daugiau sinonimų žodžiui kalbėti: 

 

Kalbėti - ................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

5. Sugalvokite kuo daugiau giminiškų žodžių, t.y. turinčių tą pačią šaknį: 

 

Toli - ....................................................................................................... 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

6. Kurių iš šių žodžių reikšmės labiausiai priešingos (pabraukite/pasakykite)? 

 

Neprotingas, malonus, žinantis, išmintingas, suvokiamas; 

 

Grynas, didingas, išraudęs, atžarus, išblyškęs, gražus; 

 

Klaidingas, padrikas, įkvepiantis, nepriekaištingas, kultūringas. 

 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

274 

2. Išdalinami ryškių spalvų paveikslėliai, kuriuose pavaizduotas biuro kambarys. Instrukcija: 

“Apžiūrėkit atidžiai šį paveikslėlį ir, kai paprašysiu jį užversti, atsakykit į keletą klausimų apie 

paveikslėlyje pavaizduotą kambarį”. Minutę leidžiama apžiūrinėti paveikslėlį, vėliau pateikiami 

klausimai: 

 Koks daiktas kambaryje buvo rudos spalvos? 

 Kokios spalvos buvo užuolaidos? 

 Koks daiktas buvo mėlynai geltonas? 
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5 priedas  

PSICHOLOGINĖS IR EMOCINĖS ĮTAMPOS KLAUSIMYNAS 

Psichologinė įtampa    

 Niekada Kartais Dažnai 

Esu nuolat susirūpinęs (-usi)    

Jaučiu, kad gyvenimas iš manęs per daug reikalauja    

Jaučiu, kad nesusitvarkysiu    

Jaučiuosi vertingas (-a)    

Per daug rimtai į viską reaguoju    

Jaučiuosi pervargęs (-usi)    

Į viską reaguoju per daug asmeniškai    

Esu užmaršus (-i)    

Sunku susikaupti    

Sunku priimti sprendimus    

Vargina įkyrios mintys    

Jaučiu, kad galiu netekti savikontrolės    

Stengiuosi viską atlikti pernelyg gerai    

    

    

Emocinė įtampa    

 Niekada Kartais Dažnai 

Man liūdna (-a)    

Jaučiuosi sudirgęs (-usi)    

Esu piktas (-a)    

Mano nuotaika nepastovi    

Norisi nuo visko pabėgti    

Jaučiuosi kaltas (-a)    

Mane apima beviltiškumo jausmas    

Jaučiuosi lyg pakliuvęs (-usi) į spąstus    

Mane vargina panikos priepuoliai    

Jaučiu baimę    

Jaučiu nerimą    

Man sunku bendrauti su žmonėmis    

Persivalgau arba vartoju per daug alkoholio    

Norisi save žaloti    
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6 priedas  

FIZINĖS ĮTAMPOS KLAUSIMYNAS 

 

 Niekada Kartais Dažnai 

Raumenų įtampa    

Veide    

Žandikauliuose    

Kakle    

Pečiuose    

Rankose ir/arba pirštuose    

Nugaroje    

Sėdmenyse ir/arba šlaunyse    

Kojose    

Kvėpavimo problemos    

Paviršinis kvėpavimas    

Oro trūkumo jausmas    

Dūsavimas    

„Užmiršimas“ kvėpuoti    

Kiti simptomai    

Galvos skausmas    

Galvos svaigimas    

Pakitusi oda    

Padidėjęs kraujo spaudimas    

Stipresnis širdies plakimas    

Širdies „permušimai“    

Per dažnas noras šlapintis arba tuštintis    

Per stiprus prakaitavimas    

Karščio pylimas    

Apetito padidėjimas    

Apetito sumažėjimas    

Sutrikęs miegas    

Nuovargis ir/ar energijos trūkumas    

Padidėjęs dirglumas    
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7 priedas  

ĮTAMPOS IR ATSIPALAIDAVIMO ĮVERTINIMAS 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

278 

8 priedas  

 

IŠVADA APIE PSICHOSOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO POREIKĮ  

 

 

Asmens vardas, pavardė ………………………………………………………………………. 

 

MODULIS 

 

Specialistų PASTEBĖJIMAI, remiantis: 

socialine anketa, stebėjimu, Melba rezultatais, 

šeimos narių, trečiųjų asmenų pasisakymais, kt. 

IŠVADA: 

psichosocialinių 

įgūdžių lavinimo 

grupė (pabraukti) 

1 modulis 

Savęs pažinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 modulis 

Tarpasmeninis 

bendravimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 modulis 

Profesinis 

identiškumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistas …………………………………………………………………….. 

Data:….............................. 
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9 priedas  

SOCIALINĖS ADAPTACIJOS POKYČIŲ MATAVIMO FORMA 

 

 

            Asmens vardas, pavardė    

 Data                              

 

 

AKTYVUMAS 

Pradinis įvertinimas     Galutinis įvertinimas 

 

     

 

     

     

1 – Neaktyvus, nedalyvaujantis,  4 – Aktyvus, dalyvaujantis, noriai įsi- pasyvi 

pozicija.    traukiantis į veiklą. 

 

 

BENDRAVIMAS 

Pradinis įvertinimas     Galutinis įvertinimas 

 

     

 

     

     

1 – Stokoja socialinių įgūdžių, neefektyvi 4 – Geri socialiniai įgūdžiai, efektyvi ko- 

 komunikacija, sunkumai užmezgant socia-  munikacija, sugeba užmegzti socialinius  

linius ryšius.      ryšius. 

 

 

NUOSTATOS 

Pradinis įvertinimas     Galutinis įvertinimas 

 

     

 

     

 

1 –Negatyvus požiūris į save, savęs  4 – Teigiamas požiūris į save, savo ver- 

nuvertinimas, savęs atskyrimas, izolia- tės pripažinimas, adekvatus savo galimy- 

vimas, savo galimybių nuvertinimas.  bių vertinimas. 

 

Užpildė  _____________ _______________________     ___________ 
     Specialistas        Vardas, pavardė         Parašas 

 

   1            2           3             4   

              
   1            2           3             4       

              

   1            2           3      4      

  
   1             2           3       4     

  

   1            2            3     4       

  
   1            2            3     4  
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10 priedas  

 

PSICHOSOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮVERTINIMO IR LAVINIMO UŽSIĖMIMŲ PLANŲ 

PAVYZDYS 

Bendravimo įgūdžių lavinimas  

Grupės dydis: 4-8 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: 1,5 h. 

Specialistai: psichologas. 

Problemos: bendravimo įgūdžių trūkumas, santykių užmezgimo problemos, siauras bendravimo ratas. 

Tikslai: verbalinių ir neverbalinių bendravimo įgūdžių lavinimas. 

Priemonės: padalomoji medžiaga (apie bendravimo kliūtis), rašymo priemonės, popierius. 

Metodai: paskaita, diskusija, vaidinimas. 

Užsiėmimo eiga: 

 Susipažinimas. Gali būti žaidimas, sužadinantis aktyvumą, tarpusavio bendravimą. 

 Paskaita apie dialogą, uždari-atviri klausimai (nuodijant vaizdines priemones); 

 Kūno kalba – regimieji signalai, girdimieji nežodiniai signalai, taktiliniai signalai; 

bendravimo kliūtys; klausymasis (aktyvus, pasyvus ir kt.); 

 Kūno kalbos testas/vaidinimo užduotis; 

 Užsiėmimo naudos aptarimas diskusijoje. 
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11 priedas  

MOTYVACIJOS ANKETA  

 

 

Vardas, pavardė …………………………………………………         Data …………………….. 

 

 

Ar norite dirbti? (apibraukite)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     (1 – visai nenoriu; 10 – labai noriu) 

 

Ar norite mokytis? (apibraukite) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

 

 Kodėl noriu dirbti? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 Kodėl mano artimieji nori, kad aš dirbčiau? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 Kokias matau kliūtis, problemas, kurios 

trukdytų pradėti dirbti? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 Kokias artimieji mato kliūtis, problemas, 

kurios trukdytų man pradėti dirbti? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

282 

12 priedas  

MOTYVACIJOS POKYČIŲ MATAVIMO FORMA  

Vardas, pavardė _______________________________________ 

 

Pradinis įvertinimas 

Data ____________ 

 

 

          Motyvacija dirbti/mokytis 

 

 

 

     

 

Galutinis įvertinimas 

Data ____________ 

 

 

Motyvacija dirbti/mokytis 

 

 

 

     

 

 

0 – Visai nemotyvuotas, nesidomintis, atsisakantis, abejingas. 

 

1 – Silpnai motyvuotas. 

 

2 – Iš dalies motyvuotas, laikinai susidomintis veikla, trūksta adekvatumo profesiniame apsisprendime.  

 

3 – Pakankamai motyvuotas. Išoriškai  motyvuojamas, pasiduodantis orientavimui.  

 

4 – Motyvuotas. Adekvačiai vertinantis savo galimybes.  

 

5 – Stipriai motyvuotas. Svarbūs tampa vidiniai motyvai.  

 

Užpildė  _____________ _______________________     ___________ 
 Specialistas     Vardas, pavardė      Parašas 

0    1      2         3

              

0    1      2         3
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13 priedas  

MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO ANKETA DALYVIUI  

Vardas, pavardė_______________________________________ 

I. Nusiteikimo dirbti vertinimas 

 

Įvertinkite savo norą dirbti (0 – visai nenoriu dirbti, 3 – labai noriu dirbti), apibraukite: 

 

0  1  2  3 

 

Ar tikite, kad po profesinės reabilitacijos pavyks įsidarbinti per ateinančius 6 mėnesius (0 – visai netikiu, 

3 – esu visiškai įsitikinęs), apibraukite: 

 

0  1  2  3 

Pastabos:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

II. Motyvacija mokytis 

 

 

 

Įvertinkite nuo 0 iki 3 (tinkamą Jums 

skaičių apibraukite): 

 

Įdomu 

 

0        1        2        3 

 

Naudinga 

 

0        1        2        3 

 

Mano pastangos 

 

0        1        2        3 

 

 

 

Pastabos:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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III. Įsidarbinimo veiksmų aktyvumas 

 

Dalyvio vertinimas 

 

Įvertinkite nuo 0 iki 3, kaip dažnai atlikote 

šiuos veiksmus per paskutinį 

 mėnesį (0 – nė karto, 1 – 1 kartą, 2 –  

2 kartus, 3 – 3 kartus ir daugiau) (tinkamą 

 Jums skaičių apibraukite) : 

 

1. Pokalbiai dėl darbo paieškos su 

draugais, pažįstamais 

 

0        1        2        3 

 

2. Darbo skelbimų skaitymas spaudoje, 

internete ar kitur 

 

0        1        2        3 

 

3. CV rašymas, taisymas 

 

0        1        2        3 

 

4. CV siuntimas 

 

0        1        2        3 

 

5. Pokalbis dėl darbo telefonu 

 

0        1        2        3 

 

6. Pokalbis su darbdaviu/ personalo  

atrankos darbuotoju 

 

0        1        2        3 

 

7. Kita 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

0        1        2        3 

 

 

Pastabos: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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14 priedas   

MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO ANKETA SPECIALISTUI  

Vertinamo asmens vardas pavardė:_________________________________________ 

 

Specialisto vertinimas 

 

Įvertinkite nuo 0 iki 3 dalyvio motyvaciją 

mokytis ( 0 – visai nesistengia, nesidomi,  

3 – susidomėjęs, rodo iniciatyvą, atlieka 

papildomas užduotis, savarankiškai ieško 

informacijos) (tinkamą Jums skaičių 

apibraukite): 

 

0        1        2        3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialisto pastabos:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Specialisto vertinimas 

 

Įvertinkite nuo 0 iki 3 dalyvio 

įsidarbinimo veiksmų aktyvumą (0 – 

visai nesistengia, nesidomi, 3 – deda 

daug pastangų) (tinkamą Jums skaičių 

apibraukite): 

0        1        2        3 

 

Stebėti įsidarbinimo veiksmai: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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15 priedas  

MOTYVACIJOS UGDYMO UŽSIĖMIMŲ PLANŲ PAVYZDŽIAI  

1. Išvyka į darbo vietą, pritaikytą neįgaliems asmenims 

Stadija: apmąstymo, pasiruošimo. 

Grupės dydis: 4-8 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: apie 3 – 4 val.. 

Specialistai: psichologas/ profesijos mokytojas/ įdarbinimo vadybininkas; 

Užsiėmimo tikslai: pozityvių įsidarbinimo nuostatų, realių savo galimybių įvertinimo 

formavimas, sudarant galimybę pamatyti realiai egzistuojančią (-ias) pritaikytas darbo vietas neįgaliems 

asmenims. 

Priemonės:  

 Transporto priemonė, talpinanti 10 asmenų, bei vairuotojas. 

Užsiėmimo eiga: 

 Vedantysis grupei trumpai pristato įstaigą, į kurią bus vykstama (pvz. socialinė įmonė 

„Liregus“). 

 Kelionė. 

 Ekskursija po įstaigą, įstaigos darbuotojų pristatymas grupės dalyviams, klausimai, 

diskusijos. 

Grįžimas į reabilitacinį centrą, vedančiojo apibendrinimas bei grįžtamasis ryšys.
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16 priedas 

SOCIALINIO DARBUOTOJO ORGANIZUOJAMŲ UŽSIĖMIMŲ GRUPĖJE PLANO 

PAVYZDŽIAI 

1. Galimybės mokytis bei įsidarbinimas  

Grupės dydis: 4-8 asmenų. 

Užsiėmimų trukmė: iki 1,5 val. 

Specialistai: Socialiniai darbuotojai. 

Problemos: Informacijos trūkumas, savarankiškumo įgūdžių stoka (nesugeba savarankiškai ar 

neturi galimybių susirasti reikiamos informacijos).  

Tikslai:  

 Suteikti informaciją apie galimybę mokytis bei finansinę pagalbą neįgaliesiems; 

 Supažindinti dalyvius apie darbdaviams teikiamas lengvatas įdarbinant neįgalųjį ir socialines 

įmones;  

 Motyvuoti mokytis, dirbti bei lavinti socialinius įgūdžius (užsiėmimo metu diskutuojant su 

grupės dalyviais pasidalinti asmenine patirtimi kaip efektyviai pritaikyti įgytas žinias. Tokiu būdu grupės 

dalyviai yra skatinami aktyviai dalyvauti užsiėmime, ugdyti savarankiškumą, bendravimo įgūdžius 

spręsti iškilusias problemas). 

Priemonės: Padalomoji medžiaga (lankstinukai, įstatymų (LR neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymo, LR užimtumo rėmimo įstatymo santraukos), kompiuteris (informacijos paieškos 

mokymui/lavinimui); 

Metodai: Informavimas, diskusija. 

Užsiėmimo eiga: 

1. Savęs prisistatymas (vedančiojo ir grupės narių prisistatymas: jei šis užsiėmimas yra pirmas, jei  

grupę papildė naujas grupės narys);  

2. Temos pristatymas; 

3. Padalomosios medžiagos išdalinimas;  

4. Medžiagos išdėstymas (grupės narių pageidavimu daugiau dėmesio skiriama konkrečiam 

klausimui apie įstatymą, dėstant temą diskutuojama, jie dalinasi savo žiniomis, patirtimi ir t.t.): 

 stipendijos, paskolos; 

 parama neįgaliems studentams; 

 gyventojų pajamų mokesčių lengvata ir pan. 

Užsiėmimo vertinimas: Užsiėmimo aptarimas diskusijoje (grupės dalyviai pasidalina savo 

patirtimi, užsiėmimo nauda ir t.t.); 
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17 priedas  

 

PARDAVĖJO  KONSULTANTO MOKYMO PROGRAMA 

 

 REIKALAVIMAI MOKYMO BAZEI 

 

1.   Teorinio mokymo kabinete turi būti: 

1.   Įranga ir įrengimai: 

1.1. Rašomoji lenta. 

1.2. Skaičiavimo mašinėlės. 

1.3. Kompiuteriai. 

1.4. Elektroniniai kasos aparatai. 

1.5. Kompiuteriniai kasos aparatai. 

1.6. Elektroninės svarstyklės. 

2. Vaizdinių priemonių  įrašų demonstravimo technika: 

2.1. Grafoprojektorius. 

2.2. Multimedia projektorius. 

2.3. Video aparatūra. 

3. Mokymo metodinės priemonės: 

3.1. Metodinė literatūra. 

3.2. Planogramos. 

3.3. Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės. 

3.4. Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės.  

3.5. Dalomoji medžiaga (skaidruolės pagal atskiras temas, užduotys savarankiškiems darbams 

atlikti, apklausos testai ir/ar apklausos klausimai ). 

 

2.   Praktiniam mokymui turi būti: 

2.1. Mokymo klasėje 

2.1.1.   Įranga ir įrengimai: 

2.1.2.   Rašomoji lenta. 

2.1.3.   Skaičiavimo mašinėlės. 

2.1.4.   Asmeniniai kompiuteriai. 

2.1.5.   Elektroniniai kasos aparatai. 

2.1.6.   Kompiuteriniai kasos aparatai. 

2.1.7.   Elektroninės svarstyklės. 

2.1.8. Ženklintojai. 
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2.1.9.   Natūralūs prekių pavyzdžiai. 

2.1.10. Dalijamoji medžiaga. 

2.2.  Prekybos įmonėje 

2.2.1. Maisto, ne maisto prekės. 

2.2.2. Planogramos. 

2.2.3. Nemechaniniai įrengimai - lentynos, stelažai, moduliniai įrengimai ir t.t. 

2.2.4. Elektroniniai, kompiuteriniai kasos aparatai. 

2.2.5. Svėrimo įrengimai. 

2.2.6. Šaldymo įrengimai. 

2.2.7. Šiluminio prekių apdorojimo įrengimai. 

2.2.8. Prekių pjaustymo ir sudalinimo įrengimai. 

2.2.9. Prekybinis inventorius. 

2.2.10. Dalykinė ir metodinė literatūra. 
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18 priedas  

INDIVIDUALUS MOKYMO PLANAS 
 
PROFESINĖS REABILITACIJOS  CENTRO  ...................................................     MOKYMO  

                                              (mokymo programos pavadinimas) 

 GR..........................mokinio (-ės).....................................................................................................  

         (grupės numeris)   (vardas, pavardė) 

 

Mokymo trukmė..................................................................................................................  
  (mokymų pradžia ir pabaiga) 

Pamokų trukmė.................................................................................................................... 
  (valandų sk. per dieną, per savaitę) 

Mokymo vieta: 

Teorinis mokymas................................................................................................................  
   (mokymo vietos adresas, klasė(-ės)) 

Praktinis mokymas:  

Mokymo įstaigoje.................................................................................................................  
  (mokymo vietos adresas, klasė (-ės)) 

 Įmonėje................................................................................................................................ 
  (praktinio mokymo adresas, praktikos pradžia ir pabaiga) 

............................................................................................................................................... 
  ( sutarties Nr., sudarymo data, mokinio parašas) 

 

Eil. 

Nr. 
Dalyko pavadinimas 

Skiriama valandų 
Atsiskaity

mo formos Iš viso teorijai praktikai Savarankiškam 

darbui 

I. 
Teorinis mokymas- specialieji 

dalykai 
 

   
KĮ, Į, DĮ 

1.1.       

1.2.       

1.3.       

1.4.       

1.n.       

II. 
Teorinis mokymas- bendrieji 

dalykai 

    
 

2.1.       

2.2.       

2.3.       

2.4.       

2.n.       

III. Praktinis mokymas      

3.1. Praktinis mokymas mokymo įstaigoje       

3.2. Praktinis mokymas praktinio mokymo 

įmonėje 

     

IV. Baigiamasis vertinimas      

4.1 Konsultacijos ir egzaminas      

 Iš viso:      

 
Kvalifikacinio egzamino data: .........................................................................................  

Pastabos………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

_______________________________     _____________________   
             (Mokinio parašas, vardas, pavardė)               (plano sudarymo data) 

_________________________________________    _____________________________                                                      

              (Mokinio parašas, vardas, pavardė)                (plano keitimo data) 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

IV dalis „Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimas“ 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 291 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ 

TEIKIMO ASMENIMS, TURINTIEMS KLAUSOS 

NEGALIĄ, METODIKA 
 

 
IV DALIS „PAGALBOS ĮSIDARBINANT PASLAUGOS TEIKIMAS“ 

 

 

 

 
                                                                                             Parengė: 

                                                                                                     VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro ir 

                                                                                                VšĮ Valakupių reabilitacijos centro specialistai 
  

 
 

 

 

 

Metodika parengta įgyvendinant 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”. 

 

                                                                    2011 
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1. Pagalbos įsidarbinant paslaugos samprata 

Profesinės reabilitacijos tikslas – atkurti neįgalaus asmens darbingumą ir padėti jam 

sėkmingai integruotis į darbo rinką, todėl jau nuo pirmųjų asmens dalyvavimo profesinės 

reabilitacijos programoje dienų pradedamos teikti įdarbinimo vadybininko paslaugos, kurių metu 

siekiama išsiaiškinti asmens poreikius bei lūkesčius, susijusius su būsima darbine veikla, asmens 

darbinės veiklos patirtį ir pan. Pagalbos įsidarbinant metu įdarbinimo vadybininkas: atlieka 

reikalingą įsidabinimo galimybių įvertinimą, parengia klausos negalią turintį asmenį darbo 

paieškai, vykdo darbo paiešką, kontaktuoja su darbdaviais, derasi dėl asmens dalyvavimo 

atrankose į darbą, konsultuoja darbdavius darbo vietos pritaikymo klausimais, tarpininkauja 

įdarbinimo procese, teikia paramą darbo vietoje ir kt. 

Pagalba įsidarbinant – tai 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 ir kt. Įdarbinimo specialistai teikia informaciją 

klausos negalią turintiems asmenims, aptaria ir išbando realias įsidarbinimo galimybes bei 

planuoja klausos negalią turinčio asmens karjeros galimybes.
1
 

Teikiant pagalbos įsidarbinant paslaugas klausos negalią turintiems asmenims specialistų 

komandą sudaro: įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas, gestų kalbos vertėjas, 

psichologas. 

Pagalbos įsidarbinant paslaugos yra pradedamos teikti nuo pirmos kliento atvykimo į 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą dienos. Įdarbinimo vadybininkas dalyvauja 

profesinių gebėjimų vertinimo etape, profesinio orientavimo ir konsultavimo etape, profesinių 

gebėjimų atkūrimo etape vyksiančiuose komandiniuose aptarimuose bei pagalbos įsidarbinant 

etape.  

                                                 
1
  European Union of support employment position paper. Vocational profile. 2009 
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2. Sąvokos 

 

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
2
. 

Aplinkos veiksniai – fizinės, socialinės ir kitų žmonių nuostatos aplinkoje, kuriose 

asmuo gyvena ir kuria savo gyvenimą
3
. 

Atvejo vadyba – modernus (psichosocialinės ar profesinės) reabilitacijos paslaugų 

teikimo koordinavimo metodas, kuris remiasi individualiu požiūriu į klientą ir  užtikrina 

paslaugų prieinamumą, tikslingumą bei tęstinumą.4
.  

Atvejo vadybininkas – vienas iš reabilitacijos specialistų, vykdantis atvejo vadybą, 

tiesiogiai dirbantis su klientu, kuruojantis klientą ir kontroliuojantis profesinės reabilitacijos eigą, 

tarpininkaujantis su išorės institucijomis.
5
  

Bedarbis – nedirbantis darbingo amžiaus darbingas asmuo, nesimokantis pagal dieninę 

mokymo formą, įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje kaip ieškantis 

darbo ir pasirengęs dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse
6
.
 
 

Darbo rinka – darbo vietų paklausos ir pasiūlos santykių visuma. Darbo rinka visuomet 

yra viena iš 3 formų: perteklinė, deficitinė, nulinė.  

Darbo paieška – tai daugiasluoksnis darbo paieškos procesas, kurio metu tiek 

savarankiškai, tiek padedant įdarbinimo specialistams, asmenys turintys klausos negalią, siekia 

rasti darbą atitinkantį kliento lūkesčius, galimybes, gebėjimus bei įgytą profesiją. 

Darbo paieškos metodai – veiksmų seka, privaloma atlikti norint surasti darbą.  

Darbo paieškos įgūdžių lavinimas – tai procesas,  kurio metu asmenims su klausos 

negalia atkuriami prarasti arba suteikiami nauji darbo paieškai reikalingi įgūdžiai ir žinios  (pvz. 

bendravimas su darbdaviu, dalyvavimas konkurse konkrečioms pareigoms užimti ir kt.).  

Darbo birža – valstybinė institucija, kuri tarpininkauja tarp darbdavių ir ieškančių darbo 

žmonių, padėdama jiems įsidarbinanti. Ji analizuoja darbo pasiūlą ir paklausą, registruoja laisvas 

                                                 
2
 LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas// Valstybės žinios, 1991-12-31, Nr. 36-969; 2004-05-22, Nr. 83-

2983; 2005, Nr. 127-4534; aktuali redakcija nuo 2008-11-15. 
3
 LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas// Valstybės žinios, 1991-12-31, Nr. 36-969; 2004-05-22, Nr. 83-

2983; 2005, Nr. 127-4534; aktuali redakcija nuo 2008-11-15. 
4
Germanavičius A., Čiurinskas D. Atvejų vadybos metodas. Kas tai?  Leidinys Sveikata 2002 NR 8 

5
 Ten pat. 

6
LR Nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Leidinys: Valstybės žinios. 2004, Nr. 4-26 
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darbo vietas ir bedarbius, tarpininkauja įsidarbinant, teikia informaciją jaunimui, moka bedarbio 

pašalpas, kol asmuo yra apmokomas ir atlieka kitas su žmonių įsidarbinimu susijusias funkcijas. 

Dalyvumas – asmens į(si)traukimas į gyvenimo situacijas. Jis atskleidžia žmogaus 

socialinio funkcionavimo efektyvumą
7
.  

Darbdavys - gali būti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, 

nepaisant nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies ir veiklos pobūdžio, turinti darbinį 

teisnumą ir veiksnumą
8
, kuri priima darbuotojus konkrečioms profesinės veiklos funkcijoms 

atlikti. Darbo sutartyje darbdavys įsipareigoja už atliktą darbą mokėti numatytą atlyginimą ir 

garantuoti įstatymuose numatytas darbo sąlygas.  

Darbuotojas - fizinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal 

darbo sutartį už atlyginimą
9
. 

Darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą ar įgyti naują 

profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus
10

.  

Darbo vietos pritaikymas – tai darbui skirtų įrenginių, darbo priemonių įrengimas ir 

išdėstymas ir darbo aplinkos adaptavimas atsižvelgiant į darbuotojo negalios specifiką, jo 

turimus gebėjimus, specialiuosius poreikius bei cheminius, fizikinius, biologinius, ergonominius, 

psichosocialinius ir fizinius rizikos veiksnius, kurie gali turėti neigiamos įtakos asmens 

darbingumui ir sveikatai. 

Įsidarbinimas – terminuotos arba neterminuotos darbo sutarties sudarymas tarp 

darbdavio ir darbuotojo, reiškiančios, kad darbuotojo profesinės žinios ir gebėjimai tenkina 

darbdavio interesus. 

Įdarbinimo vadybininkas - profesinės reabilitacijos specialistas, teikiantis pagalbos 

įsidarbinant paslaugas klientui bei darbdaviams, norintiems įdarbinti negalią turintį asmenį. 

Karjeros planavimas – nuoseklus asmens pažintinės ir profesinės veiklos sprendimų 

išdėstymas laike, siekiant profesinio tobulėjimo tikslų ir numatant būtinus išteklius ir 

aplinkybes
11

.  

                                                 
7
 Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija. Pasaulinė sveikatos organizacija, Ženeva, 2001, 

VU Specialiosios  Specialiosios psichologijos laboratorija, 2004. 
8
 LR  Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926, 

Vilnius. 
9
 Ten pat. 

10 LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas// Valstybės žinios, 1991-12-31, Nr. 36-969; 2004-05-22, Nr. 83-

2983; 2005, Nr. 127-4534; aktuali redakcija nuo 2008-11-15. 

11 http://www.smm.lt/es_parama/docs/projektai/pos_rez/Pkpgu_C%20metodika.VDU.pdf 
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Kompetencija – efektyvios veiklos demonstravimas, sugebėjimas atlikti pateiktas 

užduotis realioje ar imituojamoje darbo situacijoje; gebėjimas pagal kvalifikaciją, žinias, 

įgūdžius gerai atlikti veiklą
12

.   

Konsultacija – yra sąmoningas informacijos perdavimas siekiant padėti žmonėms 

susidaryti tvirtą nuomonę ir priimti gerus sprendimus. 

Konsultantas – asmuo, sudarantis palankias profesijos rinkimosi arba karjeros 

planavimo sąlygas
13

.  

Konsultavimas – tai dinaminis procesas, kurio metu klientas ir konsultantas keičiasi mintimis. 

Konsultuojant skatinamas kliento atsakomybės prisiėmimas, padedantis klientui daryti savarankiškus 

sprendimus ir taip keistis.   

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 
14

.  

Profesiniai gebėjimai – asmens funkcinio pajėgumo bei asmens psichosocialinių 

profesinių savybių visuma, atspindinti asmens galimybes bei kompetenciją atlikti atitinkamas 

veiklas
15

. 

Profesinis darbingumas – žmogaus sugebėjimai ir galimybės atlikti darbą reikalaujantį 

specialių žinių, kvalifikacijos, darbo praktikos (įgūdžių). 

Socialinė adaptacija  – asmenybės prisitaikymas prie socialinės aplinkos. Socialinės 

adaptacijos turinį sudaro asmenybės socialinių poreikių patenkinimo dinamika
16

.  

Socialinė aplinka – socialinės normos, įstatymai, jų praktika ir ideologija, formalios ir 

neformalios taisyklės, veikiančios asmenį. 

Specialios darbo sąlygos – darbo sąlygos, atitinkančios išskirtinius kliento (negalios 

keliamus) reikalavimus darbo vietoje:  ceche, bare, dirbtuvėse, namie ar įprastinėje darbovietėje 

(pvz. laisvas darbo grafikas, numatant papildomas pertraukas, galimybė atlikti darbą ir 

darbovietėje ir namie, darbo vietos pritaikymas atsižvelgiant į neįgaliojo specialiuosius poreikius 

ir kt.) 

                                                 
12 V. Kučinskas, R. Kučinskienė. Socialinis darbas švietimo sistemoje. Teoriniai aspektai. Klaipėda 2000m. 
13

 http://www.ldb.lt/konsultantai/mod_richtext.php?pid=33 
14

 LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas// Valstybės žinios, 1991-12-31, Nr. 36-969; 2004-05-22, Nr. 83-

2983; 2005, Nr. 127-4534; aktuali redakcija nuo 2008-11-15. 
15

 LR 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. 
16

 Psichologijos žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993 
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Specialios pagalbos priemonės – priemonės specialiam poreikiui patenkinti, siekiant 

asmeniui užtikrinti lygias ugdymo, profesines, socialines ir visaverčio integravimo į visuomenę 

galimybes. 
17

  

Specialus poreikis – dėl asmens ilgalaikių įgytų ar įgimtų sveikatos sutrikimų ir 

negalios, nepalankios aplinkos atsiradę specialūs poreikiai
18

  

Techninės pagalbos priemonės – bet koks specialus ar standartinis gaminys, įrankis, 

įranga, techninė sistema naudojama neįgaliųjų ir padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti ar 

panaikinti pablogėjusią sveikatą ar negalią (vaikštynės, ergoterapijos priemonės) 
19

. 

Valstybės subsidija – piniginė valstybės parama tam tikroms gamybos arba vartojimo 

sritims ar formoms skatinti. 

                                                 
17

 LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas// Valstybės žinios, 1991-12-31, Nr. 36-969; 2004-05-22, Nr. 83-

2983; 2005, Nr. 127-4534; aktuali redakcija nuo 2008-11-15. 
18 LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas// Valstybės žinios, 1991-12-31, Nr. 36-969; 2004-05-25, Nr. 83-2983; 2005, Nr. 127-4534, 
aktuali redakcija nuo 2008-11-15. 
19 Ten pat. 
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3. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo principai 

 

1. Visi asmenys turėtų būti nepriklausomi nuo socialinių išmokų. Pagrindinis 

įdarbinimo specialistų siekis – padėti integruotis asmenims, turintiems klausos negalią į darbo 

rinką, siekiant užtikrinti jų ekonominį savarankiškumą; 

2. Dalyvavimas. Darbo paieškos paslauga pagrįsta klausos negalią turinčio asmens 

aktyviu dalyvavimu bei pasirinkimo galimybe. Klausos negalią turintis asmuo gali pasirinkti 

norimą darbo vietą, darbo sąlygas, įdarbinimo sąlygas; 

3. Darbo paieškos paslauga teikiama atsižvelgiant į negalią bei negalios sunkumą. 

Priklausomai nuo to kokia negalia ir koks jos sunkumas įdarbinimo specialistas parengia darbo 

paieškos planą, numato reikiamą pagalbą bei parengtą įdarbinimo planą įgyvendina. 

4. Darbo vietos konkurencingumas. Įdarbinant neįgalų asmenį siekiama užtikrinti 

darbo ilgalaikiškumą, atlyginimo dinamiką, pareigų dinamiką, lygias galimybes darbe. Pvz., 

Atlyginimas negali būti mažesnis nei tas pačias pareigas užimančio asmens, kuris neturi negalios 

ar turi lengvesnę negalią.   

5. Motyvacija darbui. Pagalbos įsidarbinant paslaugų efektyvumą didele dalimi lemia 

asmens noras dirbti, pasiruošimas aktyviai bendradarbiauti darbo paieškos procese.  

6. Užtikrinamas pagalbos įsidarbinant paslaugos tęstinumas. Atsižvelgiant į klausos 

negalios specifiką įdarbinimo paslauga turi būti tęstinė. Neįsidarbinus klausos negalią turinčiam 

asmeniui pagalbos įsidarbinant paslauga privalo būti teikiama vienus metus po profesinės 

reabilitacijos programos baigimo.  

 7. Bendradarbiavimas. Pagalbos įdarbinant paslaugos teikiamos aktyviai 

bendradarbiaujant su darbdaviais ir kitais paslaugų  teikėjais, kurie gali padidinti asmens, 

turinčio klausos negalią, galimybes įsidarbinti. Pvz.  kurti darbdavių duomenų bazes, pasirašinėti 

bendradarbiavimo su įmonėmis sutartis ir kt. 

 8. Orientacija į asmenį. Teikiant pagalbos įsidarbinant paslaugą didelis dėmesys 

kreipiamas į asmens turinčio klausos negalią individualius poreikius. Pvz. darbo vieta parenkama 

ar pritaikoma atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, sąlygotus negalios pobūdžio ir 

sunkumo. 
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4. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo tvarka 

 

Išskiriami  svarbiausi darbo paieškai vykdyti būtini  asmens įgūdžiai, kurie šio etapo 

metu yra stiprinami ir/ ar ugdomi : 

- Gebėjimas dirbti kompiuteriu (asmuo turi gebėti parengti kompiuteriu asmeninį CV 

(gyvenimo aprašymą), rekomendacijas, asmeninę charakteristiką, laiškus, padėkos laiškus, 

prašymus, motyvacinį laišką ir kitus reikalingus dokumentus);  

- Gebėjimas dalyvauti interviu su darbdaviu dėl darbo. Atsižvelgiant į klausos negalios 

specifiškumą būtina, kad asmuo dalyvautų interviu dėl darbo  kartu su gestų kalbos vertėju 

(kurtiesiems ir turintiems labai žymų neprigirdėjimo laipsnį). Taip pat asmuo turi gebėti naudotis 

kitais galimais būdais perduoti norimą informaciją darbdaviui, suprasti, ką sako darbdavys ir 

tinkamai atsakyti į pateiktus klausimus; 

- Gebėti derėtis dėl darbo vietos, įdarbinimo, darbo sąlygų; 

- Gebėti ieškoti informacijos apie galimas darbo vietas, darbdavius, įmones ir pan. 

Teikiant pagalbos įsidarbinant paslaugą asmenims, turintiems klausos negalią, išskiriami 

šie etapai: 

I. Pasirengimas darbo paieškai 

Darbo paieškos įgūdžių formavimas; 

Darbo paieškos plano sudarymas; 

Reikalingos pagalbos planavimas; 

Profesinio portfelio parengimas (reprezentacinių dokumentų, faktų, darbų rinkinys, CV, 

motyvaciniai laiškai); 

II. Darbo paieška 

Vykdant darbo paiešką naudojami įvairūs darbo paieškos metodai ir būdai, kurie bus 

plačiau aptarti šioje metodikos dalyje.  

III. Bendravimas su galimais darbdaviais  

Bendravimas su darbdaviais vyksta tiesiogiai nuvykus pas darbdavį arba telefonu/el. 

paštu (siunčiami motyvaciniai laiškai, CV, pildomos prašymų formos); 

Vykdomos derybos su darbdaviu dėl galimybės įdarbinti neįgalų asmenį. 

IV. Dalyvavimas vykdant darbuotojų atranką 

Tarpininkavimas/atstovavimas atrankoje į darbą;  

Bandomasis įdarbinimas; 

Pasiūlymų/rekomendacijų darbdaviui pateikimas; 
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Konsultacijos remiamo įdarbinimo klausimais, darbo vietos pritaikymo klausimais; 

Darbo sąlygų aptarimas. 

V. Darbas 

Tarpininkavimas pasirašant darbo sutartį (esant reikalui); 

Parama darbo vietoje; 

Darbdavių (kt. įmonės darbuotojų) konsultavimas darbo vietos pritaikymo ir kt. 

klausimais. 

Išskiriami šie pagrindiniai darbo paieškos metodai: 

-   Ieškoma darbo įmonėse, kurios turi patirties, įdarbinant neįgalius asmenis; 

- Peržiūrimi, patalpinami darbo skelbimai internete, spaudoje, skelbimams skirtose 

vietose, darbo biržos duomenų bazėje; 

- Analizuojamas įmonių katalogas, siekiant išskirti įmones, kuriose gali būti reikalingi 

atitinkamos profesinės kvalifikacijos darbuotojai; 

- Naudojamasi įstaigų, kurios vykdo su įdarbinimu susijusias veiklas, paslaugomis; 

-  Dalyvavimas darbo mugėse; 

-  Ieškoma įmonių, kuriose asmuo galėtų atlikti praktiką, o vėliau ir įsidarbinti; 

- Ieškoma darbo pasinaudojant turimais verslo įmonių kontaktais, kitų asmenų 

rekomendacijomis ir pan. 
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4.1. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo tvarkos algoritmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1pav. Pagalbos įsidarbinant  paslaugos teikimo tvarkos algoritmas 
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4.2. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

 

1. Asmens priėmimas pagalbai įsidarbinant 

Tikslas – suplanuoti pagalbos įsidarbinant veiklas ir sudaryti paslaugos teikimo 

programą. 

Specialistai: 

 Įdarbinimo vadybininkas; 

 Gestų kalbos vertėjas (pagal poreikį). 

Trukmė: iki 4 val. 

Eiga: po profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos asmeniui yra 

suteikiama pagalbos įsidarbinant paslauga. Prieš teikiant pagalbos įsidarbinant paslaugas asmuo, 

turintis klausos negalią, yra supažindinamas su veiklomis, kurios bus atliekamos, kokie 

specialistai teiks paslaugas, kokia bus paslaugų teikimo trukmė. Su asmeniu aptariamas pagalbos 

įsidarbinant paslaugos teikimo planas. Šio etapo metu analizuojama ir pagal poreikį koreguojama 

Profesinių gebėjimų vertinimo metu užpildyta Įsidarbinimo galimybių įvertinimo anketa (PGĮ), 

sudaroma Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo programa (rašytinė, kompiuterinė versija).  

Įdarbinimo vadybininkas renka ir analizuoja situaciją darbo rinkoje, konsultuoja asmenį  

apie situaciją darbo rinkoje: pateikiama bendra statistika apie darbo rinką, apie verslo rėmimo, 

viešųjų darbų, aktyvių darbo rinkos priemonių teikimą, darbo rinkos poreikį kliento pasirinktai 

profesijai, įsidarbinimo galimybes. 

Taikomi metodai: 

 Dokumentų analizė (Įsidarbinimo galimybių įvertinimo anketa, informacija apie darbo 

rinką) (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“); 

 Konsultavimas/ Informavimas (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“). 

Pildoma dokumentacija: 

 Pagalbos įsidarbinant ataskaita (1 priedas); 

 Užsiėmimų tvarkaraštis (2 priedas); 

 Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa (5 priedas). 

 

2. Užsiėmimų vykdymas 

2.1. Darbo paieškos įgūdžių formavimas 

Tikslas – formuoti savarankiškos darbo paieškos įgūdžius asmenims, turintiems klausos 

negalią, siekiant padidinti asmenų galimybes sėkmingai integruotis į darbo rinką.  
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Specialistai: 

 Įdarbinimo vadybininkas;  

 Psichologas; 

 Informacinių technologijų mokytojas (jei asmuo nemoka naudotis kompiuteriu 

rengiant CV ir kt. dokumentus); 

 Gestų kalbos vertėjas (pagal poreikį). 

Trukmė: 

 Iki 12 – 16 val. 

Turinys: siekiant įtraukti klausos negalią turintį asmenį į aktyvų darbo paieškos procesą, 

reikia šį darbo paieškos procesą padaryti aiškiu ir prieinamu. Galima vadovautis  šiomis 

rekomendacijomis:  

1. Įdarbinimo vadybininkas turi parodyti kaip atlikti kiekvieną veiklą, susijusią su 

darbo paieška bei pagalba įsidarbinant. Atsižvelgiant į klausos negalios specifiką, jog 

asmenys, turintys klausos negalią, kartais silpnai suvokia sakytinį tekstą bei susiduria su 

sunkumais suvokiant rašytinį tekstą rekomenduotina taikyti video demonstracijas, veiklos 

atlikimo demonstracijas, parodant kaip reikia vieną ar kitą veiklą atlikti. 

2. Parengiama kiekvienos veiklos atlikimo aiški, lakoniška instrukcija. Aprašomas 

kiekvienas veiklos atlikimo žingsnis. Rekomenduojama asmenims turintiems klausos negalią 

parengti vizualinę, video, rašytinę veiklos atlikimo instrukciją, nurodant kiekvieną žingsnį 

veiklai atlikti. 

3. Parengiamas kiekvienos veiklos atlikimo tikslus pavyzdys. Rekomenduotina 

parengti atliktos veiklos pavyzdį, kad klausos negalią turintis asmuo žinotų, kaip turi būti 

tinkamai atlikta užduotis. 

4. Teikti  pagalbą klausos negalią turinčiam asmeniui atliekant veiklas, reikalui 

esant jas koreguojant. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis su darbo paieška bei pagalbos 

įsidarbinant paslauga susijusių veiklų yra susijusios su rašymu, skaitymu, teksto suvokimu, 

komunikacija, gestų kalbos specifika, klausos negalią turintiems asmenims reikalinga intensyvi 

įdarbinimo vadybininko ir kitų specialistų pagalba siekiant atlikti užduotį tinkamai.  

5. Kiekvienos veiklos, susijusios su darbo paieška bei įdarbinimu, praktinis 

išbandymas. Atsižvelgiant į klausos negalės specifiką ir klausos negalią turinčio asmens 

suvokimo bei išmokimo ypatumus rekomenduotina kiekvieną veiklą, kurią klientas turės 
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įgyvendinti darbo paieškos bei įsidarbinimo proceso metu savarankiškai, išbandyti, pakartoti, 

atlikti ir tik tuomet rengti galutinį veiklos atlikimo planą (scenarijų). 

Eiga: asmuo žodžiu supažindinamas su bendra situacija darbo rinkoje ir įgytos profesijos 

darbo rinkoje poreikių, įsidarbinimo galimybėmis, neįgaliajam suteikiama informacija apie 

subsidijų programas, konsultuojamas CV, motyvacinio laiško darbdaviui rašymo klausimais, 

supažindinamas su sėkmingo pokalbio su darbdaviu taisyklėmis ir dažniausiai pasitaikančiomis 

klaidomis. Klientas parašo gyvenimo aprašymą ir išmoksta rašyti motyvacinį laišką pagal 

konkretų darbo skelbimą. Klausos negalią turintis asmuo supažindinamas su jam prieinamais 

darbo paieškos būdais ir priemonėmis, mokomas savarankiškai ieškotis darbo. Įdarbinimo 

vadybininkas kartu su klausos negalią turinčių asmeniu ieško tinkančios darbo vietos, siunčia 

paruoštą CV, motyvacinį laišką el. paštu galimiems darbdaviams. 

Įvertinama, ar asmuo gali savarankiškai kontaktuoti su darbdaviu, ar reikalingas 

tarpininkas, gestų kalbos vertėjas ar pokalbyje su darbdaviu asmenį turi atstovauti įdarbinimo 

vadybininkas. Kontaktai su galimais darbdaviais gali būti užmezgami žemiau pateiktais būdais, 

atsižvelgiant į klausos negalios sunkumą, asmens savarankiškumo lygį: 

 Savarankiškas kliento bendravimas tiesiogiai su darbdaviu; 

 Bendravimas su darbdaviu per tarpininką/įdarbinimo vadybininką; 

 Savarankiškas kliento bendravimas su darbdaviu telefonu (kurtiesiems it turintiems 

labai žymų ir žymų neprigirdėjimo laipsnį netaikoma); 

 Bendravimas su darbdaviu telefonu per tarpininką/įdarbinimo vadybininką; 

 Savarankiškas kliento bendravimas su darbdaviu elektroniniu paštu; 

 Įdarbinimo vadybininko bendravimas/tarpininkavimas su darbdaviu dėl kliento 

įdarbinimo. 

Šiame etape yra siekiama išmokyti asmenį savarankiškai parašyti savo CV (Gyvenimo 

aprašymą), motyvacinį, padėkos ar pasiteiravimo laiškus, pasirūpinti rekomendacijomis iš 

buvusios darbovietės ir pan. Atsižvelgiant į klausos negalios specifiką, į ribotus klausos negalią 

turinčių asmenų bazinius gebėjimus (rašyti, suvokti tekstą ir pan.) asmuo profesinį portfelį rengia 

kartu su įdarbinimo vadybininku. Profesinio portfelio dokumentų pavyzdžiai pateikiami 3 priede. 

Kad būtų lengviau aprašyti profesinius gebėjimus, savybes, kuriomis pasižymi asmuo, 

atsižvelgiant į įgytą profesiją ir norimas užimti pareigas, rekomenduotina parengti profesijai 

reikalingų savybių aprašus (4 priedas). 
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Šiame etape asmuo supažindinamas su darbo paieškos informacinėmis sistemomis, 

mokomas kaip reikėtų parengti darbo paieškos skelbimą bei juos patalpinti informacinėse 

duomenų bazėse. 

Taikomi metodai: 

 Informavimas/ konsultavimas (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“); 

 Kompiuterio naudojimo ir informacinio raštingumo įgūdžių lavinimas (rašant CV, 

motyvacinį laišką ir kt. dokumentus) (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“); 

 Dokumentų analizė (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“); 

 Praktinės užduotys (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“). 

Pildoma dokumentacija: 

 Pagalbos įsidarbinant ataskaita (1 priedas); 

 Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa (5 priedas). 

Susiję dokumentai:  

Įdarbinimo galimybių įvertinimo anketa (PGĮ), Gyvenimo aprašymas (CV), Motyvacinis laiškas 

darbdaviui ir kt. dokumentai. 

 

2.2. Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu  

Tikslas – išugdyti asmens, turinčio klausos negalią, savarankiškus įsidarbinimo įgūdžius, 

pagerinti savęs pristatymo darbdaviui įgūdžius, paruošti pokalbiui su darbdaviu, sustiprinti 

pasitikėjimą savimi įsidarbinimo situacijoje. 

Specialistai:  

 Įdarbinimo vadybininkai; 

 Psichologas; 

 Gestų kalbos vertėjas (pagal poreikį). 

Trukmė: iki 12 val.  

Taikymo sritis:  

Užsiėmimai taikomi asmenims: 

 Neturintiems įsidarbinimo (darbo) patirties; 

 Neturintiems sėkmingos savarankiško įsidarbinimo patirties; 

 Nepasitikintiems savimi įsidarbinimo situacijoje, netikintiems savo galimybėmis 

įsidarbinti; 

 Kai ribotas savęs pažinimas, savo darbinių savybių žinojimas; 
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 Kai žemesni verbalinio ir  neverbalinio bendravimo įgūdžiai. 

Grupiniai užsiėmimai. Psichologas/įdarbinimo vadybininkas organizuoja pasirengimo 

pokalbiui su darbdaviu užsiėmimus grupėje. Užsiėmimai vykdomi pagal parengtus užsiėmimų 

planus. Siekiant išugdyti asmens savęs pristatymo, pokalbio su darbdaviu įgūdžius (tiesiogiai ar 

padedant įdarbinimo vadybininkui, gestų kalbos vertėjui), taikomi įvairūs metodai. Naudojant 

žaidimų metodą, inscenizavimą, interviu ir kt., modeliuojamos pokalbio su darbdaviu situacijos 

(pvz., pokalbis su darbdaviu padedant gestų kalbos vertėjui). Vėliau aptariami pokalbio metu 

stebimi grupės dalyvių verbalinių pasisakymų (jei asmuo, turintis klausos negalią kalba) bei kūno 

kalbos ypatumai taip pat suteikiamos rekomendacijos efektyvesniam savęs pristatymui. Siekiant 

įtvirtinti prisistatymo darbdaviui įgūdžius, vyksta praktinis išbandymas, asmuo, bendraudamas su 

darbdaviu telefonu (taikoma tik nežymaus neprigirdėjimo atveju), diskutuoja apie galimybę 

dirbti atitinkamą darbą, darbo sąlygas, susitaria dėl susitikimo su darbdaviu, aptaria kitus 

svarbius su darbu susijusius klausimus. 

Individualūs užsiėmimai. Įdarbinimo vadybininkas/psichologas individualių užsiėmimų 

su asmeniu metu vykdo telefoninius pokalbius su darbdaviu (tik turintiems nežymų 

neprigirdėjimo laipsnį ir galintiems bendrauti telefonu), imituoja asmens ir darbdavio darbo 

pokalbį, taip suteikdamas asmeniui darbo paieškos žinių ir praktinių įgūdžių. Užsiėmimai 

vykdomi siekiant ugdyti asmens savęs pristatymo, pokalbio su darbdaviu įgūdžius (pvz., kaip 

bendrauti esant gestų kalbos vertėjui), suteikti savęs pasitikėjimo savo jėgomis, didinti 

motyvaciją. Vykdomi bandomieji pokalbiai telefonu su darbdaviu (tik turintiems nežymų 

neprigirdėjimo laipsnį ir galintiems bendrauti telefonu) pagal surastą tinkantį asmeniui darbo 

skelbimą. Vėliau aptariami asmens pasisakymai pokalbio metu, savęs prezentacijos būdai, kūno 

padėtis ir gestai, negalios pristatymo būdai. Suteikiamos rekomendacijos kaip suvaldyti jaudulį 

pokalbio metu, kaip tobulinti savęs pristatymą, kokią informaciją būtinai reikia gauti iš 

darbdavio, kaip atsakyti į darbdavio pateikiamus klausimus ir kokių veiksmų imtis po pokalbio, 

kokią informaciją ir kokiu būdu reikėtų užfiksuoti. Siekiant įtvirtinti prisistatymo darbdaviui 

įgūdžius, vyksta pakartotinis pokalbis su darbdaviu telefonu.  

Metodai: 

 Individualūs/ grupiniai užsiėmimai. 

 Videotreniruotė (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“). 

 Vaidmenų žaidimai (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“). 

 Paskaita/ diskusija (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“). 
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 Grįžtamasis ryšys (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“). 

Pildoma dokumentacija: 

 Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa (5 priedas); 

 Pagalbos įsidarbinant ataskaita (1 priedas). 

 

2.3. Darbo paieška 

Tikslas – vykdyti nuolatinį informacijos rinkimą ir analizę apie situaciją darbo rinkoje, 

darbo paiešką ir skatinti savarankišką asmenų turinčių klausos negalią darbo paiešką, siekiant 

sėkmingos asmenų integracijos į darbo rinką. 

Specialistai:  

 Įdarbinimo vadybininkai,  

 Psichologas, 

 Gestų kalbos vertėjas (pagal poreikį). 

Trukmė: iki 20 val.  

Eiga: asmuo žodžiu/ raštu supažindinamas su bendra situacija darbo rinkoje, įgytos 

profesijos darbo rinkoje poreikiu,  įsidarbinimo galimybėmis, neįgaliajam suteikiama informacija 

apie subsidijų programas, konsultuojama CV bei motyvacinio laiško pateikimo darbdaviui 

klausimais. Klausos negalią turintis asmuo supažindinamas su jam prieinamais darbo paieškos 

būdais (pademonstruojant), savarankiškai ieško darbo, įdarbinimo vadybininkas taip pat ieško 

asmeniui tinkančios darbo vietos. Asmeniui suteikiama informacija apie rinkoje esančius 

pasiūlymus bei laisvas darbo vietas, susisiekiama su įdarbinimo organizacijomis, galimais 

darbdaviais, informuojama apie savarankišką užimtumą, galimybes kurti nuosavą verslą, asmuo 

užregistruojamas ieškančiųjų darbo duomenų bazėse. Asmuo vykdo savarankišką informacijos 

rinkimą ir analizę apie situaciją darbo rinkoje (prieš tai išbandęs šią veiklą su įdarbinimo 

vadybiniku), darbo paiešką ir fiksuoja pasiektus rezultatus „Darbo skelbimų paieškos istorijos“ 

lape (6 priedas), kuris vėliau yra aptariamas su įdarbinimo vadybininku. Asmeniui suradus 

tinkamą darbo pasiūlymą, atitinkantį jo asmenines savybes bei turimus darbinius įgūdžius 

įdarbinimo vadybininkas esant poreikiui teikia tarpininkavimo paslaugas (plačiau žr. 

„Tarpininkavimas įdarbinant“). Šiame etape svarbu asmenims, turintiems klausos negalią, aiškiai 

pateikti instrukcijas, kartu išbandyti kaip vyksta darbo paieška duomenų bazėse ir pan. 

Pildoma dokumentacija:  

 Pagalbos įsidarbinant ataskaita (1 priedas); 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika  

IV dalis „Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimas“ 

 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 308 

 „Darbo skelbimų paieškos istorijos“ lapas (6 priedas); 

 Pagalbos įsidarbinant teikimo programa (5 priedas). 

Susiję dokumentai: Gyvenimo aprašymas (CV), Motyvacinis laiškas darbdaviui ir kt. 

dokumentai. 

 

3. Tarpininkavimas įdarbinant 

Tikslas – suteikti tarpininkavimo su galimais darbdaviais, darbo biržomis, socialinėmis 

įmonėmis, neįgaliųjų atstovais ir kitomis institucijomis paslaugas darbo paieškos procese, 

siekiant rasti tinkamą darbą klausos negalią turintiems asmenims ir padėti jiems įsidarbinti. 

Specialistai:  

 Įdarbinimo vadybininkas; 

 Atvejo vadybininkas; 

 Gestų kalbos vertėjas (pagal poreikį). 

Trukmė: iki 8 val.  

Eiga: 

Ieškant laisvų darbo vietų, kreipiantis į darbdavius dėl galimybės įsidarbinti bei 

dalyvaujant pokalbyje dėl darbo labai svarbi yra tarpininkavimo paslauga. Klausos negalią 

turintys asmenys sunkiai konkuruoja laisvoje darbo rinkoje, nes ilgainiui jų darbinė veikla 

apsiribodavo darbu apsaugotose, specialiai jiems sukurtose įmonėse, todėl dažnu atveju jiems 

reikalinga asmeninio tarpininko paslauga kreipiantis į darbdavį, vykstant į pokalbį, dalyvaujant 

pokalbyje dėl darbo, prisistatant darbdaviui (ypač kurtiesiems), informuojant darbdavius apie 

klausos negalią turinčio asmens darbinius sugebėjimus, reikalingą darbo vietos pritaikymą ir pan. 

Labai svarbu aptarti gestų kalbos vertėjo vaidmenį: kada jis turėtų dalyvauti, kaip turėtų atrodyti 

pokalbis su gestų kalbos vertėjo pagalba, kokią informaciją suteikti darbdaviui apie pokalbį su 

gestų kalbos vertėjo pagalba ir pan.. Taip pat susisiekiama su darbo biržomis asmens 

gyvenamoje teritorijoje ir su darbdaviais, skelbiančiais apie darbuotojų paiešką internete, 

spaudoje ir kitų priemonių pagalba, vykdomos derybos dėl asmens, turinčio klausos negalią, 

įdarbinimo esančioje laisvoje darbo vietoje. Asmeniui žodžiu/ raštu pateikiama informacija apie 

galimus darbdavius ir darbdaviams apie darbuotoją, turintį klausos negalią. Darbdaviai telefonu 

arba susitikimo metu konsultuojami negalios pobūdžio, kliento darbingumo, negalės etiketo 

klausimais, informuojami apie klausos negalią turinčio asmens socialinius ir profesinius 

gebėjimus, suteikia teisinę informaciją susijusią su negalią turinčio asmens priėmimu į darbą. 
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Įdarbinimo vadybininkas vyksta į įmones, kurios neskelbia apie laisvas darbo vietas, bet gali būti 

darbdaviais (remiantis ankstesne įdarbinimo patirtimi), derisi dėl darbo vietos sukūrimo ar 

papildomo darbuotojo poreikio įmonėje. Esant poreikiui (ypač aktualu kurtiesiems ir turintiems 

labai žymų neprigirdėjimo laipsnį), įdarbinimo vadybininkas atstovauja asmenį pokalbyje su 

darbdaviu. Atvejo vadybininkas teikia nuolatinę paramą asmeniui pagalbos įsidarbinant metu bei 

bendradarbiauja su kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ar šeimos nariais, jei 

iškyla toks poreikis. 

Metodai: 

 Tarpininkavimas (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“). 

Pildoma dokumentacija:  

 Pagalbos įsidarbinant ataskaita (1 priedas); 

 Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa (5 priedas). 

 

4. Rasta darbo vieta  

Tikslas – motyvuoti darbdavį priimti klausos negalią turintį asmenį dirbti. 

Specialistai: įdarbinimo vadybininkas. 

Trukmė: iki 8 val.  

Eiga: atsiradus asmenį dominantį ir gebėjimus atitinkantį darbo pasiūlymą, įdarbinimo 

vadybininkas arba pats klientas susisiekia su darbdaviu ir derasi dėl įsidarbinimo. Kurtieji ir 

turintys labai žymų ir žymų neprigirdėjimo laipsnį į darbdavį kreipiasi elektroniniu paštu arba 

tarpininkaujant įdarbinimo vadybininkui. Galimi darbdaviai motyvuojami priimti dirbti asmenį, 

turintį klausos negalią, pristatomos pagalbos įsidarbinant paslaugos, tarpininkavimo ir darbdavių 

konsultavimo paslaugos, supažindinant juos su valstybės teikiama parama įdarbinant negalią 

turinčius asmenis, privalumais įdarbinus negalią turinčius asmenis, negalės etiketu. Galimi 

darbdaviai bei kolektyvas konsultuojami dėl neįgalaus asmens socialinių ir profesinių gebėjimų, 

darbo vietos pritaikymo klausos negalią turinčiam asmeniui, adaptacijos darbo vietoje ypatumų. 

Atsiradus asmeniui tinkamai darbo vietai pirminio pokalbio metu įdarbinimo vadybininkas 

atlieka pirminį darbo vietos reikalavimų įvertinimą ir nustato, ar reikalingas išsamus specialistų 

komandos darbo vietos reikalavimų įvertinimas ir darbdavių konsultavimas darbo vietos 

pritaikymo klausos negalią turinčiam asmeniui klausimais. Įdarbinimo vadybininkas taip pat 

konsultuoja dėl valstybės teikiamos paramos darbdaviams, pageidaujantiems pritaikyti darbo 

vietą neįgaliajam. Jeigu išsamaus darbo vietos įvertinimo bei darbdavių konsultavimo nereikia, 
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tuomet asmeniui teikiama paramos darbo vietoje/atvejo vadybos paslauga. Asmeniui atsisakius 

priimti jam tinkamą darbo pasiūlymą, jis pateikia raštišką atsisakymą darbintis siūlomoje darbo 

vietoje ir nurodo priežastis. 

Metodai: 

 Informavimas (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“). 

 Konsultavimas (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“). 

Pildoma dokumentacija:  

 Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa (5 priedas),  

 Pagalbos įsidarbinant ataskaita (1 priedas),  

 Atsisakymas įsidarbinti (7 priedas). 

 

5. Tęstinis tarpininkavimas / Atvejo vadyba asmeniui neįsidarbinus 

Tikslas – toliau vykdyti laisvos darbo vietos paiešką klausos negalią turinčiam asmeniui 

siekiant jo užimtumo ir integracijos į darbo rinką ir teikti atvejo vadybos paslaugą. 

Specialistai:  

 Įdarbinimo vadybininkas,  

 Atvejo vadybininkas. 

Eiga: baigus profesinės reabilitacijos programą ir neįsidarbinus, pagalbos įsidarbinant 

paslaugos klausos negalią turinčiam asmeniui teikiamos ir toliau, su asmeniu ir toliau palaikomas 

ryšys telefonu (netaikoma kurtiesiems ir turintiems labai žymų ir žymų neprigirdėjimo laipsnį ir 

negalintiems kalbėti telefonu), elektroniniu paštu, kartu su asmeniu ieškant jam darbo. Vykdoma 

galimų darbdavių, galimos darbo vietos paieška įvairiomis priemonėmis, bendradarbiaujama su 

specialistais, dirbančiais su klausos negalią turinčiais asmenimis, palaikomas ryšys su kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų organizacijomis, socialinėmis įmonėmis, taip pat asmenys, turintys klausos 

negalią, savarankiškai ieško jiems prieinamais būdais darbo skelbimų bei aktyviai 

bendradarbiauja su įdarbinimo vadybininkais ir/ ar kitomis įdarbinimo organizacijomis. Taip pat 

poreikiui esant klientui yra teikiama tarpininkavimo paslauga siekiant įsidarbinimo.  

Metodai: 

 Informavimas (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“). 

 Konsultavimas (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“). 

 Atvejo vadyba (žr. skyrių 7. „Taikomi metodai ir priemonės“). 

Pildoma dokumentacija:  
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 Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa (5 priedas). 

 Įdarbinimo ataskaitos forma (po 3, 6, 12 mėn.) (9 priedas). 

 

6. Darbo vietos reikalavimų įvertinimas ir darbdavių konsultavimas 

Tikslas – atlikti galimos darbo vietos įvertinimą siekiant nuspręsti, ar darbo vieta yra 

tinkama asmeniui su klausos negalia ir, ar reikalingas darbo vietos pritaikymas klausos negalią 

turinčiam asmeniui, ir konsultuoti darbdavį darbo vietos pritaikymo klausimais. 

Specialistai:  

 Įdarbinimo vadybininkas,  

 ergoterapeutas,  

 kineziterapeutas,  

 psichologas,  

 socialinis darbuotojas, 

 surdopedagogas. 

Trukmė: iki 4 val.  

Eiga: specialistų komanda atlieka išsamų darbo vietos įvertinimą ir konsultuoja 

darbdavius darbo vietos pritaikymo klausos negalią turintiems asmenims klausimais: įvertina 

darbo vietos reikalavimus ir nustato, kokius pakeitimus reikia atlikti, siekiant pritaikyti darbo 

vietą prie asmens negalios. Įvertinimo metu yra sudaromas darbo vietos reikalavimų profilis, 

kuris yra palyginamas su asmens, turinčio klausos negalią, gebėjimų profiliu, sudaromas 

palyginimo profilis. Tokiu būdu nustatoma, kokius pakeitimus reikia atlikti darbo vietoje siekiant 

pritaikyti ją  klausos negalią turinčiam asmeniui. Esant poreikiui specialistai padeda pritaikyti 

darbo vietą neįgaliojo poreikiams.  

Pildoma dokumentacija:  

 Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa (5 priedas),  

 Reikalavimų profilis,  

 Palyginimo profilis, 

 Pagalbos įsidarbinant ataskaita (1 priedas). 

Metodai: 

 Informavimas (žr. 7 skyrių „Taikomi metodai ir priemonės“). 

 Konsultavimas (žr. 7 skyrių „Taikomi metodai ir priemonės“). 
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 Darbo vietos įvertinimas (žr. PGĮ 3 skyrelį „Asmens pasirinktos 

profesijos/ darbo vietos keliamų reikalavimų profilio sudarymas). 

Susiję dokumentai:  

 Gebėjimų profilis.  

 

7. Parama darbo vietoje / Atvejo vadyba asmeniui įsidarbinus 

Tikslas – palaikyti ryšius su klausos negalią turinčiu asmeniu jam įsidarbinus, teikti 

palaikymą darbo vietoje ir konsultuoti, siekiant išlaikyti darbo vietą, teikti tarpininkavimo 

paslaugas, konsultuoti darbdavį ir darbo kolektyvą dėl klausos negalios specifikos, bendravimo 

specifikos. 

Specialistai:  

 Įdarbinimo vadybininkai,  

 Atvejo vadybininkai.  

Trukmė: iki 6 val.  

Eiga: pagalbos įsidarbinant procesas nesibaigia asmens įsidarbinimu. Siekiant ilgalaikio 

įsidarbinimo yra tęsiamas darbas su asmeniu ir jam teikiama  paramos darbo vietoje paslauga. 

Parama darbo vietoje teikiama tiek pačiam asmeniui, tiek su juo dirbantiems kolegoms ir 

darbdaviui. Darbo aplinkoje dažnai kyla įvairios pagalbos poreikis – socialinės, psichologinės, 

teisinės ir kt., todėl ir toliau yra palaikomas ryšys telefonu (netaikoma kurtiesiems ir turintiems 

labai žymų ir žymų neprigirdėjimo laipsnį ir negalintiems kalbėti telefonu), elektroniniu paštu ar 

asmeniškai siekiant išsiaiškinti, kaip jam sekasi dirbti, aptarti darbe kylančius sunkumus ir jų 

sprendimo būdus bei pastiprinti ir palaikyti darbinėje veikloje. Esant poreikiui, įdarbinimo 

vadybininkas gali nuvykti į asmens darbo vietą, konsultuoti darbdavį jam rūpimais klausimais, 

gali būti vykdoma konfliktinių situacijų prevencija, darbo kolektyvo konsultavimas dėl neįgalaus 

asmens integravimo į kolektyvą ir iškilusių kitų problemų sprendimas, paties asmens 

konsultavimas darbo vietos išlaikymo klausimais. 

Metodai: 

 Tarpininkavimas/ konsultavimas (žr. 7 skyrių „Taikomi metodai ir priemonės“). 

 Informavimas (žr. 7 skyrių „Taikomi metodai ir priemonės“). 

 Atvejo vadyba (žr. 7 skyrių „Taikomi metodai ir priemonės“). 

Pildoma dokumentacija:  

 Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa (5 priedas). 
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Susiję dokumentai:  

 Pagalbos įsidarbinant ataskaita (1 priedas). 

 

8. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Tikslas – parengti išvadas apie asmens įsidarbinimą ar neįsidarbinimo priežastis. 

Specialistai:  

 Įdarbinimo vadybininkas,  

 atvejo vadybininkas, 

 psichologas. 

Trukmė: iki 2 val. 

Eiga: pasibaigus Pagalbos išsidarbinant etapui yra parengiama ataskaita apie pasiektus 

rezultatus. Asmeniui įsidarbinus yra bendradarbiaujama su pačiu asmeniu ir darbdaviu siekiant 

gauti darbo sutarties kopiją, kuri yra įsegama į bylą kaip įsidarbinimą įrodantis dokumentas. 

Asmeniui neįsidarbinus, į bylą yra įsegami neįsidarbinimo priežastį įrodantys dokumentai: 

asmens atsisakymai dirbti jam siūlomose darbo vietose, medicininė pažyma apie pablogėjusią 

sveikatos būklę ir pan. Tiek įsidarbinimo duomenys, tiek neįsidarbinimo priežastys vėliau yra 

analizuojamos siekiant pagalbos įsidarbinant paslaugų tobulinimo ir rezultatyvumo didinimo. 

Remiantis aprengtomis išvadomis apie pagalbos įsidarbinant etapą, parengiamos rekomendacijos 

tolimesniam darbui – paramai darbo vietoje arba tęstiniam tarpininkavimui asmeniui 

neįsidarbinus. Įrašomos galutinės išvados ir rekomendacijos Pagalbos įsidarbinant ataskaitoje (1 

priedas). 

Metodai: 

 Pokalbis; 

 Dokumentų analizė (pildytų pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo metu). 

Pildoma dokumentacija: 

 Pagalbos įsidarbinant ataskaita (1 priedas), 

 Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa (5 priedas). 

Susiję dokumentai:  

 Kliento byla, Darbo sutarties kopija/ pažyma iš darbdavio apie kliento įdarbinimą/ 

pateisinantis neįsidarbinimą dokumentas. 
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5. Pagalbos įsidarbinant paslaugos sudėtinės dalys 

 

5.1. Darbo paieškos įgūdžių formavimas 

Asmeniui žodžiu/raštu yra pristatoma bendra situacija darbo rinkoje: darbo pasiūla, 

informacija apie laisvas darbo vietas, jų pobūdį, darbo specifiką, darbuotojų poreikį, 

supažindinama su esamu nedarbo lygiu asmens gyvenamoje teritorijoje, konsultuojama dėl 

įgytos profesijos poreikio darbo rinkoje, įsidarbinimo galimybių. Konsultuojant klientą 

remiamasi Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje www.ldb.lt pateikiamais duomenimis, 

darbo paieškos internetinėse svetainėse pateikiamais skelbimais apie laisvas darbo vietas.  

Suteikiama informacija apie subsidijų programas (Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, Darbo 

vietų steigimo, Savarankiško užimtumo rėmimo ir kt.). 

Konsultuojama gyvenimo aprašymo (CV) parengimo klausimais. Pateikiama CV forma 

bei teisingo CV pildymo instrukcija. Taip pat asmuo konsultuojamas kompiuterinės CV versijos 

parengimo klausimais, jei reikia – įdarbinimo vadybininkas bendraudamas su asmeniu parengia 

kompiuterinę CV versiją.  

CV, motyvacinio laiško, padėkos laiški rašymo instrukcijos yra pateikiamos 3 priede.  

 

5.2. Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu 

Surinkus informaciją apie laisvas darbo vietas, klientai apmokomi (8 priedas)  kaip 

reikėtų kalbėtis su darbdaviu telefonu (netaikoma kurtiesiems ir turintiems labai žymų ir žymų 

neprigirdėjimo laipsnį ir negalintiems kalbėti telefonu), kaip prisistatyti darbdaviui. Tuomet 

asmenys savarankiškai mėgina skambinti darbdaviams ir kalbėtis apie pageidaujamą darbą. Kai 

asmuo pats dėl klausos negalios negali skambinti darbdaviui, su darbdaviu yra bendraujama 

elektroniniu paštu arba per įdarbinimo vadybininką. Jei darbdavys susidomi potencialiu 

darbuotoju, susitariama dėl darbo pokalbio ir asmuo mokomas, kaip elgtis pokalbio su darbdaviu 

metu. 

 

Pokalbis dėl darbo: Kaip prisistatyti darbdaviui? 

Pirmiausia reikia pasistengti išlikti ramiam ir gerai apgalvoti, ko gali paklausti darbdavys. 

Į pokalbį reikia eiti gerai pasiruošus ir apgalvoti, ko darbdavys gali paklausti ir ką jam reikėtų 

atsakyti. Reikėtų peržiūrėti savo nusiųstą CV bei motyvacinį laišką, atidžiai juos perskaityti. 

Labai svarbu, kad asmuo su klausos negalia labai gerai įsimintų, kas jame parašyta. Reikėtų gerai 
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apgalvoti, kaip dar geriau pabrėžti teigiamus patirties ir išsilavinimo aspektus, kaip paaiškinti 

neigiamus, kaip pabrėžti savo negalios stipriąsias puses. Klausos negalią turintiems asmenims, 

kurie visiškai negirdi, reikėtų iš anksto įspėti darbdavį apie kurtumą (ir jei bus dalyvaujama 

pokalbyje su gestų kalbos vertėju, apie gestų kalbos vertėjo dalyvavimą) bei pasiruošti pabrėžti 

savo stipriąsias dabines savybes, kurioms visiškai netrukdo turimas kurtumas. Prieš einant į 

pokalbį reikėtų pasidomėti apie darbdavio įmonę, apie jos konkurentus ir padėtį rinkoje. Reikėtų 

išmanyti bent jau įmonės veiklos sritį. Žinios apie įmonės veiklą, jos konkurentus labai teigiamai 

nuteikia darbdavį, be to, turint tokią informaciją, lengviau motyvuotai kalbėti apie tai, ką galima 

gerinti įmonės veikloje.  

Asmeniui parengiama atmintinė, kurioje nurodytos pagrindinės taisyklės, kurias būtina 

įsiminti prieš einant į pokalbį dėl darbo.  

Psichologai veda užsiėmimus klausos negalią turintiems asmenims, siekdami ugdyti, kaip 

tinkamai save pristatyti darbdaviui ir dalyvauti pokalbyje dėl darbo. Šiam tikslui yra parengti 

užsiėmimų planai, kuriais remiantis vedami numatyti užsiėmimai. Toliau pateikiamas pavyzdinis 

užsiėmimų planas. 

Užsiėmimo planas. Savęs pristatymas darbdaviui. 

Grupės dydis: 1-6 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: 1,5-2,5 val. 

Vedėjai: psichologas (-ai)/įdarbinimo vadybininkai, gestų kalbos vertėjas. 

Problemos: sunku kalbėti apie save, priimti save tokį, koks esu, gynybiškumas, 

nemokėjimas pristatyti savęs. 

Tikslai: Savęs pažinimo, prisistatymo įgūdžių lavinimas. 

Priemonės: Rašytinė, vaizdinė padalomoji medžiaga. Videokamera ir įranga filmuotos 

medžiagos peržiūrai. 

Metodai: vaidmenų žaidimas, video treniruotė, informavimas, diskusija. 

Užsiėmimo eiga: 

 Užduotis grupei – trumpas prisistatymas darbdaviui, pateikiant pagrindinę informaciją 

apie save: vardas, pavardė, išsilavinimas/specialybė, svarbiausios asmeninės savybės (mano 

stipriosios ir silpnosios pusės). Galimas variantas ir prisistatymas darbdaviui dalyvaujant gestų 

kalbos vertėjui. 

 Prisistatymų aptarimas: kaip sekėsi? Kas buvo lengva? Kas sunku? 
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 Paskaita/diskusija (naudojant vizualines priemones) apie asmens, turinčio klausos 

negalią, stipriąsias ir silpnąsias puses.  

 Užduotis grupei – pokalbio su darbdaviu vaidinimas porose, keičiantis vaidmenimis. 

 Suvaidintų pokalbių aptarimas: dalyvių pasisakymai, videomedžiagos peržiūra. 

 Užsiėmimo naudos aptarimas diskusijoje. 

 Pasiektos pažangos aptarimas bei rekomendacijų pateikimas įdarbinimo 

vadybininkui. 

 

5.3. Darbo paieška 

Darbo paieškos priemonės.  

 Internetas. Asmuo supažindinamas su darbo skelbimų paieška internete, jam 

nurodoma, kokiose interneto svetainėse galima ieškotis darbo.  

Darbo pasiūlymai internete (pvz.): www.ldb.lt, www.skelbimas.lt, www.darbo.lt, 

http://darbas.alio.lt/, www.karjeroscentras.lt, www.unriis.lt, www.visidarbai.lt ir kt. 

 Spauda. Asmuo gali ieškoti darbo spaudoje – įvairiuose laikraščiuose, žurnaluose, 

kuriuose gali būti skelbiama apie laisvas darbo vietas.  

 Registracija Darbo biržoje. Pabaigus Profesinės reabilitacijos programą ir iš karto 

neradus laisvos darbo vietos, asmeniui rekomenduojama registruotis teritorinėje darbo biržoje, 

tai padidins įsidarbinimo galimybes. 

 Lietuvos įmonių katalogas. Klientas gali kreiptis į darbdavį/įmonę, kurioje 

pageidautų dirbti ir pasiteirauti, ar įmonei šiuo metu ar ateityje bus reikalingi darbuotojai, 

turintys tokią kvalifikaciją/kompetenciją, kokią turi darbo ieškantis asmuo. 

 Asmeniniai kontaktai. Asmuo turėtų savo pažįstamiems pranešti apie tai, kad jis 

ieškosi darbo. Asmeniniai kontaktai yra viena iš efektyviausių darbo paieškos būdų. 

 Registracija duomenų bazėse. Asmenys su klausos negalia gali registruotis 

ieškančiųjų darbo duomenų bazėse, tokiose kaip www.cv.lt, www.cvonline.lt, www.unriis.lt ir 

pan.  

 Socialinės įmonės ir neįgaliųjų socialinės įmonės. Kadangi įmonės, turinčios 

socialinės įmonės ar neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, įdarbina negalią turinčius asmenis, 

tikslinga susisiekti su šiais darbdaviais – jie gali būti suinteresuoti priimti negalią turinčius 

asmenis.  
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Įdarbinimo vadybininkai renka informaciją apie darbo rinkoje esančius darbo pasiūlymus 

bei laisvas darbo vietas, atitinkančias asmens įgytą kvalifikaciją. Susisiekia su asmens teritorine 

darbo birža, potencialiais darbdaviais bei kitomis įmonėmis, kurios jau yra įdarbinusios 

neįgaliuosius. Įdarbinimo vadybininkas užmezga kontaktus su galimais darbdaviais ir nuolat 

palaiko ryšius su darbdaviais, sėkmingai įdarbinusiais negalią turinčius asmenis. 

Darbo paieška: individualus konsultavimas, motyvuojamasis pokalbis 

Įdarbinimo vadybininkas konsultuoja klausos negalią turintį asmenį darbo paieškos 

klausimais bei siekia jį įgalinti savarankiškai darbo paieškai. Siekiant paskatinti asmenį, turintį 

klausos negalią, aktyviai darbo paieškai, tikslinga parengti konkrečių darbo paieškos veiksmų 

planą. Įdarbinimo vadybininkas kartu su asmeniu parengia veiksmų planą, kuriame bendru 

sutarimu nustatomi darbo paieškos žingsniai / užduotys. 

Pvz.: Veiksmų plano sudėtinės dalys: 

 Vardas, pavardė; 

 Asmens išsilavinimas, profesija ir kt. kvalifikacijos, darbo patirtis; 

 Tikslas; 

 Dominančios darbo vietos; 

 Užduotys; 

 Užduoties atlikimo trukmė; 

 Patikrinimas (kontrolė, monitoringas); 

 Išvados, rekomendacijos. 

 

5.4. Tarpininkavimas įdarbinant 

Didelę reikšmę klausos negalią turinčių asmenų įsidarbinimui turi tarpininkavimas. 

Tarpininkavimas įdarbinant vykdomas siekiant padėti ieškantiems darbo neįgaliems asmenims 

susirasti tinkamą darbą, o darbdaviams apsirūpinti tinkamais darbuotojais. Tarpininkavimas ypač 

kurtiesiems ir turintiems labai žymų neprigirdėjimo laipsnį yra labai svarbi įsidarbinimo eigos 

dalis, nes šiems asmenims yra sudėtingiau užmegzti kontaktus su kitais asmenimis, taigi ir 

darbdaviais, taip pat šių asmenų yra ribotos komunikavimo galimybės, todėl pirminis kontaktas 

tarpininkaujant atvejo vadybininkui yra labai svarbus. 

Šiuo atveju, tarpininkas atstovauja neįgaliajam, jo poreikiams, todėl yra svarbu: 

 aiški ir pilna informacija apie asmens turimus darbinius gebėjimus bei asmenines 

savybes tiek darbdaviui, tiek neįgaliajam; 
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 atstovavimas pokalbyje dėl darbo; 

 įdarbinimo sąlygų derinimas; 

 greitai ir efektyviai pateikiama informacija, reikalinga darbdavio apsisprendimui 

įdarbinti; 

 mokėti darbdaviui pateikti stipriąsias neįgalaus asmens savybes, kurios sudomintų 

darbdavį įdarbinti tokį asmenį; 

 darbdavio keliamų reikalavimų bei asmens lūkesčių dėl darbo derinimas; 

 rengti edukacinius renginius darbdaviams; 

 parama darbdaviui ir neįgaliajam darbo vietoje (atvejo vadyba) 

 pagalba organizuojant ir lydint klausos negalią turintį asmenį į pokalbį dėl darbo;. 

Tarpininkaujant įdarbinant asmenį svarbu pateikti informaciją neįgaliesiems apie 

potencialius darbdavius ir darbdaviams apie potencialius darbuotojus su negalia. Tarpininko 

užduotis – motyvuoti darbdavį priimti į darbą negalią turintį asmenį, konsultuoti darbdavį darbo 

vietos pritaikymo, Valstybės lengvatų teikimo darbdaviams klausimais, apie neįgalaus asmens 

socialinius ir profesinius gebėjimus, negalią ir kuo ji pasireiškia 
20

. 

 

5.5. Tęstinis tarpininkavimas / atvejo vadyba asmeniui neįsidarbinus 

Asmeniui neįsidarbinus jam yra tęsiama darbo vietos paieška, teikiamos tarpininkavimo 

paslaugos bei atvejo vadybos paslaugos. Kaip ir bet kuris kitas profesinės reabilitacijos 

specialistas, taip pat įdarbinimo vadybininkas ir atvejo vadybininkas teikiant klientui pagalbą 

įsidarbinant laikosi pagrindinio metodologinio rato pagalbos procese principo – pagalbos 

tęstinumo, siekdamas padėti savo klientui pasiekti užsibrėžtų tikslų. Metodologinį ratą sudaro: 

norų ir poreikių vertinimas, tikslų formulavimas, planavimas, veiksmai, proceso vertinimas. 

Atvejo vadyba asmeniui neįsidarbinus  

Vienas iš svarbių pagalbos įsidarbinant principų yra paslaugos tęstinumas, todėl 

asmeniui, neįsidarbinus per numatytą darbo paieškai laiką toliau yra teikiamos atvejo vadybos 

paslaugos. 

Atvejo vadybininkas klientui neįsidarbinus nuolat palaiko su juo ryšį (telefonu, 

elektroniniu paštu), tokiu būdu siekdamas sustiprinti kliento motyvaciją ieškotis darbo ir 

įsidarbinti – teiraujasi asmens, kaip sekasi darbo paieškos procese, gal yra reikalinga papildoma 

pagalba. Tvirtas ryšys su atvejo vadybininku ir emocinis palaikymas padeda išvengti krizių, 

                                                 
20

 Neįgaliųjų darbo paieškos ir įdarbinimo vertinimo metodika, VRC, 2007. 
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nebijoti iššūkių ir imtis naujų uždavinių. Atvejo vadybininkas dirba glaudžiai 

bendradarbiaudamas su įdarbinimo vadybininku, ieškodamas būdų padėti asmeniui įsidarbinti. 

Jis padeda įdarbinimo vadybininkui organizuoti susitikimus su galimais darbdaviais, reikalui 

esant, organizuoja specialistų išvyką į konkrečia darbo vietą, kur yra vertinama ir pritaikoma 

darbo vieta neįgaliajam. Jeigu reikia, atvejo vadybininkas parengia kliento charakteristiką 

būsimam darbdaviui.  

Tęstinis tarpininkavimas asmeniui neįsidarbinus. Asmeniui neįsidarbinus po 

profesinės reabilitacijos programos baigimo pagalba įsidarbinant teikiama 1 m. nuo programos 

baigimo dienos. Didinant įsidarbinimo galimybes yra iš naujo vertinami asmens poreikiai, 

analizuojamos neįsidarbinimo priežastys. Asmeniui yra koreguojamas arba parengiamas naujas 

pagalbos įdarbinant paslaugų teikimo planas, kuriuo vadovaujantis bus tęsiama pagalba asmeniui 

įsidarbint. Toliau kontaktuojama su galimais darbdaviais, pačiu asmeniu, asmeniui artima 

aplinka 1 metus po profesinės reabilitacijos programos baigimo bei klientui neįsidarbinus.  

 

5.6. Darbo vietos reikalavimų įvertinimas ir darbdavių konsultavimas 

Darbdaviai konsultuojami darbo vietos pritaikymo, darbo sąlygų keitimo, lengvatų 

darbdaviui bei garantijų neįgaliajam klausimais. 

Įdarbinimo vadybininkai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, socialiniais darbuotojai, 

psichologai, atvejo vadybininkai konsultuoja darbdavius darbo vietos pritaikymo klausimais, 

vyksta į darbo vietą jos įvertinti (plačiau apie darbo vietos įvertinimą rašoma PGĮ 3. Asmens 

pasirinktos profesijos/darbo vietos keliamų reikalavimų profilio sudarymas) ir teikia informaciją 

apie jos pritaikymą konkrečiu atveju, kad norintis dirbti neįgalusis galėtų sėkmingai save 

realizuoti dirbdamas 
21

. 

 

5.7 Parama darbo vietoje / Atvejo vadyba 

Asmeniui įsidarbinus jam yra teikiama paramos darbo vietoje paslauga, kurią vykdo 

įdarbinimo vadybininkai kartu su atvejo vadybininkais. Įdarbinimo vadybininkai savo 

kompetencijos ribose sprendžia dalį darbdaviui iškilusių sunkumų su įdarbintu klausos negalią 

turinčiu asmeniu, bando sumažinti darbdavio patiriamus sunkumus. Įdarbinimo vadybininkas 

teikia paramą asmeniui darbo vietoje ir darbdaviui įdarbinusiam klausos negalią turintį asmenį 

įvairiais klausimais (pvz., dėl bendravimo specifikos su asmeniu, turinčiu klausos negalią).  

                                                 
21

 Neįgaliųjų darbo paieškos ir įdarbinimo vertinimo metodika, VRC, 2007. 
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Asmens parama darbo vietoje mažina įdarbinto asmens nerimą, didina asmens darbo 

kokybę ir našumą, mažina konfliktų kolektyve tikimybę, mažina nesutarimus su vadovais, didina 

darbo išlaikymo tikimybę. Paramos darbo vietoje teikimas dažnai vyksta už darbo vietos ribų, o 

konsultacijos gali vykti telefonu (išskyrus kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius, kurie negali kalbėti 

telefonu), elektroniniu paštu, susitikus. Darbdaviui iškilus klausimams, susijusiais su darbuotojo 

darbo kokybę, jo negalios specifika, darbo vietos pritaikymo tobulinimo, komunikacijos su 

klausos negalią turinčiu asmeniu, įdarbinimo vadybininkas suteikia išsamią konsultaciją 

darbdaviui jam rūpimais klausimais. Palaikymo darbo vietoje teikimas lemia asmens su klausos 

negalia kokybišką įsidarbinimą bei išsilaikymą darbo vietoje.  
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6. Pagalbos įsidarbinant paslaugą teikiantys specialistai 

 

Pagalbos įsidarbinant paslaugą teikiančių specialistų tikslas – padėtis klausos negalią 

turintiems asmenims grįžti į darbo rinką bei joje išsilaikyti. 

Pagalbos įsidarbinant paslaugą teikiantys specialistai: 

 Atvejo vadybininkas; 

 Įdarbinimo vadybininkas; 

 Psichologas, 

 Gestų kalbos vertėjas; 

 Pagal poreikį kiti specialistai (socialinis darbuotojas, kineziterapeutas, 

ergoterapeutas, surdopedagogas, informacinių technologijų profesijos mokytojas). 

 

 Atvejo vadybininkas 

Reikalavimai: 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą; 

2. Turi žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. Individualaus darbo su klausos ir kitas negalias turinčiais asmenimis principus ir 

metodus atsižvelgiant į individualius šių asmenų poreikius pagal sutrikimo pobūdį ir specifiką; 

2.2. Bendravimo psichologijos pagrindus; 

2.3. Atvejo vadybininko darbo organizavimo procedūrą, norminius bei metodinius 

dokumentus; 

2.4. Darbo organizavimo, koordinavimo ir informacijos valdymo principus ir metodus; 

2.5. Tarpininkavimo, tarpasmeninių ryšių palaikymo technikas. 

 

Atvejo vadybininko funkcijos: 

1. Organizuoti, planuoti, ir kontroliuoti asmens dalyvavimą profesinės reabilitacijos 

programoje bei koordinuoti profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą; 

2. Tarpininkauti ir teikti reikalingą informaciją klientui, specialistams, darbdaviams, 

darbo biržai ir pan.; 

3. Motyvuoti klientą, ugdyti jo savimonę; 

4. Informuoti klientą apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes; 
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5. Teikti pagalbą klientams renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo 

individualius interesus, gebėjimus, polinkius, konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, 

studijų ir darbo galimybes; 

6. Organizuoti ir skatinti kliento įsitraukimą priimant su jo reabilitacija ir integracija 

susijusius sprendimus, bendradarbiauti su klientu, numatant reabilitacijos bei integracijos tikslus 

bei programą; 

7. Palaikyti nuolatinį, pasitikėjimu grįstą ryšį su klientu bei teikti paramą. 

 

 Įdarbinimo vadybininkas  

Reikalavimai: 

1. Turėti aukštąjį socialinių ar humanitarinių mokslų išsilavinimą. 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. Darbo specifiką su klausos ir kitas negalias turinčiais asmenimis, socialinius šio 

darbo aspektus; 

2.2. Konsultavimo principus ir metodus; 

2.3. Tarpininkavimo principus ir metodus; 

2.4. Profesinio orientavimo, konsultavimo, karjeros planavimo metodus bei jų taikymo 

principus; 

2.5. Neįgaliųjų motyvacijos dirbti didinimo principus ir metodus; 

2.6. Darbo rinkos analizės principus.  

 

Įdarbinimo vadybininko funkcijos: 

1. Numatyti į(si)darbinimo perspektyvą, palaikyti ryšius su galimais darbdaviais; 

2. Bendradarbiauti, suteikti informaciją apie įsidarbinimo galimybes kliento šeimos 

nariams; 

3. Esant poreikiui, kartu su kitais specialistais potencialioje kliento darbo vietoje atlikti 

darbo vietos keliamų reikalavimų asmens psichosocialinėms savybėms įvertinimą, rengti 

rekomendacijas dėl darbo vietos pritaikymo; 

4. Formuoti kliento savarankiškos darbo paieškos įgūdžius; 

5. Vykdyti aktyvią darbo klientui paiešką; 

6. Ugdyti klausos negalią turinčio asmens įsidarbinimo įgūdžius; 
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7. Įdarbinant tarpininkauti su galimais darbdaviais, darbo biržomis, socialinėmis 

įmonėmis, neįgaliųjų atstovais ir kt.; 

8. Konsultuoti darbdavius darbo vietos pritaikymo bei paramos klausimais; 

9. Teikti paramos darbo vietoje paslaugas klientui įsidarbinus: palaikyti, konsultuoti 

asmenį, turintį klausos negalią, darbo vietoje, siekiant ilgalaikio jo įsidarbinimo; 

10. Palaikyti ryšius su klientu jam neįsidarbinus: vykdyti laisvos darbo vietos paiešką; 

11. Konsultuoti darbdavius, darbo kolektyvą dėl klausos negalios pobūdžio ir specifikos; 

12. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

13. Dalyvauti komandiniuose aptarimuose ir teikti įdarbinimo tarpininko išvadas ir 

rekomendacijas. 

 

 Psichologas 

Reikalavimai: 

1. Turėti psichologo specialybės aukštąjį išsilavinimą (pageidautina klinikinės, 

sveikatos ar organizacinės specializacijos) ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba 5 metų studijų 

aukštojo mokslo diplomą.  

Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

1. bendrosios ir klinikinės psichologijos principus; 

2. psichologinio konsultavimo principus ir metodus;  

3. psichologo darbo su klausos ir kitas negalias turinčiais asmenimis specifiką, atsižvelgiant 

į klausos sutrikimo pobūdį ir sunkumą;  

Psichologo funkcijos: 

1. Pagalbos įsidarbinant metu teikti motyvacijos dirbti konkretų darbą didinimo ir 

psichologinio pasirengimo dirbti paslaugas, spręsti iškilusias psichologines problemas; 

2. Teikti savęs pristatymo, pokalbio su darbdaviu įgūdžių lavinimo paslaugas; 

3. Teikti psichologinę pagalbą klientui adaptuojantis darbo vietoje; 

4. Esant poreikiui, kartu su kitais specialistais potencialioje kliento darbo vietoje atlikti 

darbo vietos keliamų reikalavimų asmens psichosocialinėms savybėms įvertinimą, rengti 

rekomendacijas dėl darbo vietos pritaikymo; 

5. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus Individualios 

profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą tikslų 

pasiekimą; 
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6. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

7. Dalyvauti komandiniuose aptarimuose ir teikti įdarbinimo tarpininko išvadas ir 

rekomendacijas. 

 

 Gestų kalbos vertėjas  

1. Turi turėti ne žemesnį kaip profesinio bakalauro išsilavinimą, atitinkantį Švietimo ir 

mokslo ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir būti įgijus vertėjo kvalifikaciją.  

2. Turi turėti 3 metų atitinkamos specialybės praktinio darbo stažą. 

3. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

3.1. taisyklingai ir tiksliai lietuvių gestų kalbą ir jos variantus, gerai mokėti lietuvių 

kalbą; 

3.2. bendravimo su kurčiaisiais specifiką. 

Gestų kalbos vertėjo funkcijos: 

1. Versti iš lietuvių kalbos į lietuvių gestų kalbą; 

2. Versti iš lietuvių gestų kalbos į lietuvių kalbą; 

3. Atlikti įvairius vertimo variantus, atsižvelgiant į gestų kalbos vertimo specifiką 

profesinės reabilitacijos srityje; 

4. Gebėti įvertinti socialines ir psichologines kliento ypatybes, tarpininkaujant tarp 

kurčiojo, jo aplinkos ir socialinių institucijų. 
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7. Taikomi metodai ir priemonės 

 

Dokumentų analizė – analizuojami turimi dokumentai apie asmens išsilavinimą, įgytas 

kvalifikacijas, kursus, darbovietes. Naudodamiesi turimais dokumentais specialistai padeda 

parengti gyvenimo aprašymus, motyvacinius laiškus, pasiteiravimo laiškus konkrečiai įmonei.  

Kompiuterio naudojimo ir informacinio raštingumo įgūdžių lavinimas – asmenų 

mokymas naudotis informacine duomenų baze (visos Lietuvos darbo paieškos skelbimų 

duomenų baze). Asmuo mokomas naudotis elektroniniu paštu bendraujant su darbdaviais, 

mokomi parengti ir išsiųsti gyvenimo aprašymus bei motyvacinius laiškus. Taip pat mokoma 

parengti, patalpinti ir atnaujinti darbo paieškos skelbimus internetinėje duomenų bazėje 

Atvejo vadyba – tai sistema, kuri sutelkta ties klausos negalią turinčiu asmeniu, siekiant 

koordinuoti klientą pagalbos įsidarbinant procese. Tai kliento darbo paieškos įgūdžių 

formavimas, tarpininkavimas, potencialios darbo vietos įvertinimas, darbdavių konsultavimas 

darbo vietos pritaikymo klausimais, informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją darbo rinkoje. 

Taip pat koordinuojama reikalinga pagalba darbo vietoje
22

.  

Praktinės užduotys – darbo paieškos dokumentų (gyvenimo aprašymų, motyvacinių, 

kreipimosi, padėkos laiškų) rengimas imituojamiems darbdaviams. Šios paslaugos tikslas 

padaryti klientą kiek įmanoma savarankiškesnį atsižvelgiant į negalės sunkumą siekiant jo 

dalyvavimo darbo paieškos procese.  

Tarpininkavimo metodas – konsultacinio pobūdžio procesas, kurio metu įdarbinimo 

vadybininkas padeda darbdaviui ir darbuotojui išspręsti nesutarimus. Tarpininkavimo tikslas – 

paskatinti abi šalis rasti abiems priimtiną ir patenkinamą sprendimą padedant trečiajai šaliai – 

tarpininkui (įdarbinimo vadybininkui). Tarpininkavimas įdarbinant vykdomas siekiant padėti 

darbdaviams susirasti tinkamų darbuotojų, o ieškantiems darbo asmenims – tinkamą darbą. 

Tarpininkavimo metodą taiko atvejo vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai, psichologai. 

Konsultavimo metodas grindžiamas profesiniu santykiu tarp specialisto ir asmens. Šis 

santykis paprastai yra „asmuo - asmuo“, tačiau gali dalyvauti ir daugiau negu du asmenys. 

Konsultavimo metodas skirtas padėti asmenims spręsti problemas ir siekti tikslo. Siekiama 

išsiaiškinti kliento asmenines nuostatos dėl darbo/profesijos, aptariamos pageidaujamos darbo 

sąlygos (darbo laikas, darbo vieta, aplinka, darbo pobūdis), įvertinama asmens motyvacija dirbti 

                                                 
22

  Atvejo vadyba profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje 2008 
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(ar nori dirbti, kodėl nori dirbti, kodėl reikia / nereikia darbo). Konsultavimo metodą taiko 

įdarbinimo vadybininkai, psichologas ir kt. 

Paskaita - glaustas pranešimas, kurio metu pateikiami faktai, paaiškinamos sąvokos 

(pateikiama informacija vaizdinėmis priemonėmis). Svarbu susieti trumpą paskaitą su grupėje 

iškeltais klausimais, problemomis, – tai motyvuoja dalyvius. Nepatartina skaityti medžiagos 

pažodžiui. Sukaupus dėmesį į atskirus dalyvius lengviau sekti jų reakciją. Paskaitų metodą taiko 

atvejo vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai, psichologai. 

Diskusija (asmenims, turintiems žymų klausos sutrikimą, netaikomas) - žodinis 

apsikeitimas nuomonėmis apie dalyką ar problemą, kilusią užsiėmimo metu. Diskusijas pradeda 

ir palengvina vedėjai. Jų tikslas yra suteikti galimybę dalyviams pasidalinti savo mintimis ar 

patyrimu tam tikru klausimu. Užsiėmimo metu galima susiskirstyti į mažas grupeles po du ar tris, 

kurie pateikia ataskaitą didesnei grupei. Diskusijos metodą taiko atvejo vadybininkai, įdarbinimo 

vadybininkai, psichologai. 

Vaidmenų žaidimas – vadovai ir / arba dalyviai vaidina arba inscenizuoja situaciją. Šis 

vaidmenų atlikimo tipas taikomas siekiant geresnio temos supratimo arba norint užsiėmimo metu 

lavinti įgūdį. Iliustruodami klausimą, vadovai gali pateikti dalyviams situaciją, kurioje jie 

vaidintų paskirtą vaidmenį. Vadovai patikslina vaidmenį, kurį reikės suvaidinti (t.y. pateikia 

siužetą). Pavyzdžiui, vienas dalyvis gali būti ieškantis darbo neįgalus asmuo, o vadovas arba 

kitas dalyvis – darbdavys. Jeigu kam nors sunku suvaidinti vaidmenį, galima paprašyti kitų 

grupės narių pagalbos. Vaidmenų žaidimas – mokymo metodas, kuriuo išmokoma numatytos 

veiklos, elgesio ar jų elementų imituojant, mėgdžiojant kieno nors veiklą ir elgesį, per kurį 

įsisavinama socialinė-darbo patirtis. Vaidmenų žaidimo metodą taiko atvejo vadybininkai, 

įdarbinimo vadybininkai, psichologai. 

Video treniruotė - mokymo metodas, kuriuo analizuojami ir tobulinami praktinės 

veiklos įgūdžiai, veiklos stilius, kai naudojami video įrašai. Pvz., videokameros pagalba įrašomas 

asmens prisistatymas įsivaizduojam darbdaviui. Po to peržiūrimas vaizdo įrašas ir analizuojama 

asmens prisistatymo kalba (jos turinys, intonacijos, pauzės, minčių formulavimas ir pan.). 

Remiantis peržiūros analize, daromos išvados bei teikiami pasiūlymai prisistatymo kalbos 

koregavimui. Įrašai kartojami, kad būtų galima tiksliau atlikti analizę. Video treniruotės metodą 

taiko psichologai. Šis metodas tinka ir kurtiesiems (su gestų kalbos vertėjo pagalba). Galima 

stebėti ir analizuoti kūno kalbą, kaip vyksta bendravimas padedant gestų kalbos vertėjui. 
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Informavimas žodžiu / raštu - dalyvis išgirsta naudingos informacijos ne tik iš grupės 

vedėjo (psichologo, įdarbinimo vadybininko), bet ir iš kitų dalyvių. Svarbiausią informaciją 

būtina dalyviams pateikti ir raštu – padalomosios medžiagos, bukletų, lankstinukų forma. 

Reikėtų pasitikslinti, kaip dalyviai suprato žodžiu ar raštu pateiktą informaciją. Asmenims su 

sutrikusia klausa padalomoji medžiaga turi būti pateikiama ne tik rašytiniu būdu, bet ir naudojant 

vaizdines priemones (pvz., lenteles, schemas ir pan.). Informavimo žodžiu metodą taiko atvejo 

vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai, psichologai. 

Grįžtamasis ryšys – esminė išmokimo sąlyga. Savalaikis, susijęs su elgesiu, konkretus ir 

asmeniškas grįžtamasis ryšys pastiprina arba koreguoja elgesį (Bandzevičienė, 1999). 

Grįžtamasis ryšys taip pat parodo požiūrių ir vertinimų įvairovę, elgesio alternatyvas, skatina 

naujam patyrimui. Svarbu, kad grįžtamasis ryšys būtų konstruktyvus, būtų pabrėžiami pozityvūs 

atlikimo aspektai. Grįžtamojo ryšio formos gali būti įvairios: tiesioginiai grupės narių 

pasisakymai, grupės vadovo komentarai ar pastabos, laisva diskusija ar diskusijos mažose 

grupėse. Specifinis grįžtamojo ryšio kanalas – vaizdo ir garso įrašai. Grįžtamojo ryšio metodą 

taiko atvejo vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai, psichologai. 

Grupinis darbas – veiksminga priemonė, kuri ugdo kritinį mąstymą ir savarankiškumą, 

moko argumentuotai ir logiškai mąstyti, išklausyti ir gerbti kiekvieno grupės nario nuomonę, 

priimti kompromisinius sprendimus, formuoja bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdo 

atsakingumą ir savigarbą, teigiamą tarpusavio priklausomybę; į darbą įtraukiami visi, net ir patys 

neaktyviausi besimokantieji. Šis metodas svarbus asmenims, turintiems klausos negalią, nes 

dažnai ši sutrikimą turintys asmenys yra linkę į izoliaciją, vengimą bendrauti su negalios 

neturinčiais ar kitokią negalią turinčiais asmenimis. Grupinio darbo metodą taiko atvejo 

vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai, psichologai. 

Modeliavimas – imitacijos procedūra, kurios metu stebėtojas gali įsisavinti naujus 

reagavimo būdus, iki tol nebuvusius jo elgesio repertuare (A. Bandura, 1969). Modeliavimo 

metodą taiko atvejo vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai, psichologai. 

Tikslinis žaidimas – tai tikslinė, komunikacinė veiklos išraiška, skatinanti teigiamas 

emocijas. Tikslinio žaidimo metodą taiko atvejo vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai, 

psichologai. 

Stebėjimas – tai kliento elgesio, jausmų, atliekamų veiksmų stebėjimas. Gauta 

informacija vertinama ir analizuojama pagalbos įsidarbinant etapo metu. 
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8. Naudojama įranga  
Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo metu asmenims su klausos negalia reikalinga 

įranga: 

 Kompiuteris ir internetinis ryšys. Kompiuteris reikalingas parengti darbo paieškos 

dokumentus (gyvenimo aprašymus, motyvacinius, kreipimosi, padėkos laiškus) juos 

siųsti darbdaviams. Kompiuterio pagalba ieškomi: potencialių įmonių kontaktai, darbo 

skelbimai, dedami darbo paieškos skelbimai į internetines svetaines. 

 Spausdintuvas. Spausdintuvas reikalingas atspausdinti kliento darbo paieškos 

dokumentus einant pas darbdavį tiesiogiai. 

 Skaitytuvas. Skaitytuvas reikalingas įkelti kliento dokumentus į kompiuterį (pvz. 

rekomendacinį laišką), kuris siunčiamas darbdaviui. 

 Telefonas/faksas. Telefoninis ryšys reikalingas skambinti darbdaviams, dėl galimybės 

susitarti pokalbiui, faksu nusiųsti kliento darbo paieškos dokumentus; 

 Vaizdo kamera – fiksuoti duomenis, pateikti užduotis vizualiniu būdu; 

 Video aparatūra – fiksuoti duomenis, pateikti užduotis vizualiniu būdu. 
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9. Aplinkos pritaikymas. Reikalavimai patalpoms, kitai aplinkai, jų 

pritaikymui 

 

Aplinka asmenims turintiems klausos negalią turi būti gerai apšviesta, įrengtos vaizdinės 

signalizacijos priemonės, šviesos/ vibracijos signalas, mirkčiojantis arba vibruojantis laikrodis 

(šie aplinkos pritaikymai gali būti reikalingi atliekant asmens su klausos negalia atliekant 

užduotis kaip pagalbinės priemonės), sienos nebūtų apkabinėtos nereikalinga vaizdine 

informacija (paveikslai, plakatai). Patalpos turi atitikti higienos normos reikalavimus. Klausos 

negalią turintiems asmenims turi būti užtikrinta rami, netriukšminga ir saugi darbo aplinka (ypač 

tai aktualu neprigirdintiems asmenims). 

Asmenims, turintiems klausos negalią, vienas iš aplinkos pritaikymų aspektų tai – 

informacijos gavimas. Kaip bendrauti su asmeniu, turinčiu klausos negalią, kaip pateikti 

informaciją, kad ji būtų prieinama šiai neįgaliųjų grupei aprašyta profesinių gebėjimų įvertinimo 

metodikos 8 dalyje „Reikalavimai aplinkos pritaikymui“. 
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10. Paslaugos teikimui būtina dokumentacija 

 

 Pagalbos įsidarbinant ataskaita. Tai dokumentas, kurio duomenys padeda įvertinti 

pagalbos įsidarbinant etapo veiklas (1 priedas). 

 Užsiėmimų tvarkaraštis (2 priedas). 

 Profesinis portfelis (CV, motyvacinis laiškas ir kiti su įdarbinimu susiję 

dokumentai) (3 priedas); 

 Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa (5 priedas); 

 Darbo skelbimų paieškos istorija (6 priedas); 

 Atsisakymas įsidarbinti (7 priedas). 

 Vardenio Pavardenio ataskaita už 3, 6, 12 mėnesių įsidarbinimo laikotarpį. Tai 

dokumentas, kuris teikiamas darbo biržai po 3, 6, 12 mėn. asmeniui baigus profesinės 

reabilitacijos programą. Ataskaitoje atsispindi trumpa informacija ar įsidarbino, jei neįsidarbino, 

tai dėl kokių priežasčių. Trumpai aprašoma kas buvo daryta per ataskaitinį laikotarpį: su kuo 

bendrauta, kas pasiūlyta klientui ir t.t.) (9 priedas). 
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Priedas Nr. 1 

 

PAGALBOS ĮSIDARBINANT ATASKAITA 
 

Profesinėje reabilitacijoje dalyvaujančio asmens  

Vardas, Pavardė________________________________________________________________ 

 

Specialistų komanda: 

1. Įdarbinimo vadybininkas_____________________________________________________ 

2. Atvejo vadybininkas________________________________________________________ 

3. Psichologas_______________________________________________________________ 

4. Informacinių technologijų profesijos mokytojas (pagal poreikį)______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Darbo paieškos ir įsidarbinimo įgūdžių formavimas 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Darbo paieška 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Tarpininkavimas įdarbinant 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Rasta darbo vieta 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Tęstinis tarpininkavimas/ atvejo vadyba neįsidarbinus 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Darbo vietos reikalavimų įvertinimas ir darbdavių konsultavimas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Parama darbo vietoje/ atvejo vadyba įsidarbinus 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Galutinės išvados/ rekomendacijos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Data______________________ 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika  

IV dalis „Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimas“ 

 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 335 

2 priedas  
Įstaigos pavadinimas 

 
UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 

 

Savaitės diena 
Pirmadienis 

 

Antradienis 

 

Trečiadienis 

 

Ketvirtadienis 

 

Penktadienis 

 

Šeštadienis, 

Sekmadienis 

Pusryčiai       

       

 

 
      

      
      

Pietūs        

      
 
 

      

      

       

 

 

Dienotvarkę sudarė: __________________________________________________ 

   

(darbuotojo vardas, pavardė, parašas) 

 

Dalyvio vardas, pavardė 
    

 

Laikotarpis   
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3 priedas 

Profesinis portfelis 
 

Prasidėjus įdarbinimo etapui kartu su įdarbinimo vadybininku klientas pasirengia: 

gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką, skelbimų tekstus pagal pateiktas rekomendacijas. 

Parengtas paketas naudojamas tolimesnei darbo paieškai. 

 

GYVENIMO APRAŠYMO PASIRENGIMAS 

Įdarbinimo etapui prasidėjus parengiamas gyvenimo aprašymas pagal Europass CV 

formą (pateikta įsidarbinimo aplanke). Europass CV – vieninga gyvenimo aprašymo forma 

visoje Europoje. Europass suteikia galimybę išskirti turimus socialinius, organizacinius, 

techninius sugebėjimus, leidžia parodyti savo išsilavinimo, kalbų mokėjimo lygį pagal vieningus 

Lietuvoje ir Europoje pripažintus kriterijus.
23

 Gyvenimo aprašymas - tai pirmasis prisistatymas 

darbdaviui jei nėra galimybės su darbdaviu susitikti tiesiogiai. CV sudaro pirminį vaizdą apie 

asmenį.  

 

EUROPASS CV PILDYMAS BEI PAGRINDINĖS DALYS: 

Nuotraukos įterpimas. Nuotraukos įterpimas būtinas jei to prašo darbdavys bei kliento 

išvaizda svarbi būsimoms pareigoms. Pirmasis įspūdis apie žmogų dažnai susidaromas iš 

nuotraukos, pateiktos jo gyvenimo aprašyme. Ji turėtų būti kokybiška, pakankamai oficiali ir 

sudaranti gerą įspūdį apie žmogų. Nuotraukos dydis turėtų būti nedidesnis už dokumentinę 

nuotrauką. Reiktų vengti nuotraukų iš kelionių, vakarėlių. Dažnos klaidos – netinkamai parinktas 

fonas. Apranga nuotraukoje turi priklausyti nuo pozicijos į kurią klientas kandidatuoja. Jei 

klientas siekia užimti finansininko pareigas tuomet dalykinė apranga yra tinkamiausias variantas, 

tačiau jei pozicija susijusi su kūryba, kostiumas nėra pati tinkamiausia apranga. Nereikia naudoti 

nuotraukos, kurioje klientas nufotografuotas visu ūgiu. Tinkamiausias nuotraukos formatas - 

JPG. Jeigu neįterpiate nuotraukos pašalinkite nereikalingą eilutę iš Europass CV formos.
24

 

                                                 
23

  Europass gyvenimo aprašymo pildymo instrukcija (http://europass.cedefop.eu.int) 
24

  http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=5396b557-30be-4156-b82b-

e575b63e044d&readcomment=1 
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Asmeninė informacija.  

Vardas Pavardė. Vardą geriausią rašyti mažosiomis raidėmis, pavardę didžiosiomis 

raidėmis, jeigu klientas turi ne vieną vardą reikia nurodyti tą vardą, kurį dažniausiai vartojate. 

Pvz.: Vardenis PAVARDENIS. 

Adresas. Reikia nurodyti pilną pašto adresą, kuriuo būtų galima su klientu greitai 

susiekti, Pvz.: Dubingių g. 306, LT – 56478, Šiauliai. 

Telefonas. Nurodomas telefono numeris (-iai), kuriuo (-iais) galima susisiekti su klientu. 

Pagrindinis telefono numeris rašomas jį skaidant po du skaitmenis iš dešinės. Jei telefono 

numerio skaitmenų skaičius nelyginis, paskutinę grupę sudarys trys skaitmenys. Skaitmenų 

grupės atskiriamos tarpu, o ne tašku. Pvz.: (8 5) 253 32 23, Mobilusis telefonas: 8 698 236 54. 

Rašant fakso numerį taikomos tos pačios taisyklės kaip ir rašant kitus telefono numerius. 

El. Paštas. Elektroninis paštas yra svarbi gyvenimo aprašymo detalė, kuri pasako daug 

apie klientą kaip apie darbuotoją. Netinkamas paštas gali pristatyti klientą neigiamai. Taip pat 

reiktų rinktis visuotiniai žinomą, rimtą pašto paslaugos teikėją ir vengti tų, kurie yra susiję su 

pažinčių tarnybomis. Nepatartina naudoti kitų asmenų, pav.:. vyro, žmonos ar vaiko e. pašto 

adresą – iš karto kyla abejonių, ar klientas kaip pretendentas išvis moka naudotis kompiuteriu. 

Rekomenduojami bei tinkamiausi e. pašto adresai laikytini tie, kurie sudaryti iš vardo ir 

pavardės, pavyzdžiui:. vardenis.pavardenis@..., v.pavardenis@..., vardenis.p@... ir 

vardpavard@... . Dažniausiai daroma klaida – kai vietoje vardo ir pavardės nurodoma kokia nors 

žmogaus ypatybė (pvz., gudruolis@...lt), daikto ar gyvūno pavadinimas (lape@...lt). 

Nerekomenduotina vietoje vardo nurodyti vardo vedinį, pavyzdžiui, Robertas įdeda e. paštą 

robiux@...lt, arba Laura – lauruuuuchiukas@...lt. Labai pavojinga klaida yra visiškai netinkama 

e. pašto galūnė (pasirinkto pašto paslaugos tiekėjo adresas), pavyzdžiui …@sexy.lt. Jeigu 

neturite elektroninio pašto rekomenduojama susikurti adresu: http://googlemail.com
25

 

Pilietybė. Savo pilietybę klientas gali nurodyti skirtingais būdais, Pvz.: Lietuvos 

Respublikos, Lietuvis, Lietuvė. 

Lytis. Šioje grafoje nurodoma lytis (vyras/moteris), pvz.: Vyras. 

Pageidaujamas darbas ar profesinės veiklos sritis. Šis įrašas svarbus tuo, kad suteikia 

informacijos apie klientą, čia atsispindi pagrindiniai gebėjimai, kliento pageidavimai bei 

                                                 
25

  http://www.manager.lt/blog/articles/view/beveik-puse-zmoniu-savo-cv-pateikia-netinkama-elektroninio-

pasto-adresa-ar-nuotrauka 
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suteikiama galimybė įtraukti klientą į duomenų bazę kaip  potencialų darbuotoją. Pvz.: Duomenų 

bazės administratorius. 

Darbo patirtis. Po šia antrašte atskirai apibūdinamas kiekvienas anksčiau dirbtas darbas, 

kuris gali būti susijęs su ieškomu. Pradėti reikia nuo paskutinės darbovietės. Jeigu tai bus 

pirmasis kliento darbas, svarbu nepamiršti paminėti darbinės praktikos atliktos mokymosi metu – 

tai suteiks informacijos apie kliento profesinę sritį. Rekomenduojama pateikti tik tą darbo patirtį, 

kuri bus kaip privalumas konkrečioje įmonėje pasirenkant darbuotoją konkrečioms pareigoms 

užimti. Lentelę reikia nukopijuoti tiek kartų kiek reikės. Tam naudotina komanda „kopijuoti/ 

įklijuoti“ / ang. „copy/paste“. Norint ištrinti eilutę, naudojamas teksto redaktoriaus komanda iš 

„Lenteles“ / angl. „Table“ meniu. 

Pvz.: 

Datos (nuo – iki): Nuo 1994 m. kovo iki 1999 m. gruodžio; 

Profesija arba pareigos: Sunkvežimių mechanikas; 

Pagrindines veiklos ir atsakomybes. Darbas su tiekėjais; 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka: Transportas ir logistika. 

Išsilavinimas: Šioje antraštėje atskirais įrašais pateikiama informacija apie mokymo 

įstaigas, kuriose įgijote reikiamą išsilavinimą, kvalifikaciją, profesiją ir pan. Pradedama nuo 

vėliausiai baigtos mokymo įstaigos. Nebūtina nurodyti visos mokymosi patirties. Jei klientas 

turi įgijęs universiteto diplomą, nebūtina nurodyti, kad baigė pradinę mokyklą. Apibūdinamos tik 

tos kvalifikacijos, kurios gali būti vertingos darbui, kurį norite dirbti. Lentelę nukopijuojama tiek 

kartų kiek reikia. Tam naudojama komanda „kopijuoti/ įklijuoti“/ angl. „copy/paste“. Norint 

ištrinti eilutę, naudojama teksto redaktoriaus komanda iš „Lentelės“ / angl. „Table“ meniu.  

Datos (nuo – iki). Nurodomos datos kiek tęsėsi aprašomas mokymasis, pvz.: nuo 1994 

m. rugsėjo iki 1998 m. birželio. 

Kvalifikacija. 2 lygis: duonos kepėjas. Nenaudotinos santrumpos be paaiškinimo (pvz. 

NVO). 

Pagrindiniai dalykai/ profesiniai gebėjimai. Verslo ir ekonomines žinios, teisiniai bei 

socialiniai aspektai. Grupuojant informaciją reikia pabrėžti tuos profesinius gebėjimus, kurie 

būtų panaudojami darbe, kurį norite dirbti. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas. Klaipėdos aukštesnioji 

technikos mokykla, Jūros g. 709 LT-08792, Klaipėda. 
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Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę arba tarptautinę klasifikaciją. Jeigu 

kvalifikacijos lygmuo atitinka galiojančią nacionalinę ar tarptautinę klasifikavimo sistemą, 

nurodoma klasifikacija ir kvalifikacijos lygmuo pagal ją (Nacionaline kvalifikacija, ISCED ir 

t.t.). 

Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos: 

Šis lapas skirtas tiems gebėjimams ir kompetencijoms, kuriuos klientas įgijo darbe ir 

asmeniniame gyvenime nors jie ir nebūtinai patvirtinti formaliais dokumentais (t.y. valstybės 

mastu nustatyta tvarka pripažintais dokumentais: pažymėjimais, diplomais). Kitaip tariant, šiame 

lape pateikta informacija padės susidaryti pilną vaizdą apie kliento gebėjimus. Toliau išvardytos 

antraštės (kalbos, socialiniai, organizaciniai, techniniai, darbo su kompiuteriu, meniniai bei kiti 

gebėjimai ir kompetencijos) padės klientui apibūdinti visus gebėjimus ir kompetencijas, kurias 

įgijo ir mokymo (studijų), seminarų ar tęstinio mokymosi metu, ir neformaliu būdu (darbinės 

veiklos metu ar laisvalaikiu). 

Bendra pastaba: ištrinamos tos antraštės ir eilutės, kuriose klientas neturite ką įrašyti. 

Tam naudojama teksto redaktoriaus komanda „iškirpti“/ angl.„cut“. 

Gimtoji kalba. Pvz.: Lietuvių 

Kita kalba(-os). Kalbų mokėjimas pateikiamos lentelėje pvz.: 

Įsivertinimas Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos 
lygmuo* 

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Rusų 
C2 

Įgudęs 
vartotojas 

C2 
Įgudęs 

vartotojas 
C2 

Įgudęs 
vartotojas 

C2 
Įgudęs 

vartotojas 
C2 

Įgudęs 
vartotojas 

Anglų 
A1 

Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 

vartotojas 

 

Įsivertinamas užsienio kalbų mokėjimas naudojant įsivertinimo skalę, kurią parengė 

Europos Taryba, norėdama padėti patiems įsivertinti užsienio kalbos mokėjimą, t.y. supratimą, 

kalbėjimą ir rašymą. Įsivertinimo lentelę sudaro šešių lygių skalė, kuri yra pateikta Europos 

Tarybos parengtame dokumente „Bendrieji kalbų metmenys Europoje“. 

Tinklelį sudaro trys bendrieji lygmenys: 

- Pradedančio vartotojo lygmuo (lygiai A1 ir A2); 

- Pažengusio vartotojo lygmuo (lygiai B1 ir B2); 

- Įgudusio vartotojo lygmuo (lygiai C1 ir C2). 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems klausos negalią, metodika 

IV dalis „Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimas“ 

 

340 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos. Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos – tai 

sugebėjimas gyventi ir dirbti su kitais žmonėmis užimant pareigas, kuriose svarbus bendravimas, 

bei atsidūrus situacijose, kuriose darbas komandoje yra būtinybe. Pvz.: komandos dvasios 

pojūtis; geras sugebėjimas prisitaikyti daugiakultūrėje aplinkoje, kurį išsiugdžiau dirbdamas 

užsienyje; puikūs komunikaciniai gebėjimai, kuriuos įgijau dirbdamas pardavimu vadybininku. 

(Nurodykite, kaip gebėjimai buvo išugdyti mokymosi metu, darbe, seminaruose, savanoriškoje ar 

laisvalaikio veikloje ir t.t.). 

Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos. Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos 

- tai sugebėjimas vadovauti žmonėms, koordinuoti ir administruoti projektus bei biudžeto 

tvarkymą darbe, savanoriškoje veikloje. Pvz.: organizuotumas (turiu patirties logistikos srityje), 

puiki projektų valdymo ir vadovavimo komandai patirtis. Nurodykite, kaip gebėjimai buvo 

išugdyti (mokymosi metu, darbe, seminaruose, savanoriškoje ar laisvalaikio veikloje ir t.t.). Jeigu 

nepildote šios eilutes šią grafą pašalinkite. 

Techniniai gebėjimai ir kompetencijos. Techniniai gebėjimai ir kompetencijos – tai 

sugebėjimas dirbti su įvairia įranga, mašinomis ir pan. (išskyrus kompiuterius), arba tam tikri 

techniniai gebėjimai bei kompetencija konkrečioje specializacijos srityje (gamybos pramone, 

sveikatos apsauga, bankininkyste ir t.t.). Pvz.: geri kokybes proceso valdymo gebėjimai (savo 

skyriuje buvau atsakingas už kokybes audito procedūrų įdiegimą). Nurodykite, kaip gebėjimai 

buvo išugdyti (mokymosi metu, darbe, seminaruose, savanoriškoje ar laisvalaikio veikloje ir t.t.). 

Jeigu nepildote šios eilutes šią grafą pašalinkite. 

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos. Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 

kompetencijos – tai gebėjimas rinkti tekstą kompiuteriu, naudotis kita programine įranga, ieškoti 

informacijos duomenų bazėse, naudotis internetu bei atlikti sudėtingesnius veiksmus kompiuteriu 

(pvz., programuoti ir t.t.). Jeigu nepildote šios eilutes šią grafą pašalinkite. 

Meniniai gebėjimai ir kompetencijos. Nurodykite savo meninius gebėjimus ir 

kompetencijas, kurie laikomi privalumu ir gali turėti reikšmės jūsų profesijai. Jeigu nepildote 

šios eilutes šią grafą pašalinkite. 

Kiti gebėjimai ir kompetencijos. Nurodykite visus kitus gebėjimus ir kompetencijas, 

kurios laikomos privalumu ir nėra paminėtos pagal ankstesnes antraštes. Tai gali būti Jūsų 

pomėgiai, sportas, atsakingos pareigos savanoriu organizacijose ir t.t. Jeigu nepildote šios eilutes 

šią grafą pašalinkite. 
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Vairuotojo pažymėjimas(-ai). Šioje vietoje nurodykite, ar turite vairuotojo pažymėjimą; 

jei taip kokios kategorijos transporto priemones Jūs galite vairuoti. Jeigu nepildote šios eilutes 

šią grafą pašalinkite. (Pvz.: B kategorija nuo 2002 metų.) 

Papildoma informacija. Nurodykite visą kitą informaciją, kuri Jūsų manymu yra svarbi 

(publikacijos ar mokslo tyrimai, narystė profesinėse organizacijose, karinės prievolės atlikimas 

jei manote, kad tai yra svarbu, šeimyninė padėtis jei manote, kad būtina nurodyti, asmenys, kurie 

gali suteikti informacijos apie jus arba jus rekomenduoti, nurodykite jų vardus ir pavardes, 

pareigas, telefoną ar adresą, kuriuo kreiptis.  

Priedai. Į priedus rašoma ta informacija, kurioje pateikiami laipsnių ir kitų kvalifikacijų 

pažymėjimai, tame tarpe mokymo kursų baigimo pažymėjimai, kuriais jokia formali kvalifikacija 

nesuteikiama, pažymos iš darbovietes arba praktikos atlikimo vietos, publikacijos, straipsniai ir 

t.t. 

 

Bendro pobūdžio reikalavimai rašant gyvenimo aprašymą: 

 CV turi būti trumpas – dviejų puslapių turėtų užtekti, kad parodytumėte, kas esate 

ir ką mokate. 

 Pritaikykite CV darbui, kurį norite gauti. Kiekvieną kartą prieš išsiųsdami 

darbdaviui, atidžiai patikrinkite CV ir įsitikinkite, ar jame pateikiama informacija tikrai tinka 

nustatytiems reikalavimams. Pabrėžkite savo privalumus, atsižvelgdami i specifinius būsimo 

darbdavio reikalavimus. Žinios apie įmonę padės Jums pritaikyti CV siekiamai darbo vietai. 

  Laikykitės formoje pateiktos struktūros. Europass gyvenimo aprašymo forma 

sudaryta taip, kad galėtumėte logiška tvarka išdėstyti informaciją apie savo kvalifikacijas, 

gebėjimus ir įgūdžius: asmenine informacija; Jūsų darbo patirtis; Jūsų išsilavinimas; 

išsamus Jūsų gebėjimu ir kompetencijų, įgytu mokantis, dirbant ar kasdieniniame gyvenime, 

sąrašas. 

 Ištrinkite bet kurią neprivalomą eilutę (pvz., jei neturite jokių „Meninių gebėjimų 

ir kompetencijų“ arba jei manote, kad šie gebėjimai ir kompetencijos nėra vertingos šiuo atveju, 

eilutę galite ištrinti naudodami teksto redaktoriaus programos komandą „iškirpti“/ angl. „cut“). 

 Atspausdinus gyvenimo aprašymą neturi matytis rėmelių 

 

Gyvenimo aprašymų pavyzdžiai: 
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Europass  

Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Vardenė PAVARDENĖ 

Adresas(-ai) Dubingių g. 306, LT – 056478, Šiauliai 

Telefonas(-ai) (8 41) 52 18 82 Mobilusis telefonas: 8 698 236 54 

El. paštas(-ai) pastas@gmail.com 

  

Pilietybė Lietuvė 

  

Gimimo data 1973 01 01 

  

Lytis Moteris 

  

Pageidaujamas darbas ar 

profesinės veiklos sritis 

Apskaitos tvarkymas 

  

Darbo patirtis  

  

Datos Nuo 2007 m. rugpjūčio iki dabar 

Profesija arba pareigos Apskaitininkė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Apskaitos tvarkymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Svajonė“ Nemenčinės g. 1, Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

Laisvalaikio organizavimas 

Datos Nuo 2004 m. sausio iki 2007 liepos 

Profesija arba pareigos Apskaitininkė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Apskaitos tvarkymas 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „REB“ Gargždų g. 1, Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

Auditas 

Datos Nuo 1997 m. gruodžio iki 2003 gruodžio 

Profesija arba pareigos Apskaitininkė 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Apskaitos tvarkymas 
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Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB „Metalas“ Šiaulių g. 15 A, Šiauliai 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio 

šaka 

Metalurgija 

 

 
  

Išsilavinimas  

  

Datos  Nuo 1993 m. rugsėjo iki 1997 m. birželio 

Kvalifikacija  Apskaitininkas 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 

gebėjimai 

 Finansų ir valdymo apskaita, įmonių ekonomikos teorija. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas ir tipas  

  Vilniaus finansų ir kredito technikumas, Gedimino g. 15, Vilnius 

  

  

Asmeniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 

  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu 

 

Rusų  
C2 

Įgudęs 

vartotojas 
C2 

Įgudęs 

vartotojas 
C2 

Įgudęs 

vartotojas 
C2 

Įgudęs 

vartotojas 
C2 

Įgudęs 

vartotojas 

Anglų  
A1 

Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantysis 

vartotojas 
A1 

Pradedantys

is vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

Puikūs bendravimo gebėjimai, imlumas naujovėms 

 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 

kompetencijos 

MS Windows, MS Office (Word, Excel, Power point), Konto apskaitos programa, darbas 

su internetu 

  

Meniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

Baigiau muzikos mokyklą fortepijono klasę 

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) B kategorija nuo 2002 metų 
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Parašius gyvenimo aprašymą rašomas MOTYVACINIS laiškas. Pasirenkamas 

motyvacinis laiškas, kurį galima vėliau pritaikyti darbo skelbimui. 

 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 
Motyvacinis laiškas – gyvenimo aprašymo priedas, kuriame duota galimybė aprašyti tai, 

kas atskleistų kliento norą ir tinkamumą dirbti būtent šioje pozicijoje, į kurią klientas 

pretenduoja. Tai laisvo stiliaus 0,5 – 1 psl. apimties laiškas, kuris papildo gyvenimo aprašyme 

pateiktą informaciją. Motyvacinis laiškas rašomas ir siunčiamas kreipiantis į darbdavį keliais 

atvejais:
26

 

 Darbo skelbime yra nurodyta, jog būtina atsiųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį 

laišką; 

 Jei darbo skelbime nėra prašoma atsiųsti motyvacinio laiško rekomenduojama vis vien jį 

siųsti kartu su gyvenimo aprašymu, siekiant pateikti informaciją apie tai, kad klientas 

ieško darbo ir norėtų perduoti konkrečiai įmonei duomenis apie save. 

  Siūlant savo kandidatūrą įmonėms net jei nėra paskelbta darbo skelbimo, nes ne visos 

įmonės viešai skelbia apie laisvas darbo vietas, be to atsiras galimybė įtraukti kliento 

duomenis į potencialų darbuotojų duomenų bazę; 

 Darbdavys gali paprašyti motyvacinį laišką atsinešti spausdintą kartu su gyvenimo 

aprašymu. 

Paprastai išskiriamos keturios pagrindinės siunčiamų motyavcinių laiškų rūšys: 

 Kai klientas pretenduoja dalyvauti atvirame konkurse konkrečioms pareigoms užimti; 

 Motyvacinis laiškas siunčiamas visoms klientą ir dominančios įmonėms, kur norėtumėt 

dirbti, taip tikintis sulaukti pakvietimo pokalbiui dėl darbo; 

 Motyvacinis laiškas neturint darbines patirties; 

 Motyvacinis laiškas, kuris dalyvauja uždarame konkurse, kuris nėra viešai skelbiamas. 

 

                                                 
26

  http://karjera.su.lt/Studentams/Metodiniai-patarimai-ir-naudingos-nuorodos-ieskantiems-

darbo/Motyvacinio-laisko-rasymas 
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Bendro pobūdžio reikalavimai rašant motyvacinį laišką: 

Motyvacinį laišką turi sudaryti ne daugiau kaip keturios ar penkios pastraipos bei apimtis 

neturi viršyti 1 psl. apimties. Pirmiausia prieš rašant motyvacinį laišką, patartina sužinoti kuo 

daugiau informacijos apie įmonę, apsilankyti įmonės internetinėje svetainėje, (jeigu tokią turi), 

sužinoti kokio tai dydžio įmonė, kokias veiklas vykdo, taip pat įvardinti kuo gali klientas būti 

naudingas įmonei. Rašant motyvacinį laišką reikia išsiaiškinti atranką vykdančio asmens vardą ir 

pavardę, o jei to padaryti nepavyks, įdėti nuorodą „Personalo direktoriui“, „Personalo atrankos 

specialistui“ arba tiesiog „Direktoriui“, priklausomai nuo įmonės dydžio. Prieš išsiunčiant svarbu 

patikrinti ar klientas nepaliko rašybos klaidų, ar teisingai nurodė pareigas.  

Pagrindinės motyvacinio laiško dalys: 

 Kreipinys; 

 Prisistatymas; 

 Kliento gebėjimai; 

 Asmeninės savybės; 

 Padėkojimas. 

Kreipinys 

Prieš kreipiantis į asmenį rekomenduojama laiške pasisveikinti. Kaip buvo minėta svarbu 

nurodyti to asmens į kurį kreipiamasi vardą ir pavardę.  

Pvz.:  

Laba diena gerb. Vardeni Pavardeni, 

2010 m. balandžio 10 d. 

Prisistatymas 

Šioje dalyje nurodoma kas rašo, į kokias pareigas pretenduoja, jeigu dalyvauja atvirame 

konkurse, nurodoma iš kur buvo sužinota apie konkursą, kur rastas darbo skelbimas (laikraščio 

skelbimas, informacija internete ar kiti keliai) ir dėl ko rašomas MOTYVACINIS laiškas.  

Pvz.: 

„Interneto skelbimų puslapyje „Darbas“ perskaičiau, 

kad ieškote darbuotojo pardavimo konsultanto 

pareigoms užimti, tad norėčiau pasiūlyti savo 

kandidatūrą į šia laisvą darbo vietą“ 
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Jeigu MOTYVACINIS laiškas rašomas nesant darbo skelbimui prisistatyme galima 

nurodyti kas rašo bei dėl ko rašote, galima pabrėžti savo žinias apie įmonę.  

Pvz.: 

„Norėčiau pasiūlyti savo kandidatūrą sandėlininko 

arba pardavėjo pareigoms užimti. Mane sudomino 

galimybė dirbti tokioje didelėje įmonėje kaip „Naujoji 

Rūta“.“ 

 

GEBĖJIMAI 

Tai svarbiausia motyvacinio laiško dalis, kuri atspindi kliento gebėjimus bei jo 

naudingumą įmonei. Akcentuojama kuo klientas bus naudingas įmonei, o ne ko nori klientas. 

Šioje dalyje svarbu paminėti tuos gebėjimus, kurių reikalauja darbdavys. Pateikiami įrodymai, 

jog klientas atitinka, jei ne visus, tai bent jau didžiąją dalį šių reikalavimų. Svarbu vengti 

abstrakčių, šabloniškų frazių. Pavyzdžiui, „Jūsų įmonės veikla mane itin domina“. Svarbu - 

dėstyti konkrečiai - vietoj bendrinių įvardžių vartoti tikrinius daiktavardžius. Užuot teigus 

„Manau, kad atitinku Jūsų keliamus reikalavimus“, reikėtų nurodyti, kodėl ir kokius 

reikalavimus klientas atitinka. Argumentuojant reikia akcentuoti išsilavinimą, praktinę patirtį ar 

kitus aspektus, kuriuos darbdaviai išsakė reklaminiame skelbime. Jeigu įmanoma, reikėtų 

nurodyti kliento pasiekimus konkrečioje sferoje. Pvz.: „Esu įsitikinusi, kad puikiai galėčiau 

įsitraukti į jūsų įmonės vykdomą veiklą, nes šiam darbui atlikti turiu reikiamus įgūdžius. Išmanau 

drabužių konstravimo, modeliavimo, sukirpimo principus, gebu pažinti ir parinkti medžiagas bei 

jų apdorojimo režimus. Dirbant įmonėje „N“ siuvėja įgijau reikiamų žinių siuvant juosmeninius 

ir petinius drabužius, tad puikiai galėčiau prisidėti prie Jūsų įmonės paslaugų teikimo bei 

plėtros.“ 

Jeigu klientas neturi darbinės patirties būtina pabrėžti ir nurodyti patirtį, kuri buvo įgyta 

praktikos metu. Galima paminėti mokymo įstaigoje įgytas žinias bei tai ką klientas sugeba daryti 

geriausiai. Pvz.: „Žinias, kurias įgijau mokydamasis profesinės reabilitacijos centre, puikiai 

galėčiau pritaikyti, atlikdamas apskaitininko darbą. Gebu tvarkyti kasos rengimo ataskaitas bei jų 

sudarinėjimą.....“. 

Asmeninės savybės 
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Aprašinėdami savo asmenines savybes svarbu nurodyti tas kliento savybes, kurios yra 

būdingos ir reikalingos kliento pageidaujamam darbui gauti. Pvz.: jeigu klientas įgijo pardavėjo 

profesiją tai turi pažymėti, kad klientas pasižymi sąžiningumu, atidumu, turėti gerus bendravimo 

įgūdžius ir pan. 

Padėkojimas 

Baigiamoji pastraipa skirta paprašyti darbdavio paskirti interviu arba suderinti susitikimo 

laiką. Motyvacinio laiško gale reikia padėkoti už sugaištą laiką skaitant kliento laišką bei 

gyvenimo aprašymą. Taip pat motyvaciniame laiške rekomenduotina pateikti kliento kontaktinę 

informaciją, jei netyčia pasimestų jūsų gyvenimo aprašymas, darbdavys turės kliento motyvacinį 

laišką su kontaktine informacija.  

Pvz.: 

Tikiuosi, kad Jus, sudomins mano kandidatūra 

ir Jūs suteiksite šansą įrodyti, jog esu gera, 

kompetentinga, kvalifikuota ir Jūsų įmonei naudinga 

darbuotoja. Širdingai dėkoju už sugaištą laiką skaitant 

mano gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką. 

 

Pagarbiai, 

Vardenis Pavardenis 

Kauno g. 8, Šiauliai 

Tel.: 8 111 111 11 

el. paštas: pastas@gmail.com 

 

Darbo paieškos skelbimo pavyzdys  

 

Antraštė: Kvalifikuotas pardavėjas ieško darbo. 

Turinys: Šiuo metu ieškau pardavėjo darbo. Moku dirbti kasos aparatu, puikiai išmanau prekių 

išdėstymo bei pateikimo principus taip, kad pritrauktų klientą. Gebu dirbti su dokumentacija 

(sąskaitų faktūrų rašymas). Esu sąžiningas, darbštus, komunikabilus. 

Kontaktinė informacija: Vardenis 

El. paštas: pastas@gmail.com 
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Tel.: 865765572 

 

PADĖKOS LAIŠKO RAŠYMAS
27

 

Padėkos laišką siųskite elektroniniu paštu tam asmeniui, su kuriuo bendravote. 

Pagrindinės padėkos laiško dalys: 

1. Kreipimosi pagrindas; 

2. Susidomėjimas darbu; 

3. Trumpas jūsų savybių, žinių, kvalifikacijos pristatymas; 

4. Galimybė parašyti papildomą informaciją, kurios nepaminėjote interviu metu; 

5. Padėka; 

6. Pažymėjimas laiko, kuriuo jūs susitarėte dėl darbdavio atsakymo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

  http://dekoj.imas.lt/padekos_laiskas.php 
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4 priedas 

 

PROFESIJAI BŪDINGŲ BEI REIKALINGŲ SAVYBIŲ APRAŠAS 
 

DRABUŽIŲ SIUVĖJO ASMENINĖS SAVYBĖS BEI GEBĖJIMAI 

Labai svarbu nusimanyti apie žmogaus figūros ypatumus; drabužių stilius ir siluetus, 

spalvų derinimą; vyriškų ir moteriškų viršutinių ir lengvųjų drabužių asortimentą; gaminių 

siuvimo technologiją; naudojamų medžiagų tipus ir ypatumus, jų siuvimo savybes; kirpimo 

metodus; gebėti parinkti tinkamą figūrai modelį, sukonstruoti, sukirpti ir pasiūti vyriško ir 

moteriško asortimento gaminius; dirbti įvairiomis siuvamosiomis mašinomis ir lygintuvais; rasti 

ir šalinti defektus, sutaisyti nesudėtingus siuvimo mašinų gedimus. 

Paprastai išskiriami šie gebėjimai, kurie reikalingi norint tinkamai atlikti darbines veiklas 

ir užduotis: 

1. Kūrybingumas, vaizduotė; 

2. Gebėjimas įvertinti žmogaus išvaizdą; 

3. Gebėjimas piešti ir komponuoti, derinti spalvas; 

4. Gebėjimas prisitaikyti prie užduočių kaitos; 

5. Gebėjimas bendrauti, emocinė pusiausvyra; 

6. Fizinė ištvermė bei pakantumas sėdimam darbui bei darbui pasilenkus. 

Siuvėjo darbas yra sėdimas todėl būtina fizinė ištvermė - nėra stuburo ar galūnių 

patologijos. Siuvėjas turi pasižymėti geru regėjimu, erdvine vaizduote, gerai skirti spalvas. Šios 

profesijos atstovams būtinas kruopštumas, sąžiningumas, tvarkingumas, kantrybė, nuovokumas 

bei išradingumas, gebėjimas sukaupti dėmesį, priimti savarankišką sprendimą, savikritiškai 

vertinti savo ir kolegų darbų kokybę. Siuvėjas negali būti alergiškas dulkėms, kvapams, 

sintetinėms medžiagoms. 
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5 priedas 

PAGALBOS ĮSIDARBINANT PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA 

 

 

Vardas, pavardė_________________________________________________________________ 

Įgyta nauja kvalifikacija pagal mokymo programą______________________________________ 

Pagalbos įsidarbinant laikotarpis___________________________________________________ 

 

Paslaugos Paslaugos aprašymas Data 

 

1. Kliento 

konsultavimas apie 

situaciją darbo 

rinkoje 

1.1 Bendros statistikos apie darbo rinką pristatymas 

1.2 Informacijos apie neįgaliųjų rėmimą teikimas; 

1.3 Konsultacija apie darbo rinkos poreikį atitinkamai 

profesijai. 

 

 

 

 

 

2. Savarankiškos 

darbo paieškos 

įgūdžių 

formavimas, 

pagalba klientui 

darbdavių paieškoje 

 

2.1 Klientas supažindinamas su darbo paieškos 

priemonėmis (nurodyti): 

 

3. Galimos darbo 

vietos klientui 

paieška 

3.1 Informacijos laisvas darbo vietas rinkimas; 

3.2 Informacijos rinkimas apie galimas darbo vietas 

neįgaliesiems; 

3.3 Susisiekimas su TDB, darbdaviais bei 

nevyriausybinėmis organizacijomis; 

3.4 Galimybių steigti darbo vietas neįgaliesiems paieška; 

3.5 Susisiekimas su įmonėmis, kurios jau yra įdarbinusios 

neįgaliuosius. 

 

4. Pagalba 

parengiant kliento 

gyvenimo 

aprašymą (CV) 

4.1 Kliento konsultavimas CV parengimo klausimais; 

4.2 Pagalba parengiant kompiuterinę CV versiją. 

 

5. Pagalba rengiant 

kliento motyvacinį 

laišką darbdaviui 

5.1 Kliento konsultavimas parengiant motyvacinį laišką 

darbdaviui.  

5.2 Pagalba parengiant kompiuterinę motyvacinio laiško 

versiją. 

 

6. Pagalba klientui 

ruošiantis pokalbiui 

su darbdaviu 

6.1. Klientas informuojamas/ konsultuojamas kaip 

pasirengti pokalbiui su darbdaviu, kaip pradėti pokalbį su 

darbdaviu, ko klausti, kaip elgtis pas darbdavį ir kt. 

klausimais. 
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7. Įsidarbinimo 

įgūdžių ugdymas 

 

7.1 Žaidimų metodas, inscenizavimas, interviu ir kt. 

7.2 Prisistatymo darbdaviui įgūdžių įtvirtinimas ir 

praktinis išbandymas (skambutis darbdaviui).  

 

 

8. Darbdavių 

paieška 

8.1 Vykdoma darbdavių paieška  

8.2 Klientas savarankiškai ieško darbdavių, darbo 

skelbimų.  

 

9. Darbdavių 

konsultavimas 

darbo vietos 

pritaikymo, 

įdarbinimo 

klausimais 

9.1 Darbdaviai konsultuojami darbo vietos pritaikymo, 

darbo sąlygų keitimo, lengvatų darbdaviui bei garantijų 

neįgaliajam klausimais. 

 

11. Tarpininkavimo 

paslaugos 

įdarbinant asmenį 

11.1 Informacijos pateikimas klientui apie darbdavius ir 

darbdaviams apie darbuotoją su negalia; 

11.2 Darbdavių motyvavimas priimti į darbą neįgalųjį; 

11.3 Darbdavio konsultavimas apie neįgalaus asmens 

socialinius ir profesinius gebėjimus, negalią; 

11.4 Kliento supažindinimas su darbdaviu, konfliktinių 

situacijų prevencija, tolimesnių kontaktų su įdarbintu 

neįgaliuoju ir darbdaviu palaikymas. 

11.5 Darbo kolektyvo konsultavimas dėl neįgalaus 

asmens integravimo į kolektyvą ir iškilusių problemų 

sprendimas. 

 

 

Atsakingas asmuo  ______________________________________________________________ 

   (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

Data _________________________________________________________________________ 
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6 priedas  

DARBO SKELBIMŲ PAIEŠKOS ISTORIJA 

 

 

Įmonės 

pavadinimas 

Įmonės 

veikla 

Siūlomos 

pareigos 

Adresas, 

Telefono 

nr., El. 

paštas 

Kontaktinis 

asmuo 

Kur rastas 

skelbimas 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Kliento vardas, pavardė, parašas_________________________________________________ 

 

Data________________________ 
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7 priedas  

 

(vardas, pavardė) 

 

 

(adresas, telefono numeris) 

 

 

 

 
ATSISAKYMAS DARBINTIS 

 

                                                        

____________ 

(data) 

 

 

 Baigęs Profesinės reabilitacijos programą atsisakau man siūlomo darbo įmonėje (-ėse): 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 

Atsisakymo dirbti pasiūlytose įmonėse priežastys (-ys): 

:..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

  

_________________ 

                                                                                                                            (parašas) 

 

 

 

 

„X“ institucijai 
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8 priedas 

REKOMENDACIJOS RUOŠIANTIS POKLABIUI SU DARBDAVIU
28

 

Sulaukus pakvietimo ar pavykus susitarti pokalbiui dėl darbo reikia tinkamai pasiruošti 

pokalbiui su darbdaviu. Tiek rašant motyvacinį laišką, tiek ruošiantis pokalbiui su darbdaviu 

privaloma atlikti namų darbus. 

Pokalbio pasirengimas: 

Pirmiausia reikia išstudijuoti skelbimą, pasižymėti žodžius, nusakančius darbo veiklą, 

savybes būtinas ar pageidautinas darbui. Išstudijavus skelbimą yra lengviau pabrėžti kliento 

stipriąsias puses bei naudą įmonei. Visais įmanomais būdais privalote ištyrinėti įmonę, prieš 

eidami kalbėtis. Rekomenduotina naudotis internetu ten galima rasti straipsnių apie įmonę, 

aplankyti įmonės internetinį puslapį, galiausiai galima pasiteirauti kitų asmenų, kurie galėtų 

suteikti vertingos informacijos apie įmonę. Tokiu būdu susipažįstama su organizacijos istorija, 

tikslais, uždaviniais, klientais bei vykdomomis veiklomis.  

Surinkus visą įmanomą informaciją apie įmonę sekantis žingsnis tinkamai pasiruošti 

pokalbiui / interviu su darbdaviu. Tipiniai klausimai, kuriuos paprastai užduoda darbdaviai ir, 

kuriems reikėtų pasiruošti iš anksto: 

o Ką žinote apie mūsų įmonę? 

Gavus šį klausimą reikia panaudoti visą turimą informaciją apie įmonę, pabrėžiant jos 

stipriąsias puses, papasakojant tai ką klientas žino apie kompaniją (produkciją, paslaugas, 

pardavimo rodiklius, naujienas, klientus ir t.t.) 

o Kodėl turėtume būtent jus priimti į darbą? 

Reikia akcentuoti profesinius pasiekimus buvusiame darbe, kurie gali būti susiję su dabar 

klientui siūlomu darbu. Jei klientas neturi darbinės patirties rekomenduotina pristatyti mokymosi 

metu įgytas žinias bei įgūdžius. Taip pat reikėtų kalbėti apie tai kaip klausos negalė netrukdys 

klientui atlikti darbo bei su juo susijusių darbinių veiklų. 

o Kodėl norite dirbti būtent mūsų įmonėje? 

Reikia atkreipti dėmesį į teigiamas įmonės puses, taip pat galima akcentuoti, jei įmonė 

turi tokios patirties, kad ji įdarbina asmenis turinčius negalią ir ypač klausos negalią. 

o Ar turite patirties? 

                                                 
28

  Richard N. Bolles Kokios spalvos tavo parašiutas 2005 Kaunas 
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Šis klausimas užduodamas sąmoningai tada, kada darbuotojas neturi patirties, tada 

klientas gali pabrėžti savo patirtį įgytą praktikos metu, bei žinias kurias įgijo besimokydamas. 

o Ką galvojate apie buvusią įmonę, kurioje dirbote? 

Svarbu akcentuoti  teigiamus dalykus. Kalbėti reikėtų apie tai ko buvo išmokta, sužinota, 

kokia patirtis įgyta (galinti padėti naujame darbe). Apie buvusią įmonę nereikėtų kalbėti iš 

neigiamų perspektyvų. 

o Įvardinkite savo blogąsias savybes? 

Kiekvieną savo silpnybę galima paversti stiprybe. Pavyzdžiui, galima teigti: "Esu per 

daug pareigingas, per daug griežtas, per daug darbštus, per daug taupus, punktualus" ir pan.  

o Ką galite duoti šiai įmonei? 

Išvardykite įgūdžius, žinias ir gebėjimus, kurie gali būti reikalingi bei naudingi įmonei.  

o Kokios jūsų asmeninės savybes? 

Įvardinkite tas savybes, kurios buvo minimos darbo skelbime, jei patekote į pokalbį ne 

pagal darbo skelbimą, nurodykite tas savybes, kurios reikalingos darbui atlikti pagal 3 priede 

pateiktą profesijai reikalingų savybių sąrašo pavyzdį. 

o Ką galėtumėt papasakoti apie buvusį darbdavį? 

Jokiu būdu apie buvusį darbdavį neatsiliepkite blogai, darbdavys bijos, kad nesugebėsite 

palaikyti gerų santykių kitais žmonėmis ypač su viršininkais. 

o Kokio atlyginimo norėtumėte? 

Patartina neaptarinėti atlyginimo dydžio nebaigus kalbėtis dėl darbo ir kol įmonės 

vadovas aiškiai nepareiškė norintys įdarbinti jūsų klientą. Jei šis klausimas pateiktas pokalbio 

pradžioje, galima atsakyti, jog tai priklauso nuo atliekamų darbų ar darbo pobūdžio, jei šis 

klausimas pateiktas pokalbio pabaigoje svarbu atsakyti į klausimą. Prieš pokalbį dėl darbo 

reikėtų išsiaiškinti įprastus tos profesijos atstovų atlyginimus. Rekomenduojama prašyti vidutinio 

atlygio. Jei klientas neturi darbo patirties galima derėtis dėl minimalaus darbo užmokesčio su 

sąlyga, kad gerėjant darbiniams įgūdžiams kis ir atlyginimas. 

o Kliento galimi klausimai darbdaviui: 

Pokalbio pabaigoje darbdavys gali paklausti ar neturi klausimų klientas. Nebūtina klausti. 

Rekomenduotina užduoti klausimus susijusius su darbu. 

Einat į pokalbį su darbdaviu reikia atkreipti dėmesį į aprangą. Klientą turite informuoti 

apie tai kaip jis turėtų atrodyti pokalbio metu. Apranga turi atspindėti pareigas į kurias klientas 
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pretenduoja. Pvz., jei klientas pretenduoja į apdailininko pareigas, tuomet svarbiausia ne rūbų 

stilius, o jų nepriekaištinga švara ir tvarkingumas. Svarbi kliento higiena. Nepatartina rūbus 

vilkėti iš džinsinio audinio bei mūvėti sportinę avalynę. Patartina, kad drabužiai ir visa išvaizda 

būtų oficiali. Pokalbyje dėl darbo bus įvertintas disciplinuotumas ir paklusimas taisyklėms, tad 

rekomenduotina rinktis klasikinį stilių. Net jei pareigoms, į kurias pretenduoja klientas nėra 

taikomi griežti aprangos reikalavimai, rekomenduotina į pokalbį ateiti vilkint oficialiais 

drabužiais. 

Patartina vengti: 

1. Netvarkingų ar nešvarių plaukų; 

2. Neprausto kūno kvapo; 

3. Alkoholio, cigarečių ar vakar valgyto maisto kvapo; 

4. Parudavusių nuo tabako pirštų ar nešvarių panagių; 

5. Kasdieninių drabužių, džinsų; 

6. Aptemptų, ryškų spalvų, ekstravagantiškų ar susiglamžiusių drabužių; 

7. Metalinių ženkliukų; 

8. Daug juvelyrinių dirbinių, išskyrus vestuvinį žiedą bei laikrodį (moteriai galima mūvėti du ar 

tris žiedus, bet ne daugiau).  

Be to, moteriai dar ypač reikėtų vengti gilių iškirpčių, trumpų sijonėlių bei bet kokių 

persišviečiančių rūbų, o taip pat ryškaus makiažo bei ryškaus rankinuko ir nagų lako. 

Rekomenduotina atidžiai rinktis kvepalus. 

Einant į pokalbį dėl darbo reikia informuoti klientą, kad nevėluotų, neatvyktų per anksti. 

Jei vėluoja arba neatvyksta turi pranešti. Atėjus į pokalbį patarkite klientui su savimi turėti 

gyvenimo aprašymų kopijas. Praėjus interviu rekomenduotina nusiųsti darbdaviui padėkos 

laišką. Padėkos laiško pavyzdys pateikiamas priede Nr. 8. Taip pat jei klientas nebuvo priimtas į 

darbą privalu išsiaiškinti dėl kokių priežasčių, kad įveiktumėte kartu su klientais veiksnius, 

turinčius poveikio kliento integracijai į darbo rinką. 
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9 priedas 

ĮDARBINIMO ATASKAITOS FORMA 

 

Profesinės reabilitacijos centro pavadinimas 
 

Atsiskaitančiajai institucijai        20__-__-__ Nr.  

 

VARDENIO PAVARDENIO ATASKAITA UŽ 3, 6, 12 MĖNESIŲ ĮSIDARBINIMO 

LAIKOTARPĮ 

 

 

data 

 

 

 

(Trumpa informacija ar įsidarbino, jei neįsidarbino, tai dėl kokių priežasčių). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpininkavimas įsidarbinant. (Trumpai aprašyti kas buvo daryta per ataskaitinį laikotarpį: su 

kuo bendrauta, kas pasiūlyta klientui ir t.t.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ ______________ ________________ 

  (pareigos)             (parašas)       (vardas, pavardė) 

 


