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Įvadas 
 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis Lietuvoje gyvena apie 269 

tūkstančiai neįgaliųjų ir tai sudaro beveik 8 proc. visų Lietuvos gyventojų. Asmenų, turinčių 

regos negalią Lietuvoje yra apie 8000, klausos – 8300, sergančių psichikos ligomis ir sutrikusį 

intelektą turinčių asmenų – apie 22 tūkstančius, likusią dalį sudaro asmenys, turintys judėjimo 

negalią ir sergantys vidaus ligomis. 2011 m. duomenimis šalyje dirbo tik apie 17 proc. visų 

neįgaliųjų, tuo tarpu darbingo amžiaus neįgalieji sudaro didžiausią dalį visų neįgaliųjų – beveik 

180 tūkstančių.  

2005 m. įsigaliojus Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymui [1], Lietuvoje pradėtos 

teikti neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugos, kurių tikslas - atkurti neįgalaus asmens 

darbingumą reabilitacinio, socialinio, psichologinio, ugdymo, darbo imitavimo, profesinio 

mokymo ir kitomis priemonėmis, ir padėti jam integruotis į darbo rinką. Šios kompleksinės, 

pagal individualius poreikius teikiamos, paslaugos, viena vertus, užtikrina neįgaliesiems 

maksimalias jų sėkmingos integracijos į darbo rinką galimybes, tačiau, kita vertus, reikalauja iš 

šias paslaugas teikiančių įstaigų bei specialistų specifinių žinių bei metodinio pasirengimo, 

užtikrinančio kokybiškų paslaugų, atitinkančių individualius skirtingą negalią turinčių asmenų 

poreikius bei lūkesčius, teikimą. Nuo 2005 m. Lietuvoje ženkliai padidėjo profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų skaičius – tai pagerino šių paslaugų geografinį 

prieinamumą neįgaliesiems Lietuvoje, tačiau neužtikrino šių paslaugų kokybės skirtingas 

negalias turintiems asmenims paslaugų turinio, specialistų kvalifikacijos, taikomų metodų bei 

įrangos, aplinkos pritaikymo atžvilgiu. 2007 m. Valakupių reabilitacijos centro, esančio Vilniuje, 

specialistai sukūrė ir įdiegė Vieningą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemą 

asmenims su sunkia fizine (judėjimo) negalia ir padėjo profesinės reabilitacijos metodinės bazės 

pagrindus Lietuvoje. 2009 m. Valakupių reabilitacijos centras, bendradarbiaudamas su 

partneriais – VšĮ „Vilties žiedo“, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro bei VšĮ Vilniaus 

psichosocialinės reabilitacijos centro specialistais, pradėjo kurti Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodikas regos, klausos, sutrikusio intelekto bei psichikos negalias turintiems 

asmenims. 2011 m. pabaigoje šios metodikos buvo sukurtos ir išbandytos visų keturių partnerių 

įstaigose. Sukurtos metodikos sudarys profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodinę bazę 

Lietuvoje. 

Ši profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika yra skirta regos negalią turintiems 

asmenims. Joje išsamiai aprašyti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos neįgaliesiems 

principai, visą profesinės reabilitacijos programą sudarančių paslaugų turinys, paslaugų teikimo 

tvarka, taikomi metodai ir priemonės, reikalavimai paslaugas teikiantiems specialistams, 
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profesinio mokymo programoms, naudojamai įrangai, dokumentacijai ir pan. Metodika atitinka 

individualius regos negalią turinčių asmenų poreikius, sąlygotus negalios pobūdžio bei negalios 

sunkumo. 

Metodikos tikslas – užtikrinti kokybišką, metodologiškai pagrįstą profesinės 

reabilitacijos paslaugų asmenims, turintiems regos negalią, teikimą. 

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

55 proc. darbingumo lygis ir profesinės reabilitacijos poreikis. 

Metodika skirta profesinės reabilitacijos specialistams, teikiantiems šias paslaugas regos 

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 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 regos negalią. Parengta ir išbandyta metodika buvo įvertinta 

nepriklausomų Lietuvos ekspertų ir pripažinta tinkama taikyti teikiant profesinės reabilitacijos 

paslaugas asmenims, turintiems regos negalią. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

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

sukurtomis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikomis, skirtomis asmenims, 

turintiems klausos, 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 regos 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 
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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 

 

Asmens profesinių gebėjimų įvertinimas - tai asmens psichosocialinių profesinių 

savybių ir/ar funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas. [4] 

Asmens profesinių gebėjimų įvertinimo tikslas – tinkamai įvertinti asmens pajėgumą 

dalyvauti darbo rinkoje – asmens galimybes įgyti pasirinktą profesiją ir/ar dirbti atitinkamus 

darbus bei, remiantis objektyviais įvertinimo rezultatais, numatyti tinkamas priemones, 

padedančias maksimaliai atkurti asmens darbingumą, t.y. tuos profesinius gebėjimus, kurių 

reikalauja pasirinkta profesija ar darbinė veikla.  

Asmens profesinių gebėjimų įvertinimas yra pirmoji ir svarbiausia profesinės 

reabilitacijos programos paslauga, nes tik tinkamai ir kokybiškai įvertinus asmens profesinius 

gebėjimus ir jų pasireiškimo laipsnį bei jų atitikimą profesijos/darbo vietos keliamiems 

reikalavimams gali būti užtikrintas kokybiškas ir tinkamas asmens gebėjimų atkūrimo ir vėliau 

įdarbinimo procesas, atitinkantis principą „Tinkamas žmogus tinkamoje vietoje.“[8] 

Asmens profesinius gebėjimus bei jų pasireiškimo laipsnį lemia daugybė faktorių, todėl 

asmens profesinių gebėjimų įvertinimas turi būti grįstas holistiniu požiūriu į vertinamą asmenį, 

t.y., vertinant asmens profesinius gebėjimus, turi būti įvertinti visi gebėjimai ir juos veikiantys 

faktoriai – fiziniai, psichiniai, socialiniai bei aplinkos veiksniai. Asmens profesiniams 

gebėjimams bei jų pasireiškimo laipsniui daro įtaką įvairūs veiksniai – tiek asmeninės savybės, 

tiek ir asmenį supanti aplinka (1 pav.)
1
, todėl siekiant tinkamai įvertinti asmens profesinius 

gebėjimus, būtina, atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualų poreikį ir asmens 

profesijos/potencialios darbo vietos reikalavimus, vertinti visus faktorius, kurie turi įtakos 

asmens profesiniams gebėjimams bei jų pasireiškimo laipsniui. Visų šių faktorių visuma bei jų 

tarpusavio sąveika sąlygoja asmens veiklos ir dalyvumo apimtis bei kokybę. 

 

 

                                                 
1
 Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

7 

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

 

 

 

1 pav. Asmens profesiniai gebėjimai ir juos veikiantys faktoriai 
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2. Sąvokos 

 

Aklumas – kraštutinis regėjimo organo funkcijos sutrikimo laipsnis, kai visai 

neįmanomas arba labai ribotas tikrovės regimasis suvokimas dėl rimto regėjimo aštrumo 

sutrikimo arba regėjimo lauko susiaurėjimo, išlikus didesniam regėjimo aštrumui. 
2
Absoliutus 

aklumas yra tada, kai akis visiškai neatskiria šviesos nuo tamsos. Regėjimo aštrumas (akies 

sugebėjimas skirti du taškus, esančius vienas nuo kito tam tikru atstumu) tokiais atvejais lygus 

nuliui. Kai geriau matančia akimi (viena akis gali būti visiškai akla) žmogus skiria šviesą nuo 

tamsos, suvokia šviesos šaltinio kryptį, atskiria pirštus per vieną metrą, regėjimo aštrumas tokiu 

atveju ne didesnis kaip 0,03. Praktiškai aklais laikomi asmenys, kurių geriau matančios akies 

regėjimo aštrumas su akiniais yra ne didesnis kaip 0,08 (skiria pirštus iš keturių metrų). Gali būti 

susiaurėjęs matymo laukas iki 5-10 laipsnių nuo fiksuojamojo taško. 

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 [1]. 

Aplinkos veiksniai – fizinės, socialinės ir kitų žmonių aplinkos nuostatos, kuriose asmuo 

gyvena ir kuria savo gyvenimą [1].   

Dalyvumas – asmens įtraukimas į gyvenimo situacijas [28]. 

Darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą ar įgyti naują 

profesinę  kompetenciją arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus 

[1].  

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 [1] .  

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo 

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

reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis [1].  

Profesiniai gebėjimai – asmens funkcinio pajėgumo bei asmens psichosocialinių 

profesiniai savybių visuma, atspindinti asmens galimybes bei kompetenciją atlikti atitinkamas 

veiklas [4]. 

Silpnaregystė – tai toks regėjimo pablogėjimas, kai regėjimo aštrumas geriau matančia 

akimi, naudojant optines korekcijos priemones, yra nuo 0.05 iki 03, arba kai regėjimas geresnis, 

bet yra kitų žymesnių regėjimo funkcijų sutrikimų (dažniausiai susiaurėjęs regėjimo laukas). 

                                                 
2
 http://www.manosveikata.lt/lt/ligos/akiu-ligos/aklumas  
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Lietuvoje, kaip ir daugelyje šalių, silpnaregystės riba yra geriau matančios akies koreguotas (su 

akiniais) regėjimo aštrumas 0,3 ir mažesnis arba akipločio skersmuo siauresnis nei 20° 

(siauresnis nei 10° nuo fiksacijos taško). Greta to svarbus ir funkcinis matymas, kuris atspindi, 

kaip žmogus geba gyventi įprastą gyvenimą: ar gali sau išsivirti valgyti, įsiūti sagą, skaityti 

dokumentus, išeiti patspasivaikščioti, pas gydytoją, į parduotuvę. Funkcinį matymą galima 

treniruoti, kad regėjimo likučio užtektų kasdienei savarankiškai veiklai užtikrinti. (Gudonis, 

1985). 

Socialinė aplinka – socialinės normos, įstatymai, jų praktika ir ideologija, formalios ir 

neformalios taisyklės, veikiančios asmenį. 

Specialus poreikis – dėl asmens ilgalaikių įgytų ir įgimtų sveikatos sutrikimų ir negalios, 

nepalankios aplinkos atsiradę specialūs poreikiai [1]. 

Techninės pagalbos priemonės – kiekvienas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, 

įranga, techninė sistema naudojama neįgaliųjų ir padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti ar 

panaikinti pablogėjusią sveikatą ar negalią (Baltoji lazdelė, lupa, Brailio rašto eilutė ir kt. ) [1]. 

Toliaregystė (hipermetropija) – tai akių refrakcijos (gebėjimo laužti šviesos spindulius) 

yda, kai matomų objektų vaizdas susidaro už tinklainės, todėl žmogus geriau mato toli esančius 

daiktus, ir blogai – esančius arti.
3
 

Trumparegystė (miopija) – tai akių refrakcijos (gebėjimo laužti šviesos spindulius) yda, 

kai žmogus blogai mato tolimus daiktus, nes jų vaizdas susidaro prieš tinklainę.
4
  

Veikla – asmens atliekama užduotis ar veiksmas [28]. 

                                                 
3
 http://www.optikoscentras.lt/akiu-klinika/akiu-ligos/toliaregyste  

4
 Ten pat. 
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3. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo principai 

 

1. Etika ir teisės – užtikrinama, kad profesinių gebėjimų įvertinimo eigoje nebus pažeisti 

profesiniai bei visuotinai priimti bendravimo etikos principai bei vertinamo asmens teisės į 

informaciją, susijusią su įvertinimo eiga bei rezultatais, konfidencialumą bei apsisprendimą. 

2. Profesionalumas – visi specialistai, atliekantys profesinių gebėjimų vertinimą pagal 

savo kompetenciją, privalo atitikti šioje metodikoje pateiktus kvalifikacinius reikalavimus. 

3. Kompleksiškumas – teikiant profesinių gbėjimų įvertinimo paslaugas yra vertinami 

visi asmens profesinius gebėjimus veikiantys faktoriai ir aplinkybės. 

4. Patikimumas – visi profesinių gebėjimų įvertinimo metodai yra patikimi. Visi 

specialistų komandos nariai, taikydami tuos pačius metodus, pasiekia identiškus rezultatus ir 

prieina prie tų pačių išvadų. 

5. Validumas – visi taikomi profesinių gebėjimų vertinimo metodai, naudojami taikant 

šią metodiką, turi vertinti asmens profesinius gebėjimus, bet ne kitą kokią nors sritį. 

6. Individualumas – profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos turinys yra nustatomas 

atsižvelgiant į kiekvieno vertinamo asmens individualius poreikius. 

7. Objektyvumas – atliekamas įvertinimas yra nešališkas ir objektyvus. Atliekant 

įvertinimo metu gautų duomenų analizę pateikiami tik faktai, vengiama emocinio aprašymo, 

siekiant teisingo įvertinimo atliekamas „už“ ir „prieš“ pozicijų vertinimas. 

8. Holistiškumas – atliekant profesinių gebėjimų įvertinimą, būtina atsižvelgti į asmens 

fizinius, intelektinius, psichinius bei socialinius aspektus. 

9. Saugumas – atsižvelgiant į vertinamo asmens negalią bei jos pobūdį, parenkama 

tinkama aplinka, tinkami profesinių gebėjimų įvertinimo būdai, metodai, priemonės, įranga, 

tinkama įvertinimo laiko trukmė, tinkami specialistai bei kiti, profesiniams gebėjimams įvertinti 

būtini ištekliai, siekiant užtikrinti kliento bei kliento sveikatos (psichosocialinės, intelektinės, 

fizinės bei socialinės) saugumą profesinių gebėjimų įvertinimo metu. 

10. Konfidencialumas – visi asmens duomenys, susiję su asmens sveikatos būkle, 

įvertinimo rezultatais privalo būti saugomi laikantis galiojančių teisės aktų. 

11. Komandinis darbas – profesinių gebėjimų įvertinimo eiga, išvadų bei 

rekomendacijų parengimas yra visos specialistų komandos pareiga. 

 

Bazinis profesinių gebėjimų įvertinimo principas 

 

Profesinės reabilitacijos tikslas – sėkmingas asmens įsidarbinimas pasibaigus profesinės 

reabilitacijos programai. Profesinės reabilitacijos sėkmę lemia trys pagrindiniai faktoriai – tai 
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asmens pasirinkimas/noras, jo galimybės ir darbo rinkos poreikis. Į profesinės reabilitacijos 

programą asmuo atvyksta, turėdamas vieną iš dviejų tikslų: 

 atkurti  turimą profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius pagal dirbtą ankstesnį darbą 

arba  

 įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo įgūdžius. 

Pirmuoju atveju profesinės reabilitacijos metu asmeniui atkuriami dėl negalios prarasti 

profesiniai/darbiniai gebėjimai, siekiant grąžinti jį į buvusią darbo vietą ar į naują darbo vietą, 

atitinkančią jo profesinę kvalifikaciją. Antruoju atveju asmuo yra perkvalifikuojamas, t.y. 

profesinės reabilitacijos metu jis įgyja naują profesiją bei naujus darbo įgūdžius. Tiek pirmuoju, 

tiek ir antruoju atveju būtina įvertinti trečią profesinės reabilitacijos sėkmę lemiantį faktorių – 

asmens galimybes/gebėjimus/įgūdžius (faktorius galiu) dirbti konkretų darbą ir/ar mokytis 

pasirinktos profesijos. Todėl kiekvieno asmens profesinė reabilitacija prasideda nuo profesinių 

gebėjimų įvertinimo pagal šią matricą (2 pav.): 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Profesinių gebėjimų vertinimo bazinis principas 

 Kiekviena darbinė veikla, konkreti darbo vieta ir/ar profesija kelia tam tikrus 

reikalavimus, t.y. asmuo, dirbantis konkrečioje darbo vietoje, turi atlikti atitinkamus darbus, 

kuriems atlikti yra būtinos konkrečios asmens savybės, kitaip tariant, profesiniai gebėjimai. 

Vadinasi, norint tinkamai įvertinti, ar konkretus asmuo tinka konkrečiai darbo vietai, būtina 

pirmiausia įvertinti: 

 būsimos darbinės veiklos, potencialios darbo vietos ar pasirenkamos profesijos 

keliamus reikalavimus asmens profesiniams gebėjimams; 

 asmens profesinius gebėjimus, būtinus tam darbui atlikti ar mokytis pasirenkamos 

profesijos. 

Darbo vietos reikalavimų ir asmens turimų gebėjimų 

palyginimas 
 

Aplinkos keitimas/ 

pritaikymas 

Darbo vietų 

reikalavimai 

 

Asmens turimi 

gebėjimai 

 

Asmens gebėjimų 

atkūrimo numatymas 

Reikiamų veiksmų numatymas 
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Taigi, prieš pradedant vertinti asmens profesinius gebėjimus,  pirmiausia  būtina žinoti 

kuriuos gebėjimus/asmens savybes būtina įvertinti. Todėl profesinės reabilitacijos specialistai, 

taikydami standartizuotus metodus, diagnostines priemones, klausimynus, rašytines instrukcijas, 

interviu darbo vietoje bei kitus tyrimo metodus, sudaro darbinės veiklos/darbo vietos/ profesijos 

reikalavimų profilį. Šiame reikalavimų profilyje yra pateiktos reikalaujamos savybės, o 

vertinimo skalėje atsispindi reikalavimo, keliamo vienai ar kitai savybei, dydis. 

Vadovaujantis reikalavimų profiliu įvertinami asmens profesiniai gebėjimai, t.y. tos 

savybės, kurių reikalauja būsimoji darbo vieta ir/ar profesija. Asmens profesiniai gebėjimai yra 

vertinami taikant standartizuotus profesinių gebėjimų vertinimo metodus, diagnostines 

priemones, rašytinius bei žodinius informacijos šaltinius. Įvertinus asmens profesinius gebėjimus 

yra sudaromas gebėjimų profilis. Šiame gebėjimų profilyje yra pateiktos reikalaujamos savybės, 

o vertinimo skalėje atsispindi gebėjimo/savybės pasireiškimo lygis. 

Įvertinus darbinės veiklos/darbo vietos ir/ar profesijos reikalavimus bei identiškus 

asmens gebėjimus ir jų pasireiškimo laipsnį, būtina juos palyginti sudarant palyginimo profilį. 

Remiantis palyginimo rezultatais profesinės reabilitacijos specialistų komanda parengia reikiamų 

imtis veiksmų ir priemonių planą. Visos tolesnių veiksmų priemonės plačiąja prasme gali būti 

suskirstytos į dvi dideles grupes – aplinkos keitimą bei gebėjimų keitimą. Kalbant apie aplinkos 

keitimą turima galvoje pirmiausia darbo vietos pakeitimas arba darbo vietos pritaikymas 

asmeniui atsižvelgiant į jo negalios pobūdį, kalbant apie gebėjimų keitimą, pirmiausia turima 

galvoje profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas reabilitacinio poveikio, darbo 

imitavimo ar profesinio mokymo bei kitomis priemonėmis, padedančiomis atkurti prarastus 

asmens gebėjimus, lavinti esamus, bet nepakankamus gebėjimus ar persikvalifikuoti, arba, kitaip 

tariant, padedančiomis atkurti asmens darbingumą siekiant įdarbinti asmenį į konkrečią darbo 

vietą ar parinkti jam tinkamiausią profesiją.  

Ši matrica nubrėžia profesinių gebėjimų vertinimo proceso eigą. Tokia paslaugos teikimo 

schema tinkama visoms profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms bei skirtingas 

negalias turintiems profesinės reabilitacijos dalyviams. Toliau šioje metodikoje pateikiamas 

asmens profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo asmenims, turintiems  regos negalią, 

aprašymas. Šioje metodikos dalyje bus atsakyta į klausimą – k a i p  tinkamai suteikti profesinių 

gebėjimų įvertinimo paslaugą asmenims , turintiems  regos negalią, ir pasiekti, kad įvertinimo 

rezultatai būtų maksimaliai objektyvūs bei patikimi, o jų pagrindu būtų tinkamai sudarytas 

reabilitacijos planas ir/ar pritaikyta darbo vieta.  
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4. Vertinamų asmens profesinių gebėjimų klasifikacija 

 

Asmens profesinius gebėjimus sudaro asmens psichosocialinės profesinės savybės ir 

fizinės savybės, reikalingos darbui atlikti. Kaip jau buvo minėta, asmens profesinius gebėjimus 

sąlygoja daugelis faktorių, kuriuos, siekiant tinkamai ir objektyviai įvertinti asmens profesinius 

gebėjimus, profesinių gebėjimų įvertinimo metu taip pat būtina įvertinti. Šiame skyriuje 

pateikiamas pagrindinių asmens psichosocialinių ir fizinių savybių, svarbių asmenų, turinčių 

regos negalią, darbinei veiklai, sąrašas ir šių savybių apibrėžimai. Visų šioje metodikoje 

vertinamų bei šiame skyriuje pateiktų profesinių gebėjimų/savybių sąrašas bei priskyriamas 

atitinkamų savybių grupei yra pateiktas 1 lentelėje remiantis šioje metodikoje minimais 

standartizuotais profesinių gebėjimų vertinimo metodais, Tarptautine funkcionavimo, negalumo 

ir sveikatos klasifikacija (TFK), Valakupių reabilitacijos centro specialistų patirtimi. 
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1 Lentelė. Asmens profesinių gebėjimų klasifikacija 

1. Bendrieji asmens psichosocialiniai gebėjimai/savybės 2. Bendrieji asmens funkcinio pajėgumo gebėjimai/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) Skaitymas Sėdėjimas Ėjimas Galvos/kaklo 

judesiai 

Kėlimas  

Suvokimas Sugebėjimas 

vadovauti 

Nesėkmių 

toleravimas 

Smulkioji 

motorika 

Skaičiavimas Stovėjimas Kopimas Liemens 

judesiai 

Nešimas  

      Atidumas Komuni- 

kabilumas 

Savikontrolė Reakcijos greitis Rašymas  Klūpėjimas Lipimas Rankų judesiai Stūmimas/ 

traukimas 

 

   Susikaupimas Kritinis 

vertinimas 

Tvarkingumas  Kalbėjimas Tupėjimas Ropojimas/ 

šliaužimas 

Plaštakos/ 

pirštų judesiai 

Fizinė 

ištvermė 

Uoslė/ 

skonio 

jutimas 

Išmokimas/ 

Atmintis 

Kritikos 

priėmimas 

Punktualumas   Gulėjimas  Kojos/pėdos 

judesiai 

Pusiausvyra Artikuliacija/ 

kalbėjimas 

Problemų 

sprendimas  

Darbas 

komandoje 

Savarankiškumas   Darbas 

palinkus/ 

pasilenkus 

    

    Prisitaikymas       Kruopštumas   Priverstinė 

rankų padėtis 

    

Abstraktus 

mąstymas 

 Atsakingumas        

3. Specifiniai
5
 asmens psichosocialiniai gebėjimai/savybės savybės 4. Specifiniai funkcinio pajėgumo gebėjimai/fizinės savybės, 

reikalingos darbui 

 

Kognityvinės 

savybės 

 

Socialinės 

savybės 

  Komunikavimo 

gebėjimai/žinių 

   Kompleksinės 

fizinės 

Informacijos 

priėmimo/per

davimo 

                                                 
5
 Gebėjimai, reikšmingi regos negaliai  
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 taikymas. IT 

taikymas 

savybės gebėjimai 

Girdimasis 

suvokimas 

Kūno kalbos 

rodymas 

  Brailio rašto 

skaitymas 

   Orientacija ir 

mobilumas 

Regėjimo 

aštrumas iš toli 

Girdimasis 

dėmesys 

   Rašymas Brailio 

raštu 

    Regėjimo 

aštrumas iš arti 

Girdimoji 

atmintis 

   Kompiuterinės 

klaviatūros 

nadojimas 

    Erdvinis 

regėjimas 

Erdvinis 

suvokimas 

   Orientacija 

operacinėje 

sistemoje 

    Regėjimo 

laukas 

Erdvinė atmintis    Kompiuterio 

įvesties/ 

išvesties 

įrenginių ir jų 

jungčių 

atpažinimas 

    Spalvų 

skyrimas  

Erdvinis 

mąstymas 

        Prieblandinis 

regėjimas 

Motorinė 

atmintis 

        Klausa/ 

klausymas 

         Lytėjimas/ 

jutimas 

         Gestai/mimika 
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Visi specialistai, vertinantys asmens profesinius gebėjmus turi vienodai suprasti 

vertinamų savybių reikšmę, antraip toks vertinimas nebus patikimas. Todėl šioje metodikoje 

vartojamos savybės yra apibrėžtos – daugelio savybių apibrėžimai yra pateikti iš Tarptautinės 

funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos (TFK) [28], MELBA [24], IMBA [15] 

standartizuotų metodų bei sukurti pačių VRC specialistų. Jei ta pati savybė apibrėžiama visuose 

minėtuose šaltiniuose, pateikiami visi apibrėžimų variantai. Atskirais atvejais VRC taikomų 

metodų ir TFK priskyrimas savybių kategorijoms gali skirtis, tačiau tai neturi esminės įtakos 

vertinimo procesui.                                                         

 

4.1. Bendrųjų asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų/savybių apibrėžimai 

 

 Kognityvinės savybės 

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

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

administracines ir asmenines aplinkybes bei optimalią šių elementų sąveiką [24]. 

Suvokimas – sugebėjimas atpažinti darbinei veiklai svarbius signalus (skaitytą ir girdėtą 

informaciją, savo vaizduotės turinį) suprasti ir suvokti reikšmę. Suvokimo lygis priklauso nuo to, 

kaip kaskart pasireiškia tokie komponentai kaip tempas, tikslumas ir reikalingos suvokti 

informacijos apimtis [24]. 

Pastaba: Vertinant asmenų su regos negalia suvokimo savybę, būtina įvertinti tą 

aplinkybę, ar asmuo apakęs nuo gimimo, ar vėliau. Aklųjų suvokimo savybę lemia gebėjimas 

atpažinti daiktus kitais jutimo organais, šiuo atveju labai svarbus aspektas yra taip pat ir asmens 

abstaktaus mąstymo gebėjimas (VRC).  

Atidumas – sugebėjimas pastebėti darbinės aplinkos skleidžiamus signalus, ir reikalui 

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

sklindančius tuo pat metu iš skirtingų šaltinių (dėmesio paskirstymas) [24]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama dėmesio funkcijoms – specifinės psichikos funkcijos, 

padedančios reikiamam laikui susikaupti ties išoriniais stimulais ar vidine patirtimi. Apima 

dėmesio patvarumą, dėmesio perkėlimą, dėmesio paskirstymą, bendrą dėmesį, dėmesio 

sutelkimą, dėmesio išblaškomumą [28, p. 65].) 

Susikaupimas - sugebėjimas valingai sutelkti dėmesį į visą darbinės veiklos turinį, 

tiesiogiai susijusį su darbinės veiklos įvykdymu. Taip pat tai yra sugebėjimas dirbant atkreipti 

dėmesį į svarbius signalus ir tuo pat metu ignoruoti kitus, darbui nesvarbius, signalus (dėmesio 

atranka) [24]. 
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(Pagal TFK - susikaupimas – tai sugebėjimas valingai sutelkti dėmesį į specifinius 

dirgiklius, nekreipti dėmesio į pašalinį triukšmą [28, p. 65]). 

Išmokimas / atmintis – sugebėjimas suvokti darbui svarbią informaciją, ją atsiminti ir 

reikiamu laiku ja disponuoti. Šią savybę kaskart nulemia tokių komponentų pasireiškimas kaip 

išmokimo greitis, medžiagos apimtis, bei jos kompleksiškumas [24]. 

(Pagal  TFK ši savybė priskiriama Atminties funkcijoms - specifinės psichikos funkcijos, 

leidžiančios įsiminti, laikyti ir išgauti informaciją, kai to prireikia. Apima trumpalaikės ir 

ilgalaikės atminties funkcijas, netarpiškos, neseniai ir seniai buvusių įvykių atminties funkcijas, 

atminties apimtį, išgavimą iš atminties, atsiminimą, mokymosi ir atgaminimo funkcijas [28, p. 

65]). 

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 [28, 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 [24]. 

(Pagal TFK -  problemų sprendimas – atsakymo į klausimus ar išeities iš susiklosčiusios 

situacijos radimas nustatant ar analizuojant prielaidas, pasirinkimų ir sprendimų plėtojimas, 

sprendimo potencialių padarinių įvertinimas, pasirinkto sprendimo vykdymas [28, p. 143]). 

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

/ arba darbo sąlygų kaitos [24]. 

Abstraktus mąstymas – tai sugebėjimas realiai įsivaizduoti darbui svarbių objektų 

(formų, spalvų, dydžių, garsų ir t.t.), procesų ir struktūrų savybes bei kūrybinių procesų 

rezultatus  [24]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama aukštesniosioms pažinimo funkcijoms - specifinės 

psichikos funkcijos, siejamos su galvos smegenų pusrutulių kaktos skilčių veikimu: tikslinga 

veikla, apsisprendimas, abstraktus mąstymas, planavimas ir rūpinimasis planų įgyvendinimu, 

psichikos paslankumas, tinkamo situacijai elgesio pasirinkimas; tai dažnai vadinamosios 

vykdymo funkcijos [28, p. 69]). 

 Socialinės savybės 

Įgyvendinimas – tai sugebėjimas tinkamu būdu darbe realizuoti darbui svarbius savo 

tikslus, vertinimus ir praktinių veiksmų suvokimą kartu su kitais žmonėmis arba naudojantis 

žmonių, kurie kitu atveju siektų savų ketinimų, pagalba [24]. 
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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 [24]. 

Komunikabilumas – sugebėjimas užmegzti ir palaikyti darbinei veiklai svarbius 

tarpusavio ryšius su klientais iš tos pačios įmonės ar su klientais iš kitur, užsakovais, pirkėjais ir 

pan. [24]. 

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

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

klaidas [24]. 

Kritikos priėmimas – asmens sugebėjimas leisti kitiems dalykiniu atžvilgiu teisingai 

patikrinti ir įvertinti jo elgesį, susijusį su darbo procesu, ir jo darbo rezultatus [24]. 

 Darbas komandoje – sugebėjimas, tiesiogiai priklausant nuo kolegų, bendradarbių ir 

viršininkų, esant abipusiam pritarimui vienas kito asmenėms savybėms  ir kvalifikacijoms, kartu 

atlikti darbinę užduotį [24]. 

 

 Savybės, susijusios su darbo atlikimo pobūdžiu 

Ištvermingumas – sugebėjimas atlikti darbinės veiklos užduotis, atliekant jas nuosekliai 

ir nepertraukiamai nuo pradžios iki pabaigos [24]. 

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

įvykdymas nėra užtikrintas [24]. 

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

susijusį su darbo procesu, ir savo paties pasiektą darbo rezultatą [24]. 

Tvarkingumas – sugebėjimas darbo vietoje esančias darbo priemones ir darbo medžiagas 

išlaikyti geros būklės pagal iš anksto suderintą tvarką, paruoštas darbui [24]. 

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

teikimo laiko ir t.t.) [24]. 

Savarankiškumas – sugebėjimas pačiam priimti darbui svarbius sprendimus ir juos 

įgyvendinti. Savarankiškumui būtinas gebėjimas veikti savo asmenine atsakomybe [24]. 

Kruopštumas – sugebėjimas atlikti darbus apdairiai ir sąžiningai [24]. 

Atsakingumas – sugebėjimas garantuoti, kad sutartas darbo rezultatas, atitinkantis 

dalykinę sutarties pusę bei joje numatytus terminus, bus pasiektas [24]. 
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 Psichomotorinės savybės 

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

veiklai atlikti [24]. 

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

koordinuotai [24]. 

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

signalus [24]. 

(Pagal TFK psichomotorikos funkcijos – specifinės psichikos funkcijos, reguliuojančios 

tiek judesius, tiek psichikos apraiškas kūno lygmeniu. Apima: psichomotorinės  kontrolės 

funkcijas (pvz., sulėtėjusią psichomotorinę raidą, psichomotorinį susijaudinimą, ažitaciją, pozą, 

katatoniją, negatyvizmą, priešpriešines veikimo tendencijas, echopraksiją ir echolaliją); 

psichomotorinių funkcijų kokybę [28, p. 66]). 

 

 Komunikavimo gebėjimai/žinių taikymas 

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

laikraščių, tarp jų ir Brailio raštu); šios veiklos tikslas – gauti žinių ar specifinės informacijos 

[28, p. 66].  Apima  gebėjimą skaityti paprastu spausdintu raštu naudojantis didinamosiomis 

priemonėmis, naudojantis elektroninėmis pagalbinėmis priemonėmis ir kt. (VRC).  

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

idėjų užrašymas, laiško rašymas ranka [28, p. 143]. Apima gebėjimą rašyti paprastu raštu 

naudojant šablonus, naudojantis didinamosiomis priemonėmis, elektroninėmis pagalbinėmis 

priemonėmis, diktofonu, Brailio mašinėle, rašyti naudojantis kompiuterinėmis programomis. 

Skaičiavimas – tai sugebėjimas naudotis matematinėmis, žodžiais formuluojamomis  

problemos sprendimo taisyklėmis [28, p. 143].             

Kalbėjimas – sugebėjimas sakyti tiesioginės arba perkeltinės prasmės pranešimus, tariant 

žodžius, frazes ar ilgesnius fragmentus [28, p. 145]. 

4.2. Bendrųjų asmens funkcinio pajėgumo gebėjimų/fizinių savybių, reikalingų darbui, 

apibrėžimai 

 

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

į sėdėjimui pritaikytą vietą [15].  

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

pvz., atsistoti arba atsigulti [28, p. 154]). 

Stovėjimas – tai sugebėjimas įgauti ir  išlaikyti vertikalią kūno padėtį ištiestomis kojomis 

[15].  
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(Pagal TFK - stovėjimas – tai sugebėjimas atsistoti arba stovimą padėtį pakeisti į kitą 

padėtį, pvz., atsigulti arba atsisėsti [28, p. 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  [15]. 

(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 [28, p. 

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 [15]. 

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

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

poza, arba tupimos padėties pakeitimas į kitą, pvz., atsistojimas iš tupimos padėties [28, p. 

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  [15]. 

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

iš horizontalios į kitą, pvz., stovimą ar sėdimą [28, p. 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  

[16]. 

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

nusilenkimas, daikto nuo grindų paėmimas [28, p. 154]). 

Priverstinė rankų padėtis – tai sugebėjimas dirbti laisvai judančiomis rankomis (be 

atraminio paviršiaus), ištiestomis į priekį, virš pečių ir / arba galvos [15]. 

 

 Judamumas/kūno padėties keitimas 

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

galūnėmis [15]. 

Kopimas - tai sugebėjimas įveikti aukščių skirtumą pasitelkiant viršutines ir apatines 

galūnes, pvz., kopėčiomis arba pastoliais [15]. 

(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 [28, p. 161]). 

Lipimas - tai sugebėjimas įveikti nedideles kliūtis ar laiptus [15]. 
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(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 [28, p. 160]). 

Ropojimas / šliaužimas - tai sugebėjimas naudojantis plaštakomis ir kojomis, gulint ant 

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

kanalų statyboje. [15]. 

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

remiantis delnais, delnais ir rankomis, keliais [28, p. 161]). 

 

 Kūno dalių judesiai 

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

sukamuosius, lenkiamuosius, tempiamuosius [15]. 

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

sėdint, stovint, lenkimo ir išsitiesimo judesius [15]. 

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

susijusius veiksmus, kurie reikalauja abiejų arba vienos rankos panaudojimo [15]. 

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

judinanat 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 [28, p. 161]). 

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

suėmimą, sugriebimą, spaudimą, sukimą [15]. 

(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 [28, p. 161]). 

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

sulenkimą ir ištiesimą per kelius, sukamuosius, spaudžiamuosius pėdų judesius [15]. 

 

 Kompleksinės fizinės savybės 

Kėlimas – tai sugebėjimas rankomis ?pakelti ir vėl nuleisti (sugrąžinti į pirminę padėtį) 

daiktus [15]. 

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

aukštį, pvz., stiklinės pakėlimas nuo stalo [28, p. 161]). 
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Nešimas – tai sugebėjimas laikyti ir transportuoti daiktus panaudojant kūno jėgą [15]. 

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

traukiant [15]. 

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

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

intensyvumo kardiopulmonalinės sistemos (širdies-plaučių sistemos) apkrovas  [15]. 

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

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

gyvybinės jėgos ir nuvargstamumo funkcijas [28, p. 93]). 

Pusiausvyra – tai sugebėjimas valdyti kūno svorio centro pusiausvyrą nejudant (statinė 

pusiausvyra) ir judant (dinaminė pusiausvyra) [15]. 

(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 [28, p. 79]). 

 

 Informacijos priėmimo/perdavimo gebėjimai  

Uostymas / degustavimas  – tai sugebėjimas pajusti ir atpažinti kvapus ir skonį [15]. 

(Pagal TFK - uoslės funkcijos – kvapų ir jų mišinių jutimo funkcijos. Apima uodimo 

funkcijas  ir kt. [28, p. 80]). 

Artikuliacija/kalbėjimas - tai sugebėjimas naudojantis kalbos organais perduoti darbui 

svarbią informaciją [15]. 

 

4.3. Specifinių asmens psichosocialinių gebėjimų/savybių apibrėžimai 

 

 Kognityvinės savybės 

Girdimasis suvokimas – gebėjimas skirti ir atpažinti darbinei veiklai svarbius garsinius 

nekalbinius ir kalbinius stimulus,  suvokti jų reikšmę, suprasti garsinę informaciją. 

Girdimasis dėmesys – gebėjimas valingai reikiamam laikui susikaupti ties girdimaisiais 

nekalbiniais ir kalbiniais stimulais, susijusiais su darbine veikla; gebėjimas atkreipti dėmesį į 

darbui svarbius garsinius stimulus, ignoruojant kitus, darbui nesvarbius stimulus; gebėjimas 

vienu metu susikaupti ties dviem ar keliais garsiniais stimulais. 

Girdimoji atmintis – gebėjimas įsiminti, saugoti ir reikiamu metu atgaminti su darbine 

veikla susijusią garsinę ir žodinę informaciją. 
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Erdvinis suvokimas – gebėjimas skirti ir atpažinti darbinei veiklai svarbius fizinius 

objektus,  nustatyti objektų išdėstymą vienas kito ir suvokiančiojo atžvilgiu, remiantis klausa ir 

lyta (neregiams) bei rega, klausa ir lyta (silpnaregiams). 

Erdvinė atmintis – gebėjimas įsiminti, saugoti ir reikiamu metu atgaminti darbui 

reikalingų fizinių objektų pavidalus ir formas, su darbine veikla susijusių fizinių objektų 

išdėstymą aplinkoje, erdvinę informaciją apie darbinę aplinką. 

Erdvinis mąstymas – gebėjimas realiai įsivaizduoti fizinę darbinę aplinką ir su darbine 

veikla susijusius fizinius objektus, jų erdvines savybes; įsivaizduoti darbui svarbių objektų 

formos ir struktūros, padėties keitimo procesus ir jų rezultatus.  

Motorinė atmintis - gebėjimas įsiminti, saugoti ir reikiamu metu atgaminti su darbu 

susijusius kūno judesius, jų seką, darbui svarbią motorinę veiklą. 

 

 Socialinės savybės 

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

išraiška, rankos ir delno judesiais, poza [28, p.150]. 

 

 Komunikavimo gebėjimai/žinių taikymas. Informacinių technologijų taikymas 

Brailio rašto skaitymas – sugebėjimas suprasti ir interpretuoti rašytinę kalbą Brailio 

raštu; šios veiklos tikslas – gauti žinių ar specifinės informacijos [28, psl. 143]. 

Rašymas Brailio raštu – sugebėjimas vartoti simbolius mintims ar idėjoms užrašytii 

Brailio raštu [28, p. 143]. 

Kompiuterinės klaviatūros naudojimas – gebėjimas naudotis kompiuterine klaviatūra. 

Orientacija operacinėje sistemoje – sugebėjimas naudoti kompiuterio operacine sistemą 

nustatant skirtingų kompiuterinių operacijų parametrus, aktyvinant programas arba aplankus, 

failus, taip pat kelti, kurti ar trinti failus,  atšaukti veiksmus.  

 

4.4. Specifinių funkcinio pajėgumo gebėjimų/fizinių savybių, reikalingų darbui, 

apibrėžimai 

 

 Kompleksinės fizinės savybės 

Orientacija ir mobilumas – tai asmens gebėjimas orientuotis ir saugiai bei tikslingai 

judėti pažįstamoje ir nepažįstamoje aplinkoje (VRC).  

 

 Informacijos priėmimo/perdavimo gebėjimai  
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 Funkcinis regėjimas – tai sugebėjimas priimti informaciją optiniu būdu. Yra svarbūs šių 

dalinių funkcijų sugebėjimai(atrodo, kad funkcijos turi sugebėjimus): regėjimo aštrumas(žiūrint 

iš toli ir iš arti?) arti ir toli, regėjimo laukas, erdvinis regėjimas, chromatopsija ir prieblandinis 

regėjimas, leidžiantis(ys) priimti informaciją optiniu būdu [15]. 

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

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

kt. [28, p. 75]). 

Regėjimo aštrumas iš toli – tai daiktų, jų detalių regimasis suvokimas, esant nuo jų 

mažiausiai metro atstumu. 

Regėjimo aštrumas iš arti – tai yra gebėjimas atpažinti detales ir struktūras esant 

normalaus, skaitymui reikalingo atstumo ribose ( maždaug 30 cm nuo popieriaus lapo arba 50 

cm atstumu nuo monitoriaus ribose). 

Erdvinis regėjimas – tai gebėjimas atpažinti objektus erdvėje atsižvelgiant į jų formą, 

dydį ir išsidėstymą toje erdvėje;  

Regėjimo laukas – tai gebėjimas atpažinti optinę informaciją net ir tada, kai ji yra už 

matymo lauko ribų;  

Spalvų skyrimas (chromatopsija) – tai reikalavimas pamatyti matomo spalvų spektro 

spalvas, nepriklausomai nuo jų šviesumo laipsnio, jas skirti. Labai svarbu ištirti ar atpažįstama 

raudona spalva;  

Prieblandinis regėjimas – tai gebėjimas matyti esant prislopintai šviesai, tai yra 

prieblandoje arba naktį.  

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

pavyzdžius, jų reikšmės ir krypties atžvilgiu [15]. 

(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. [28, p. 78]). 

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

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

nesinaudojant jokia papildoma informacija [15]. 

(Pagal TFK - lytos funkcijos – paviršių, jų tekstūrosnėra p. 

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

judesiais ir kūno poza nesinaudojant artikuliacija [15]. 
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5. Asmenų, turinčių regos negalią, profesinių gebėjimų vertinimo 

kriterijai 

5.1. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo kriterijai 

 
Asmens psichosocialiniai profesiniai gebėjimai yra svarbi asmens profesinių gebėjimų 

sudėtinė dalis. Profesinės reabilitacijos metu turi būti vertinami visi asmens psichosocialiniai 

gebėjimai, kuriems keliami būsimos darbinės veiklos reikalavimai. Kadangi darbinės veiklos 

sritys, kuriose gali dirbti asmenys, turintys regos negalią, yra įvairios, tai ir reikalavimai asmens 

profesiniams gebėjimams bei dydžiui taip pat labai skirtingi. Todėl šios metodikos rengėjai, 

remdamiesi standartizuotų profesinių gebėjimų vertinimo metodų taikymo patirtimi, pateikė 

tokius asmens psichosocialinius gebėjimus, iš kurių bent vieno gali pareikalauti bet kuri darbinė 

veikla ir kurie yra susiję su asmenų, turinčių regos negalią, specifika. Šioje metodikoje 

nagrinėjamų asmens psichosocialinių gebėjimų vertinimas vyksta taikant objektyvius, t.y. 

standartizuotus vertinimo metodus, naudojant pokalbio, stebėjimo, anketavimo, dokumentų 

analizės, psichologinius testus bei kitus metodus. Specialistai, vertinantys asmens 

psichosocialinius profesinius gebėjimus, privalo atitikti kvalifikacinius reikalavimus, laikytis 

profesinės etikos principų, o taikantieji standartizuotus metodus, privalo turėti šių metodų 

taikymo licencijas. 

Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimą, priklausomai nuo individualių 

vertinamo asmens poreikių, profesijos/darbo vietos keliamų reikalavimų, atlieka specialistų 

komanda pagal savo kvalifikaciją. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimas 

taikant standartizuotus metodus (pvz., IDA, MELBA) trunka vidutiniškai 6 val. Psichosocialinių 

gebėjimų vertinimo procedūra turi būti atliekama pirmoje dienos pusėje. Vertinant asmenų, 

turinčių regos negalią, psichosocialinius profesinius gebėjimus yra vertinamos apie 30 asmens 

savybių, kurios priskiriamos šioms savybių grupėms: kognityvinėms; socialinėms; savybėms, 

susijusioms su darbo atlikimo pobūdžiu; psichomotorinėms savybėms; komunikavimo 

gebėjimams/žinių taikymui.  Asmens psichosocialiniai profesiniai gebėjimai yra vertinami pagal 

4 balų vertinimo skalę, kai: 

1 pakopa (labai ribotas gebėjimas),  

2 pakopa (ribotas gebėjimas),  

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

4 pakopa (didesnis už vidutinį gebėjimas) 

Šios skalės gradacija yra paremta Normalaus pasiskirstymo kriterijais. Tai reiškia, kad 

išeities taškas yra vidutiniai gebėjimai, kurie atitinka įprastinius gebėjimus, būdingus didžiausiai 
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populiacijos daliai. Toliau pateikiami pagrindinių asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų 

vertinimo rezultatų priskyrimo atskiroms vertinamoms savybėms pavyzdžiai (2 Lentelė): 
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2 Lentelė. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo kriterijai 
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 

suplanuoti savarankiškai 

negali, 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 sudėtingai 

darbinei užduočiai atlikti 

ir tokiu būdu pasiekti 

efektyvų darbo rezultatą 

Suvokimas Geba suvokti tik trumpus, 

nesudėtingus ir labai aiškius 

nurodymus ir juos pritaikyti 

atlikdamas labai nesudėtingus 

darbus 

 

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 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 

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 

atskiriamų signalų, 

sklindančių iš didelės 

netiesioginės darbinės 

apimties ir tinkamai bei 

greitai į juos reaguoti 

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, tačiau 

atliekant sudėtingesnes 

užduotis, reikalaujančias 

daugiau laiko, darbo tempas 

lėtėja  

Geba ilgą laiką valingai 

susikaupti atlikdamas 

darbinę užduotį ir/arba 

nesileidžia būti blaškomas 

daugybės nesvarbių signalų, 

sklindančių iš netiesioginės 

darbinės aplinkos 

Išmokimas/atmintis Geba įsiminti paprastus ir 

trumpus nurodymus, susijusius 

su pasikartojančia veikla. 

Geba įsiminti nesudėtingus, 

trumpus nurodymus, 

naują veiklą įsisavina lėtai, 

Geba įsiminti sudėtingesnę 

informaciją, instrukcijas ir 

per tinkamą laiko tarpą ją 

Geba įsiminti daugiareikšmę 

informaciją  ilgesniam laikui 

ir/arba informaciją iš įvairių 
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Per trumpą laiką gali pamiršti 

tai, ką išmoko, jei tai 

nenaudojama darbe. Gali 

atsiminti tik trumpus, atskirus 

elementus  

vienu metu įsiminti daugiau 

elementų sudėtinga, greitai 

pamiršta tai, kas buvo 

išmokta, jei to nereikia 

atsiminti ilgesnį laiką . 

atsiminti. Geba vienu metu 

įsiminti daugelį dalykų. 

Pamiršta tik atskiras detales, 

jei tos informacijos 

nenaudojo ilgesnį laiką. 

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 visu 

pajėgumu po trumpos 

pertraukėlės, kurios reikia 

tam, kad galėtų iš naujo 

susikaupti  

Geba greitai prisitaikyti prie 

naujų ir netikėtų pokyčių 

darbinėje situacijoje ir imtis 

naujų užduočių, o  

nutrauktas užduotis gali 

tęsti iškart ir visa apimtimi 

 

Abstraktus 

mąstymas 

Negali iš anksto numatyti 

atliekamų darbų rezultato 

ir/arba negali įsivaizduoti darbo 

objektų abstrakčių savybių    

Geba siekti tik tiksliai 

apibrėžto rezultato arba 

gaminio ir/arba jam reikia 

tiksliai  ir akivaizdžiai 

nustatyti darbo eigą    

Paprastai sugeba  teisingai 

numatyti atliekamų veiksmų 

pasekmes, numatyti 

rezultatus, juos pasiekti ir 

tuomet, kai rezultatas yra 

nusakomas bendrais bruožais   

Geba teisingai numatyti  net 

ir sudėtingų veiksmų 

pasekmes siekti ir detaliai 

neapibrėžto tikslo ir/arba 

veiklos eigą.  

Kognityvinės 

savybės 

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 

Geba per trumpą laiką 

suprasti  ir pritaikyti darbe 

nesudėtingus žodinius 

(garsinius) nurodymus, 

esant sudėtingesnėms 

instrukcijoms  reikia 

pagalbos. Geba atpažinti, 

suprasti ribotą kiekį skirtingų 

garsinių signalų, kurie yra 

gerai girdimi bei juos 

nesudėtinga atskirti vieną nuo 

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 

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 
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veikloje kartojasi 

 

kito visų garsinių signalų atskirti 

darbinei veiklai svarbius 

signalus 

darbinės aplinkos triukšmui 

Girdimasis dėmesys Geba trumpam susikaupti  tik 

ties labai paprasta žodine 

(garsine) darbui reikalinga 

informacija, ties ja išlikti 

susikaupus iki galo reikalinga 

pagalba iš šalies. Lengvai 

išblaškomas 

 

 

 

 

 

Geba ribotą laiką susikaupti 

ties nesudėtinga žodine 

darbine informacija. Atliekant 

įprastą darbinę veiklą gali 

susikaupti tik ties dozuota 

žodine informacija, 

pateikiama su pertraukėlėmis 

 

Geba valingai ir ilgesnį laiką 

susikaupti ties žodine darbine 

informacija, atlikdamast 

darbines užduotis, tuo pat 

metu gali atkreipti dėmesį į 

skirtingą garsinę informaciją  

Geba ilgą laiką valingai 

susikaupti ties žodine 

darbine informacija, 

atlikdamas darbinę užduotį ir 

suvokdamas žodinę 

informaciją nesileidžia 

išblaškomas nesvarbių 

garsinių signalų, sklindančių 

iš netiesioginės darbinės 

aplinkos 

Girdimoji atmintis Geba įsiminti paprastus ir 

trumpus žodinius (garsinius) 

nurodymus, susijusius su 

pasikartojančia veikla. 

 

Geba įsiminti nesudėtingus, 

trumpus  žodinius (garsinius) 

nurodymus, 

naują žodinę informaciją 

įsisavina lėtai, 

vienu metu įsiminti daugiau 

elementų sudėtinga 

Geba įsiminti sudėtingesnę 

žodinę (garsinę) informaciją, 

instrukcijas ir per tinkamą 

laiko tarpą tai atsiminti. Geba 

vienu metu įsiminti daugelį 

su darbu susijusių dalykų  

Geba įsiminti daugiareikšmę 

žodinę (garsinę)  informaciją  

ilgesnį (reikalingą) laiką ir ją 

tinkamai pritaikyti darbinėje 

veikloje 

Erdvinis suvokimas  Geba skirti ir atpažinti keletą 

keletą svarbių darbinės 

aplinkos fizinių objektų ar 

keletą pasikartojančių darbinės 

veiklos objektų ir gali jais 

remdamasis atlikti labai 

nesudėtingus darbus. 

Orientuotis darbinėje aplinkoje 

reikalinga pagalba 

Geba skirti ir atpažinti ribotą 

kiekį darbinės aplinkos ar 

veiklos fizinių objektų ir gali 

jais remdamasis orientuotis 

tam tikroje erdvėje bei atlikti 

įprastus nesudėtingus darbus  

Geba pakankamai gerai skirti 

ir atpažinti savo darbinės 

aplinkos ir veiklos fizinius 

objektus, gali tinkamai 

pritaikyti erdvinę informaciją 

atlikdamas darbus 

 

Geba greitai ir teisingai 

skirti ir atpažinti savo 

darbinės aplinkos ir veiklos 

fizinius objektus, geba 

pasinaudoti sudėtingesne 

erdvine informacija, 

siekdamas rezultato 

darbinėje veikloje 

 

 

Erdvinė atmintis Geba įsiminti labai paprastą 

informaciją apie darbui 

reikalingų fizinių objektų 

pavidalą ir  formą, įprastą 

padėtį aplinkoje ar  paprastą 

informaciją apie pastovios 

Geba įsiminti nesudėtingą 

informaciją apie darbui 

reikalingų fizinių objektų 

pavidalą ir  formą, jų padėtį 

aplinkoje. Gali įsiminti 

informaciją apie darbinės 

Geba įsiminti sudėtingesnę 

informaciją apie darbinės 

aplinkos fizinius objektus bei 

jų išsidėstymą erdvėje. Gali 

pakankamai greitai ir gerai 

įsiminti informaciją apie 

Geba greitai ir tiksliai 

įsiminti informaciją, 

susijusią su darbinės 

aplinkos erdvinėmis 

ypatybėmis. Gali greitai  

įsiminti informaciją apie 
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darbinės aplinkos erdvines 

ypatybes  

 

aplinkos keleto fizinių objektų 

išsidėstymo pasikeitimus ar 

kelių darbinės aplinkos 

edvinių ypatybių pasikeitimus 

 

darbinės aplinkos fizinių 

objektų išsidėstymo 

pasikeitimus ar darbinės 

aplinkos edvinių ypatybių 

pasikeitimus 

 

dažnus darbinės aplinkos 

edvinių ypatybių 

pasikeitimus bei efektyviai 

naudotis šia informacija savo 

darbinėje veikloje 

Erdvinis mąstymas Gali tik skurdžiai įsivaizduoti 

savo fizinę darbinę aplinką. 

Negali iš anksto numatyti 

darbui svarbių objektų 

padėties, formos ar struktūros 

keitimo rezultatų  

Geba įsivaizduoti ribotą kiekį 

darbinės veiklos fizinių 

objektų ar jų edvinių savybių. 

Darbinėje veikloje geba siekti 

tiksliai fizinėmis ar edvinėmis 

savybėmis apibrėžto rezultato, 

kai yra aiškiai nustatyta darbo 

eiga  

Geba pakankamai realiai 

įsivaizduoti darbinės veiklos 

fizinius objektus ir jų edvines 

savybes. Gali įsivaizduoti 

darbinės veiklos fizinių 

objektų formos, struktūros ir 

padėties keitimo procesus bei 

numatyti jų rezultatus  

 

Geba realiai įsivaizduoti 

darbinės veiklos sudėtingus 

fizinius objektus ir jų 

edvines savybes. Gali 

įsivaizduoti sudėtingos 

darbinės veiklos fizinių 

objektų formos, struktūros ir 

padėties keitimo procesus 

bei teisingai numatyti jų 

rezultatus  

Motorinė atmintis Geba įsiminti tik elementarius 

kūno judesius ir motorinius 

veiksmus, susijusius su 

pasikartojančia darbine veikla. 

Per trumpą laiką gali pamiršti 

tai, ką išmoko, jei tai 

nenaudojama darbe 

Geba įsiminti ribotą kiekį 

nesudėtingų kūno judesių ir 

motorinių veiksmų, susijusių 

su darbine veikla.  

Naujus motorinius darbinės 

veiklos veiksmus įsisavina 

lėtai, reikalingas didesnis 

kiekis pakartojimų 

Geba pakankami greitai 

įsiminti sudėtingesnius 

motorinius darbinės veiklos 

veiksmus ir jų sekas  

Geba greitai  įsiminti 

sudėtingus motorinius 

darbinės veiklos veiksmus ir 

jų sekas bei efektyviai taikyti 

šią informaciją kintančiose 

darbinės veiklos situacijose 

 

Socialinės savybės Įgyvendinimas Daro viską, kas yra nurodoma, 

ir/arba gali būti lengvai 

išnaudojamas, ir/arba esant 

nedideliems nesutarimams?? 

greitai realizuoja savo norus 

visiškai nepaisydamas 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 būdingas? 

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 būdų 

Iškilus konfliktų 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 

Geba vadovauti keliems 

vienos profesijos 

bendradarbiams ir/arba gali 

suorganizuoti užduočių 

atlikimą ir  kontroliuoti jų 

Geba vadovauti daugeliui 

skirtingos profesinės 

pakraipos bendradarbių  

ir/arba gali prisiimti 

atsakomybę už darbo 
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vieno ar dviejų bendradarbių, 

atlikimą. 

įvykdymą    rezultatą 

Komunikabilumas Nesugeba užmegzti kontaktų su 

kitais asmenimis ir/arba 

būdingi žymūs  nuotaikų 

svyravimai, gali elgtis net 

agresyviai   

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 ir/arba 

nemato kitų klaidų ,ir/arba 

kritikuoja be jokios priežasties. 

Paragintas sugeba kritiškai 

pasisakyti ir ta kritika yra tik 

iš dalies derama ir/arba  

pastebi klaidas, tačiau negali 

jų pakankamai gerai įvardyti, 

ir/arba kritikuoja tuomet, kai 

tai yra nebūtina      

Neraginamas išsako 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. 

Geba konstruktyviai 

kritikuoti tol, kol kritikos 

pasekmės turės bent 

mažiausią įtaką 

kritikuojamajam ir/arba nėra 

jam nurodyta(kas?) 

direktyvomis ir taisyklėmis, 

kaip kritikuot. 

Kritikos priėmimas Kritikuojamas reaguoja labai 

neigiamai arba negalvodamas 

pritaria bet kokio pobūdžio 

kritikai ir/arba pakritikuotas 

sutrink.   

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 
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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 optinių arba akustinių 

dirgiklių    

Geba atlikti ir neįdomias 

darbines užduotis, tačiau tik 

tais atvejais, jeigu jos 

atliekamos  per trumpą laiką    

Geba atlikti ir tas darbines 

užduotis, kurioms atlikti 

reikia ir žymiai ilgesnio laiko 

tarpo ir/arba reikia 

kartkartėmis pakeisti darbo 

užduotį 

Geba ilgą laiką atlikinėti 

atskiras, mažai 

motyvuojančias darbines 

užduotis          

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 buvo atliekama 

nesėkmingai  

Savikontrolė Nesupranta savo klaidų ir/arba 

reikalinga nuolatinė kontrolė, 

ir/arba savikritika visiškai nėra, 

ir/arba savo darbo rezultatą, ir 

savo darbo pasiekimus laiko 

puikiais ir nekritikuotinais arba 

labai blogais, ir/arba savo 

veiklos kokybės iš viso 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 

Tam tikrais laiko tarpais 

(kartkartėmis) 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 funkcionalios būklės 

ir/arba netvarka darbo vietoje 

trukdo tinkamai atlikti darbą. 

Geba laikyti darbui 

reikalingas medžiagas ir darbo 

priemones funkcionalios 

būklės tik tuomet, kai jam tai 

nurodoma ir/arba būdingas 

priverstinis tvarkingumas 

Darbo priemones ir darbui 

skirtą medžiagą savo 

inciatyva laiko paruoštas 

darbui ir    funkcionalios 

būklės 

Darbo priemones ir darbui 

skirtą medžiagą laiko taip, 

kad ją bet kuriuo momentu 

galima būtų panaudoti 

darbui ir tvarka tokia,, 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   
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Punktualumas Dažnai nesugeba net apytikriai 

laikytis sutartų terminų 

Kartais laikosi sutartų terminų       Visuomet laikosi sutartų 

terminų     

 

Savarankiškumas Negali be nuolatinių nurodymų 

ir instrukcijų atlikti darbo 

ir/arba negali atlikti net 

elementariausios darbinės 

užduoties be pagalbos, ir/arba 

nesugeba priimti paprasčiausių 

sprendimų 

Geba atlikti vieną su kita 

susiijusias, paprastas darbo 

užduotis tik pateikus išsamius 

nurodymus ir/arba gali priimti 

paprastus sprendimus   

Geba neperžengdamas jam 

skirtos darbinės užduoties 

ribų inicijuoti savo 

atsakomybe tarpines užduotis 

ir jas atlikti ir/arba gali 

priimti sprendimus 

Geba suvokti, kurios tarpinės 

visos darbo užduoties dalys 

yra būtinos, ir 

neperžengdamas savo 

kvalifikacijos ribų imasi jas 

atlikt 

Kruopštumas Geba laikytis vos kelių labai 

paprastų ir tikslių darbo 

atlikimo instrukcijų, atlikto 

darbo rezultatas tik apytikriai 

atitinka duotą pavyzd 

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 

atžvilgiu ir/arba gali laikytis 

specialių darbo saugos 

taisyklių, ir/arba sąžiningai 

elgiasi su darbo priemonėmis   

Visuomet yra patikimas 

susitarimų su kitais 

dalykiniu bei terminų 

atžvilgiu 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 ko 

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 

reikalinga  tik sąlyginai 

Tik labai retai reikalinga 

išorinė stimuliacija ir/arba 

dirba siekdamas 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 
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Reakcijos greitis Gali reaguoti tik į 

paprasčiausius, gerai žinomus 

signalus ir/arba gali reaguoti tik 

labai ribotai, ir/arba jam reikia 

labai daug laiko, kad reaguotų 

Gali kartais dirbti tiesioginiai 

pavojingoje judančių 

mechanizmų zonoje ir/arba 

gali tik iš dalies dirbti su 

pavojingomis medžiagomis ir 

instrumentais     

Gali aptarnauti judančius 

mechanizmus arba transporto 

priemones ir/arba moka elgtis 

su pavojingomis 

medžiagomis ar 

instrumentais, ir/arba gali 

greitai reaguoti, kai reikia 

išvengti gresiančios žalos   

Gali dirbti su pavojingais 

mechanizmais ar transporto 

priemonėmis, o taip pat su 

pavojingomis medžiagomis 

arba įrankiais    

Komunikavimo 

gebėjimai/žinių 

taikymas 

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 

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 užduotis 

ir sudėtingesnius tekstinius 

uždavinius, kuriems išspręsti 

reikia atlikti daugiau 

skaičiavimo veiksmų, 

randa naujus sprendimo 

būdus nežinomiems 

uždaviniams išspręsti 

Rašymas Skiria raides nuo kitų simbolių, 

geba rašyti raides ir žodžius, 

kurių rašybą yra gerai įvaldęs, 

geba parašyti paprastus žodžius 

naudodamasispavyzdžiu 

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 

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 
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Skaitymas Brailio 

raštu pateiktų tekstų 

Skiria raides nuo kitų simbolių, 

geba perskaityti raides ir 

trumpus žodžius,  bet tai daro 

labai lėtai dėl regėjimo 

sutrikimo laipsnio;  

nesugeba  savarankiškai 

perskaityti pateiktos 

informacijos, pateiktos 

spausdintu raštu, nepažįsta  

raidžių ar dėl regėjimo 

sutrikimo negali naudotis 

Brailio raštu, nežino, kokios 

didinamosios priemonės gali 

padėti;  nemoka Brailio rašto,  

pažįsta tik kelias raides, 

nesugeba jų atskirti nuo skaičių 

Geba atpažinti bet kokį 

spausdintą nedidelės apimties 

tekstą, supranta jo reikšmę, 

naudojasi jam tinkančia 

didinimo priemone; 

geba suvokti trumpus, 

nesudėtingus sakinius ir 

tekstus, parašytus išretintu 

šriftu Brailio raštu. 

Geba perskaityti bet kokius 

tekstus taip, kad jų turinys 

yra pakankamai gerai 

suprantamas, naudojasi 

didinamosiomis priemonėmis 

ir pagalbinėmis 

elektroninėmis priemonėmis 

tekstui suvokti; 

geba perskaityti visokius 

tekstus taip, kad jų turinys 

yra pakankamai gerai 

suprantamas, kai  informacija  

pateikta Brailio raštu, kai 

tekstas parašytas neišretintu 

šriftu vienoje lapo pusėje  

 

Geba iš karto suprasti 

sudėtingus tekstus su 

daugybe tarptautinių žodžių 

arba retai vartojamų sąvokų 

ir ilgų, susidedančių iš kelių 

sudėtingų sakinių(ko?), 

naudodamasis 

didinamosiomis ir 

pagalbinėmis 

elektroninėmis 

priemonėmis;  

geba iš karto suprasti 

sudėtingus tekstus su 

daugybe tarptautinių žodžių 

arba retai naudojamų 

sąvokų ir ilgų, susidedančių 

iš kelių sudėtingų sakinių, 

parašytų Brailio raštu ir 

tada, kai informacija 

pateikiama kompiuteryje 

pasitelkiant įgarsimo 

premones ir Brailio eilutę. 

 

Rašymas Brailio 

raštu 

Skiria raides nuo kitų simbolių, 

geba rašyti raides ir žodžius, 

kurių rašybą yra gerai įvaldęs, 

geba parašyti paprastus žodžius 

naudodamasis pavyzdžiu, bet tą 

daro labai lėtai dėl regėjimo 

sutrikimo laipsnio - nemoka 

Brailio rašto: nepažįsta raidži,  

ar neskiria jų nuo skaičių, 

parašytų Brailio raštu 

Geba pakankamai 

suprantamai parašyti visokius 

žodžius ir nesudėtingus 

sakinius  naudodamasis 

didinamosiomis priemonėmis, 

šablonais, trafaretais,  gali 

užrašyti  visokius žodžius ir 

nesudėtingus sakinius 

naudodamasis Brailio lentele, 

Brailio mašinėle 

 

Geba dažniausiai gramatiškai 

teisingai ir be rašybos klaidų 

teksto forma perteikti raštu 

dalykinę informaciją, gali  

užrašyti didesnės apimties 

pateiktą informaciją,  

naudodamasis 

didinamosiomis 

priemonėmis, šablonais, 

trafaretais, elektroninėmis 

pagalbinėmis priemonėmis, 

gali savarankiškai užrašyti 

nedidelės apimties tekstą 

išretintu šriftu Brailio raštu 

Geba sudėtingesnę dalykinę 

informaciją perteikti raštu 

be gramatinių klaidų ir 

tinkamai suformuluotą,gali 

savarankiškai užrašyti  

nedidelės apimties tekstą 

neišretintu šriftu Brailio 

raštu, gerai skiria raides nuo 

skaičių, pažįsta skyrybos 

ženklus 

 

Komunikavimo Kompiuterinės Žino raidžių bei kitus Žino raidžių ir kitų simbolių Gera orientacija klaviatūros Gera orientacija klaviatūros 
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gebėjimai/žinių 

taikymas. IT 

taikymas 

klaviatūros 

nadojimas 

klaviatūros mygtukus. Darbas 

klaviatūra lėtas, neįsiminta 

mygtukų padėtis/eiliškumas.  

Nėra orientacijos klaviatūroje. 

Lėtas teksto rinkimo tempas 

klaviatūros mygtukus, bet 

darbo klaviatūra tempas lėtas. 

Yra orientacija klaviatūros 

simboliuose 

mygtukuose, greitas darbo 

tempas, moka persijungti 

reikiamus klaviatūros  

mygtukų simbolius 

mygtukuose, greitas 

rinkimo tempas, moka visas 

simbolių persijungimo 

kombinacijas, moka pakeisti 

klaviatūros mygtukų 

funkcijas 

 Orientacija 

operacinėje 

sistemoje 

Moka įsijungti kompiuterį, 

supranta, kad įjungta 

įgarsinimo programa, 

paspaudus klaviatūros 

mygtuką, jį įgarsina. 

Nesupranta, kas yra darbastalis, 

kietasis diskas ir aplankai  

„Mano kompiuteris“, „Mano 

dokumentai“.  

 

Lentelėse kiekvieno dėstymo 

struktūrinio elemento pabaigoje 

taškai nerašomi, Iki šiol 

braukiau, bet per daug laiko 

užima.. 

Moka įsijungti kompiuterį, 

atpažįsta,  kada operacinė 

sistema pasikrovusi, moka 

orientuotis darbastalyje, 

suranda aplankus ir juose 

esančius dokumentus 

Moka įsijungti, perkrauti, 

pakeisti vartotojo prieigą, 

supranta darbastalio paskirtį, 

randa kietojo disko dalis, 

suranda reikiamus aplankus  

ir supranta jų paskirtį, randa 

operacinės sistemos reikmenų 

programas, moka naudotis 

kompiuterio paieškos 

laukeliu. 

Žino, kada pasikrauna 

operacinė sistema, moka 

surasti kompiuterio 

kietuosius diskus, visus 

aplankus, moka naudotis 

kompiuterine paieška, 

naudoti kompiuterio visai 

pagrindiniais aplankais 

randa kompiuterio valdymo 

skydelį, moka nustatyti, 

kurioje kietojo disko dalyje 

yra ieškomas aplankas arba 

dokumentas. Žino kaip 

nustatyti kompiuterio 

parametrus: kompiuterio 

„miego“ trukmę, įvesti 

slaptažodį, sukurti/ ištrinti 

naują vartotojo aplinką. 

 Kompiuterio 

įvesties/ išvesties 

įrenginių ir jų 

jungčių atpažinimas 

Neskiria pagrindinių 

kompiuterio komplekto dalių. 

Nesuvokia dalių paskirties. 

Žino, kad klaviatūra galima 

spausdinti. 

Atpažįsta pagrindines 

kompiuterio dalis, bet 

neatpžįsta jungčių. Neskiria, 

išvesties nuo įvesties 

įrenginių. 

Žino pagrindines kompiuterio 

dalis, skiria įvesties ir 

išvesties įrenginius. Atpažįsta 

jungtis. Nemoka sujungti. 

Žino pagrindines 

kompiuterio dalis, skiria 

įvesties ir išvesties 

įrenginius. Atpažįsta 

jungtis, moka  jas sujungti ir 

atjungti, žino alternatyvas. 
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5.2. Asmenų, turinčių regos negalią, funkcinio pajėgumo/fizinių savybių vertinimo eiga ir 

kriterijai 

 

Asmens funkcinio pajėgumo (fizinių profesinių gebėjimų, reikalingų darbui) vertinimas 

yra ne mažiau svarbus nei psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimas, siekiant tinkamai 

jam parinkti darbo vietą ir tinkamai jį parengti. Prieš pradedant asmens funkcinio pajėgumo 

vertinimą labai svarbu surinkti kuo daugiau informacijos apie asmens funkcinę būklę. Tai 

pirmiausia rašytinė informacija – išrašai iš asmens medicinos dokumentų, socialinės apklausos 

anketos, pokalbio su klientu metu surinkta informacija apie klientą, stebėjimas, kaip asmuo, 

turintis regos negalią, orientuojasi naujoje aplinkoje. Turinčių regos negalią asmenų, atvykusių 

dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, funkcinio pajėgumo vertinimas prasideda nuo 

klinikinės apžiūros. Tai atlieka fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas bei pagal galimybes 

– gydytojas  oftalmologas, tačiau pastarojo nesant gydytojas reabilitologas vadovaujasi išrašu iš 

medicinos dokumentų, TLK bei TFK kodais.  

Asmenų, turinčių regos negalią, fizinės savybės vertinamos taikant standartizuotą 

funkcinio pajėgumo vertinimo (FPV) metodiką arba kitas lygiavertes metodikas, naudojant 

interviu, pokalbio, stebėjimo metodus. 

Funkcinio pajėgumo įvertinimo tikslas - detaliai įvertinti kliento funkcines galimybes ir 

trūkumus, atliekant darbą, ir sudaryti kuo tikslesnę individualią profesinės reabilitacijos 

programą, kurioje bus numatyti tolimesni veiksmai, siekiant asmenį sėkmingai integruoti į darbo 

rinką. Atlikus funkcinio pajėgumo vertinimą priklausomai nuo jo rezultatų yra parengiamos 

išvados dėl: 

 rekomenduojamų asmens profesinių gebėjimų atkūrimo reabilitacinio, darbo 

imitavimo bei profesinio mokymo priemonėmis paslaugų; 

 asmens galimybes grįžti į savo ankstesnę darbo vietą, atsižvelgiant į darbo krūvį; 

 apie darbo vietos pritaikymo būtinybę; 

FPV metu taikomi standartizuoti testai, tokie kaip svorių kėlimas ir nešimas, darbas virš 

galvos pakėlus rankas, lipimas kopėčiomis ir kiti. Užduotys parenkamos kiekvienam asmeniui 

individualiai, atsižvelgiant į kitus kriterijus – profesijos/darbo vietos keliamus reikalavimus, 

asmens negalios pobūdį ir sunkumą, funkcinės būklės, kurią atlieka gydytojas, vertinimo ir 

komandinio aptarimo išvadų bei kitus aspektus. 

Visos užduotys atliekamos kineziterapijos salėje, ergoterapijos kabinete bei kitose 

patalpose. FPV atlieka kineziterapeutai, ergoterapeutai, neįgaliųjų reabilitologas. Su jais 

bendradarbiauja FMR gydytojas. 
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FPV taikyti gali tik atitinkamą kvalifikaciją ir metodų taikymo licenciją(arba atitinkamą 

licenciją, suteiktą įstaigai, organizacijai, kurioje specialistas dirba)  turintis specialistas.  

FPV tikslingiausia 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. 

FPV atliekamas dvi dienas vidutiniškai po 4 val. (bendra trukmė apie 8 val.). Jo metu 

pildomos vertinimo formos, atlikus testus, jų rezultatai bei specialistų išvados yra 

dokumentuojamos gebėjimų profilyje. Vertinimo rezultatai, dokumentuoti gebėjimų profilyje yra 

palyginami su vertinimo rezultatais, esančiais reikalavimų profilyje ir pagal jų palyginimo 

rezultatus komandinio aptarimo metu parengiamos išvados ir rekomendacijos dėl tolesnių 

profesinės reabilitacijos ir/ar integracijos veiksmų. 

Prieš vertinimą, specialistas kartu su klientu aptaria vertinimo tikslus, asmuo 

supažindininamas su testo eiga, turiniu bei priemonėmis, kurios bus naudojamos jį testuojant, 

vyksta gydytojo apžiūra, tikrinama bendroji sveikatos būklė, pildoma PACT anketa (15 priedas) 

– savo paties gebėjimų įvertinimas, esant reikalui – Skausmo anketa (14 priedas ). (Ši anketa 

pateikiama silpnaregiui padidintu šriftu, aklajam skaitoma ir jo atsakymai užfiksuojami). 

Asmuo pasiekia maksimalų fizinio krūvio lygį palaipsniui. 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 ir remiantis 3 lentelėje pateiktais vertinimo rezultatais.  

 

3 Lentelė. Kliento funkcijų vertinimo rezultatai 

Svoris 

Leidžiamas kelti 

Maksimalus 

Retai 

1-5 % 

Sunkus 

Kartais 

6-33 % 

Vidutinis 

Dažnai 

34-66 % 

Lengvas 

Labai dažnai 

67-100 % 

Raumenų būklė Ryški papildomų 

raumenų įtampa 

(kaklo laikomieji 

raumenys, 

trapecinis raumuo, 

deltinis raumuo, 

rombinis raumuo) 

Padidėjusi 

papildomų 

raumenų įtampa 

(trapecinis raumuo, 

deltinis raumuo, 

rombinis raumuo) 

Šiek tiek 

padidėjusi 

papildomų 

raumenų įtampa 

(trapecinis 

raumuo, deltinis 

raumuo) 

Dirba tik 

pagrindiniai 

raumenys 

(keturgalvis 

šlaunies raumuo, 

liemenį 

stabilizuojantys, 

dvigalvis žasto 

raumuo ir kiti 

rankų raumenys) 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

39 

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

Stovėjimo 

pagrindas 
Labai plati 

stovėjimo atrama 

Šiek tiek 

padidinta 

stovėjimo atrama 

Stabili stovėjimo 

atrama 

Normali 

stovėjimo atrama 

(klubo plotyje) 

Laikysena Ryški priešsvara 

(laikysenos 

pasikeitimas dėl 

pasipriešinimo 

svoriui) 

Padidėjusi 

priešsvara 

Atsirandanti 

priešsvara, 

atsilošimas 

(ekstensija) 

Tiesi laikysena 

Širdies ir 

kraujagyslių 

būklė 

Ryškus širdies 

susitraukimo ir 

kvėpavimo dažnio 

padidėjimas 

Padidėjęs širdies 

susitraukimo ir 

kvėpavimo 

dažnis 

Šiek tiek 

padidėjęs širdies 

susitraukimo ir 

kvėpavimo 

dažnis 

Minimalus 

širdies 

susitraukimo 

dažnio 

padidėjimas 

Pratimo 

kontrolė ir 

saugumas 

Esamam svoriui 

dar saugus, bet 

pridėjus svorio, 

pratimo atlikimas 

tampa 

nekontroliuojamas 

Pratimą atlikti 

sunku, matomi 

šalutiniai 

judesiai, pratimo 

atlikimas dar  

kontroliuojamas 

ir saugus 

Vienodai 

valdomi judesiai 

Lengvi judesiai 

Pratimo atlikimo 

tempas 
Labai lėtas 

tempas. Esant 

didesniam tempui, 

pratimas tampa 

nesaugus ir 

nekontroliuojamas 

Žymiai lėtesni, 

labai atsargūs 

judesiai 

Normalus 

tempas 

Įmanomas 

greitas tempas 

 

Kiekviena užduotis atliekama laikantis tam tikrų taisyklių. Visos užduotys yra siejamos 

su kasdienio gyvenimo užduotimis 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 kliento fizinės būklės arba dėl to, kad darbo 

vieta to nereikalauja), tai taip pat turi būti pažymėta pastabose. FPV metu stebima regos negalią 

turinčio kliento orientacija ir mobilumas bei gebėjimas prisitaikyti atliekant užduotis: užduoties 

atlikimo komandos bei erdvės suvokimas, kiek repeticijų reikalauja užduotis. 

Prieš atliekant visas užduotis regos negalią turintis asmuo supažindinamas su 

priemonėmis, kurias jam reikės naudoti testo metu. Svorio kėlimo ir nešimo užduočių metu 

aklasis supažindinamas su svorio talpykla. Sudaroma galimybė su ja susipažinti – ją vartant, 

liečiant įvertinti jos dydį, svorį, formą. Tam turi būti skirta pakankamai laiko, nes nuo to 

priklausys tolesnė atlikimo eiga ir rezultatai. Taip pat visų užduočių metu yra suteikiama 

galimybė naudotis pagalbinėmis priemonėmis – lupa, baltąja lazdele ir aplinkos ženklinimo 
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priemonėmis. Viso FPV testo metu svarbus specialisto žodinis erdvės, priemonių, veiksmų 

apibūdinimas ir nuolatinis verbalinio kontakto palaikymas. 

Asmens funkciniai gebėjimai yra vertinami pagal 5 balų vertinimo skalę, kai: 

0 pakopa  –  gebėjimo nėra; 

1 pakopa – labai ribotas gebėjimas;  

2 pakopa  – ribotas gebėjimas;  

3 pakopa – vidutinis gebėjimas, vertinama kaip normalus gebėjimas;  

4 pakopa – aukštesnis už vidutinį gebėjimas. 

Šios skalės gradacija yra paremta Normalaus pasiskirstymo kriterijais. Tai reiškia, kad 

išeities taškas yra vidutiniai gebėjimai, kurie atitinka įprastinius gebėjimus, būdingus didžiausiai 

populiacijos daliai. Toliau pateikiami pavyzdžiai, kaip funkcinis pajėgumas (fizinės savybės, 

reikalingos darbui)  vertamas balais pagal žemiau pateiktą vertinimo skalę (4 lentelė): 
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4 Lentelė. Asmens funkcinio pajėgumo vertinimo kriterijai 
 Gebėjimai/ 

savybės 

0 

(Gebėjimo nėra) 
1 

(Labai ribotas gebėjimas) 
2 

(Ribotas gebėjimas) 
3 

(Vidutinis gebėjimas) 
4  

(Didesnis už vidutinį 

gebėjimas) 

Kūno padėtis Sėdėjimas Negali atlikti 

užduoties 

Negali atlikti darbo sėdėdamas  

ilgiau kaip 10 min. 

Negali atlikti darbo sėdėdamase 

ilgiau kaip 20 min. Reikalingos 

papildomos priemonės. Galimos 

sėdimos padėties keitimo 

variacijos 

Be pagalbinių 

priemonių ir 

apribojimų gali atlikti 

darbą sėdėdamas 

padėtyje 30 min.  

Neišsako ir 

nepastebimi poreikiai 

pakeisti padėtį  

 

Stovėjimas Negali atlikti 

užduoties 

Negali atlikti darbo stovėdamas 

ilgiau kaip 10 min. 

Negali atlikti darbo stovėdamas 

ilgiau kaip 20 min. Reikalingos 

papildomos priemonės darbui 

stovint atlikti. Galimos stovimos 

padėties keitimo variacijos. 

Be pagalbinių 

priemonių ir 

apribojimų gali atlikti 

darbą stovėdamas 30 

min. Neišsako ir 

nepastebimi poreikiai 

pakeisti padėtį 

 

Klūpėjimas 

/tupėjimas 

Negali atlikti 

užduoties 

Negali atlikti darbo klūpėdamas 

ilgiau, kaip 2 min. ar tupėdamas 

ilgiau kaip 20 s. Be pagalbos 

negali įgauti užduočiai 

reikalingos kūno padėties, 

reikalingos papildomos 

priemonės išlaikyti kūno padėčiai 

Negali atlikti darbo klūpėdamas 

ilgiau kaip 4 min. ar tupėdamas 

– 40 s. Reikalingos pagalbinės 

atramos priemonės įgauti 

užduočiai reikalingą kūno 

padėtį, bet padėtį įgavus atrama 

nereikalinga 

Be pagalbinių 

priemonių ir 

apribojimų gali atlikti 

darbą klūpėdamas 5 

min. ar tupėdamas – 

60 s. Galimos  

padėties keitimo 

variacijos, įgaunant 

užduočiai reikalingą 

kūno padėtį,  įgavus 

padėtį atrama 

nereikalinga. Neišsako 

ir nepastebimi 

poreikiai pakeisti 

padėtį 
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Gulėjimas Negali atlikti 

užduoties 

Užduoties atlikimas apsunkintas 

dėl subjektyvių priežasčių: 

ryškaus skausmo, kontrain-

dikacijų gulėti tam tikroje 

padėtyje. Įgaunant padėtį ir 

keičiant padėtis reikalinga 

pagalba 

Gali atlikti užduotį, bet negali 

atlikti ilgalaikio darbo 

gulėdamas (≤ 10 min.). 

Reikalingos papildomos 

priemonės keičiant padėtis. 

Galimos gulimos padėties 

keitimo variacijos 

Be pagalbinių 

priemonių ir 

apribojimų gali atlikti 

darbą gulėdamas ≥ 10 

min. kelis kartus per 

dieną. Užduotis 

atliekama ant lygaus, 

stabilaus ir minkšto 

pagrindo. Neišsako ir 

nepastebimi poreikiai 

pakeisti padėtį 

 

Darbas palinkus/ 

pasilenkus 

Negali atlikti 

užduoties 

Negali atlikti darbo 

sėdėdamas/stovėdamas pasilenkęs 

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 

sėdėdamas/stovėdamas 

pasilenkęs 30 laipsnių kampu 

ilgiau, kaip 4 min. Dažnai keičia 

padėtį,matomas kojų ar nugaros 

nuovargis. Padėtį sėdėdamas 

išlaiko lengviau nei stovėdamas. 

Be pagalbinių atramos 

priemonių ir 

apribojimų gali atlikti 

darbą 

sėdėdamas/stovėdamas 

pasilenkęs 30 laipsnių 

kampu 5 min.  

Galimas darbas su 

lengvu ir vidutiniu 

svoriu arti kūno bei be 

svorio toliau nuo 

kūno. Neišsako ir 

nepastebimi poreikiai 

pakeisti padėtį. 
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Priverstinė 

rankų padėtis 

Negali atlikti 

užduoties 

Negali atlikti dinaminio ir statinio 

darbo pakeltomis į akių lygį 

rankomis  ilgiau kaip 2 min. 

Dažnai keičia kūno padėtį 

Negali atlikti dinaminio darbo 

pakeltomis į akių lygį rankomis  

ilgiau kaip 4 min. Gali išlaikyti 

rankas statinėje padėtyje. Dažnai 

keičia padėtį,pastebimas 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 nekeisdamas 

padėties. Galimas 

darbas su lengvu ir 

vidutiniu svoriu arti ir 

toliau nuo kūno . 

 

Judamumas/ 

kūno padėties 

keitimas 

Ėjimas/lipimas Negali atlikti 

judesio 

Negali nueiti daugiau kaip 100-

150 m be poilsio. Užlipa/nulipa ≤ 

50 laiptų. Nuėjus 150-200 m., 

užlipus ≤ 70 laiptų, lėtėja tempas, 

neadekvačiai kyla ŠSD
6
. Laikosi 

abiem rankom, lipa pristatomu 

žingsniu. Dėl regos sutrikimo 

nors ir naudodamasis baltąja 

lazdele ir susipažinęs su erdve 

nesiorientuoja aplinkoje ir 

neišlaiko teisingos krypties. 

Negali nueiti daugiau, kaip 200-

300 m be poilsio. Užlipa/nulipa 

≤ 70 laiptų. Nuėjus 300-400 m, 

užlipus ≤ 100 laiptų neišlaiko 

tempo, judesiai lėtėja, neadekva-

čiai kyla ŠSD. Laikosi abiem 

rankom, lipa keisdamas kojas. 

Dėl regos sutrikimo, naudoda-

masis baltąja lazdele ir 

susipažinęs su erdve iš dalies 

orientuojasi aplinkoje, kartais 

nukrypsta nuo teisingos 

krypties. 

Eina 400 m be poilsio. 

Užlipa/nulipa 100 

laiptų. Eidamas išlaiko 

vienodą tempą, širdies 

susitraukimo dažnis 

(ŠSD) kyla adekvačiai. 

Esant reikalui gali 

laikytis vieno turėklo, 

lipa keisdamas kojas. 

Dėl regos sutrikimo, 

naudodamasis baltąja 

lazdele ir 

nesusipažinęs su erdve 

orientuojasi ir išlaiko 

teisingą kryptį 

 

                                                 
6
 Širdies susitraukimo dažnis. 
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Kopimas Negali atlikti 

judesio 

Užlipa/nulipa kopėčiomis ≤ 30 

pakopų. Neišlaiko tempo, lėtėja 

judesiai, neadekvačiai kyla ŠSD. 

Rankų ir kojų judesiai nekoordi-

nuoti, judėjimas nesaugus, lipa 

pristatomu žingsniu. Susipažinęs 

su užduotimi ir naudodamasis 

specialiomis kopėčių žymomis, 

neišlaiko pusiausvyros, išsako 

baimę. 

Užlipa/nulipa kopėčiomis ≤ 40 

pakopų. Neišlaiko tempo, lėtėja 

judesiai, neadekvačiai kyla ŠSD. 

Rankų ir kojų judesiai 

nekoordinuoti, judėjimas 

nesaugus, lipa keisdamas kojas. 

Susipažinęs su užduotimi ir 

naudodamasis specialiomis 

kopėčių žymomis kartais 

neišlaiko pusiausvyros. 

Užlipa/nulipa 

kopėčiomis 40 

pakopų. Išlaiko 

vienodą tempą, ŠSD 

kyla adekvačiai. 

Rankų ir kojų judesiai 

koordinuoti, lipa 

keičiant kojas. 

Nesusipažinęs su 

užduotimi ir 

naudodamasis 

specialiomis kopėčių 

žymomis 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. Susipažinęs 

su užduotimi bei naudodamasis 

specialiomis dangos žymomis 

nesiorientuoja aplinkoje ir 

neišlaiko teisingos krypties. 

Ropoja ≤ 9 m. Įgaunant 

užduočiai reikalingą padėtį 

(atsiklaupiant/atsistojant). 

reikalingos pagalbinės atramos 

priemonės Rankų ir kojų 

judesiai nekoordinuoti, 

naudojasi visomis galūnėmis. 

Susipažinęs su užduotimi bei 

naudodamasis specialiomis 

dangos žymomis orientuojasi 

aplinkoje ir išlaiko teisingą 

kryptį. 

Ropoja 9 m. be 

apribojimų. 

Atsiklaupiant/ 

atsistojant 

nereikalingos 

pagalbinės atramos 

priemonės. Rankų ir 

kojų judesiai 

koordinuoti. 

Nesusipažinęs su 

užduotimi bei 

naudodamasis 

specialiomis dangos 

žymomis orientuojasi 

aplinkoje ir išlaiko 

teisingą kryptį. 
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Kūno dalių 

judesiai 

Galvos/kaklo 

judesiai 

Negali atlikti 

judesio 

Negali atlikti vieno iš trijų 

vertinamų judesių. Dažnai 

keičiant galvos padėtį ima reikštis 

nuovargis. Judėjimas nekoordi-

nuotas. Susipažinęs su užduotimi 

dažnai neišlaiko teisingos judesio 

krypties 

Atlieka visus vertinamus 

judesius, bet dažnai keičiant 

galvos padėtį ima reikštis 

nuovargis. Matomas vienos 

pusės kaklo judesių ribotumas. 

Judesys koordinuotas. 

Susipažinęs su užduotimi kartais 

neišlaiko teisingos judesio 

krypties. 

Atlieka visus 

vertinamus judesius be 

didesnių pastangų. 

Užduotis nesukelia 

diskomforto. Abi kūno 

pusės koordinuotos. 

Galvos, kaklo judesiai 

laisvi, neapriboti. 

Nesusipažinęs su 

užduotimi išlaiko 

teisingą judesio kryptį. 

Galimos padėties 

keitimo variacijos 

 

Liemens 

judesiai 

Negali atlikti 

judesio 

Atlieka ≤ 20 liemens posūkių 

sėdėdamas/stovėdamas 

perkeldamas labai lengvus 

daiktus priešinga sukimuisi ranka. 

Matomas galvos, pečių juostos, 

liemens ribotumas. Dažnai keičia 

kūno padėtį. Judėjimas 

nekoordinuotas. Susipažinęs su 

užduotimi bei naudojamomis 

priemonėmis dažnai neišlaiko 

teisingos judesio krypties 

Atlieka ≤ 30 liemens posūkių 

sėdėdamas/stovėdamas 

perkeldamas lengvus daiktus 

priešinga sukimuisi ranka. 

Matomas vienos pusės galvos, 

pečių juostos, liemens ribotumas 

Judėjimas nekoordinuotas. 

Susipažinęs su užduotimi bei 

naudojamomis priemonėmis, 

kartais neišlaiko teisingos 

judesio krypties 

Atlieka 30 liemens 

posūkių 

sėdėdamas/stovėdamas 

perkeldamas lengvus ir 

vidutinio sunkumo 

daiktus priešinga 

sukimuisi ranka. 

Galvos, kaklo, liemens 

judesiai laisvi, 

neapriboti. Judėjimas 

koordinuotas. 

Nesusipažinęs su 

užduotimi bei 

naudojamomis 

priemonėmis išlaiko 

teisingą judesio kryptį. 
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Rankų judesiai Negali atlikti 

judesio. 

Ne visa pečių juostos sąnarių 

judesių amplitudė (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 matomas abiejų rankų 

tarpusavio nekoordinuotumas 

Judesius atlieka pilna amplitude. 

Galimas vienos rankos  judesių 

ribotumas. Negali atlikti visos 

judesių amplitudės su labai 

lengvu svoriu. Judesiai 

koordinuoti, bet atliekant 

siekimą matomas 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. 

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. 

 

Kojos/pėdos 

judesiai 

Negali atlikti 

judesio. 

Atlieka ≤ 10 pritūpimų Neišlaiko 

tempo, neadekvačiai kyla ŠSD. 

Judesiai nekoordinuoti. 

Reikalinga atrama pusiausvyrai 

išlaikyti. Neapskaičiuoja atstumo 

iki žemės. Pėdų patologija 

(deformacijos), dėl kurios sunkiau 

atlikti judesį . 

Atlieka ≤ 20 pritūpimų. 

Neišlaiko tempo, jis lėtėja, 

neadekvačiai kyla ŠSD. Judesiai 

nekoordinuoti. Reikalinga 

atrama pusiausvyrai išlaikyti. 

Neapskaičiuoja atstumo iki 

žemės. Pėdų biomechanika 

normali. 

Atlieka 20 pritūpimų 

be ryškių apribojimų. 

Išlaiko vienodą tempą, 

ŠSD kyla adekvačiai. 

Judesiai koordinuoti.  

Judesys tolygus. 

Pusiausvyrą išlaiko 

tolygiai. Pėdų 

biomechanika normali. 
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Kompleksinės 

fizinės 

savybės 

Kėlimas Negali atlikti 

judesio. 

Atlieka judesius stovėdamas ar 

sėdėdamas su labai lengvu ir/ar 

lengvu svoriu kiekviena ranka 

atskirai. Ne visa  pečių juostos, 

alkūnės, riešų sąnarių judesių 

amplitudė atliekant judesius. 

Judesiai galimi tik arti kūno. 

Susipažinęs su įranga: įvairaus 

sunkumo svarmenimis ,  juos 

vartydamas, liesdamas, įvertinęs 

jų dydį, svorį, formą, negali atlikti 

užduoties naudodamas standartinę 

įrangą (žiūrėti FPV įrangą). Dėl 

regos sutrikimo judesiai netikslūs: 

negali padėti svorių tiksliai į tam 

skirtą vietą. Neišlaiko 

pusiausvyros atlikdamas judesius. 

Atliekant judesius matomas 

abiejų rankų tarpusavio 

nekoordinuotumas. Susipažinęs 

su ergonominio darbo technika, 

užduotį atlieka nesaugiai 

Atlieka judesius stovėdamas su 

lengvu ir/ar vidutiniu svoriu 

kiekviena ranka atskirai. 

Judesius atlieka visa amplitude. 

Judesiai galimi tiek arti, tiek 

toliau nuo kūno. Susipažinęs su 

įranga: įvairaus sunkumo 

svoriais,  juos vartydamas, 

liesdamas, įvertinęs jų dydį, 

svorį, formą atlieka užduotį 

naudodamas standartinę įrangą. 

Esant vienos rankos ribotumui 

atlieka užduotį viena ranka 

naudodamas pritaikytą įrangą. 

Dėl regos sutrikimo judesiai 

netikslūs: kartais klysta 

padėdamas talpyklą į tam skirtą 

vietą. Pusiausvyros sutrikimai 

neryškūs. Abiejų rankų judesiai 

koordinuoti. Susipažinęs su 

ergonominio darbo technika, 

užduotį atlieka saugiai. 

Atlieka judesius 

stovėdamas su 

vidutiniu ir/ar sunkiu 

svoriu abiem rankom. 

Judesiai galimi tiek 

arti, tiek toliau nuo 

kūno. Judesius atlieka 

visa amplitude. 

Susipažinęs su įranga: 

įvairaus sunkumo 

svoriais  juos 

vartydamas, 

liesdamas, įvertinęs jų 

dydį, svorį, formą 

atlieka užduotį 

naudodamas 

standartinę įrangą. 

Esant regos sutrikimui 

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 
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Nešimas Negali atlikti 

judesio. 

Atlieka užduotį su labai lengvu 

ir/ar lengvu svoriu viena ranka. 

Galimas plaštakos griebimo 

funkcijos ribotumas. Judesiai 

galimi tik arti kūno. Susipažinęs 

su įranga, t. y.,  įvertinęs 

talpyklos dydį, svorį, formą ją 

vartydamas, liesdamas, negali 

atlikti užduoties naudodamas 

standartinę įrangą (žiūrėti FPV 

įrangą). Dėl regos sutrikimo 

judesiai netikslūs: negali padėti 

talpyklos tiksliai į tam skirtą 

vietą, naudodamasis baltąja 

lazdele bei specialiu dangos 

žymėjimu ir susipažinęs su erdve 

nesiorientuoja aplinkoje ir 

neišlaiko teisingos krypties. 

Neišlaiko pusiausvyros 

atlikdamas judesius. Susipažinęs 

su ergonominio darbo technika, 

užduotį atlieka nesaugiai. 

Atlieka užduotį su lengvu ir/ar 

vidutiniu svoriu viena ranka. 

Galimas nežymus plaštakos 

griebimo funkcijos sutrikimas. 

Judesiai galimi tiek arti, tiek 

toliau nuo kūno. Susipažinęs su 

įranga, t. y. įvertinęs talpyklos 

dydį, svorį, formą ją 

vartydamas, liesdamas, atlieka 

užduotį, naudodamas standartinę 

įrangą. Dėl regos sutrikimo 

judesiai netikslūs: kartais klysta 

padėdamas talpyklą į tam skirtą 

vietą, naudodamasis baltąja 

lazdele bei specialiu dangos 

žymėjimu ir susipažinęs su 

erdve iš dalies orientuojasi 

aplinkoje, kartais nukrypsta nuo 

teisingos krypties. Pusiausvyros 

sutrikimai neryškūs. Abiejų 

rankų judesiai  koordinuoti. 

Susipažinęs su ergonominio 

darbo technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

Atlieka užduotį su 

vidutiniu ir/ar sunkiu 

svoriu viena ranka. 

Judesiai galimi tiek 

arti, tiek toliau nuo 

kūno. Susipažinęs su 

įranga, t. y. įvertinęs 

talpyklos dydį, svorį, 

formą ją vartydamas, 

liesdamas atlieka 

užduotį naudodamas 

standartinę įrangą. 

Judesiai tikslūs, 

naudodamasis baltąja 

lazdele bei specialiu 

dangos žymėjimu ir 

susipažinęs su erdve 

orientuojasi aplinkoje, 

išlaiko teisingą kryptį. 

Stabiliai išlaiko 

pusiausvyrą. Abiejų 

rankų judesiai 

koordinuoti. 

Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį 

atlieka saugiai 
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Stūmimas/ 

traukimas 

Judesio atlikti 

negali. 

Atlieka užduotį dviem/viena 

ranka. Galimas plaštakos 

griebimo funkcijos ribotumas. 

Susipažinęs su įranga( jėgos 

dinamometru, jo  svoriu, forma) 

negali atlikti užduoties 

naudodamas standartinę įrangą 

(žiūrėti FPV įrangą). Dėl regos 

sutrikimo judesiai netikslūs: 

negali stumti/traukti, susipažinęs 

su erdve, nesiorientuoja aplinkoje 

ir neišlaiko teisingos krypties. 

Neišlaiko pusiausvyros 

atlikdamas  judesius. Susipažinęs 

su ergonominio darbo technika, 

užduotį atlieka nesaugiai. 

Atlieka užduotį dviem rankom. 

Galimas nežymus plaštakos 

griebimo funkcijos sutrikimas. 

Dėl regos funkcijos sutrikimo 

galimi nežymūs tikslumo 

sutrikimai. Susipažinęs su įranga 

(jėgos dinamometru, jo  svoriu, 

forma) atlieka užduotį 

naudodamas standartinę įrangą. 

Esant vienos rankos ribotumui 

atlieka užduotį viena ranka 

naudodamas pritaikytą įrangą. 

Dėl regos sutrikimo judesiai 

netikslūs: kartais klysta 

stumdamas /traukdamas, 

naudodamasis baltąja lazdele bei 

specialiu dangos žymėjimu ir 

susipažinęs su erdve, iš dalies 

orientuojasi aplinkoje, kartais 

nukrypsta nuo teisingos 

krypties. Pusiausvyros 

sutrikimai neryškūs. Abiejų 

rankų judesiai koordinuoti. 

Susipažinęs su ergonominio 

darbo technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

Atlieka užduotį dviem 

rankom. Susipažinęs 

su įranga (jėgos 

dinamometru, jo  

svoriu, forma) atlieka 

užduotį naudodamas 

standartinę įrangą. 

Judesiai tikslūs. 

Naudodamasis baltąja 

lazdele bei specialiu 

dangos žymėjimu ir 

susipažinęs su erdve, 

orientuojasi aplinkoje, 

išlaiko teisingą kryptį. 

Stabiliai išlaiko 

pusiausvyrą. Abiejų 

rankų judesiai 

koordinuoti. 

Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį 

atlieka saugiai 
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Fizinė ištvermė Negali atlikti nė 

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, lipimas 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, lipi- 

mas laiptais bei kopėčiomis, 

pritūpimai) atlikimo metu labai 

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. Dviejų 

valandų pirmos dienos 

FPV testavimas 

nesukelia ilgalaikio 

nuovargio 

 

Pusiausvyra Negali atlikti 

judesio. 

Ryškus apribojimas. Paaiškinus 

visas penkias atrinktas Berg 

pusiausvyros skalės užduotis jas 

atlieka  surinkdamas 1-8b, kai 

norma yra16-20b. (Berg 

pusiausvyros testo užduotys: 

atsistojimas iš sėdimos padėties; 

apsisukimas 360°, stovėjimas 

koja už kojos; stovėjimas ant 

vienos kojos; atsistojus – 

atsisėsti).  Naudojasi baltąja 

lazdele, reikalinga vidutinė ar 

maksimali pagalba ir priežiūra 

atliekant užduotis, nesiorientuoja 

aplinkoje 

Paaiškinus visas penkias 

atrinktas Berg pusiausvyros 

skalės užduotis jas atlieka  

surinkdamas 9-15b, kai norma 

16-20b. (Berg pusiausvyros 

testo užduotys: atsistojimas iš 

sėdimos padėties; apsisukimas 

360°, stovėjimas koja už kojos; 

stovėjimas ant vienos kojos; 

atsistojus – atsisėsti).   

Naudojasi baltąja lazdele, 

pagalba ir priežiūra reikalinga 

atliekant tik kai kurias užduotis, 

iš dalies orientuojasi aplinkoje 

Paaiškinus visas 

penkias atrinktas Berg 

pusiausvyros skalės 

užduotis jas atlieka 

surinkdamas 16-20b. 

(Berg pusiausvyros 

testo užduotys: 

atsistojimas iš sėdimos 

padėties; apsisukimas 

360°, stovėjimas koja 

už kojos; stovėjimas 

ant vienos kojos; 

atsistojus – atsisėsti).   

 Jei reikia, naudojasi 

baltąja lazdele, 

atliekant užduotis 

pagalba  ir priežiūra 

nereikalinga, gerai 

orientuojasi aplinkoje    
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Smulkioji 

motorika 

(Vertinant 

Funkcinio 

pajėgumo testu) 

Negali atlikti 

judesių pirštais. 

Susipažinęs su įranga: FPV 

smulkiosios motorikos paketo: 

apskritimų bloko, veržlių ir varžų, 

lentos su kaiščiais pločiu, ilgiu, 

forma, smulkiomis detalėmis, jas 

liesdamas, atlieka tik FPV testo 

rankų koordinacijos užduotį su 

stambiomis detalėmis (apskritimų 

blokas). Gali atlikti visas tris 

užduotis, bet tik viena ranka ar 

padedant laisvąja ranka. Bendra 

užduočių atlikimo suma daug 

mažesnė už normalią (vertinant 

FPV testu reikalavimai yra: 

mažiau už normą 0 – 70 vnt.; 

norma 70 – 100 vnt.; daugiau už 

normą100 – 130 vnt.;). Jaučiamas 

nuovargis. 

Susipažinęs su įranga: FPV 

smulkiosios motorikos paketo: 

apskritimų bloko, veržlių ir 

varžų, lentos su kaiščiais pločiu, 

ilgiu, forma, smulkiomis 

detalėmis, jas liesdamas, atlieka 

FPV testo rankų koordinacijos 

dvi užduotis iš trijų, užduotis 

atlieka padėdamas laisvąja 

ranka. Gali atlikti visas užduotis, 

bet bendras vertinimas yra 

mažiau už normą (vertinant FPV 

testu reikalavimai yra: mažiau 

už normą 0 – 70 vnt.; norma 70 

– 100 vnt.; daugiau už normą 

100 – 130 vnt.;).  Judesiai 

nesukelia nuovargio. 

Susipažinęs su įranga: 

FPV smulkiosios 

motorikos paketo: 

apskritimų bloko, 

veržlių ir varžų, lentos 

su kaiščiais pločiu, 

ilgiu, forma, 

smulkiomis detalėmis, 

jas liesdamas, atlieka 

visas tris FPV testo 

rankų koordinacijos 

užduotis normos 

ribose, jei reikia 

padeda laisvąja ranka.  

(vertinant FPV testu 

reikalavimai yra: 

mažiau už normą 0 – 

70 vnt.; norma 70 – 

100 vnt; daugiau už 

normą 100 – 130 vnt;). 

Judesiai koordinuoti, 

nesukelia nuovargio.  

Atliekant užduotis 

galimas verbalinis 

bendravimas, kūno 

padėčių keitimas 

Susipažinęs su 

įranga: FPV 

smulkiosios 

motorikos paketo: 

apskritimų bloko, 

veržlių ir varžų, 

lentos su kaiščiais 

pločiu, ilgiu, forma, 

smulkiomis 

detalėmis, jas 

liečiant, atlieka visas 

tris FPV testo rankų 

koordinacijos 

užduotis virš normos 

(vertinant FPV testu 

reikalavimai yra: 

žemiau normos 0 – 

70 vnt; norma 70 – 

100 vnt; aukščiau 

normos 100 – 130 

vnt;). Judesiai 

koordinuoti, 

nesukelia nuovargio.  

Atliekant užduotis 

galimas verbalinis 

bendravimas, kūno 

padėčių keitimas. 
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Orientacija ir 

mobilumas 

Be pagalbos 

negali judėti net 

jam pažįstamoje 

aplinkoje 

Geba savarankiškai nueiti 

nedidelį atstumą žinomoje 

aplinkoje pastato viduje, yra labai 

lėtas esant tiek palankioms, tiek ir 

nepalankioms apšvietimo 

sąlygoms (prietemoje, tamsoje, 

akinančioje šviesoje); nežino, 

kaip naudotis kūno apsaugos 

būdais; nemoka naudotis baltąja 

lazdele; gali judėti, bet turi 

specifinių su orientacija erdvėje 

susijusių sutrikimų 

Asmuo geba savarankiškai 

nueiti nedidelį atstumą  

žinomoje ir nežinomoje  

aplinkoje pastato viduje, yra 

labai lėtas tik esant 

nepalankioms apšvietimo 

sąlygoms; patenkinamai 

orientuojasi ir gali nueiti 

nedidelį atstumą jam gerai 

pažįstamoje aplinkoje, žino ir 

moka naudotis kūno apsaugos 

būdais, paragintas gali nueiti 

nedidelį atstumą jam 

nežinomoje aplinkoje, žino, kad 

jam gali padėti baltoji lazdelė, 

bet nemoka ja naudotis 

 

Asmuo geba 

savarankiškai nueiti 

nedidelį atstumą 

žinomoje ir  

nežinomoje aplinkoje 

pastato viduje ir 

išorėje, kur yra 

pakankamai aiškūs 

orientyrai  (iki 500 m), 

esant palankioms ir 

nepalankioms 

apšvietimo sąlygoms 

gali nueiti nedidelį 

atstumą žinomoje ir 

nežinomoje aplinkoje 

pastato viduje, esant 

palankioms apšvietimo 

ir oro sąlygoms  gali 

nueiti nurodytą kelią 

pastato išorėje 

žinomoje ir 

nežinomoje aplinkoje,  

naudodamasis baltąja 

lazdele   

Asmuo geba 

savarankiškai nueiti 

didesnį atstumą 

žinomoje  ir 

nežinomoje 

aplinkoje pastato 

viduje ir  lauke,  

atviroje vietovėje, 

kur yra pakankamai 

aiškūs orientyrai ( 

iki 1000 m), gali 

nueiti  didesnį  

atstumą tiek 

palankioms, tiek ir  

nepalankiomis 

apšvietimo ir  oro 

sąlygoms pastato 

viduje ir išorėje, 

geba nueiti  žinomu 

maršrutu pastato 

išorėje, gerai moka 

naudotis baltąja 

lazdele 

Informacijos 

priėmimo/ 

perdavimo 

Gebėjimai/ 

savybės 

0 

(Gebėjimo nėra) 
1 

(Labai ribotas gebėjimas) 
2 

(Ribotas gebėjimas) 
3 

(Vidutinis gebėjimas) 
4  

(Aukštesnis už 

vidutinį gebėjimas) 1A 1B 2A   2B 
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gebėjimai Regėjimas Praktiškas arba 

visiškas 

aklumas. 

Regėjimo 

aštrumas:  0,02,  

regėjimo likutis 

 2proc. 

(Būtina lavinti 

kitus gebėjimus) 

Labai didelis 

regėjimo 

sutrikimo 

laipsnis. Re-

gėjimo aštrumas 

- 0,05-0,02, 

regėjimo likutis 

5-2 proc.  

Labai sunku 

skaityti, 

skaitymo 

atstumas apie 

2,5 cm; 

(Skaitant prie 

akinių 

pridedamas 

didinamasis 

lęšis – 40 Dx10 

– 48 Dx12. 

Elektroninės 

didinimo 

priemonės  

Didelis 

regėjimo 

sutrikimo 

laipsnis, kai 

regėjimo 

aštrumas - 

0,15-0,05, 

regėjimo 

likutis - 15-5 

proc. 

Gali skaityti iš 

arčiau nei 10 

cm. 

(Skaityti turi 

geriau 

matančia 

akimi, 

naudodamasis 

+12–20D 

akiniais, kitą 

akį 

uždengdamas. 

Skaitymo 

atstumas 

(maždaug 5 

cm. 

Didinamieji 

stiklai 20,0 

Dx5) 

Vidutinis 

regėjimo 

sutrikimo 

laipsnis, kai 

regėjimo 

aštrumas 0,3-

0,15, regėjimo 

likutis - 30-15 

proc. 

Gali skaityti iš 

arčiau nei 25 

cm; 

(Ilgesniam 

skaitymui jau 

reikia 

stipresnių 

skaitymo 

akinių su 

prizmėmis BI 

konvergencijai 

palengvinti. 

6,0 Dx1,5 – 

10,0 Dx2,5 

didinamieji 

stiklai. 

Skaitoma jau 

lėčiau, 

mokiniams 

reikia 

specialių 

mokymo 

programų 

Nežymus 

regėjimo 

sutrikimo 

laipsnis, kai 

regėjimo 

aštrumas - 0,8-

0,3, regėjimo 

likutis - 80-30 

proc. 

Gali 

perskaityti tik 

iš 30 cm ar 

kiek arčiau. 

(Gali naudoti 

didinamuo-

sius stiklus – 

5,0 Dx1,25). 

Normalus regėjimas, 

kai regėjimo aštrumas 

yra 1,0-0,9. 

 

 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) 
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 Lytėjimas/ 

jutimas 

Nepažįsta ir 

neskiria 

skirtingų faktūrų, 

neįvardija 

Brailio taškų 

skaičiaus, 

neskiria 

sunkesnių-

lengvesnių, 

aukštesnių-

žemesnių 

objektų, neranda 

pritaikytų  „F“ ir 

„J“ klavišų 

Sunkiai 

atpažįsta 

skirtingas 

faktūras, 

įvardija labai 

ribotą Brailio 

taškų skaičių, 

skiria 

sunkesnius-

lengvesnius, 

aukštesnius-

žemesnius 

objektus 

Dažniausiai 

atpažįsta 

skirtingas 

faktūras, 

įvardija ribotą 

Brailio taškų 

skaičių 

Pažįsta 

skirtingas 

faktūras, 

įvardija 

daugumą 

Brailio taškų 

kompleksų, 

randa 

pritaikytus  

„F“ ir „J“ 

klavišus, 

lengvai skiria 

sunkesnius-

lengvesnius, 

aukštesnius-

žemesnius 

objektus 

Pažįsta ir 

skiria visas 

skirtingas 

faktūras per 

trumpą laiko 

tarpą 

  

 Uoslė/skonio 

jutimas 

Nepažįsta ir 

neskiria skonio ir 

kvapų 

Sunkiai 

atpažįsta 

visiems įprastus 

kvapus ir 

įprastų produktų 

skonį. 

Dažniausiai 

atpažįsta 

visiems 

įprastus 

kvapus ir 

įprastų 

produktų 

skonį, tačiau 

panašaus 

kvapo ar 

skonio 

produktus 

painioja. 

Pažįsta 

daugumai 

įprastus 

kvapus ir 

įprastų 

produktų skonį 

ir gali juos 

įvardyti 

Pažįsta ir 

skiria įvairius, 

net ir panašius 

kvapus ir 

skonį. 

  

 Gestai/mimika Informacijai 

perteikti 

nenaudoja gestus 

ir/ar mimiką 

Nesudėtingą 

informaciją gali 

perteikti 

gestais/mimika, 

tačiau tai daro 

lėtai 

ir 

pasinaudodamas 

Geba 

gestais/mimika 

perteikti 

nesudėtingą 

informaciją, 

tik labai 

minimaliai 

naudodamasis 

Geba 

pakankamai 

aiškiai ir 

greitai 

gestais/mimika 

perteikti 

pagrindinę 

informaciją, 

Geba perteikti 

gestais/mimika 

sudėtingesnę 

informaciją, 

reikalingą 

sudėtinges-

nėms 

užduotims 
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papildomomis 

priemonėmis 

(pvz., darbo 

įrankiais) 

papildomomis 

priemonėmis. 

reikalingą 

nesudėtingoms 

užduotims 

atlikti 

atlikti 
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6. Reikalavimų ir gebėjimų vertinimas ir dokumentavimas 

6.1. Reikalavimų vertinimas ir dokumentavimas 

 

Specialistas, atlikęs reikalavimų tyrimą ir vadovaudamasis standartizuotų metodų ar kitų 

moksliniais tyrimais paremtų diagnostinių priemonių reikalavimais, reikalavimus apibendrina, 

įvertina jų dydį ir dokumentuoja atitinkamuose formuliaruose, šiuo atveju yra sudaromas 

reikalavimų profilis, kuriame reikalavimų bei jų dydžių vertinimo skalė suskirstyta į 5 pakopas, 

kurių reikšmės yra šios: 

0 - reikalavimų nekeliama 

1 – labai maži reikalavimai 

2 – maži reikalavimai 

3 – vidutiniai reikalavimai 

4 – aukšti reikalavimai 

Šios skalės gradacija yra paremta Normalaus pasiskirstymo kriterijais. Tai reiškia, kad 

išeities taškas yra vidutiniai reikalavimai, kurie atitinka įprastinius darbo vietos reikalavimus. 

Atsižvelgiant į profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tikslinės grupės poreikius bei siekiant 

optimizuoti įvertinimo procesą, rekomenduojama vertinimo skalę labiau diferencijuoti žemesnių 

reikalavimų srityje. Aukštesnių reikalavimų vertinimo srityje pakanka vienos pakopos (4 – aukšti 

reikalavimai), nes šio intervalo reikalavimai nėra profesinės reabilitacijos paslaugų objektas. 

Kiekviena profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, atliekanti profesinių 

gebėjimų įvertinimą, gali naudoti ir kitą vertinimo sistemą, tačiau svarbu, kad šis vertinimas būtų 

atliekamas taikant standartizuotas priemones ar kitus diagnostinius metodus, kurie yra grįsti 

moksliniais tyrimais, tokiu būdu užtikrinant vertinimo objektyvumą, patikimumą bei validumą. 

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 turi įtakos 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 (detalesnė šių savybių analizė bus aprašyta nagrinėjant asmens 

gebėjimų vertinimo procesą) : 
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 Bendriesiems asmens psichosocialiniams gebėjimams: 

 Kognityvinėms savybėms; 

 Socialinėms savybėms; 

 Savybėms, susijusioms su darbo atlikimo pobūdžiu; 

 Psichomotorinėms savybėms; 

 Komunikavimo gebėjimams/žinių taikymui. 

 Specifiniams asmens psichosocialiniams gebėjimams: 

 Kognityvinėms savybėms; 

 Socialinėms savybėms;  

 Komunikavimo gebėjimams/žinių taikymui. 

 Bendriesiems asmens funkcinio pajėgumo gebėjimams (fizinėms savybėms, 

reikalingoms darbui): 

 Kūno padėčiai; 

 Judamumui/kūno padėties keitimui; 

 Kūno dalių judesiams; 

 Informacijos priėmimui; 

 Kompleksinėms fizinėms savybėms. 

 Specifiniams funkcinio pajėgumo gebėjimams (fizinėms savybėms, reikalingoms 

darbui): 

 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, pavyzdžiui, vertinant profesijos/darbo vietos keliamą 

reikalavimą asmens regėjimo savybei, naudojamas apibrėžimas: 
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Tai reikalavimas priimti informaciją optiniu būdu. Šiuo atveju yra svarbūs taip pat ir 

reikalavimai, keliami tokioms dalinėms funkcijoms kaip: regėjimo aštrumas iš arti ir toli, 

regėjimo laukas, erdvinis regėjimas, chromatopsija ir prieblandinis regėjimas [16]. 

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 veiksniai yra vertinami dviem būdais – „taip“ arba „ne“. Išsamesnė 

informacija pateikiama pastabose. 

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

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

„ne“. Išsamesnė informacija pateikiama pastabose. 

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“.                        

6.2. Gebėjimų vertinimas ir dokumentavimas. 

 

Specialistų komanda, įvertinusi darbinės veiklos/darbo vietos/profesijos keliamus 

reikalavimus asmens psichosocialiniams profesiniams gebėjimams ir funkciniam pajėgumui bei 

kitoms savybėms, būtinoms tinkamai atlikti darbą, parengia reikalavimų profilį. Reikalavimų 

profilyje dokumentuojama surinkta informacija pažymint reikalaujamas savybes/gebėjimus ir 

vertinimo skalėje pažymima, kokio dydžio reikalavimas yra keliamas reikalaujamai 

savybei/gebėjimui. 

Atliekant asmens profesinių gebėjimų vertinimą yra vertinamos tos savybės, kurių 

reikalaujama arba, kitaip tariant, – kurios yra pažymėtos reikalavimų profilyje.  

Tai atvejais, kai asmens profesiniai interesai nėra žinomi, t.y. asmuo n ė r a apsiprendęs, 

kurią profesiją  ir/ar kokį darbą norėtų dirbti ir dėl šios priežasties neįmanoma sudaryti 

reikalavimų profilio, vertinamų gebėjimų skalę parenka specialistų komanda, atsižvelgdama į: 

 Asmens negalios pobūdį 

 Asmens negalios sunkumą 
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 Ankstesnę darbo patirtį 

 Išsilavinimą  

 Rašytinę informaciją apie asmenį (ligos anamnezę, gyvenimo anamnezę, diagnozę, 

TLK, TFK kodus, darbingumo lygį ir pan.) 

 Paties asmens suteiktą informaciją ar kitų asmenų informaciją apie asmenį 

 Darbo su neįgaliaisiais patirtį 

 Kitą informaciją. 

 

Profesinės reabilitacijos specialistų komanda, sudarydama vertinamų savybių/profesinių 

gebėjimų sąrašą, visų pirma įvertina asmens pasirinktų profesijų ar potencialios darbo vietos 

keliamų reikalavimų profilį, gydytojo išvadas bei kitą informaciją, gautą iš įvairių šaltinių – 

apibendrindama rašytinę informaciją apie asmenį, pokalbių su asmeniu bei trečiaisiais asmenimis 

bei asmens elgesio įvairiose situacijose stebėjimo rezultatus. Visos asmens savybės/profesiniai 

gebėjimai yra išdėstyti gebėjimų profilyje. Gebėjimų profilis yra identiškas reikalavimų profiliui.  

Papildoma informacija apie asmenį, galinti turėti esminės reikšmės asmens profesinių 

gebėjimų vertinimo rezultatams, taip pat yra pateikiama gebėjimų profilio pastabų skyrelyje. Tai 

gali būti, pavyzdžiui informacija apie asmens naudojamas pagalbines kompensacines priemones 

– akinius, lęšių stiprumą arba pateikiama platesnė informacija apie vertinamas savybes, 

pavyzdžiui, apie regos funkciją – regos lauką, aštrumą ir pan. Kitaip tariant, pateikiama visa 

informacija, turinti esminės įtakos asmens profesinių gebėjimų vertinimo rezultatams.  

Gebėjimų įvertinimas ir dokumentavimas. Specialistai, atlikę asmens profesinių 

gebėjimų tyrimą, juos apibendrina, įvertina jų dydį ir dokumentuoja atitinkamuose 

formuliaruose, šiuo atveju yra sudaromas gebėjimų profilis. Jame reikalavimų bei jų dydžių 

vertinimo skalė suskirstyta į 5 pakopas, kurių reikšmės yra šios: 

0 pakopa (gebėjimo nėra) 

1 pakopa (labai ribotas gebėjimas),  

2 pakopa (ribotas gebėjimas),  

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

4 pakopa (didesnis už vidutinį gebėjimas) 

 

Šios skalės gradacija paremta Normalaus pasiskirstymo kriterijais. Tai reiškia, kad 

išeities taškas yra vidutiniai gebėjimai, kurie atitinka įprastinius gebėjimus, būdingus didžiausiai 

populiacijos daliai. Atsižvelgiant į profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tikslinės grupės 
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poreikius bei siekiant optimizuoti įvertinimo procesą, rekomenduojama vertinimo skalę labiau 

diferencijuoti žemesnių gebėjimų srityje. Aukštesnių gebėjimų vertinimo srityje pakanka vienos 

pakopos (4 – aukšti gebėjimai), nes šio intervalo gebėjimai nėra profesinės reabilitacijos 

paslaugų objektas. 

Kiekviena profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, atliekanti profesinių 

gebėjimų įvertinimą, gali naudoti ir kitą vertinimo sistemą, tačiau svarbu, kad šis vertinimas būtų 

atliekamas taikant standartizuotas priemones ar kitus diagnostinius metodus, kurie yra grįsti 

moksliniais tyrimais, tokiu būdu užtikrinant vertinimo objektyvumą, patikimumą bei validumą. 

Toliau pateikiami pavyzdžiai, kuriais vadovaujantis atliekamas asmens profesinių 

gebėjimų/savybių vertinimas. Vertinimo kriterijų aprašas parengtas šios metodikos rengėjų 

remiantis jų teorine bei praktine asmenų, turinčių regos negalią, profesinių gebėjimų vertinimo 

patirtimi taikant standartizuotus vertinimo MELBA, FPV metodus, IDA diagnostinę priemonę, 

IMBA dokumentavimo priemonę, Hamet 2 metodą ir kitus bei vadovaujantis Tarptautiniu 

funkcionavimo klasifikatoriumi. Čia pateiktas profesinių gebėjimų vertinimo kriterijų aprašas 

padės profesinės reabilitacijos specialistams lengviau nuspręsti, kuriai profesinių gebėjimų 

vertinimo skalės pakopai priskirti gebėjimą/savybę.  
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7. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo tvarka 

7.1. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo algoritmas 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

            

 

 

    

                                                                 

               

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE 

TAIP 

Asmens 

dokumentai 
 

1. Asmens atvykimas ir registracija 

6. Įsidarbinimo galimybių įvertinimas 

Kliento socialinės apklausos anketa;  
Specialistų komandos išvados apie kliento 
darbingumą 

 

3. Asmens funkcinės būklės įvertinimas 

  

7. Orientacijos ir mobilumo gebėjimų 

įvertinimas 

2. Profesijos/darbo vietos reikalavimų 

profilio sudarymas 

Ar 

profesija 

pasirinkta? 

Darbo vietos įvertinimo planas 

Reikalavimų profilis 

Kliento byla 

Kliento apžiūros lapas 

Specialistų komandos išvados apie kliento 
darbingumą 

Kliento užsiėmimų tvarkaraštis 

 

 

Tiflopedagogo vertinimo lapas; Specialistų 

komandos išvados apie kliento darbingumą 

Tiflopedagogo vertinimo lapas; Specialistų 

komandos išvados apie kliento darbingumą 

10. Psichologinis įvertinimas 

 

Kalbos tyrimo kortelė; Specialistų komandos 

išvados apie kliento darbingumą 

11. Profesijos/darbo vietos 

reikalavimų profilio 

sudarymas 
Darbo vietos įvertinimo planas 

Reikalavimų profilis 

 

4. Funkcinio regėjimo įvertinimas 

  

Asmens funkcinio regėjimo įvertinimo lapas; 
Specialistų komandos išvados apie kliento 

darbingumą 
 

5. Asmens socialinė apklausa 

Įdarbinimo sektoriaus kliento anketa;  

Specialistų komandos išvados apie kliento 

darbingumą 
 

 

8. Skaitymo, rašymo Brailio raštu 

įvertinimas 

 

Psichologo konsultacijų lapas; 
Specialistų komandos išvados apie kliento 

darbingumą 

9.  Kalbėjimo įgūdžių įvertinimas 
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13. Funkcinio pajėgumo įvertinimas 

14. Ergoterapinis įvertinimas 

16. Praktinis profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

18. Reikalavimų ir sugebėjimų 

palyginimas 

19. Komandinis aptarimas 

20. Komandinis aptarimas su klientu  

Kliento byla 
Reikalavimų 

profilis 

Kliento byla 
Reikalavimų 

profilis 

Kliento byla 
Reikalavimų 

profilis 

Sugebėjimų, 

reikalavimų 

profiliai 

Palyginimo 

profilis 

Gebėjimų profilis 
Specialistų komandos išvados ir 

rekomendacijos apie kliento darbingmą  

Palyginimo profilis  

 

Specialistų komandos išvados apie 

kliento darbingumą 

Individuali profesinės 

reabilitacijos programa 

15. Lytos įvertinimas 

 

Kliento byla 

Reikalavimų 

profilis 

17.Techninių pagalbos priemonių ir 

darbinės aplinkos pritaikymo 

poreikio įvertinimas: 

17.1. Kompiuterinių programų 

pritaikymo poreikio įvertinimas.  

17.2. Techninės pagalbos priemonių 

poreikio įvertinimas/ pritaikymas. 

17.3. Darbinės aplinkos pritaikymo 

poreikio įvertinimas/pritaikymas. 

 

Reikalavimų 

profilis 
Įvertinimo formos; Specialistų 

komandos išvados apie kliento 

darbingumą ir spec. poreikius 

 

21. Pirminis Individualios profesinės 

reabilitacijos programos sudarymas 

Specialistų 

komandos 
išvados apie 

kliento 

darbingumą ir 
spec. poreikius 

 

Kliento byla 

12. Psichosocialinių profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

Kliento byla 
Reikalavimų 

profilis 

Funkcinio pafėgumo vertinimo formos; 
Specialistų komandos išvados ir 

rekomendacijos apie kliento darbingmą  

Ergoterapinio vertinimo forma; 
Specialistų komandos išvados ir 

rekomendacijos apie kliento darbingmą  

Lytos vertinimo forma; 
Specialistų komandos išvados ir 

rekomendacijos apie kliento darbingmą  

Praktinių profesinių gebėjimų vertinimo foma; 
Specialistų komandos išvados ir 

rekomendacijos apie kliento darbingmą  



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

 

63 

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

 

7.2. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

 

1. Asmens atvykimas ir registracija 

Tikslas: supažindinti klientą su profesinės reabilitacijos programos teikimo tvarka, 

teikiamomis paslaugomis, Vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais dokumentais, kartu su klientu 

užpildyti reikiamus dokumentus, informuoti specialistų komandą apie asmens atvykimą, 

suderinti su specialistais profesinių gebėjimų įvertinimo tvarkaraštį ir priskirti klientui atvejo 

vadybininką.  

Specialistai: atvejo vadybininkas/atvejo vadybininkų koordinatorius. 

Trukmė: iki 2 val. 

Eiga: regos negalią turintys neįgalieji, atvykę dalyvauti į profesinės reabilitacijos 

programą ir pateikę reikiamus dokumentus, yra registruojami, nukreipiami pas atvejo 

vadybininką/atvejo vadybininkų koordinatorių, kuris supažindina klientą su profesinės 

reabilitacijos programos teikimo tvarka, teikiamomis paslaugomis, Vidaus tvarkos taisyklėmis ir 

kitais dokumentais. Bendraudamas su klientu ir analizuodamas kliento pateiktus dokumentus (žr. 

„susiję dokumentai“), specialistas kartu su klientu užpildo dalyvavimui profesinės reabilitacijos 

programoje reikalingus dokumentus, informuoja specialistų komandą apie asmens atvykimą, 

suderina su specialistais profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų teikimo tvarkaraštį ir priskiria 

klientui atvejo vadybininką, kuris organizuoja ir koordinuoja visą kliento profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo eigą.  

Pildoma dokumentacija: Kliento byla. 

Susiję dokumentai (Kliento bylai sudaryti asmens pateikiami dokumentai): 

 Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, išrašai iš medicinos dokumentų,  

 NDNT išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio,  

 NDNT išduotos Darbingumo lygio pažymos kopija,  

 NDNT išduoto neįgaliojo pažymėjimo kopija,  

 Socialinio draudimo pažymėjimo kopija (jeigu asmuo ją turi),  

 Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija,  

 Teritorinės darbo biržos siuntimas į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, 

Pagal poreikį gali būti pateikiami ir kiti dokumentai ar jų kopijos, pvz. papildomi išrašai 

iš medicinos dokumentų ir pan. 

Taikomi metodai:  

1. Pokalbis; 
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2. Rašytinių dokumentų analizė. 

 

2. Profesijos/darbo vietos reikalavimų profilio sudarymas 

Asmens profesinius gebėjimus bei jų pasireiškimo laipsnį lemia įvairūs darbinės aplinkos 

faktoriai, kurie, esant tam tikroms sąlygoms, gali būti arba lengviniais arba kliuviniais. Todėl 

vertinant asmens profesinius gebėjimus, būtina įvertinti ir potencialios darbo vietos/darbinės 

veiklos aplinką. Kita vertus, svarbu išsiaiškinti darbo vietos ar profesijos (jei klientas šame etape 

jau yra numatęs, kokią profesiją nori rinktis) reikalavimus, nes tuomet galima konkrečiau 

planuoti profesinių gebėjimų vertinimą, atsižvelgiant į šią informaciją, pvz.: detaliau ištirti 

profesines savybes, kurioms keliami kritiniai reikalavimai, parinkti tinkamiausius vertinimo 

instrumentus, užduotis ir pan. 

Tikslas: įvertinti asmens pasirinktos profesijos keliamus reikalavimus arba darbo vietos 

bei profesijos keliamus reikalavimus.  

Specialistai: ergoterapeutas, kineziterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, socialinis 

darbuotojas, psichologas, tiflopedagogas, pagal poreikį – FMR gydytojas, profesijos mokytojas, 

logoterapeutas. 

Specialistai, taikantys standartizuotus metodus, privalo turėti šių metodų taikymo 

licencijas. 

Trukmė: iki 8 val. 

Eiga: jei asmuo į profesinės reabilitacijos programą atvyko atkurti profesinę kvalifikaciją 

bei darbo įgūdžius ir yra žinoma, kokiai darbo vietai bus rengiamas asmuo, specialistų komanda 

vyksta į potencialią darbo vietą, surenka visą reikalingą informaciją apie įmonę, darbo vietą, 

darbinę veiklą ir profesiją, įvertina darbo vietos bei profesijos keliamus reikalavimus ir juos 

dokumentuoja, sudarydami darbo vietos keliamų reikalavimų asmens profesiniams gebėjimams 

profilį. 

Tačiau jei asmuo atvyko į profesinės reabilitacijos programą tam kad įgytų naują 

profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo įgūdžius, bet dar nėra numatęs, kokią profesiją norėtų 

rinktis, tuomet specialistai, turi įvertinti asmens profesinius gebėjimus, išsiaiškinti jo norus ir 

galimybes dirbti skirtingo pobūdžio darbą. Tik po šio įvertinimo specialistai, žinodami asmens 

dominančią ar pasirinkitą profesiją, įvertina šios profesijos/darbo vietos keliamus reikalavimus ir 

dokumentuoja juos, sudarydami reikalavimų profilį.  

Darbinės aplinkos faktoriai, kuriuos reikia įvertinti atliekant profesijos/darbo vietos 

reikalavimų vertinimą bei asmens gebėjimus dirbti esant atitinkamiems darbinės aplinkos 

faktoriams pateikti 5 lentelėje: 
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5 Lentelė. Asmens profesinius gebėjimus veikiančių darbinės aplinkos faktorių klasifikacija. 

 

Aplinkos poveikis Darbo sauga Darbo organizavimas 

Oro temperatūra (darbo vietoje) Nelaimingų atsitikimų grėsmė Darbo laikas 

Triukšmas Darbas aukštyje Darbas pamainomis 

Vibracija Asmeninių apsaugos 

priemonių naudojimas 

Naktinė pamaina 

Apšvietimas  Darbas prie konvejerio 

Drėgmė  Darbas atskiroje darbo 

vietoje 

Dujos/garai/dulkės  Darbas grupinėje darbo 

vietoje 

Skysčiai/kietos/medžiagos   

 

Profesijos/darbinės veiklos ir/ar konkrečios darbo vietos keliamų reikalavimų 

įvertinimui reikalingi duomenys gali būti renkami pasinaudojant įvairiais informacijos šaltiniais, 

todėl prieš pradedant rinkti informaciją, pirmiausia reikia apgalvoti, kokios konkrečios darbinės 

veiklos sritys gali kelti reikalavimus potencialiam darbuotojui, turinčiam regėjimo negalią. 

Galima išskirti keturias pagrindines sritis: 

 Profesijos charakteristika 

Siekiant tinkamai parinkti asmeniui profesiją, labiausiai atitinkančią asmens darbinius 

gebėjimus, būtina pirmiausia įvertinti konkrečios profesijos keliamus reikalavimus asmens 

psichosocialiniams gebėjimams bei fizinėms savybėms, būtinoms darbinei veiklai tinkamai 

atlikti. Jau analizuojant profesijų aprašus ar apklausiant konkrečios profesijos atsovus, taip pat, 

vadovaudamasis savo patirtimi, specialistas gali įvertinti, kurių savybių prireikia mokantis šios 

profesijos ir atskirais atvejais gali nustatyti net ir tų reikalavimų dydžius pavyzdžiui, IT 

specialisto profesija reikalauja, kad asmens smulkiosios motorikos savybė būtų vidutinė arba 

aukštesnė už vidutinę arba masažuotojo profesijai būtinos tokios savybės kaip stovėjimas 

palinkus, pasilenkus, rankų judesiai, o jutimo/lietimo savybės turi būti žymiai aukštesnės už 

vidutines. Profesijos keliamų reikalavimų įvertinimas yra būtinas tuo atveju, kai asmuo, 

dalyvaujantis profesinės reabilitacijos programoje, pasirenka norimą įgyti profesiją, tačiau 

konkrečios darbo vietos dar neturi, tačiau tuo atveju, kai profesinės reabilitacijos dalyviui būtina 

atstatyti  asmens profesinę kvalifikaciją ir/ar darbo įgūdžius pagal dirbtą  ankstesnį darbą, būtina 

įvertinti ir sekančių sričių keliamus reikalavimus asmens gebėjimams. 

 Įmonės charakteristika 

Reikalavimus regėjimo negalią turinčiam darbuotojui gali kelti tiek įmonės geografinė 

vieta, tiek ir jos veiklos pobūdis, įmonės dydis, įmonės struktūra, įmonės pritaikymo atitinkamas 
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negalias turintiems darbuotojams galimybės ir pan.  Koks įmonės vadovų, kolektyvo požiūris į 

neįgaliuosius darbuotojus. Būtina surinkti kuo daugiau ir išsamesnės informacijos apie įmonę 

atsižvelgiant į potencialių darbuotojų negalios pobūdį. 

 Darbo vietos charakteristika 

Įvertinus įmonės mastu keliamus reikalavimus, būtina įvertinti darbo vietos keliamus 

reikalavimus darbuotojui, turinčiam regėjimo negalią. Čia labai svarbi darbo vietos geografinė 

padėtis – būtina įvertinti kokį atstumą ir kokiomis sąlygomis turi įveikti asmuo, kad patektų į 

savo vietą, ar tai yra individuali, ar kolektyvinė darbo vieta, ar būtų galimybė įdarbinti asistentą, 

jei to prireiktų, ar yra galimybė pritaikyti aplinką, ar netoli darbo vietos yra pavojingų, judančių 

mechanizmų ir pan. 

 Darbinės veiklos charakteristika 

Ši sritis turi būti nuodugniausiai ištirta, nes ji kelia daugiausiai reikalavimų. Šiuos 

reikalavimus ir jų pasireiškimo laipsnį sąlygoja pati veikla, tiesioginės darbo užduotys, ką ir 

kokia tvarka asmuo turi atlikti darbines užduotis, ar jis yra pavaldinys, ar jis pats turi pavaldinių, 

jo atsakomybės laipsnis ir pan. [24]. 

 Reikalavimų tyrimo metodai  

Norint surinkti visą būtiną informaciją, kuria remiantis galima būtų sukurti reikalingą 

diagnostinį procesą, gali būti naudojami įvairūs šaltiniai/tyrimo metodai, tokie kaip rašytiniai 

šaltiniai, stebėjimas, apklausa, matavimai darbo vietoje. 

Rašytiniai šaltiniai. Tai profesijų aprašai, įvairios darbo, darbų saugos instrukcijos, 

darbo procesų aprašymai, įmonės organizacinė struktūra pareigų nuostatai pan., kuriuose 

aprašyta įmonės veikla, darbinė veikla, darbo procesas ir kt. Visa ši informacija pateikia 

objektyvius, tačiau kartu ir bendro pobūdžio reikalavimus, keliamus įmonės darbuotojams – 

pavyzdžiui apie darbo organizavimą, darbo sezoniškumą, darbo sąlygas, būtinas apsaugos 

priemones ir kt.  

Stebėjimas. Specialistas, stebėdamas darbo atlikimo eigą, renka informaciją apie darbo 

vietos ir darbinės veiklos keliamus reikalavimus regėjimo negalią turinčiam darbuotojui, kokių 

psichosocialinių ir/ar fizinių savybių reikalauja konkreti darbinė veikla, kokiais ypatumais 

pasižymi darbinė aplinka, kaip patekti į darbo vietą, koks apšvietimas, triukšmas, dulkės, ar toje 

darbo aplinkoje yra judančių mechanizmų, kokie darbo vietos pritaikymai būtini ir pan. Šis 

tyrimo metodas padeda surinkti tokią informaciją apie darbo vietos keliamus reikalavimus, 

kurios nėra jokiose instrukcijose, be to stebint darbo procesą galima įvertinti ne tik pačius 

reikalavimus, bet ir jų dydį. „Labai svarbu žinoti, koks darbuotojas darbą atlieka, nes tą patį 

darbą atliekant patyrusiam darbuotojui atrodo, kad pvz. smulkiosios motorikos reikalavimai, 
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keliami darbinės veiklos yra žymiai mažesni, nei iš tikrųjų yra. Todėl norint teisingai įvertinti 

reikalavimus, būtina sugretinti bent dviejų darbuotojų atliekamą tą patį darbą.“ [24]. 

Apklausa. Vadovo, kolegos ar kolegų apklausa apie darbo vietos/ darbo proceso 

keliamus reikalavimus užtikrina tikslesnį įvertinimą. Šio tyrimo metu galima įvertinti tokius 

darbinės veiklos aspektus, kurių neįmanoma sužinoti iš rašytinės informacijos ar stebėjimo metu 

– pavyzdžiui apie darbo santykius, psichologinį klimatą, kaip žiūrima į neįgalų asmenį arba apie 

įvairius nukrypimus nuo reikalavimų. Naudojant šį tyrimo metodą būtina kuo labiau atsiriboti 

nuo subjektyvios kalbančiojo ar paties vertintojo įtakos. 

Matavimai darbo vietoje. Norint tinkamai įvertinti darbo vietos keliamus reikalavimus 

regėjimo negalią turinčių asmenų gebėjimams, ypač svarbūs yra tokie parametrai kaip 

apšvietimo intensyvumas, taip pat triukšmo lygis ir pan. Šie parametrai yra įvertinami atliekant 

matavimus darbo vietoje.   

Specialistas, atlikęs reikalavimų tyrimą ir vadovaudamasis standartizuotų metodų ar kitų, 

moksliniais tyrimais paremtų diagnostinių priemonių reikalavimais, juos apibendrina, įvertina jų 

dydį ir dokumentuoja atitinkamuose formuliaruose, šiuo atveju yra sudaromas reikalavimų 

profilis, kuriame reikalavimų bei jų dydžių vertinimo skalė suskirstyta į 5 pakopas, kurių 

reikšmės yra šios: 

0 - reikalavimų nekeliama 

1 – labai maži reikalavimai 

2 – maži reikalavimai 

3 – vidutiniai reikalavimai 

4 – aukšti reikalavimai 

Šios skalės gradacija yra paremta Normalaus pasiskirstymo kriterijais. Tai reiškia, kad 

išeities taškas yra vidutiniai reikalavimai, kurie atitinka įprastinius darbo vietos reikalavimus. 

Atsižvelgiant į profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tikslinės grupės poreikius bei siekiant 

optimizuoti įvertinimo procesą, rekomenduojama vertinimo skalę labiau diferencijuoti žemesnių 

reikalavimų srityje. Aukštesnių reikalavimų vertinimo srityje pakanka vienos pakopos (4 – aukšti 

reikalavimai), nes šio intervalo reikalavimai nėra profesinės reabilitacijos paslaugų objektas. 

Kiekviena profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, atliekanti profesinių 

gebėjimų įvertinimą, gali naudoti ir kitą vertinimo sistemą, tačiau svarbu, kad šis vertinimas būtų 

atliekamas taikant standartizuotas priemones ar kitus diagnostinius metodus, kurie yra grįsti 

moksliniais tyrimais, tokiu būdu užtikrinant vertinimo objektyvumą, patikimumą bei validumą. 

Reikalaujamos savybės/gebėjimai. Norint įvertinti būsimos profesijos/darbinės veiklos 

ir/ar konkrečios darbo vietos keliamus reikalavimus asmens psichosocialiniams profesiniams 
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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 įtakoja šių savybių reikalavimus 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 (detalesnė šių savybių analizė bus aprašyta nagrinėjant asmens gebėjimų vertinimo 

procesą): 

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, pavyzdžiui, vertinant profesijos/darbo vietos keliamą 

reikalavimą asmens regėjimo savybei, naudojamas apibrėžimas: 

Tai reikalavimas priimti informaciją optiniu būdu. Šiuo atveju yra svarbūs taip pat ir 

reikalavimai, keliami tokioms dalinėms funkcijoms kaip: regėjimo aštrumas arti ir toli, regėjimo 

laukas, erdvinis regėjimas, chromatopsija ir prieblandinis regėjimas [15]. 

Vertinant asmens regėjimo savybę, naudojamas identiškas apibrėžimas: 

Funkcinis 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 

[15]. 

Pildoma dokumentacija:  

1. Darbo vietos įvertinimo planas ( 1 priedas). 

2. Reikalavimų profilis.  

Taikomi metodai:  

1.Standartizuoti metodai (pvz.: IMBA, MELBA); 

2. Pokalbis/interviu; 

3. Stebėjimas darbo vietoje; 

4. Rašytinių dokumentų analizė. 
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3. Asmens funkcinės būklės įvertinimas 

Tikslas: Įvertinti asmens funkcinę būklę, siekiant nustatyti galimybes ir apribojimus 

dirbti darbą, parengti rekomendacijas dėl tinkamos mokymosi ir darbo vietos, paskirti skirtingas 

poveikio priemones profesinių gebėjimų atkūrimui ir/ ar lavinimui.  

Specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas. 

Trukmė: iki 1 val. 

Eiga: FMR gydytojas, atlikdamas apžiūrą ir stebėdamas klientą, pateikdamas klausimus 

regos negalią turinčiam asmeniui, įvertina asmens funkcinę būklę ir užpildo „Kliento apžiūros 

lapą“ (2 priedas). Remdamasis medicininiais kriterijais, FMR gydytojas parengia išvadas apie 

asmens funkcinę būklę, jo galimybes bei apribojimus mokytis dominančios ar pasirinktos 

profesijos ir/ar dirbti konkretų darbą, rekomendacijas dėl darbo pobūdžio, darbo dienos trukmės, 

ne tik darbo vietoje, bet ir profesinės reabilitacijos metu. Taip pat yra parengiamos 

rekomendacijos dėl tolesnių specialistų veiksmų profesinių gebėjimų įvertinimo bei atkūrimo 

etapuose ir kt.   

Pildoma dokumentacija:  

1. Kliento apžiūros lapas (2 priedas); 

2. Kliento užsiėmimų tvarkaraštis (3 priedas). 

3. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (4 priedas); 

Taikomi metodai:  

1. Asmens apžiūra; 

2. Interviu; 

3. Stebėjimas;  

4. Rašytinių dokumentų analizė.  

Atlikus asmens funkcinės būklės įvertinimą, FMR gydytojas užpildo Specialistų 

komandos išvados apie kliento darbingumą (4 priedas), asmeniui sudaromas „Kliento užsiėmimų 

tvarkaraštis“ (3 priedas), kuriame kiekvienas specialistas pažymi paslaugos suteikimo datą ir 

laiką. Neregiams naudojama paprastesnė dokumento forma, leidžianti informaciją klientui 

perskaityti naudojant kompiuterinę įgarsinimo programą „Jaws for Windows“. 

 

4. Funkcinio regėjimo įvertinimas 

Tikslas: įvertinti funkcinio regėjimo funkcijas. 

Specialistai: tiflopedagogas. 

Trukmė: 2 val. – silpnaregiams, 4 val. – akliesiems.  
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Eiga: funkcinio regėjimo įvertinimo metu vertinamas regos negalią turinčio asmens 

gebėjimas informaciją priimti optiniu būdu. Vertinamos šios savybės:  reakcija į bet kokį šviesos 

šaltinį, šviesos šaltinio lokalizavimas, regėjimo aštrumas (arti), regėjimo aštrumas (toli), erdvinis 

regėjimas, regėjimo laukas, spalvų skyrimas, prieblandinis.  

Vertinama reakcija į šviesą. Specialistas rodo klientui įvarius daiktus ir prašo pasakyti, ar 

jis juos mato, ar ne. Specialistas stebi klientą ir viską užrašo Asmens funkcinio regėjimo 

vertinimo lape (5 priedas), kuriame pateikiamos visos kitos išvados ir pastebėjimai, atliekant 

funkcinį regos įvertinimą. Reakcijos į šviesą vertinimo metu tiflopedagogas smulkiai aprašo, ar 

klientas mato šviesos šaltinį - langą, lempas lubose, stalinę lempą, kada jį mato, kiek tai padeda 

orientuotis artimoje ir tolesnėje aplinkoje ir pan. Įvertinama, ar klientas žiūri į šviesą, ar ji jį 

vargina ir klientas stengiasi atsisėsti šešėlyje, ar klientas spaudo/trina akis, kreipia galvą į šoną, 

norėdamas ką nors įžiūrėti. Taip pat įvertinamas erdvės tyrimas – stebima, ar klientas erdvę tiria 

dažniausia pirštais ir rankomis, ar didesnį dėmesį skiria garsams. Įvertinama, ar asmuo neturi 

šviesos baimės, t.y. per daug reaguoja į šviesą. 

Vertinamas regėjimo aštrumas (arti/toli). Regėjimo aštrumas, būdingas daugeliui 

žmonių, sugebėjimas skirti daikto detale laikomas normaliu, kai jis yra lygus vienetui (V = 1,0). 

Regos aštrumas gali būti tiriamas iš arti ir iš toli. Regos aštrumui tirti naudojamos lentelės, 

kuriose yra keletas eilių ženklų (raidžių, skaičių, žiedų su spraga, daiktų piešinių ir kt.). Ženklai 

regai tirti vadinami optotipais.  

Vertinamas regos aštrumo patikrinimas iš toli. Regėjimo aštrumą galima patikrinti 

naudojantis internete pateikta lentele su Landolto žiedais
7
 arba atsisiuntus ir išspausdinus lentelę 

spausdintuvu arba lentelę nusipirkus medicinos reikmenų parduotuvėje. Pradžioje yra 

patikrinama viena akis (geriau pradėti tikrinti nuo dešinės akies). Kita akis tuo metu turi būti kuo 

nors (pvz. delnu) gerai uždengta. Tokiu pat principu reikia patikrinti ir kitą akį. Jei iš to paties 

atstumo klientas gerai mato penktos eilės ženklus - jo regėjimo aštrumas yra 0,5, jei tik pirmos 

eilės - tik 0,1. Kiekvienos sekančios eilutės ženklų dydis palyginti su prieš ją esančia prilygsta 

regos aštrumo skirtumui, kuris lygus 0,1. Išspausdinta lentelė yra apskaičiuota žiūrėjimui iš 3 

metrų. Pastaba: pirkta lentelė yra pritaikyta žiūrėti iš 5 metrų. 

Regos aštrumo patikrinimas iš arti. Vertinimo metu būtina patikrinti ir aprašyti, ar 

klientas gali perskaityti informaciją laikraštyje (be pagalbinių priemonių, su pagalbinėmis 

priemonėmis, su didinamosiomis priemonėmis), įvertinti, kokiu šriftu ir kokio dydžio raidės 

geriausiai matomos. Gali būti pateikiama lentelė su ortotipais, sukurta žiūrėjimui iš arti, bet, jos 

                                                 
7
 http://akis.lass.lt/test/testreg.htm  
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neturint, gali būti pateikiamas spausdinto teksto pavyzdys (A4 formato dydžio), kuriame yra po 

keletą žodžių atspausdintų įvairaus dydžio šriftu ir keleto dydžių raidėmis (pvz.-„arial 12, 14 , 

16,18,20“,“verdana 12,14,16,18,20“, times new roman 12,14,16,18,20“) pavyzdys pridedamas (5 

priedas). Lape klientas turi išrinkti jam lengviausiai perskaitomą šrifto eilutę. Tikrinama, ar 

klientas gali perskaityti tekstą kompiuterio ekrane – yra specialių lentelių su ortotipais pateiktų 

internete, laisvai prieinamų adresu: http://akis.lass.lt/test/testreg.htm, kur yra aprašymas kaip tą 

tyrimą daryti. Arba galima tiesiog kliento paprašyti (jei jis jau gerai moka naudotis kompiuteriu), 

kad jis parodytų kokiu šriftu ir kokio dydžio raidės jam geriausiai matomos, kokiam fone jam 

lengviausia skaityti (baltame juodos raidės, juodame baltos, juodame geltonos ir pan.). 

Vertinamas erdvinis regėjimas, regėjimo laukas. Šioms savybėms įvertinti gali būti 

atliekamas tinklainės centrinės srities tyrimas: Amslerio tinklelis
8
 (5 priedas) naudojamas 

centrinės srities (geltonosios dėmės) tinklainėje tyrimui, ankstyvam tinklainės ligų suradimui. 

Akys tiriamos atskirai. Jei žiūrint į tinklelį iš 40 cm į viduryje esantį tašką matomos nelygios ar 

banguotos linijos, pastebimos dėmės ar vietos kur tinklelio visiškai nebelieka - būtina kreiptis į 

akių gydytoją.  

Taip pat yra vertinamas kliento su judėjimu susijęs elgesys – stebėdamas kliento judesius, 

specialistas įvertina, ar klientas eidamas naudojasi/nesinaudoja baltąja lazdele, viršutiniu, 

apatiniu kūno apsaugos būdu,  ar erdvėje juda be problemų ir greitai, eidamas naudojasi išlikusiu 

regėjimo likučiu, lytėjimu, klausa,  ar jo judesiai sklandus nenukrypsta nuo trasos, geba išvengti 

kliūčių dar jų nepalietęs, ar kitu regėjimo nereikalaujančiu būdu jas nustatęs, ar velka kojas, daro 

klaidingus žingsnius, vaikšto nuleidęs galvą, kliūva už kliūčių, esančių galvos aukštyje, 

juosmenys lygyje, kelių aukštyje ir žemiau, eina palydovui iš dešinės, ar iš kairės pusės.  

Vertinamas gylio, atstumo artimoje aplinkoje pojutis. šiuo atveju yra vertinama, ar 

klientas gali pilti skysčius į /iš talpos, ar geba rasti daiktus, kai jie padėti vienas už kito, vienas 

šalia kito, įdėti vienas į kitą. Šiam vertinimui atlikti galima pasiūlyti pažaisti vaikišką žaidimą – 

skaitliukus „mano draugas“
9
. Tai dėklas su įvairaus ilgio lazdelėm ir 36 įvairių spalvų karoliukai. 

Naudojamas dėklas su 4 vienodo ilgio lazdelėm, ant kurių reikia suverti tam tikros spalvos 

karoliukus. Stebima kaip klientas įstato lazdeles į padėklą, kaip suranda karoliukus, kaip deda 

juos ant lazdelių. Tinka bet koks panašus žaidimas, kur reikalingi kliento regėjimo gebėjimai.  

Taip pat klientui gali būti tiesiog pasiūloma pasigaminti arbatos /kavos ir stebima: ar 

sunku surasti puodelius, arbatinuką, pilti skysčius (šaltus, karštus). Tiflopedagogas stebi klientą 

ir Asmens funkcinio regėjimo vertinimo lape (5 priedas) užrašo pastabas apie tai, kaip greitai ir 

                                                 
8
 www.amsltest.pdf.http://akis.lass.lt/test/testamsl.htm  

9
 http://www.gudragalvis.lt/prekes-aprasymas/000149.html  
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tiksliai klientas randa reikiamas priemones, kaip jų ieško aplinkoje, ar pastebi daiktus esančius 

vieną už kito, ar naudojasi ieškodamas rega, lytėjimu, klausa ir  kt. 

Vertinamas spalvų skyrimas. Vertinimo metu analizuojama, ar kaip klientas reaguoja ir 

atpažįsta spalvas, užfiksuojama, kokias spalvas skiria, kurių neskiria. Svarbu atkreipti dėmesį į 

raudonos spalvos atpažinimą, skyrimą. Tam yra specialūs testai. Ishihara spalvų testas - vienas 

populiariausių pseudoizochromatinių plokštelių testų, sudarytas iš 16, 24 ar 36 paveikslėlių. 

Pseudoizochromatinės plokštelės yra skirtos naudoti pagrinde įgimtiems spalvų suvokimo 

defektams nustatyti. Pačios plokštelės teste yra kelių tipų: transformacijos plokštelės, kuriose 

žmogus su sutrikusia spalvine rega matys vienokį objektą, o su normalia rega - kitokį;   

„išnykstančios“ plokštelės, kai sutrikusios spalvų juslės žmogus nemato jokio objekto, kurį 

laisvai pamato normalios regos žmogus; plokštelės, kuriose normalios regos asmuo nemato 

nieko, o sutrikusios regos mato tam tikrą figūrą; diagnostinės plokštelės, kuriose figūra 

nematoma tik esant konkrečiam defekto tipui. Ishihara spalvų testas skirtas nustatyti 

raudonos/žalios spalvos suvokimo sutrikimui. Paveikslėliuose yra pavaizduoti arabiški skaičiai ar 

besirangančios figūros. Klientai, kurie negali pažinti skaičių, gali pirštu vesti besirangančią 

figūrą. Pirmasis paveikslėlis yra kontrolinis ir matomas visiems, nepriklausomai nuo spalvų 

juslės suvokimo. Priklausomai nuo teste esančių paveikslėlių skaičiaus bei neteisingai nurodytų 

atsakymų sprendžiama apie spalvų juslę.  

Atliekant spalvų skyrimo vertinimą, galima pasinaudoti ir turima technika, pavyzdžiui – 

kompiuterio programomis arba specialiais prietaisais, kuriuose yra galimybė keisti spalvas 

(teksto, fono): „freedom scientific topaz“, „cicero“ , bei žaidimu „mano draugas (žr. Gylio, 

atstumo artimoje aplinkoje pojučio vertinimo paslaugą)“. 

Vertinamas prieblandinis regėjimas. Šio vertinimo metu svarbu yra išsiaiškinti kliento 

apakinimo galimybes (pvz., pereinant iš ryškiai apšviestos vietos į prieblandoje esančias 

patalpas), orientaciją lauke esant saulėtai dienai ir vakare temstant. Tai galima ištirti stebint 

klientą arba jį tiesiog apklausiant. Dažniausiai klientai sugeba apibūdinti šią problemą. 

Regos įvertinimui klientas atlieka dar keletą užduočių: 

1. Pasiūloma parašyti prašymą ranka, kompiuteriu. 

2. Praktiškai patikrinama ar gali atskirti banknotus. 

3. Sudaromos sąlygos patikrinti ar skaito informaciją, rašo, tik parašytą Brailio raštu. 

4. Ar gali įverti siūlą į adatą. Šio tyrimo metu stebima kaip klientas ieško ant stalo esančių 

adatos, siūlo; ar pasinaudoja papildomu šviesos šaltiniu, padidinamosiomis priemonėmis 

ir kt.. 

5. Naudojasi įgarsinimo programa (savo telefone, PC, kitur)  
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6. Naudojasi Brailio rašto mašinėle  

7. Pokalbio metu specialistas teiraujasi kliento ar, jo manymu, yra sunku išėjus iš namų – ar 

gali surasti rašytinę informaciją banke, pašte, poliklinikoje, pastebėti autobuso / 

troleibuso numerį, kita. 

8. Pokalbio metu tiflopedagogas stebi kliento veiksmus: ar galvą lenkia į šalį, galvą atstato į 

priekį, žvairuoja, ar yra pastebimas kitas su kūno laikysena susijęs elgesys. 

 

Baigęs įvertinimą tiflopedagogas pateikia informaciją apie:  

 išlikusį regėjimo likutį;  

 labiausiai tinkamą žiūrėjimo atstumą, kitaip tariant, atstumą, iš kurio klientas 

geriausia pastebi regėjimo veiksnius;  

 asmeniui rodomų regėjimo objektų dydį (kada asmuo geriausia juos pastebi);  

 pirmenybę akiai/kuria akimi klientas naudojasi geriau (ar kuria nesinaudoja visai);  

 reikalingo apšvietimo poreikį (koks apšvietimas labiausiai skatina naudotis 

regėjimu);  

 spalvas, kurioms asmuo teikia pirmenybę, spalvos, kurių jis nemato;  

 ar pažinimo procese vyrauja kuri nors juslė;  

 tikslingą tam tikrą galvos padėtį, padedančią geriau matyti;  

 regėjimo aštrumo į tolį ir iš arti apytikrį funkcionalumą (daiktų 

ieškojimas/skenavimas, judėjimas veiksnio link arba jo siekimas, regėjimo lauko aprašymas ir 

kiti pastebėti ypatumai). 

Pildoma dokumentacija:  

1. Asmens funkcinio regėjimo įvertinimo lapas (5 priedas); 

2. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (4 priedas); 

Taikomi metodai:  

1. Specialūs testai (pvz.: lentelė su landolto žiedais, Ishihara spalvų testas, Amslerio 

tinklelis), 

2. Stebėjimas, 

3. Pokalbis,  

4. Gautų duomenų analizė. 

 

5. Asmens socialinė apklausa  

Tikslas: surinkti informaciją, siekiant įvertinti kliento socialinę situaciją.  
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Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Trukmė: 1-2 val.  

Eiga: prieš pradedant bendrauti su regos negalią turinčiu asmeniu specialistas turi 

prisistatyti ir supažindinti su supančia aplinka (neregiams svarbu visą supančią aplinką 

verbalizuoti, tai yra, pvz., nurodyti, kur reikėtų sėstis (pvz., „kėdė Jums iš dešinės“), papasakoti 

apie fizines kliūtis aplinkoje). Socialinis darbuotojas pokalbio su klientu metu surenka 

informaciją apie asmens socialinę situaciją ir užpildo „Kliento socialinės apklausos anketą“ (6 

priedas), kurioje pateikiami pagrindiniai asmens duomenys, susiję su jo socialine aplinka 

(šeimyninė, finansinė padėtis, informacija apie būsto pritaikymo poreikį bei kitas socialines 

lengvatas ir pan.). Bendraujant su regos negalią turinčiu asmeniu nereikėtų vengti tokių žodžių 

kaip „žiūrėkite“, „matai“ ir pan. Pokalbio su asmeniu metu yra stebima, kaip asmuo bendrauja, ar 

sugeba sukaupti dėmesį, kaip sugeba palaikyti pokalbį, ar asmuo yra savarankiškas, pasitiki savo 

jėgomis, stebimas elgesys nepažįstamoje aplinkoje.  

Po asmens socialinės apklausos svarbu palydėti asmenį su regos negalia į kitą užsiėmimo 

ar poilsio vietą arba aiškiai nurodyti kaip iki jos nueiti (pvz., eikite iki turėklų pabaigos ir tuomet 

pasukite į dešinę). 

Apklausos metu surinkta informacija yra aptariama specialistų komandinio aptarimo 

metu ir yra vienu iš informacijos šaltinių vertinant asmens profesinius gebėjimus bei planuojant 

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

Pildoma dokumentacija:   

1. Kliento socialinės apklausos anketa (6 priedas); 

2. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (4 priedas); 

Taikomi metodai:  

1. Apklausa; 

2. Pokalbis; 

3. Stebėjimas. 

 

6. Įsidarbinimo galimybių įvertinimas 

Tikslas: surinkti informaciją ir įvertinti kliento įsidarbinimo galimybes.  

Specialistai: įdarbinimo vadybininkas. 

Trukmė: 1 val.  

Eiga: įdarbinimo vadybininkas pokalbio su klientu metu užpildo „Įdarbinimo sektoriaus 

kliento anketą“ (7 priedas), kurioje pateikiami pagrindiniai kliento duomenys apie jo 
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išsilavinimą, darbo patirtį, darbo netekimo priežastis bei įvertinami asmens profesiniai polinkiai 

bei pageidavimai, jo lūkesčiai, susiję su jo būsima darbine veikla. 

Apklausos metu surinkta informacija aptariama specialistų komandinio aptarimo metu 

yra papildomas informacijos šaltinis vertinant asmens profesinius gebėjimus. 

Pildoma dokumentacija: 

1. Įdarbinimo sektoriaus kliento anketa (7 priedas); 

2. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (4 priedas); 

Taikomi metodai:  

1. Pokalbis 

2. Apklausa; 

3. Stebėjimas; 

4. Rašytinių dokumentų analizė. 

 

7. Orientacijos ir mobilumo gebėjimų įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmenų, turinčių regos negalią, gebėjimą orientuotis erdvėje, 

savarankiškai judėti iš vienos vietos į kitą ir įveikti kliūtis, naudotis techninės pagalbos 

priemonėmis. 

Specialistai: tiflopedagogas. 

Trukmė: 2 val. – silpnaregiams, 4 val. – akliesiems.  

Eiga: Tiflopedagogas įvertina asmenų, turinčių regos negalią, gebėjimą orientuotis 

erdvėje, nežinomoje aplinkoje, naudoti regėjimo likutį orientuojantis aplinkoje, savarankiškai 

judėti iš vienos vietos į kitą, įveikti kliūtis nežinomoje aplinkoje, naudotis techninės pagalbos 

priemonėmis (Baltąja lazdele, navigacijos sistemomis ir pan.) ir užpildo Tiflopedagogo 

vertinimo lapą (8 priedas).  

Remiantis įvertinimo rezultatais parengiamos išvados ir rekomendacijos dėl galimybės 

mokytis/dirbti pagal pasirinktą profesiją/esamą darbą, dėl darbo pobūdžio bei sąlygų, 

reabilitacijos tikslų ir uždavinių bei dėl profesinės reabilitacijos programos sudarymo galimybių 

bei apribojimų, techninės pagalbos priemonių poreikio ir kt. Atsižvelgus į išvadas, sudaroma 

Orientacijos ir mobilumo gebėjimų atkūrimo programa. 

Pildoma dokumentacija:  

1. Tiflopedagogo vertinimo lapas (8 priedas); 

2. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (4 priedas); 

Taikomi metodai:  

1. Rašytinių dokumentų analizė; 
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2. Stebėjimas ir praktinis išbandymas; 

3. Pokalbis; 

Naudojama įranga ir priemonės: Baltoji lazdelė. 

 

8. Skaitymo, rašymo Brailio raštu gebėjimų įvertinimas 

Tikslas: įvertinti aklo asmens žinias apie Brailio raštą bei jo gebėjimą skaityti ir rašyti 

Brailio raštu. 

Specialistai: tiflopedagogas/Brailio rašto mokytojas arba specialią kvalifikaciją, turintis 

specalistas. 

Trukmė: 4 val. – akliesiems.  

Eiga: tiflopedagogas, Brailio rašto specialistas vertina asmens žinias apie Brailio raštą bei 

jo gebėjimą skaityti ir rašyti Brailio raštu. Vertinimo metu panaudojant asmens lytėjimo 

gebėjimus pirmiausia yra vertinami asmens gebėjimai skaityti Brailio raštu. Jei asmuo atpažįsta 

tekstą Brailio rašmenimis, specialistas vertina jo gebėjimą rašyti Brailio raštu. Vertinant šį 

gebėjimą yra įvertinamas ir asmens gebėjimas naudotis pagalbinėmis techninėmis priemonėmis – 

Brailio mašinėle, kompiuteriu. Vertinimo metu gautos išvados dokumentuojamos Tiflopedagogo 

vertinimo lape (8 priedas). Įvertinus šiuos gebėjimus, tiflopedagogas taip pat pateikia išvadas ir 

rekomendacijas dėl šių gebėjimų lavinimo ir atkūrimo veiksmų.  

Pildoma dokumentacija:  

1. Tiflopedagogo vertinimo lapas (8 priedas); 

2. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (4 priedas); 

Taikomi metodai:  

1. Praktinis išbandymas 

2. Stebėjimas 

3. Pokalbis 

Naudojama įranga ir priemonės: Brailio rašto mašinėlė, kompiuterinė įranga. 

 

9. Logoterapinis (kalbėjimo įgūdžių) įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmens kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos gebėjimus, 

atsižvelgdamas į specifiškumą, kuris būdingas asmenims, turintiems regos negalią.  

Specialistai: logoterapeutas 

Trukmė: 2 val.  

Eiga: Logoterapeutas pagal poreikį ir atsižvelgdamas į regos negalios pobūdį, vertina 

kliento kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos gebėjimus, reikalingus pasirinktai/dominančiai 
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profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ ar tinkamai atlikti būsimą darbą bei parengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl asmens kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir lavinimo logoterapinio poveikio priemonėmis. Yra žinoma, kad kalbėjimo, kalbos, 

balso ir komunikacijos sutrikimai neturi tiesioginio ryšio su regos sutrikimais, o yra centrinio ar 

periferinio kalbos mechanizmo pažeidimo padarinys. Dėl regos sutrikimo (esant silpnaregystei ar 

aklumui), kalbinis bendravimas nesutrinka, tai yra nesutrinka kalbėjimo, kalbos, balso ir 

komunikaciniai gebėjimai. Tačiau dėl regos recepcijos sutrikimo ar stokos šis procesas gali turėti 

kitokį atspalvį. Sutrikus regai visiškai ar iš dalies gali sutrikti regimieji vaizdiniai, todėl akliesiems 

yra sunkiau išmokti artikuliuoti kalbos garsus, nes atskiri kalbos garsai ištariami kalbos organams 

užimant tam tikrą padėtį ar įvairiai judant. Akliesiems to išmokti tenka daugiau teoriškai, o ne 

praktiškai pamėgdžiojant kito kalbą. Todėl, tolesnis logoterapeuto darbas (po pirminio įvertinimo) 

su klientu planuojamas pagal kalbos sutrikimo grupę.  

Pildoma dokumentacija: 

1. Kalbos tyrimo lentelė (9 priedas); 

2. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (4 priedas); 

Taikomi metodai: 

1. Testai:  

 Kalbos tyrimo lentelė, pirminiam įvertinimui; 

 Kalbos balso įvertinimo lentelė, esant balso sutrikimui
10

; 

 Dizartrijos įvertinimo skalė, pagal J.Robertson metodiką
11

; 

 Kalbos kortelė Nr.1, esant fonetiniam kalbėjimo sutrikimui
12

. 

2. Pokalbis. Pirminis neformalus pokalbis su klientu yra labai svarbus, siekiant 

užmegsti kontaktą su klientu, pagrįstą abipusiu pasitikėjimu. Pirminio neformalaus pokalbio 

metu atsiskleidžia kliento interesai, motyvacija profesinei reabilitacijai, galima pastebėti esamą 

kalbos sutrikimą. Pirminis pokalbis neturėtų būti ilgas. Jo metu galėtų būti peteikiami paprasti 

klausimai: Kaip sekasi? Kaip jaučiatės? Ar viskas patinka? Kas nepatinka? Su kuo gyventate? Ar 

jau turite su kuo pabendrauti? Ir panašiai. Pokalbis turėtų būti ramus, draugiškas ir šiltas.  

3. Stebėjimas. Pirminis kliento pastebėjimas yra labai svarbus, kurio metu galima 

pamatyti kliento elgesį, jo savarankiškumą, siekiant pajusti ir suprasti, kiek klientui reikia 

pagalbos. Viso tolesnio vertinimo bei tolesnio darbo metu vyksta nežymus kliento stebėjimas, 

kuris padeda suprasti kliento nuotaikas, jo darbingumą ir pan. 

                                                 
10

 G. Drąsutienė. Tausokime kalbos balsą, p. 23. - Kaunas, 2006. 
11

 V. Baracevičienė. Nežymi dizartija, p. 53. – Šiauliai, 2006. 
12

 www.smm.lt.  
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4. Praktinės užduotys. Praktinės užduotys pateikiamos jas iš anksto parengus, kurios 

yra numatytos kalbos tyrime, jas pritaikant klientui, turinčiam regos negalią.  

Naudojama įranga ir priemonės: 

 reguliuojamo aukščio nekaistanti stalinė lempa, 

 rašomasis stalas, kėdės (pagal galimybę matiniu paviršiumi); 

 priemonės reikalingos silpnaregiams: tekstams didinti įvairios lupos (didinančios 

nuo 2 iki 10 kartų), lempos apšviečiančios tekstą arba eilutę, elektroninė lupa, didinimo folijos, 

kopijuoklis, didinimo aparatas; kompiuteris, su didesniu ekrano vaizduokliu, tekstą ir vaizdą 

kompiuteryje didinanti programa; 

 kitos priemonės, padedančios silpnaregiui geriau matyti: įvairių spalvų 

filtruojamieji lapai, paryškinantys tekstą, spalvotas popierius rašymui, kontrastui gauti; 

 priemonės, reikalingos neregiams: kalbos sintezatorius, programa ekrano vaizdą 

nuskaitanti į kompiuterį, Brailio eilutė, elektroninė knygutė, spausdintuvas Brailio raštu, 

spausdintuvas spausdinti plokščiuoju raštu, popierius spausdinti Brailio raštu, aparatas medžiagai 

ruošti iškiliuoju raštu, kapsulinis popierius. 

 

10. Psichologinis įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmens psichoemocinę būklę, detaliau ištirti dėl regos negalios 

sutrikusias bei jas kompensuojančias kognityvines funkcijas, išsiaiškinti psichologinio pobūdžio 

trukdžius profesinei veiklai.  

Specialistai: psichologas. 

Trukmė: 2-5 val.  

Eiga: psichologas, atsižvelgdamas į regos sutrikimo lapsnį, t.y. silpnaregystę ar aklumą, 

taikydamas psichologinius testus, adaptuotas vertinimo užduotis, stebėjimo ir pokalbio metodus, 

įvertina dėl regos negalios sutrikusias bei jas kompensuojančias kognityvines savybes, asmens 

psichoemocinę būklę bei išsiaiškina psichologinio pobūdžio trukdžius profesinei veiklai 

(emocines ir asmenybės problemas).  

 Silpnaregiams vertinamos sritys:  

 Kognityviniai gebėjimai: išmokimo/atminties gebėjimai (trumpalaikė, ilgalaikė, 

asociacinė atmintis, įsiminimo procesas; regimoji ir girdimoji atmintis), darbo planavimo, 

mąstymo gebėjimai, dėmesio koncentracija ir kitos dėmesio funkcijos. Taikomi testai, 

standartizuotos, adaptuotos užduotys (10 priedas) 
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 Kliento psichoemocinė būklė, remiantis stebėjimo, pokalbio, klausimynų 

duomenimis (žr. skyrių 10. Taikomi metodai ir priemonės). Siekiama išsiaiškinti emocinio 

pobūdžio trukdžius profsinei veiklai.  

 Asmenims, turintiems mokymosi sunkumų, vertinami asmens intelektiniai 

gebėjimai ar verbaliniai intelektiniai gebėjimai. Taikomi standartizuoti metodai (WASI ir WAIS-

III metodikos) (žr. skyrių 10. Taikomi metodai ir priemonės). 

 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 10. Taikomi metodai ir 

priemonės). 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė silpnaregiams – 3 val. 

 

 Neregiams  vertinamos sritys:  

 Kognityviniai gebėjimai: girdimasis suvokimas, girdimasis dėmesys, girdimoji 

atmintis, mąstymas, erdvinis suvokimas ir atmintis, erdvinis mąstymas, darbo planavimo, 

verbaliniai gebėjimai (testai, standartizuotos užduotys, adaptuotos užduotys) (10 priedas). 

 Kliento psichoemocinė būklė, remiantis stebėjimo, pokalbio, klausimynų 

duomenimis (žr. skyrių 10. Taikomi metodai ir priemonės). Siekiama išsiaiškinti emocinio 

pobūdžio trukdžius profsinei veiklai. 

 Asmenims, turintiems mokymosi sunkumų, vertinami asmens verbaliniai 

intelektiniai gebėjimai. Taikomi verbalinių gebėjimų standartizuoti subtestai (WASI ir WAIS-III 

metodikos) (žr. skyrių 10. Taikomi metodai ir priemonės). 

 Identifikuojant dėl asmenybės problemų kylančius profesinės veiklos trukdžius, 

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

NEO PI-R, MMPI, projekciniai (pasakojimo) metodai, pvz.: Nebaigtų sakinių metodas) (žr. 

skyrių 10. Taikomi metodai ir priemonės). 

Vidutinė paslaugos teikimo trukmė neregiams – 5 val. 

Remiantis psichodiagnostinių tyrimų duomenimis, stebėjimo ir pokalbio metu gauta 

informacija, formuluojamos išvados ir rekomendacijos dėl asmens darbingumo ir 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.  

 

Pildoma dokumentacija:  
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1. Gebėjimų profilis. 

2. Psichologo konsultacijų lapas (10 priedas)  

3. Taikomų psichologinių testų vertinimo formos.  

4. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (4 priedas). 

Taikomi metodai:  

1. Kognityvinių gebėjimo įvertinimo testai (žr. skyrių 10. Taikomi metodai ir 

priemonės);  

2. Standartizuotos, adaptuotos kognityvinių gebėjimų įvertinimo užduotys (žr. skyrių 

10. Taikomi metodai ir priemonės);  

3. Emocinės būklės įvertinimo klausimynai (pvz.: HAD skalė, Becko depresijos 

skalė) (žr. skyrių 10. Taikomi metodai ir priemonės).  

4. Pokalbis, skirtas informacijos apie emocines, asmenybės ir kitas psichologinio 

pobūdžio problemas gavimui; 

5. Stebėjimas, skirtas elgesio, kūno kalbos, asmens išorinių reakcijų stebėjimui, 

siekiant gauti papildomos informacijos apie asmens psichoemocinę būklę, psichosocialines 

savybes bei galimas psichologinio pobūdžio problemas.  

6. Asmenybės klausimynai (pvz.: NEO PI-R, NEO-FFI, MMPI ir kt.); 

7. Adaptuoti intelekto įvertinimo testai (pvz.: WASI, WAIS-III); 

8. Projekciniai metodai (pvz.: H-T-P, Nebaigtų sakinių metodas); 

9. Kompiuterinė kognityvinių gebėjimų įvertinimo/lavinimo programa. (pvz.: 

Cogpack, Rehab).  

Pastaba: Taikant kompiuterines užduotis asmenims su regos negalia, reikalingas 

pritaikymas, pvz.: ne visos Cogpac užduotys yra tinkamos. Silpnaregiams patogu vaizdo 

didinimo ir kontrasto nustatymui naudoti Windows nustatymus, dalį užduočių galima taikyti su 

kompiuterine išdidinimo programa (pvz.: Magic); neregiams reikalinga pagalba pateikiant 

užduotį, fiksuojant atsakymus programoje. 

 

11. Profesijos / darbo vietos reikalavimų profilio sudarymas 

Tikslas: Žiūrėti 2 paslaugą (p. 62). 

 

12. Psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus (žr. 2 Lentelę, p. 25).  



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

 

81 

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

 

Specialistai: socialiniai darbuotojai, psichologai, neįgaliųjų reabilitologas, ergoterapeutai 

ar kiti specialistai. Specialistai, taikantys standartizuotus metodus privalo turėti šių metodų 

taikymo licencijas. 

Trukmė: iki 5 val.  

Eiga: specialistai, taikydami standartizuotus profesinių gebėjimų įvertinimo metodus  ar 

kitus metodus (pokalbį, stebėjimą, psichologionius testus, praktines užduotis) bei atsižvelgdami į 

dominančios ar pasirinktos profesijos/darbo vietos keliamus reikalavimus ir individualius asmens 

poreikius įvertina asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus, apimančius (1) kognityvines 

savybes, (2) socialines savybes, (3) su darbo atlikimo pobūdžiu susijusias savybes, (4) 

psichomotorines savybes, (5) kultūros išraiškos/bendravimo priemones (žr. Specialistui vertinant 

psichosocialines profesines savybes būtina atsižvelgti į 6 lentelėje pateikiamus reikalavimus 

metodams, siekiant užtikrinti įvertinimo rezultatų kokybę. 

 

6 lentelė. 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. 

Psichomotorinės Būtini* Papildoma Pageidautinas Papildoma Pageidautinos 
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savybės informacija informacija 

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. 

Specialistai, įvertinę asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus standartizuotais ar 

kitais profesinių gebėjimų įvertinimo metodais, nustato kiekvieno gebėjimo/savybės 

pasireiškimo laipsnį ir dokumentuoja gebėjimų profilyje.  

Remdamiesi asmens psichosocialinių profesinių savybių įvertinimo rezultatais, parengia 

išvadas bei rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su asmens psichoscialinių 

gebėjimų/savybių atkūrimu bei lavinimu. 

Pildoma dokumentacija:  

1. Psichosocialinių profesinių savybių/gebėjimų vertinimo formos (standartizuotų ar 

kitų taikomų įvertinimo metodų protokolai); 

2. Gebėjimų profilis; 

3. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (4 priedas); 

 

Taikomi metodai:  

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

2. Standartizuotas dokumentavimo metodas (pvz.: MELBA); 

3. Metodai ir priemonės, skirti informacijai apie psichosocalines profesines savybes 

gauti (pokalbis su asmeniu, pokalbis su trečiaisiais asmenimis, stebėjimas, psichologiniai testai, 

praktinės užduotys profesinėje klasėje ir kiti). 

Naudojama ranga: 

1. Kompiuteris su ekrano įgarsinimo įranga (neregiams). 

2. Kompiuteris su ekrano didinimo programa (silpnaregiams). 

3. Kompiuteris su Brailio eilute (neregiams). 

Naudojamos priemonės: 

1. Biuro reikmenys, užsakymų kvitai (silpnaregiams – padidintu šriftu, neregiams – 

Brailio raštu, arba el.variantas), kartono dėžutės. 
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2.  Kartotekos dėžė su registrais, kartotekos kortelės, pavyzdinių kortelių rinkinys 

(adaptuota neregiams). 

3.  Užduočių lapas, miesto planas (taikoma tik silpnaregiams). 

4.  Piramidė, laikrodis. 

5.  Viela, vielos lankstymo pavyzdžiai (taikoma tik silpnaregiams). 

6.  Pavyzdžių sąsiuvinis, laikrodis, skirtingų spalvų tušinukai, popierius (taikoma tik 

silpnaregiams). 

7.  Metalinis blokas su priveržtu varžtu, veržlinis raktas, atsuktuvas, raktų rinkinys, 

virvė. 

8.  Žiedai, stovai žiedams mauti. 

 

13. Funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmens su regos negalia fizines savybes, reikalingas bet kokiam darbui 

atlikti. 

Specialistai: FMR gydytojas, kineziterapeutai, ergoterapeutai, neįgaliųjų reabilitologas,.  

Trukmė: iki 8val (dvi dienas po 4 val.) 

Eiga: prieš pradedant vertinino procesą, regos negalią turintis klientas yra 

supažindinamas su šios paslaugos tikslu ir jam pateikiama sutikimo dalyvauti funkcinio 

pajėgumo vertinimo darbinių gebėjimų tyrime forma (12 priedas). Klientui su visiška regos 

negalia sutikimo forma yra perskaitoma ir jam sutikus dalyvauti, pradedamas vertinimo procesas. 

Specialistai, taikydami standartizuotus ar kitus lygiaverčius, objektyviais vertinimo kriterijais 

grįstus funkcinio pajėgumo vertinimo metodus, bei remdamiesi dominančios/pasirinktos/ų 

profesijos/ų/ darbo vietos keliamais reikalavimais ir  individualiais asmens poreikiais įvertina 

asmens funkcinį pajėgumą (fizines savybes, reikalingas darbui). Specialistai, įvertinę asmens 

profesinius gebėjimus, nustato kiekvieno gebėjimo/savybės pasireiškimo laipsnį ir, taikydami 

standartizuotą metodiką, dokumentuoja juos gebėjimų profilyje.  

Remdamiesi funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo 

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

asmens fizinių/funkcinių gebėjimų/savybių atkūrimu bei lavinimu.   

Pildoma dokumentacija:  

1. Sutikimas dalyvauti funkcionio pajėgumo vertinimo darbinių gebėjimų tyrime (12 

priedas); 

2. Fizinių ir funkcinių savybių vertinimo forma (13 priedas); 

3. Savarankiško asmens stuburo funkcijų vertinimo (PACT) forma (15 priedas); 
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4. Skausmo įvertinimo anketa (14 priedas); 

5. Testavimo rezultatų palyginimo lentelė (16 priedas); 

6. Gebėjimų profilis; 

7. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (4 priedas). 

Taikomi metodai:  

1. Standartizuotas įvertinimo metodas (pvz. Funkcinio pajėgumo testas – FPV); 

2. Standartizuotas dokumentavimo metodas (pvz. IMBA); 

3. Testai fizinių savybių įvertinimui, pvz.: pusiausvyros – standartizuota Berg 

pusiausvyros skalė (17 priedas). 

4. Funkcinio pajėgumo įvertinimo užduotys regos negalią turintiems asmenims (18 

priedas). 

Naudojama įranga: 

 įvairaus sunkumo svarmenys – skirti atlikti užduotims, kuriose svoriai yra keliami, 

pvz. nuo grindų iki juosmens lygio; 

 paaukštintų lubų sistema – skirta atlikti darbui virš galvos užduočiai; 

 jėgos dinamometras ir pritaikytas takelis – skirta atlikti stūmimo/traukimo 

užduotims; 

 rankų koordinacijos vertinimo komplektas – skirtas smulkiosios motorikos 

vertinimui; 

 reguliuojamo aukščio lentynų sistema, kur lentynų aukštis gali būti sureguliuotas per 

keletą sekundžių – skirta svarmenų kėlimo užduotuims atlikti, pvz. nuo liemens iki galvos lygio; 

 universali dėžė svoriams nešti – skirta svorių nešimo užduotims atlikti; 

 gamybinės kopėčios plačia atrama – skirta kopimo uždiočiai atlikti; 

 chronometras – prietaisas skirtas labai tiksliems matavimams atlikti; 

 kraujospūdžio matavimo aparatas ir statoskopas – širdies-kraujagyslių sistemos 

būklei vertinti; 

 širdies ritmo monitorius – širdies-kraujagyslių sistemos būklei stebėti; 

 rankų griebimo funkcijos matavimo įrenginys – dinamometras – naudojamas norint 

išmatuoti didžiausią rankų raumenų jėgą 

 stalelis – skirta įvairioms testavimo užduotims atlikti, pvz. rankų koordinacijos 

vertinimas; 

 kėdė – skirta įvairioms testavimo užduotims atlikti, pvz. darbo atlikimas sėdint 

pasilenkus. 
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14. Ergoterapinis įvertinimas  

Tikslas: įvertinti asmens smulkiosios motorikos, savarankiškumo įgūdžius, viršutinių 

galūnių judesius ir pagal poreikį atlikti kasdieninių poreikų tenkinimo, kasdieninės veiklos 

vertinimą. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Trukmė: 8 val.  

Eiga: Specialistas, taikydamas testus, standartizuotus metodus, klausimynus, stebėdamas 

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

reikalingų pasirinktai profesinei veiklai atlikti, įvertinimą.  

Pagal poreikį atliekamas kasdieninių poreikių tenkinimo, kasdieninės veiklos vertinimas. 

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. 

Kasdieninės veiklos ir kasdieninio poreikių įvertinimas 

Šios savybės yra vertinamos taikant standartizuotus RAP metodą ir Jebsen-Taylor 

plaštakos funkcijos testą arba kitus lygiaverčius, objektyviais vertinimo kriterijais grįstus testus. 

RAP testu vertinamos sritys:  

 Bendravimas; 

 Mobilumas; 

 Kasdieninių poreikių patenkinimas; 

 Kasdieninės veiklos; 

 Santykiai. 

RAP testu siekiama 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 klientui ir taip padeda išlaikyti į klientą 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 
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dokumentuoti pagerėjimą ir pasiekimus, panaudojant pagalbines priemones, o 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 

liečia penkias sritis: komunikaciją, mobilumą, kasdieninių poreikių tenkinimą, kasdieninę veiklą 

ir santykius. 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: 

0  be pastangų 

1  įdėdamas šiek tiek pastangų 

2  didelėmis pastangomis arba padedamas 

3  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. 
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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. 

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 testu vertinamos sritys: 

 Rašymas; 

 Gebėjimas apversti popierinius daiktus; 

 Smulkių daiktų surinkimas; 

 Valgymas šaukštu; 

 Manipuliuoti lengvais ir sunkiais daiktais; 

 Manipuliuoti smulkiais daiktais; 

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

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

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

sukelia problemas atliekant kasdienius darbus. Klientas 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).  
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Užduotys atliekamos dominuojančia ir nedominuojančia ranka. Užduotis privaloma 

atlikti kaip galima greičiau. Laikas skaičiuojamas sekundėmis. Asmenims su smulkiosios 

motorikos sutrikimais testas gali trukti iki 45 minučių, esant regos 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. 

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. 

Remiantis 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 ergoterapinėmis priemonėmis. 

Esant poreikiui, ergoterapeutas gali naudotis ir kitais testais, vertinančiais asmens gebėjimus ir 

funkcijas, reikalingas profesinėje reabilitacijoje, jei jie suteikia daugiau naudingos informacijos. 

Taip pat jei gali būti naudojami ir tarpiniam įvertinimui gebėjimų atkūrimo laikotarpiu. Kitų 

gebėjimų vertinimo arba išsamesnio įvertintųjų funkcijų ištyrimo poreikis matomas iš anksčiau 

išvardytųjų vertinimo metodų rezultatų. 

Pastaba: 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 regos negalios 

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

klientą. 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. 

Pildoma dokumentacija:  

1. Reabilitacijos aktyvumo profilio (RAP) forma (19 priedas); 

2. Jebsen-Taylor plaštakos testo forma (20 priedas) 

3. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (Priedas Nr.4); 

Taikomi metodai:  

1. Reabilitacijos aktyvumo profilis (RAP); 

2. Jebsen-Taylor rankų funkcijos testas; 

3. Svorio jutimo, jėgos jutimo ir kitų gebėjimų vertinimas. 
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Formos jutimo vertinimas 

Tikslas: įvertinti sugebėjimą atpažinti objekto formą lietimo būdu 

Specialistai: Ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas; 

Trukmė: iki 10 minučių 

Eiga: užduotis pritaikyta pagal Tactual Profile metodiką. Klientui duodami įvairūs daiktai 

ir stebima, kaip jis juos tyrinėja, prašoma apibūdinti, kokias formas jaučia, stebima, ar tyrinėja 

smiliumi. 

Vertinimo kriterijai: Vertinimas kokybinis, stebima, kaip atlieka, pastabos įrašomos. 

 

Jėgos jutimo vertinimas 

Tikslas: įvertinti sugebėjimą kontroliuoti savo jėgą atitinkamai daikto savybėms 

(trapumui, svoriui, kt.). 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas; 

Trukmė: iki 10 minučių. 

Eiga: užduotis pritaikyta pagal Tactual Profile metodiką. Klientui duodama plastikinė 

stiklinė ir stebima, kaip klientas ją laiko: perspaudžia, išmeta ar laiko adekvačiai stiklinės svoriui 

ir kietumui. Po to duodami įvairūs daiktai (kieti, trapūs, sunkūs, lengvi, pripilti vandens ir pan.) 

ir stebima, kaip jis juos tyrinėja, prašoma apibūdinti, kokias formas jaučia, stebima, ar tyrinėja 

smiliumi. 

Vertinimo kriterijai: Vertinimas kokybinis, stebima, kaip atlieka, pastabos įrašomos. 

Naudojamos priemonės: tuščios ir pilnos skardinės, įvairaus svorio ir aukščio daiktai 

 

Svorio jutimo vertinimas 

Tikslas: įvertinti sugebėjimą adekvačiai įvertinti ir palyginti daikto svorį. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas; 

Trukmė: iki 10 minučių. 

Eiga: užduotis pritaikyta pagal Tactual Profile metodiką. Klientui duodami du skirtingo 

svorio daiktai (padedami ant stalo), prašoma pasakyti, kuris sunkesnis. Stebima, ar klientas 

sveria juos lygindamas. 

 

15. Lytos įvertinimas 

Tikslas: įvertinti regos negalią turinčio asmens lytėjimo pojūčius, kadangi lyta yra viena 

iš pagrindinių savybių, kompensuojančių regos negalią.  
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Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas 

Trukmė: iki 35 minučių 

Taikomi metodai: 

1. Sensomotorinis įvertinimas (taktilinis vertinimas); 

2. COTNAB daiktų atpažinimo testas. 

3. Lytos funkcijų įvertinimo užduotys regos negalią turintiems asmenims (21 priedas). 

 

 „F“ ir „J“ klavišų suradimas 

Tikslas: įvertinti lytos jautrumą darbui kompiuteriu 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas 

Trukmė: iki 5 minučių 

Eiga: klaviatūroje prašoma surasti „F“ ir „J“ klavišus. Kiekvienoje klaviatūroje “F” ir “J” 

klavišai yra pažymėti iškilumais, kurie yra atskaitos taškai lytos požiūriu ieškant kitų klavišų. Tai 

palengvina naudojimąsi klaviatūra asmenims turintiems regos negalią. Šis gebėjimas vertinamas 

padedant prieš klientą klaviatūrą ir paprašant surasti atskaitos klavišus. Kiekvienas klientas, 

turintis regos negalią, anksčiau naudojęsis klaviatūra tai atliks žymiai greičiau, nei niekada 

nesinaudojęs. Klientai, sergantys tokiomis lėtai progresuojančiomis ligomis, kaip cukrinis 

diabetas ir kol kas sėkmingai besinaudojantys kompiuteriu, gali mintinai žinoti, atskaitos klavišų 

vietą, tai yra kliento privalumas. 

Vertinimo kriterijai: užduočiai skiriama iki 5 minučių, jei asmuo nesinaudojęs 

kompiuteriu per pastaruosius pusę metų, iki 2 minučių – jei naudojęsis. 1 balas skiriamas, jei 

klientas rado, 0 – jei nerado nors vieno atskaitos klavišo. 

Naudojama įranga: Kompiuterio klaviatūra.  

 

Erdvinis suvokimas/gebėjimas atskirti lytėjimo organais  

Tikslas: įvertinti sugebėjimą atpažinti objektus ir medžiagas lietimo būdu 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas; 

Trukmė: iki 40 minučių 

Eiga: kliento prašoma įvardinti kasdieninius daiktus ir medžiagas liečiant, naudojantis 

pirmiausia savo dominuojančia ranka, vėliau – nedominuojančia. Ši užduotis yra COTNAB 

metodikos dalis. 

Naudojamos priemonės: monetos, raktai, šaukštelis, vilnos gabaliukas, sąvaržėlė, metalo 

gabaliukas ir kt.  
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Vertinimas šiurkštumomis 

Tikslas: įvertinti lytos jautrumą įvairiam darbui, reikalaujančiam smulkiosios motorikos.  

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas 

Trukmė: iki 30 minučių 

Eiga: pirštų jautrumo, kaip svarbiausios savybės turint šią negalią, vertinimui naudojama 

lenta su skirtingomis paviršiaus faktūromis, skirta paviršių atpažinimo gebėjimo įvertinimui. Šis 

įgūdis svarbus skiriant skirtingos kilmės medžiagas pagal jų šiurkštumą, taip pat iš dalies galima 

spėti apie asmens gebėjimą skirti karštas ir šaltas medžiagas, o tai didina saugumo dirbant su 

karštais šaltiniais. Klientui padedama lentelė, kurioje yra 12 šiurkštumų. Taip pat klientui 

duodamos 12 šaškių, kurių paviršius atitinka lentos šiurkštumas. Klientas yra paprašomas sudėti 

šaškes ant atitinkamų šiurkštumų. 

Vertinimo kriterijai: užduočiai skiriama iki 5 minučių. Po 5 min. klientas sustabdomas ir 

suskaičiuojami atitinkantys paviršiai. Jei klientas atlieka užduotį greičiau, sustabdomas laikas. 

Paaiškėjus, jog yra neatitinkančių paviršių, jie išimami ir užduoties atlikimas pratęsiamas tiek 

laiko, kiek liko iki 5 minučių nuo užduoties sustabdymo. Balai skiriami pagal 7 lentelėje 

pateiktus vertinimo kriterijus. 

7 Lentelė. Vertinimas šiurkštumomis 

Balai Vertinimas 

0  Skiriama tik tuo atveju, jei klientas neatpažįsta nei vieno paviršiaus per 5 

minutes, rezultatas vertinamas kaip „negali atlikti“. 

1  Skiriama jei atpažįstamas bet koks kiekis paviršių per daugiau nei 5 minutes, 

vertinama kaip „labai sutrikęs“ 

2 Skiriama, jei atpažįstami visi paviršiai per daugiau nei 5 minutes, vertinama 

kaip “sutrikęs/žemiau vidurkio”. 

3 Skiriama, jei atpažįstami visi paviršiai tarp 2–4 minučių, rezultatas vertinamas 

kaip „normos ribose“. 

4 Skiriama, jei atpažįstami visi paviršiai per 1-2 minutes, vertinama kaip „virš 

normos“. 

5 Skiriama, jei visi paviršiai atpažįstami per 1 minutę ar greičiau, vertinama kaip 

“itin geras rezultatas”. 

 

Naudojamos primonės: lenta su skirtingomis paviršiaus faktūromis. 

 

16. Praktinis profesinių gebėjimų įvertinimas 

Tikslas: mokymo klasėje / dirbtuvėse įvertinti asmens psichosocialinius profesinius 

gebėjimus bei funkcinį pajėgumą / darbo įgūdžius praktinio išbandymo metu, įvertinti asmens 

darbui reikalingas funkcijas. 

Specialistai: profesijos mokytojai,  ergoterapeutai. 
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Trukmė: silpnaregiams – 16 val., akliesiems – 24 val.  

Eiga: Asmuo pagal jo pasirinktą profesiją/darbą nukreipiamas į mokymo klasę/dirbtuves, 

kur yra vertinami asmens psichosocialiniai profesiniai gebėjimai bei funkcinis pajėgumas/darbo 

įgūdžiai praktinio išbandymo metu. Šie gebėjimai gali būti vertinami ir specialia funkcinio 

pajėgumo įvertinimo ar kita ergonominio vertinimo įranga, kurią naudojant galima sukurti 

įvairias darbo situacijas, darbines užduotis – jas atliekant yra vertinamos asmens darbui 

reikalingos funkcijos ir gebėjimai. 

Atlikus praktinį profesinių gebėjimų įvertinimą, specialistai parengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų, susijusių su asmens praktinių profesinių gebėjimų/savybių 

atkūrimu bei lavinimu. 

Pildoma dokumentacija:  

1. Asmenų, turinčių regos negalią, kompiuterio vartojimo žinių įvertinimo lentelė (22 

Priedas). 

2. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (Priedas Nr.4). 

Taikomi metodai:  

1. Pokalbis; 

2. Praktinės užduotys; 

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

4. Stebėjimas. 

 

17. Specialiųjų poreikių įvertinimas 

17.1. Kompiuterinių programų pritaikymo poreikio įvertinimas / pritaikymas 

Tikslas: įvertinti kompiuterinių programų pritaikymo poreikį regos negalią turinčiam 

asmeniui ir surasti tinkamiausią metodą mokytis bei dirbti. 

Specialistai: informacinių technologijų mokytojas, ergoterapeutas. 

Trukmė: silpnaregiams – 3 val., akliems – 4val 

Eiga: įvertinimas vyksta profesijos mokytojui imituojant mokymo aplinką. Proceso metu 

stebimi kliento veiksmai darbo kompiuteriu vietoje bei reaguojama į kliento pastabas bei 

poreikius. Neregiai yra supažindinami su darbo aplinka, informuojami, kaip veikia kompiuteris ir 

vaizdo įgarsinimo (arba vaizdo išdydinimo) programa. Su mokytojo pagalba neregiai bando 

atlikti veiksmus (pvz, aktyvuoti programą, uždaryti langą) kompuiterio operacinėje sistemoje.  

Po veiksmų atlikimo neregiams kompiuteryje nustatomas garso sintezatoriaus kalbos greitis, 

garso dydis. Silpnaregiams nustatomas išdidinto vaizdo mastelis, spalvų kontrastas kompiuterio 

monitoriuje, patogus monitoriaus atstumas ir aukštis, žiūrėjimo kampas.  
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Paslaugos teikimo metu įvertinimi šie asmens gebėjimai: kompiuterinės klaviatūros 

naudojimas, orientacija operacinėje sistemoje, kompiuterio įvesties/ išvesties įrenginių ir jų 

jungčių (Žr. 1 Lentelę, p.13).  

Pildoma dokumentacija:  

Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą ir specialiuosius poreikius (laisva 

forma). 

Taikomi metodai: 

1. Darbo imitavimas; 

2. Stebėjimas; 

3. Pokalbis. 

Naudojama įranga:  

1. Kompiuteriai su monitorium ir specialia įgarsinimo programa ir kalbos sintezatoriumi. 

Tai programa, kuri kompiuterinį tekstą paverčia garsiniu. Lietuvoje paplitusi speciali įgarsinimo 

sistema – „JAWS for Windows programa“, naudojama kartu su kalbos sintezatoriumi 

„WinTalker Voice“. Tai lietuvių kalbos sintezavimo programa, skirta neregių darbui kompiuteriu 

su ekrano skaitymo programa. 

2. Kompiuteriai su monitorium ir specialia padidinimo programa „MAGic programa“ tai 

programa, kuri kompiuterinį tekstą gali padidinti, keisti kontrastą, keisti raidžių dydį. 

Pastaba: speciali įgarsinimo sistema ir padidinimo programa gali būti įdiegta tame 

pačiame kompiuteryje. 

3. Papildomas darbo vietos apšvietimas (stalinės lempos). 

 

17.2. Techninės pagalbos priemonių poreikio įvertinimas / pritaikymas 

Tikslas: įvertinti techninių pagalbos priemonių,  skirtų darbui (profesiniam mokymuisi) 

pritaikymo poreikį ir reikalingas priemones pritaikyti. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas, 

tiflopedagogas. 

Trukmė: iki 40 min. 

Eiga: specialistas įvertina, ar regos negalią turinčiam asmeniui reikalingos techninės 

pagalbos priemonės (didinamieji stiklai, specialieji didintuvai, elektroninės didinimo priemonės, 

kt.) atlikti dominančią/pasirinktą darbinę veiklą ar mokytisi dominančios/pasirinktos profesijos 

bei nustato konkrečias priemones, reikalingas palengvinti mokymąsi ir darbą. Pavyzdžiui, 

vertinima parenkama garso įranga (ausinės ar garso kolonėlės). Silpnaregiams nustatomas 

patogus monitoriaus atstumas ir aukštis, žiūrėjimo kampas, įvertinama, kokio stiprumo 
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didinamieji stiklai geriausiai kompensuoja prarastą regėjimą. Parenkant/pritaikant technines 

pagalbos priemones siekiama, kad asmuo galėtų kokybiškai mokytis ir dirbti pritaikytoje darbo 

vietoje. 

Pildoma dokumentacija:  

Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą ir specialiuosius poreikius (laisva 

forma). 

Taikomi metodai: 

1. Darbo imitavimas; 

2. Pokalbis; 

3. Stebėjimas darbo, mokymo vietoje; 

4. Techninių pagalbos priemonių išbandymas darbinėje aplinkoje. 

 

17.3. Darbinės aplinkos pritaikymo poreikio įvertinimas / pritaikymas 

Tikslas: įvertinti regos negalią turinčio asmens darbo (profesinio mokymosi) aplinkos 

pritaikymo poreikį ir nustatyti konkrečias priemones, reikalingas palengvinti priėjimą prie darbo 

vietos, mokymąsi ir darbą  bei darbo saugai užtikrinti. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas, 

tiflopedagogas. 

Trukmė: silpnaregiams – 3 val., akliesiems – 4val. 

Eiga: imituodamas kliento elgesį klasės erdvėje mokytojas neregiams ir silpnaregiams 

pritaiko darbo kompiuteriu vietą. Parenka patogų (trumpiausią, be kliūčių) priėjimą prie 

kompiuterio, taip pat tinkamus darbo baldus (be aštrių kampų, galima išskirtinės paviršiaus 

tekstūros, nesunkius, nedidelius). Taip pat kompiuterio monitoriaus aukštį, garso kolonėlių 

atstumą, klaviatūrą su labiau išsikišusiais mygtukais. Pažymi (jeigu reikia) rozetės poziciją 

(vertikali, horizontali).  

Pildoma dokumentacija:  

Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą ir specialiuosius poreikius (laisva 

forma). 

Taikomi metodai: 

1. Imitavimas. 

2. Stebėjimas darbo, mokymo vietoje; 

3. Išbandymas darbinėje aplinkoje. 

 

18. Reikalavimų ir gebėjimų palyginimas 
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Tikslas: sudaryti profesijos / darbo vietos reikalavimų ir asmens profesinių gebėjimų 

Palyginimo profilį. 

Specialistai: FMR gydytojas, ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, kineziterapeutas, 

socialinis darbuotojas, psichologas. Specialistai, atliekantys palyginimą taikydami 

standartizuotus metodus, privalo turėti šių metodų taikymo licencijas. 

Trukmė: 4 val.  

Eiga: specialistų komanda, atlikusi profesijos/darbo vietos reikalavimų ir asmens 

profesinių gebėjimų įvertinimą, taikydami standartizuotus metodus palygina reikalavimus su 

asmens gebėjimais ir sudaro Palyginimo profilį. Palyginimo profilio sudarymo tikslas – 

išsiaiškinti kliento sugebėjimų ir konkrečios  darbo vietos/profesijos  reikalavimų atitikimo 

laipsnį. Esant neatitikimų pažymima, kokie trūkstami kliento gebėjimai (savybės) turi būti 

atkuriami bei lavinami ir/ar numatomi veiksmai darbo vietai pritaikyti. Jei skirtumai tarp 

reikalavimų ir gebėjimų žymūs, klientui rekomenduojama rinktis profesiją, labiau atitinkančią jo 

profesines savybes.  

Patikimus palyginimo rezultatus užtikrina taikymas standartizuotų vertinimo metodų, 

kurie sudaro galimybę palyginti asmens gebėjimus su darbinės veiklos keliamais reikalavimais. 

Tokiu būdu galima pasitikrinti, ar atitinkamų darbinės veiklos reikalavimų struktūra atitinka 

kliento gebėjimus ir, jeigu tie duomenys nesutampa, tai palyginimo profilyje galima pamatyti, 

kokiu mastu jie nesutampa. Jei darbinės veiklos reikalavimai neatitinka (t.y. yra viena, dviem 

pakopomis) kliento gebėjimų - rekomenduojama tuos gebėjimus lavinti. Jei reikalavimai 

sutampa su kliento gebėjimais, jam rekomenduojama mokytis/dirbti pagal pasirinktą specialybę. 

Gebėjimų ir reikalavimų atitikimo nustatymo nereikia suprasti kaip patikrinimo, ar viena 

savybė tiksliai sutampa su kita savybe pagal savo numeraciją. Net, jeigu taip ir atsitiktų, kad 

visos savybės viena su kita sutaptų, tai visai nereikštų, kad tas asmuo gali dirbti tą darbą. Tai 

labiau reikštų, kad kiekvienas psichinių sugebėjimų reikalavimas pareikalautų aukščiausios to 

asmens pajėgumų ribos ir tokiu būdu jam keliami reikalavimai bus pernelyg dideli. Visų pirma 

reikia pažymėti, kad ta ar kita darbinė veikla bus tik tuomet adekvati, kai bent keliems 

psichiniams sugebėjimams bus keliami mažesni reikalavimai (t.y., kai sugebėjimai pranoks 

reikalavimus) [24].   

Kita vertus, jei dauguma savybių/profesinių gebėjimų yra aukštesni ar net žymiai 

aukštesni už reikalavimus, darbuotojas neskatinamas tobulėti ir dėl šios priežasties gali sumažėti 

motyvacija, darbuotojas gali pasijusti neįvertintas, darbas gali tapti neįdomus. 

Rezultatų, gautų palyginus reikalavimus ir gebėjimus tinkamai įvertinti padeda ir turima 

informacija apie asmenį, jo diagnozę, regos pažeidimus, jų eigą bei pažeidimų progresavimą, 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

 

96 

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

 

apie asmens turimas bei galimas pritaikyti kompensacines priemones, apie darbo vietos 

pritaikymą, asistento buvimo galimybę ir pan.   

Pagaliau palyginimo rezultatus vertinantys specialistai turi atsižvelgti į tą aplinkybę, kad 

asmenų, turinčių regos negalią, paprastai labai gerai išvystyti lytėjimo ar klausos gebėjimai. 

Todėl, vertinant  informacijos priėmimo srities gebėjimus, būtina atsižvelgti į tai, kad mažesnį už 

reikalaujamą gebėjimą galima kompensuoti kitais turimais gebėjimais ir pan.  

Profilių palyginimo procesas, taip pat kaip ir tinkamas reikalavimų bei gebėjimų 

įvertinimas, reikalauja specialistų patirties šioje srityje bei atitinkamų žinių. Todėl norint 

tinkamai taikyti šioje metodikoje pateikiamus pagrindinius asmens profesinių gebėjimų 

įvertinimo principus bei profesinių gebėjimų įvertinimo standartizuotus metodus praktikoje, 

būtina dalyvauti atitinkamų metodų taikymo mokymuose. 

Pildoma dokumentacija: Palyginimo profilis. 

Taikomi metodai: 

Standartizuotas dokumentavimo metodas (pvz.: MELBA). 

 

19. Komandinis aptarimas 

Tikslas: parengti išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, sudaryti pirminę 

Individualią profesinės reabilitacijos programą. 

Specialistai: FMR gydytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, 

socialinisi darbuotojas, psichologas, tiflopedagogas, logoterapeutas (pagal poreikį), profesijos 

mokytojas(-ai), atvejo vadybininkas, įdarbinimo vadybininkas. 

Trukmė: 2 val.  

Eiga: komandinio aptarimo metu yra parengiamos išvados ir rekomendacijos dėl asmens 

darbingumo bei tolesnių veiksmų atkuriant profesinius gebėjimus (savybes) šiais aspektais:  

1. Dėl asmens gebėjimų keitimo – parengiama individuali profesinės reabilitacijos 

programa. Pavyzdžiui, jei, remiantis palyginimo profiliu, asmeniui trūksta kruopštumo ir 

susikaupimo savybių, rekomenduojama jas lavinti darbo imitavimo ir/ar psichologinio poveikio 

priemonėmis, skiriant kognityvinio lavinimo užsiėmimus ir/ar 

2. Dėl galimybių dirbti konkretų darbą ir/ar 

3. Dėl asmens aplinkos keitimo – parengiamos rekomendacijos, dėl darbo vietos 

neįgaliam asmeniui pritaikymo ir/ar dėl techninės pagalbos priemonių, galinčių visiškai ar iš 

dalies kompensuoti asmens funkcinės būklės sutrikimus ir padidinti jo darbingumą. 

Specialistai numato tolesnės profesinės reabilitacijos paslaugas ir suplanuoja preliminarią 

Individualą profesinės reabilitacijos programą. 
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Pildoma dokumentacija:  

Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (Priedas Nr.4). 

Taikomi metodai: 

1. Pokalbis; 

2. Dokumentų analizė 

 

20. Komandinis aptarimas su klientu 

Tikslas: supažindinti klientą su profesinių gebėjimų įvertinimo etapo rezultatais, 

išvadomis ir rekomendacijomis dėl tolesnių veiksmų profesinės reabilitacijos programoje. 

Specialistai: atvejo vadybininkas ir pagal poreikį kiti specialistai.  

Eiga: Aptarimo metu klientas yra supažindinamas su rezultatais bei išvadomis, 

išklausomi kliento atsiliepimai bei pageidavimai, kartu su juo priimami sprendimai dėl 

Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymo. 

Taikomi metodai: 

1. Pokalbis. 

 

21. Pirminės Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymas 

Tikslas: parengti Individualią profesinės reabilitacijos programą, supažindinti su ja 

klientą pasirašytinai. 

Specialistai: atvejo vadybininkas.  

Trukmė:  

Eiga: individuali profesinės reabilitacijos programa parengiama remiantis asmens 

profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, komandinio aptarimo išvadomis bei individualiais 

asmens poreikiais. Programoje numatomos kiekvienos paslaugos  sudėtinės dalys, profesinio 

mokymo programa bei paslaugų teikimo trukmė. Klientas pasirašytinai supažindinamas su 

parengta Individualia profesinės reabilitacijos programa. 

Esant poreikiui, Individuali profesinės reabilitacijos programa gali būti koreguojama, 

prieš tai suderinus su asmeniu ir darbo birža. 

Pildoma dokumentacija: Individuali profesinės reabilitacijos programa (23 priedas).
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8. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugą teikiantys specialistai 

 

Asmenų, turinčių regos negalią, profesinius gebėjimus įvertina šių specialistų komanda: 

fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas, tiflopedagogas, psichologas, socialinis 

darbuotojas, profesijos mokytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutai, logoterapeutas, atvejo 

vadybininkas.  

 Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas  

Reikalavimai FMR gydytojui: 

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

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

asmenims; 

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

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

skirtingų negalių atveju; 

3.4. fizinės medicinos reabilitacijos ypatumus regos 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; 

3.5. funkcinio pajėgumo vertinimo bei psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo 

metodus bei jų taikymo principus. 

 

FMR gydytojo funkcijos:  

1. Vadovauti profesinių gebėjimų vertinimą atliekančių specialistų komandos darbui; 

2. Įvertinti atvykusio dalyvauti į profesinės reabilitacijos reabilitacijos programoje asmens 

funkcinę būklę  

3. Parengti išvadas ir rekomendacijas: 
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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; 

3.4. rekomendacijas dėl tolesnių profesinės reabilitacijos komandos veiksmų teikiant 

profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugas; 

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

Individualią profesinės reabilitacijos programą. 

 

 Tiflopedagogas (orientacijos ir mobilumo gebėjimų/įgūdžių įvertinimo ir lavinimo 

specialistas)  

Reikalavimai tiflopedagogui: 

1. Turėti aukštąjį išsilavinimą ir tiflopedagogo profesinę kvalifikaciją bei būti išklausius 

kursus apie aklųjų ir silpnaregių orientacijas ir mobilumą. 

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. asmenų, turinčių regėjimo negalią, specialiuosius ugdymo poreikius, kylančius dėl 

sutrikusio regėjimo funkcijų, kitų vystymosi sutrikimų ir/ ar lydinčių ligų ir gebėti juos tinkamai 

įvertinti; 

2.2. regos negalią turinčių asmenų profesinės reabilitacijos ypatumus; 

2.3. asmenų, turinčių regos negalią, psichologinius ypatumus; 

2.4. tiflopedagogikos ir tiflotechnikos naujoves, naujausias ir pažangiausias regos negalią 

kompensuojančias technines priemones; 

2.5. Brailio rašto įgūdžių vertinimo bei lavinimo metodus; 

2.6. asmens orientacijos ir mobilumo vertinimo ir lavinimo metodus bei metodikas teikiant 

profesinių gebėjimų vertinimo ir atkūrimo paslaugas asmenims, turintiems regos negalią. 

 

Tiflopedagogo funkcijos: 

1. Įvertinti asmens, turinčio regos negalią, funkcinį regėjimą, regimąjį suvokimą; 

2. Įvertinti asmens, turinčio regos negalią, orientacijos erdvėje ir mobilumo įgūdžius;  

3. Įvertinti techninių pagalbos priemonių naudojimo kasdienėje bei darbinėje veikloje 

įgūdžius bei techninių pagalbos priemonių naudojimo profesinėje veikloje poreikį ir teikti 

rekomendacijas ar reikalingas priemones pritaikyti; 

4. Įvertinti asmens , turinčio regos negalią, skaitymo, rašymo Brailio raštu gebėjimuss; 
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5. Įvertinti darbo (profesinio mokymosi) aplinkos pritaikymo poreikį regos negalią 

turinčiam asmeniui ir kartu su kitais specialistais nustatyti konkrečias priemones  

6. Įvertinti praktinius regos negalią turinčio asmens gyvenimo įgūdžius; 

7. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie asmens 

darbingumą bei numatyti tiflopedagogo taikomas priemones profesiniams gebėjimams 

atkurti/lavinti/ugdyti; 

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

Individualią profesinės reabilitacijos programą. 

 

 Kineziterapeutas 

Reikalavimai kineziterapeutui: 

1. Turėti kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją ir būti baigus 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 regos 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; 

2.4. techninės pagalbos priemones neįgaliesiems. 

 

 Kineziterapeuto funkcijos: 

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

konsultuoti darbdavius darbo vietos pritaikymo klausimais asmenims, turintiems regos ir fizinę 

negalią; 

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

profilį; 

3. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie asmens 

darbingumą bei numatyti kineziterapeuto taikomas priemones profesiniam fiziniam pajėgumui 

atkurti; 

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

Individualią profesinės reabilitacijos programą. 
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 Socialinis darbuotojas  

Reikalavimai socialiniam darbuotojui: 

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). 

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. socialinio darbo su regos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į negalios 

pobūdį ir sunkumą; 

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

2.3 neįgalių asmenų socialinės situacijos vertinimo metodus; 

2.4. 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; 

2. Dalyvauti, įvertinant darbo vietai keliamus reikalavimus, atitinkančius asmens 

psichosocialines savybes, 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 ir rekomendacijas apie asmens 

darbingumą bei numatyti socialinio poveikio priemones psichosocialinių profesinių gebėjimų 

atkūrimui/lavinimui; 

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

Individualią profesinės reabilitacijos programą; 

6. Esant poreikiui teikti socialinę pagalbą regos negalią turinčiam asmeniui atvykus 

dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje. 

 

 Psichologas 

Reikalavimai psichologui:  

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: 
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2.1. bendrosios ir klinikinės psichologijos principus; 

2.2. psichologinio konsultavimo principus ir metodus;  

2.3. psichologo darbo su  regos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į 

negalios pobūdį ir sunkumą; 

2.4. psichologinio įvertinimo metodus; 

2.5. 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 profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas 

apie asmens darbingumą bei numatyti psichologinio poveikio priemones profesiniams gebėjimams 

atkurti/lavinti; 

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

Individualią profesinės reabilitacijos programą;  

7. Esant poreikiui teikti psichologinę pagalbą  regos negalią turinčiam asmeniui, atvykusiam 

dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje. 

 

 Profesijos mokytojas  

Reikalavimai profesijos mokytojui:  

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 

joms keliamus reikalavimus asmens profesiniams gebėjimams; 

2.2. bendrosios, darbo ir socialinės psichologijos pagrindus; 

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

įgūdžių įvertinimo principus ir metodus; 
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2.4. asmenų, turinčių regos negalią, profesinio mokymo specifiką, pedagoginius šio darbo 

principus ir metodus atsižvelgiant į regos sutrikimo pobūdį ir sunkumą; 

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

specifiką (pvz., įgarsinimo programa Jaws, Brailio eilutė); 

2.6. darbų saugos reikalavimus dirbant su regos negalią 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. Pagal profesinę kompetenciją dalyvauti įvertinant specialiuosius asmens, turinčio regos 

negalią, poreikius, t.y. kompiuterinių programų, techninių pagalbos priemonių, skirtų profesiniam 

mokymuisi, bei darbo aplinkos pritaikymo poreikį ir reikalingas pritaikyti priemones; 

4. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie asmens 

darbingumą bei numatyti drbo imitavimo priemones profesiniams gebėjimams atkurti/lavinti; 

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

Individualią profesinės reabilitacijos programą. 

 

 Ergoterapeutas  

Reikalavimai ergoterapeutui: 

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. regos ir kitas negalias turinčių asmenų ergoterapijos specifiką ir principus;  

2.2 asmenų, turinčių regos ir kitų negalių, savarankiškumo įgūdžių vertinimo principus ir 

metodus; 

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

metodus; 

2.4. naujausias kompensacinės techninės pagalbos priemones ir jų taikymo principus 

asmenims, turintiems regos ir kitų negalių; 
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2.5. darbų saugos reikalavimus dirbant su regos negalią turinčiais asmenimis. 

 

 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, turinčių regos negalią, savarankiškumo įgūdžių įvertinimą; 

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

4. Atlikti smulkiosios motorikos ir lytos įvertinimą; 

5. Dalyvauti įvertinant praktinių profesinių gebėjimus, detaliai tiriant asmens galimybes 

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

6. Pagal profesinę kompetenciją dalyvauti įvertinant specialiuosius asmens, turinčio regos 

negalią, poreikius, t.y. techninių pagalbos priemonių bei darbo aplinkos pritaikymo poreikį, ir 

reikalingas priemones pritaikyti; 

7. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie asmens 

darbingumą ir numatyti ergoterapines bei darbo imitavimo priemones asmens profesiniams 

gebėjimams atkurti; 

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

Individualią profesinės reabilitacijos programą. 

 

 Logoterapeutas 

Reikalavimai logoterapeutui:  

1. Turi būti baigęs aukštojoje mokykloje universitetinių edukologijos studijų krypties 

specialiojo pedagogo su logoterapeuto specializacijos studijų programą. 

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

2.2. darbo su regos negalią turinčiais asmenimis, atsižvegiant į jų kalbėjimo, kalbos, balso 

ir komunikacijos sutrikimus; 

2.3. kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimų klasifikaciją, sutrikimų vertinimo 

ir jų įveikimo būdus; 

2.4. asmens su negalia ar jo artimųjų konsultavimo principus kalbėjimo, kalbos, balso, 

rijimo ar komunikacijos sutrikimo atvejais; 

2.5. kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų įveikimo ar sušvelninimo metodus; 
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2.6. efektyvius logoterapinio darbo būdus ir metodus pagal individualias neįgaliųjų 

galimybes, skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą; 

2.7. logoterapinius profesinių gebėjimų įvertinimo ir atkūrimo metodus; 

2.8. individualaus darbo su klientais principus, metodus, atsižvelgiant į individualias 

neįgaliųjų galimybes, skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą; 

 

Logoterapeuto  funkcijos: 

1. Atsižvelgiant į regos negalios pobūdį, vertinti kliento kalbėjimo, kalbos, balso ir 

komunikacijos profesinius gebėjimus, reikalingus pasirinktai profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ ar 

tinkamai atlikti būsimą darbą; 

2. Remiantis kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos profesinių gebėjimų įvertinimo 

rezultatais, parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens kalbėjimo, kalbos, balso ir 

komunikacijos profesinių gebėjimų atkūrimo ir lavinimo logoterapinio poveikio priemonėmis; 

3. Padėti klientui įveikti arba sušvelninti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus 

(kalbėjimo, kalbėjimo tempo, balso, kalbos, rašymo, skaitymo ir įvairius kitus komunikacijos 

sutrikimus); 

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

reabilitacijos tikslus, asmens individualius poreikius, negalios pobūdį, taikyti tinkamus metodus; 

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

6. 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 regos 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. 
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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; 

5. Palaikyti nuolatinį ryšį su klientu jam atvykus dalyvauti profesinės reabilitacijos 

programoje; 

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

reabilitacijos proceso metu; 

7. Bendradarbiauti su specialistų komanda rengiant asmens Individualią profesinės 

reabilitacijos programą ir kartu su klientu sudaryti pirminę Individualią profesinės reabilitacijos 

programą. 

 

 Įdarbinimo vadybininkas 

Reikalavimai įdarbinimo vadybininkui: 

1. Turėti aukštąjį socialinių ar humanitarinių mokslų išsilavinimą; 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. darbo specifiką su regos ir kitas negalias turinčiais asmenimis, 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; 
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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 apie asmens 

įsidarbinimo galimybes;  

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

Individualią profesinės reabilitacijos programą. 
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9. Taikomi metodai ir priemonės 

 
Šios metodikos autorių įstaigoje – Valakupių reabilitacijos centre teikiant profesinių 

gebėjimų įvertinimo paslaugas asmenims, turintiems negalią, yra taikomi įvairūs standartizuoti ir 

nestandartizuoti metodai, metodikos, testai bei priemonės. Gebėjimų įvertinimo priemonės teikiant 

profesinės reabilitacijos paslaugas yra parenkamos reabilitacijos specialistų komandos atsižvelgiant 

į neįgalaus asmens individualius poreikius, negalios pobūdį bei sunkumą, profesijos/darbo vietos 

keliamus reikalavimus ir kitus aspektus. Atliekant asmenų, turinčių regos negalią profesinių 

gebėjimų vertinimą yra taikomi šie metodai, metodikos ir priemonės:  

1. Profesinių gebėjimų įvertinimo ir lavinimo programa asmenims, turintiems regos 

negalią – parengta ir įdiegta Valakupių reabilitacijos centro specialistų bendrdarbiaujant su 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistais tiflopedagogais. Programa skirta asmenų, 

turinčių negalią, orientacijos ir mobilumo įgūdžiams įvertinti ir lavinti, Brailio rašto 

gebėjimams/įgūdžiams įvertinti ir lavinti, kasdieninio gyvenimo gebėjimams/įgūdžiams įvertinti ir 

lavinti, kompiuterinio raštingumo ir kitoms savybėms/gebėjimams įvertinti ir lavinti. 

2. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo ir dokumentavimo metodai:           

MELBA – standartizuota psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo dokumentavimo 

metodika. 

IDA – standartizuota psichosocialinių darbinių savybių įvertinimo priemonė. 

3. Asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo metodikos: 

FPV – standartizuota funkcinio pajėgumo įvertinimo metodika. 

IMBA – standartizuota asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų ir funkcinio pajėgumo 

įvertinimo  dokumentavimo metodika. 

4.  Hamet 2 – profesinės kompetencijos savybių vertinimo, metodas. 

Stebėjimas - tai kryptingai organizuotas aplinkos daiktų ir reiškinių suvokimas. 

Dokumentų analizė - tai asmens gebėjimų bei jį nulemiančių veiksnių užfiksavimais 

įvairiais dokumentais ir užfiksuotos informacijos analizavimas. 

Pokalbis – diagnostinis metodas, kuriuo tiriama asmenybė: dabarties pergyvenimai ir 

išgyvenimai, biografiniai įvykiai, ryšiai ir kt. 

 

Trumpas metodikų aprašymas: 
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MELBA – tai standartizuota metodika, skirta profesinės reabilitacijos ir integracijos 

specialistams, dirbantiems su neįgaliaisiais. Šioje metodikoje yra pateikti pagrindiniai 29 kertinių 

asmens profesinių psichosocialinių gebėjimų įvertinimo principai.  

Metodikos esmė: 

1. Darbo vietai keliamų reikalavimų (atsižvelgiant į psichosocialines asmens profesines 

savybes) vertinimas ir dokumentavimas; 

2. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimas ir dokumentavimas; 

3. Darbo vietai keliamų reikalavimų ir adekvačių asmens gebėjimų palyginimas; 

4. Rekomendacijų dėl būtinų imtis veiksmų parengimas: 

 Dėl profesinių gebėjimų atkūrimo/lavinimo; 

 Dėl darbo vietos pritaikymo. 

MELBA ne tik moko, kaip reikia vertinti, bet ir pateikia visų 29 psichosocialinių profesinių 

gebėjimų apibrėžimus. Tokiu būdu yra užtikrinamas pagrindinis metodikos principas – 

patikimumas, nes visi tyrėjai vertinamas savybes supras vienodai teisingai. 

MELBA metodika yra viena pagrindinių priemonių, padedančių specialistams tikslingai 

nukreipti, orientuoti neįgalųjį teisingai pasirinkti profesiją.  

IDA – tai standartizuotas psichosocialinių savybių vertinimo bei dokumentavimo priemonių 

rinkinys, psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo metodika. Ją sudaro 14 darbinių 

užduočių, kurias atliekant yra vertinami visi 29 psichosocialiniai gebėjimai, pateikti MELBA 

metodikoje.  

Naudojant IDA yra vertinamos tokios psichosocialinių savybių, reikalingų kiekvienai 

darbinei veiklai atlikti grupės: 

1. Kognityvinės (darbo planavimas, suvokimas, atidumas, susikaupimas, atmintis, problemų 

sprendimas, prisitaikymas, abstraktus mąstymas); 

2. Socialinės savybės (įgyvendinimas, gebėjimas vadovauti, komunikabilumas, kritinis 

vertinimas, kritikos toleravimas, darbas komandoje); 

3. Savybės, susijusios su darbo atlikimo pobūdžiu (ištvermingumas, savikontrolė, nesėkmių 

toleravimas, tvarkingumas, punktualumas, savarankiškumas, kruopštumas, atsakingumas); 

4. Psichomotorinės savybės (paskata, smulkioji motorika, reakcijos greitis); 

5. Kultūros išraiškos/bendravimo priemonės (skaitymas, skaičiavimas, rašymas, kalbėjmas); 

Įvertinti asmens psichosocialiniai gebėjimai, reikalingi konkrečiai veiklai atlikti, yra 

palyginami su atitinkamais darbo vietos reikalavimais. Atlikus palyginimą, parengiamos 

rekomendacijos dėl profesinių gebėjimų atkūrimo/lavinimo ir/ar darbo vietos pritaikymo galimybių 

ar dėl kitos profesijos pasirinkimo. 
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IMBA – tai standartizuota profesinių gebėjimų, reikalingų darbui, vertinimo ir 

dokumentavimo metodika. IMBA vertinimo metodika remiasi profilių palyginimo principu ir 

susideda iš trijų komponentų – Reikalavimų profilio, Sugebėjimų profilio ir Palyginimo profilio. 

IMBA vertinimo profiliuose yra dokumentuojamos fizinės ir kitos, darbui reikalingos 

savybės, taip pat aplinkos poveikis, darbo sauga, darbo organizavimas ir kertinės savybės, kurios 

jau anksčiau yra įvertintos IDA priemone.Vertinimo principas identiškas IDA vertinimui. Ši 

metodika vertina iki 50 savybių, kurios priklauso šioms savybių grupėms: kūno padėtis, kūno 

judėjimas, kūno dalių judesiai, informacijos priėmimo gebėjimai,  kompleksinės fizinės savybės, 

aplinkos poveikis, darbo sauga, darbo organizavimas. Kiekvienas vertinimo dokumentavimo 

profilis yra suskirstytas dar į keturis kiekvienos savybės detalius profilius. Kaip ir MELBA 

metodikoje, taip ir IMBA metodikoje yra pateikiamas išsamus kiekvienos savybės apibrėžimas. 

Tokiu būdu yra užtikrinamas pagrindinis metodikos principas – patikimumas, nes visi 

tyrėjai vertinamas savybes supras vienodai teisingai. 

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

vertinimo instrumentą sudaro standartizuoti testai ir įranga, skirta 29 asmens, turinčio fizinę negalią, 

fukcinėms savybėms įvertinti. Naudojant šią priemonę vertinamos tokios pagrindinės savybės, 

reikalingos konkrečiam darbui atlikti: sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas, gulėjimas ėjimas, galvos 

judesiai, kėlimas, nešimas ir t.t. 

Naudojant FPV priemonę įvertinus asmens fizinius gebėjimus, jie yra perkeliami į 

standartizuotą IMBA profilį.  

Įvertinus asmens psichosocialinius bei fizinius (funkcinius) gebėjimus, reikalingus darbui, 

suvedus juos į IMBA profilį bei palyginus su adekvačiais konkrečios darbo vietos reikalavimais yra 

parengiamos išvados dėl profesinių įgūdžių atkūrimo ir/ar lavinimo ir/ar darbo vietos pritaikymo 

galimybių. Toks išsamus vertinimas užtikrina tikslaus ir išsamaus tolesnio reabilitacijos bei 

integracijos plano parengimą. 

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 kliento 

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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Psichologo taikomi metodai 

Kognityvinių gebėjimų vertinimo metodai 

1. Verbaliniai testai ir standartizuotos verbalinės užduotys kognityviniams 

gebėjimams tirti (pvz.: „Sąvokų palyginimas“, Girdimojo dėmesio užduotis (žr. priede) . 

2. Standartizuotos kompiuterinės užduotys kognityvinių gebėjimų įvertinimui. 

Silpnaregiams užduotys taikomos kompiuteriniu formatu su didinimo kompiuterine programa ar 

pritaikius Windows sistemos nustatymus ( šrifto dydį, spalvų kontrastą ir kt.), asmenims su žymiu 

regos sutrikimu ir akliems naudojama įgarsinimo kompiuterinė programa. 

Cogpack kompiuterinė programa - struktūruota kompiuterinė įvertinimo ir lavinimo 

programa, apimanti 64 atskirus testus, kuriuos sudaro po kelis užduočių variantus. Šios programos 

pagalba vertinamos (lavinamos) šios savybės: dėmesys, reakcijos greitis, vizualinė-motorinė 

koordinacija, supratimo greitis, atminti, skaičiavimo/matematikos/logikos gebėjimai, žodžiai ir 

kalba, ypatingi gebėjimai.  

Atlikus metodo užduotis, automatiškai pateikiamas užduoties atlikimo įvertinimas. Metodų atlikimo 

įvertinimui yra išvestos normos. Metodas kliniškai išbandytas nuo 1986 m . neurologijos, 

psichiatriniuose ir reabilitacijos centruose Austrijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje. 

Taikoma asmenims nuo 9 iki 60 metų amžiaus. 

3. Bechterevo testas (Sąvokų palyginimas) 

Tikslas: testas skirtas mąstymo sutrikimams diagnozuoti; šis testas daugiau teikia 

informaciją apie tai, kaip tiriamajam sekasi apdoroti girdimąją informaciją. 

Koncepcija: mąstymo procese dalyvauja keturios pagrindinės operacijos: analizė, 

lyginimas, sintezė ir abstrahavimas. Sutrikus šioms operacijoms, pasireiškia įvairūs mąstymo 

sutrikimai. Tai gali būti mąstymo konkretumas, iškreiptas mąstymas, mąstymo daugiaplaniškumas, 

mąstymo rezonavimas, mąstymo labilumas ir inertiškumas. Šio testo pagalba gali būti nustatytas 

tam tikras mąstymo sutrikimas arba patvirtinta, kad mąstymo sutrikimų nėra, ir kad mąstymui 

būdingas pakankamas abstraktumas. 

Kokybės kriterijai: patikimumą užtikrina testo pateikimas visiems tiriamiesiems tokiomis 

pačiomis sąlygomis, tokios pačios instrukcijos vartojimas. 

Tikslinė grupė: testas naudojamas 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. 
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Įvertinimas: vertinant rezultatus, atsižvelgiama į tai, kiek yra teisingų atsakymų, kokios jie 

kokybės. 

4. Skaičių pakartojimas tiesiogine ir atgaline tvarka 

Tikslas: Šis testas yra skirtas trumpalaikės atminties ištyrimui ir jos apimties nustatymui. 

Koncepcija: Trumpalaikė atmintis yra skirstoma į mechaninę ir operacinę. Mechaninė 

atmintis apibūdinama tuo kiekiu elementų, kuriuos tiriamasis sugeba atsiminti iš karto. Norma yra 

5-9 elementai. Operacinė atmintis yra trumpalaikės informacijos išsaugojimas kokiam nors 

veiksmui, operacijai atlikti. Paprastai mechaninė atmintis yra didesnė už operacinę. 

Kokybės kriterijai: patikimumą užtikrina testo pateikimas visiems tiriamiesiems tokiomis 

pačiomis sąlygomis, tokios pačios instrukcijos vartojimas. 

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

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

sutrikimas, ir kuriems yra stebimi atminties sutrikimai. 

Procedūra: tiriamasis turi pakartoti skaičių eilę tiesiogine ir atgaline tvarka. 

Įvertinimas: vertinant rezultatus, atsižvelgiama į tai, kiek yra teisingų atsakymų. 

 

5. Testas „10 žodžių“ 

Tikslas: Šiuo testu tiriama trumpalaikės mechaninės atminties apimtis ir kartojimo įtaka 

įsiminimo procesui. Taip pat šis testas papildomai informuoja apie dėmesio patologiją – dėmesio 

nepastovumą, dėmesio išsekimą (astenizaciją) ir pan. 

Koncepcija: Trumpalaikės mechaninės atminties norma yra 5-9 elementai, kuriuos 

tiriamasis sugeba atsiminti iš karto. Informacija įsimenama palaipsniui, kai ji pakartojama kelis 

kartus iš eilės. Jei 10 informacinių elementų įsimenama per 7 ir mažiau kartų, tai yra laikoma 

norma. 

Kokybės kriterijai: patikimumą užtikrina testo pateikimas visiems tiriamiesiems tokiomis 

pačiomis sąlygomis, tokios pačios instrukcijos vartojimas. 

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

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

sutrikimas, ir kuriems yra stebimi atminties sutrikimai. 

Procedūra: tiriamasis turi atgaminti 10 tarpusavyje nesusijusių žodžių sąrašą. 

Įvertinimas: vertinant rezultatus, atsižvelgiama į tai, kiek yra teisingų atsakymų, kiek kartų 

prireikė visiems 10 žodžių atgaminti. 

6. Asociacinės atminties testas 
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Tikslas: testas parodo, kaip veikia tiriamojo asociacinė atmintis. Testas dar gali parodyti 

nuotaikos, intelekto ir motyvacinės sferos sutrikimų požymius. 

Koncepcija: Asociacinė atmintis dar vadinama logine. Jai būdingas asociacinių ryšių 

sudarymas tarp informacijos, saugomos ilgalaikėje atmintyje, ir naujos informacijos, arba tarp 

ilgalaikėje atmintyje esančios įvairios informacijos. 

Kokybės kriterijai: patikimumą užtikrina testo pateikimas visiems tiriamiesiems tokiomis 

pačiomis sąlygomis, tokios pačios instrukcijos vartojimas. 

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

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

sutrikimas, ir kuriems yra stebimi atminties sutrikimai. 

Procedūra: tiriamasis turi įsidėmėti tarpusavyje susijusių žodžių poras ir sugebėti atgaminti 

tuos žodžius. 

Įvertinimas: vertinant rezultatus, atsižvelgiama į tai, kiek yra teisingų atsakymų, kiek kartų 

prireikė visoms žodžių poroms atgaminti. 

7. Kraepelino testas 

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. 

Koncepcija: dėmesys yra kaip visų kognityvinių procesų pagrindas. Aprašant dėmesio 

sutrikimus, išskiriamos pagrindinės dėmesio savybės. Dėmesio koncentracija – tai ryšio su tam 

tikru objektu buvimas. Tai reiškia sugebėjimą išskirti tam tikras savybes ar objektus iš fono kaip 

svarbiausius ir pagrindinius tuo momentu ir išlaikyti ryšį su tuo objektu. Kai žmogus sunkiai 

išskiria svarbiausius objektus ir jų savybes, kurios reikalingos tuo momentu, dažnai jo dėmesį 

patraukia pašaliniai dirgikliai atliekant darbą vienam, pokalbyje neišlaiko vienos temos, elgesys 

chaotiškas, tuomet tai vadinama dėmesio labilumu (svyravimu). Tai labiausiai būdinga maniakinį 

sutrikimą turintiems žmonėms, esant kai kuriems organiniams galvos smegenų sutrikimams. 

Dėmesio išsekimas (astenizacija) pasireiškia tuomet, kai žmogus pradžioje sugeba 

koncentruoti dėmesį, bet po kurio laiko krenta jo darbingumas, darosi sunku galvoti, daromos 

klaidos, lėtėja tempas. Astenizacija gali pasireikšti kaip sudedamoji dalis organinio sutrikimo (pvz. 

po intoksikacijų), neurozinių ir somatoforminių sutrikimų, kai yra natūralus išsekimas dėl somatinių 

ligų. 

Dėmesio apimtis apibrėžiama kiek vienu metu tiriamojo dėmesys sugeba apimti objektų. Ji 

sutampa su trumpalaikės atminties apimtimi, norma laikoma nuo 4 iki 6 informacinių vienetų. 

Realiam gyvenime gali pasireikšti tuo, kad žmogus negali vienu metu atlikti kelių elementarių 
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funkcijų (pvz. rašyti ir skaityti vienu metu). Būdinga esant organiniams galvos smegenų 

sutrikimams, aterosklerozės atveju. 

Kokybės kriterijai: patikimumą užtikrina testo pateikimas visiems tiriamiesiems tokiomis 

pačiomis sąlygomis, tokios pačios instrukcijos vartojimas. 

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.  

Pastaba: asmenims, turintiems regos sutrikimų, stimulinė medžiaga pateikiama žodžiu, 

tiriamojo atsakymus žymi tyrėjas. 

Įvertinimas: vertinant rezultatus, atsižvelgiama į tai, kiek iš viso yra atsakymų, kiek 

neteisingų, kaip atsakymų skaičius keičiasi tarp eilučių. 

 

Intelektinių gebėjimų įvertinimas  

1. 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. 

2. 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 
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surinkimas. WAIS-III yra atliekamas su kiekvienu tiriamuoju individualiai. WAIS-III tyrimas 

vidutiniškai trunka– apie 3 val. 

3. 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 

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. 

Tikslinė 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 
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paprastai pildomas nuo 0,5 iki 1 val. Tyrimo rezultatai parodė pakankamą lietuviškosios NEO PI-R 

versijos patikimumą
13

.  

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 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 procedūra 

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. 

Testo interpretacija 

Testo interpretacijai atlikti sukurtos kelios interpretavimo sistemos. Testas suteikia 

informacijos apie asmenybę, intelektą, tarpasmeninius santykius ir asmeninį požiūrį. Kreipiamas 

dėmesys tiek į piešinio turinį, tiek į detales, tiek į grafines charakteristikas. 

                                                 
13

 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 regos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

   

117 

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

 

10. Naudojama įranga 

 

Asmenims, turintiems regos negalią, naudojama specifinės įranga ir priemonės, būtinos 

kokybiškam jų profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimui.  

1. Kompiuteriai su monitorium ir specialia įgarsinimo programa ir kalbos sintezatoriumi. 

Tai programa, kuri kompiuterinį tekstą paverčia garsiniu. Lietuvoje paplitusi speciali įgarsinimo 

sistema „JAWS for Windows programa“, naudojama kartu su kalbos sintezatoriumi „WinTalker 

Voice“. Tai lietuvių kalbos sintezavimo programa, skirta neregių darbui kompiuteriu su ekrano 

skaitymo programa. 

2. Kompiuteriai su monitorium ir specialia padidinimo programa „MAGic programa“ – tai 

programa, kuri kompiuterinį tekstą gali padidinti, keisti kontrastą, keisti raidžių dydį. 

Pastaba: speciali įgarsinimo sistema ir padidinimo programa gali būti įdiegta tame pačiame 

kompiuteryje. 

3. Papildomas darbo vietos apšvietimas (stalinės lempos). 

4. Brailio rašymo mašinėlė ir specialus popierius. Ja naudodamasis aklasis gali užsirašyti 

visą jam reikalingą informaciją Brailio raštu. 

5. Brailio spausdintuvas. Brailio spausdintuvas gali pateikti aklajam visą kompiuterinę 

informaciją Brailio raštu. 

6. Didinamieji stiklai (lupos) - be apšvietimo, su apšvietimu. Naudodamasis įvairiais 

didinamaisiais stiklais, pritaikytais individualiai, regėjimo negalią turintis klientas gali perskaityti 

jam pateiktą informaciją. 

7. Elektroninės didinimo priemonės. Naudodamasis didinamosiomis priemonėmis, 

pritaikytomis individualiai, regėjimo negalią turintis klientas gali perskaityti jam pateiktą 

informaciją, mokomąją medžiagą. Elektroninių didinimo priemonių sistemos susideda iš TV arba 

kompiuterio monitoriaus ir platformos, ant kurios padedama skaitymo medžiaga. Kamera gali 

projektuoti medžiagą į monitorių įvairių kontrastų ir tipų dydžiais, palengvindama skaitymą. 

Elektronines didinimo priemones galima pritaikyti ir siuvimo, medžio dirbtuvėse bei kitoje 

regėjimo negalią turinčio asmens darbo vietoje. 

8. Skaitmeninių knygų leistuvas (MP3 arba Daisy formato) - grotuvas, įgarsintoms knygoms 

skaityti.   

9. Diktofonas – tai įrašymo įrenginys, kurį naudojant įrašus galima išklausyti per ausines 

arba perkėlus informaciją į kompiuterį. 

10. Įvairių daiktų ženklinimo Brailio raštu arba įgarsinimo būdu priemonė akliesiems. 
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11. Taktilinė ilgoji baltoji lazdelė. Ji yra naudojama kaip pagalbinė priemonė aklajam 

orientuotis aplinkoje. 

12. Funkcinio pajėgumo vertinimo įranga: 

 įvairaus sunkumo svarmenys; 

 paaukštintų lubų sistema, 

 jėgos dinamometras ir pritaikytas takelis, 

 rankų koordinacijos vertinimo komplektas 

 reguliuojamo aukščio lentynų sistema, kur lentynų aukštis gali būti sureguliuotas per 

keletą sekundžių, 

 universali dėžė svoriams nešti, 

 įvairaus sunkumo svarmenys, 

 gamybinės kopėčios plačia atrama, 

 chronometras, 

 kraujospūdžio matavimo aparatas ir stetoskopas, 

 širdies ritmo monitorius, 

 rankų griebimo funkcijos matavimo įrenginys – dinamometras, 

 stalelis, 

 kėdė. 

 

13. Kita asmens, turinčio regos negalią, profesinių gebėjimų įvertinimo kokybę užtikrinanti 

įranga (standartizuotų metodų įranga). 

14. Profesinio mokymo klasių įranga, kurią reglamentuoja teisės aktų numatyta tvarka 

patvirtintos profesinio mokymo programos, bei mokymų klasių aplinka, pritaikyta asmenims, 

turintiems regos negalią. 
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11. Aplinkos pritaikymas 

 

„Netinkamai tvarkoma ar nepritaikyta fizinė aplinka neįgaliam žmogui ne tik sukelia 

papildomų sunkumų, bet gali tapti pavojinga. Žmogus gali patirti įvairių traumų, o kartais iškyla net 

tiesioginis pavojus gyvybei.“ [13]. 

„Pritaikyti regėjimo negalią turintiems žmonėms fizinę aplinką yra ne tik humaniška, bet ir 

ekonomiškai naudinga. Saugi, tinkamai suprojektuota fizinė aplinka yra viena svarbiausių neregių 

savarankiškumo, ekonominio pajėgumo sąlygų. Savarankiškas neregys atpalaiduoja reginčius 

žmones nuo būtinybės jį nuolat lydėti ar kiekviename žingsnyje jam padėti.“ [13]. 

Kalbant apie aplinkos pritaikymą regėjimo negalią turintiems klientams reikia atkreipti 

dėmesį į šiuos reikalavimus :  

1. Apšvietimas; 

2. Spalvų kontrastai, reljefiniai paviršiai; 

3. Daiktų išdėstymas; 

4. Darbo, mokymo(si) vieta; 

5. Laiptinės, laiptai; 

6. Durys, įėjimas į pastatą; stiklinės konstrukcijos, pertvaros, stiklinės durys; 

7. Vestibiuliai, koridoriai; 

8. Kitos pastato dalys; 

9. Stendai, etiketės, užrašai. 

Apšvietimas. Jei klientas, turintis regėjimo negalią iš tamsios patalpos pereina į labai 

šviesią patalpą arba priešingai, jo regėjimas laikinai sutrinka. Svarbu, kad apšvietimo kontrastas 

nebūtų toks didelis. Klientui, turinčiam regėjimo negalią, dienos šviesos gali nepakakti, jeigu ant 

langų kabo užuolaidos ar žaliuzės, jei ant palangės yra daug daiktų, kurie užstoja saulę. Darbo ar 

mokymosi metu patartina įjungti papildomą apšvietimą. Labai svarbu tinkamas apšvietimas 

siauruose koridoriuose. Svarbu, kad nesusidarytų blizgesys, kai šviesa atsimuša nuo daiktų paviršių: 

nuo poliruotų grindų, nuo veidrodžių, televizorių ar kompiuterių monitorių. Tada susidaro 

nemalonūs blyksniai. Kad taip neatsitiktų, patariama veidrodžių, televizorių ar kompiuterių nestatyti 

prieš langą ar kitą šviesos šaltinį, blizgius stalo paviršius galima užtiesti staltiese. „Tinkamai 

sureguliuotas apšvietimas ramina, šalina nuovargį, geriau padeda atsipalaiduoti.“ [23]. 

Spalvų kontrastai. Spalvų kontrastai naudingi visiems, ypač jie reikalingi klientams, 

turintiems regėjimo negalią. Kontrastingos linijos silpnai matantį žmogų gali laiku perspėti apie 

artėjančius laiptus, padėti surasti įėjimą į pastatą, orientuotis didelėse erdvėse ar pastato viduje.             
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Asmenims, turintiems regos negalią, sunku orientuotis, kai fonas ir objektas yra 

nekontrastingi, žymėjimo linijos per siauros ir nekontrastingos. Dažniausiai rekomenduojama, kad 

kontrastingos linijos būtų ne siauresnės kaip 5 cm pločio. „Tyrimų duomenimis nustatyta: 

silpnaregiai geriau mato pozityvų kontrastą (šviesų objektą tamsiame fone) nei negatyvų (tamsų 

objektą šviesiame fone).“ [13].  

Stendai, iškabos silpnaregiams bus ryškūs, jei bus naudojami šių spalvų deriniai: balta 

juodame fone, balta žaliame fone, balta violetiniame fone ir pan. „Panaudodami spalvų 

kombinacijas – baltas arba geltonas objektas sąlyginai tamsiame fone (violetiniame, mėlyname, 

raudoname) – pasieksite pakankamai gero matomumo ir prasčiau apšviestoje aplinkoje.“ [13]. 

Labai svarbu kontrastingumo principą pritaikyti daugelyje pagal paskirtį patalpų, 

pavyzdžiui, tualete popieriaus laikikliai turėtų būti ryškiai besiskiriančios spalvos nuo sienos 

spalvos, elektros jungikliai taip pat galėtų būti ryškios spalvos arba pakeisti šviečiančiais 

jungikliais.  

Regėjimo negalią turintys klientai labai gerai jaučia skirtingą dangą po kojomis. Taigi 

kontrastą gali atstoti ir skirtinga faktūra, pavyzdžiui, kilimai, grotelės prie lauko durų, reljefiniai 

paviršiai pastato viduje. 

Daiktų išdėstymas. Specialistai teigia, kad orientuotis patogiausia, kai baldai išdėstyti palei 

sienas. Baldai turi būti užapvalintais kampais, neturintys aštrių briaunų. Jei gyvenamajame kambary 

yra drabužių spinta, patogiausia, kad ji būtų stumdomomis durimis. Labai svarbu, kad grindys 

nebūtų slidžios.  

Darbo, mokymo(si) vieta. Asmenims, turintiems regos negalią, geriausia orientuotis, kai 

kambaryje nėra per daug baldų, jų vieta nekeičiama, kai jie išdėstyti palei sienas. Dirbant ir/ar 

mokantis gali prireikti papildomo apšvietimo, todėl reikia atkreipti dėmesį, kad silpnaregio darbo 

vietoje būtų papildomas elektros lizdas įjungti stalinę lempą ar elektroninę didinimo įrangą. 

Klientas jausis geriau, jei jis turės daugiau vietos ant darbo stalo savo daiktams patogiai ir saugiai 

susidėti. Vietos gali prireikti akinių dėklui, Brailio mašinėlei, didinamajam stiklui ir kitiems 

daiktams pasidėti; tam tinka įvairios kontrastingų spalvų dėžutės. Toje pačioje aplinkoje esantys kiti 

asmenys galėtų prižiūrėti, kad priėjimas prie kliento, turinčio regėjimo negalią, darbo stalo nebūtų 

užgriozdintas laikinomis ar stacionariomis kliūtimis. Jei darbo patalpa labai didelė, ją būtina 

skirstyti paklojant skirtingų spalvų juostas ar kilimėlius. Gali net sienos būti skirtingų spalvų arba 

pažymėtos ryškiaspalvėmis juostomis. Staklės ar įrengimai turi būti nudažyti kontrastinga spalva, 

jei būtina, darbo vieta atskirta atitvara.  

Laiptinės, laiptai. „Laiptai visų pirma turi būti saugūs, su turėklais. Neregiams labai 

nepatogūs ir net pavojingi laiptai, kurių pakopos yra skirtingo pločio ir aukščio. Ant tokių laiptų 
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nesunku suklupti, susižeisti. Ten, kur įmanoma, reikia vengti nestandartinių laiptų. Būtina atkreipti 

dėmesį į aikštelę priešais laiptus. Jeigu priėjimas prie laiptų pavojingas, laiptų turėklai turėtų būti 

pratęsti iki nepavojingos vietos.“ [13]. Silpnaregiams labai svarbu pažymėti kontrastingomis 

linijomis per visą laiptų pakopą pažymėti pirmą ir paskutinį laiptelį. Linija turi būti bent 5 cm 

pločio. Būtina užtikrinti, kad laiptai bet kuriuo paros metu būtų gerai apšviesti“. „Apsauginėmis 

tvorelėmis turi būti atitverti laiptai, laipteliai, vedantys į pusrūsiuose įsikūrusias patalpas.“ [13], 

laiptų aikštelės neturėtų būti užgriozdintos vazonais, dviračiais ir kitomis kliūtį sudarančiomis 

priemonėmis. Laiptų turėklai galėtų būti kitos spalvos nei laiptai ar siena, laiptų turėklai negali būti 

aštriais kampais, kad neužsikabintų drabužiai. Patartina pažymėti aukštus, kad silpnaregiui ar 

aklajam nereikėtų skaičiuoti lipant. 

Durys, įėjimas į pastatą. Stiklinės pertvaros, stiklinės durys.  Visos durys pastato viduje 

turi būti visą laiką visiškai uždarytos arba visiškai atidarytos. Jeigu jos laikomos atidarytos, tai jau 

yra kliūtis, į kurią klientai gali atsitrenkti ir susižeisti. Todėl tai turi būti paženklinta ar jei įmanoma, 

atitverta apsaugine juosta. Lauko durys turi atsidaryti į išorę. Atidarytos durys negali užgožti 

įėjimo, kad aklieji nesusižeistų. Jeigu durys stiklinės, jos turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. 

Priešais duris labai tinka patiesti guminius kilimėlius, skirtingos faktūros ar kontrasto plyteles ir 

panašiai, tai būtų papildomas įspėjimo ženklas. Negalima statyti šalia įėjimo durų ar priešais jas 

reklaminių stendų ar panašiai, tai gali tapti papildoma, nenumatyta kliūtimi. Rekomenduojama durų 

rankeną ir / ar užraktą nudažyti kontrastinga spalva.  

Stiklinės pertvaros, stiklinės durys gali būti silpnaregiams labai pavojingos. „Todėl visas 

stiklines konstrukcijas būtina pažymėti kontrastingomis juostomis. Juosta turėtų būti ne siauresnė 

nei 10 cm, nubrėžta suaugusio žmogaus krūtinės lygyje. Neregys, besinaudojantis baltąja lazdele, 

kliūtį – stiklinę sieną ar pertvarą – pajunta iš anksto. Tačiau šito nepakanka – klientas gali nespėti 

sustoti, atsitrenkti į stiklą ir jį sudaužyti. Būtina, kad kiekviena stiklo pertvara ar kita konstrukcija 

būtų ne tik pažymėta kontrastinga spalva, bet ir turėtų apsauginę tvorelę ar juostą.“ [13]. 

Vestibiuliai, koridoriai. Vestibiuliuose, koridoriuose neturi būti kliūčių,  į kurias klientas 

gali atsitrenkti. Tokiomis kliūtimis netyčia gali tapti vazonai, didelės gėlių vazos, meno dirbiniai, 

įvairios pertvaros ir kita. Daugelyje vestibiulių pasitaiko tokių netyčinių kliūčių, bet labai svarbu, 

kad jos būtų ne patalpos centre ir ne toje dalyje, kur daugiausia vaikšto klientai. Ėjimo kelio negali 

užstoti ir tokie daiktai kaip gesintuvai, šiukšliadėžės, kavos aparatai bei kita. Ilguose koridoriuose 

gali padėti kontrastingai nudažytos durys, šviesesni ar tamsesni kilimėliai. Kad nereikėtų klaidžioti, 

gali pagelbėti numeriai ant durų – jie turėtų būti reljefiniai, lengvai apčiuopiami ar užrašyti Brailio 

raštu. Užrašai Brailio raštu turi būti rašomi tiesiai virš durų rankenos ar šalia, jei tai neįmanoma. 
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Būtina patikrinti, ar jūsų pastato teritorijoje esančias apsaugine tvoreles ir atitvarus – ar jie 

saugūs ir pakankamo aukščio. 

Stendai, etiketės, užrašai. Jei įstaigoje lankosi daug klientų, turinčių regėjimo negalią, 

stendus, užrašus lifte, įvairią klientams pateikiamą informaciją reikėtų pateikti arba išdidintu raštu 

arba Brailio raštu, arba įgarsintu pavidalu. Reikalavimai išdidintam užrašui: raidės 16 arba 18 

dydžio, „Arial“ šrifto.   

Tik tinkamai paruošta aplinka silpnaregiui ar neregiui tampa saugi, jis jaučiasi joje 

savarankiškesnis, geriau orientuojasi ir saugiai juda. 
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12. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugai teikti būtina dokumentacija 

 

1. Vidaus tvarkos taisyklės klientams. 

2. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka. 

3. Profesinės reabilitacijos klientų registracijos žurnalas. 

4. Dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sutartis. 

5. Atmintinė profesinės reabilitacijos programos klientui. 

6. Kliento asmens byla: 

6.1. Kliento pristatomi dokumentai: 

6.1.1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kopija). 

6.1.2.  Teritorinės darbo biržos siuntimas į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią 

įstaigą. 

6.1.3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išvada dėl profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikio. 

6.1.4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota Darbingumo lygio pažyma 

(kopija). 

6.1.5. Profesinės reabilitacijos pažymėjimas. 

6.1.6. Neįgaliojo pažymėjimas (kopija). 

6.1.7. Socialinio draudimo pažymėjimas (kopija). 

6.1.8. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (kopija). 

6.1.9. Išrašai iš medicininių dokumentų. 

6.2.0. Kiti dokumentai ar jų kopijos (pagal poreikį). 

 

Specialistų pildomi dokumentai: 

1. Darbo vietos įvertinimo planas (1 priedas). 

2. Kliento apžiūros lapas (2 priedas). 

3. Kliento užsiėmimų tvarkaraštis (3priedas). 

4. Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (4 priedas). 

5. Asmens funkcinio regėjimo vertinimo lapas (5 priedas). 

6. Kliento socialinės apklausos anketa (6 priedas). 

7. Įdarbinimo sektoriaus kliento anketa (7  priedas). 

8. Tiflopedagogo vertinimo lapas (8 priedas). 

9. Kalbos tyrimo lentelė (9 priedas). 

10. Psichologinio konsultacijų lapas (10 priedas). 
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11. Psichosocialinių darbinių gebėjimų įvertinimo užduotys regos negalią turintiems 

asmenims (11 priedas). 

12. Sutikimas dalyvauti funkcinio pajėgumo vertinimo darbinių gebėjimų tyrime (12 

priedas). 

13. Fizinių ir funkcinių savybių vertinimo forma (13 priedas). 

14. Skausmo įvertinimo anketa (14 priedas). 

15. Savarankiškas asmens stuburo funkcijų įvertinimas (PACT) (15 priedas). 

16. PACT anketos ir FPV testavimo rezultatų palyginimas (16 priedas). 

17. Berg pusiausvyros skalė (17 priedas). 

18. Funkcinio pajėgumo įvertinimo užduotys regos negalią turintiems asmenims (18 

priedas). 

19. Reabilitacijos aktyvumo profilio forma (19 priedas). 

20. Jebsen-Taylor plaštakos testo forma (20 priedas). 

21. Lytos funkcijų įvertinimo užduotys regos negalią turintiems asmenims (21 priedas). 

22. Asmenų, turinčių regos negalią, kompiuterio vartojimo žinių įvertinimo lentelė (22 

priedas). 

23. Individuali profesinės reabilitacijos programa (23 priedas). 
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8. Baranauskienė I., Juodraitis A. Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: sėkmės prielaidos. 

Monografija. 2008. 

9. Daunaravičius J. Kasdienio gyvenimo įgūdžiai. Orientacija i mobilumas. Mokymo programa 
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ministerija, 1998. 
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20. Lauren J. Lieberman Ph.D. Fitness for Individuals who are Visually Impaired, Blind and 
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24.  Profesijos vadovas Lenardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondas. Vilnius 2006. 
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Specialiosios psichologijos laboratorija, 2008. 
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http://www.mif.vpu.lt/lopselis/CP/?Diagnostika:Gretutin%C4%97s_ligos_ir_susij%C4%99_b%C5%

ABkl%C4%97s:Regos_sutrikimas 

35. Natali Baraga ir jos mokslas. Straipsnių rinkinys. Vilnius, Lietuvos aklųjų biblioteka, 2001 
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1 priedas  

DARBO VIETOS ĮVERTINIMO PLANAS 

 
Darbo vietos įvertinimui reikalinga komandos sudėtis:  

 Kineziterapeutas; 

 Ergoterapeutas; 

 Socialinis darbuotojas ( arba psichologas) 

 Tiflopedagogas 

 Kiti specialistai pagal poreikį. 

 

Reikalavimų profilyje fiksuojami atitinkamos darbinės veiklos (profesijos, darbo vietos) 

keliami reikalavimai asmens psichosocialiniams profesiniams gebėjimas, jo funkciniam pajėgumui 

ir kitoms savybėms, svarbioms būsimai darbinei veiklai. Tkslas – nustatyti asmens tinkamumą 

dirbti tam tikrą darbą tam tikroje vietoje (palyginus reikalavimų profilį su sugebėjimų profiliu). 

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 galima susipažinti su: rašytiniais 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: 

 

 

Kineziterapeutas, 

tiflopedagogas vertina 

reikalavimus asmens 

Ergoterapeutas vertina 

Soc. darbuotojas, 

(psichologas), tiflopedagogas 

vertina reikalavimus 

 Kūno padėčiai 

 Koks yra aplinkos 

poveikis 

 Asmens 

psichosocialiniams 

profesiniams gebėjimams 

 Judamumui/kūno padėties 

keitimui  

 Darbo sauga  

 Kūno dalių judesiams   Darbo organizavimas  

 Kompleksinėms fizinėms 

savybėms 

  

Pastabose žymimi kiti 

pastebėjimai 

Pastabose žymimi papildomi 

pastebėjimai 

Pastabose žymimi papildomi 

pastebėjimai 
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Socialinio darbuotojo ar kito specialisto užduodamų klausimų pavyzdžiai: 

1. Ar darbuotojas pats planuoja savo darbo veiklą, ar yra nurodantis asmuo (meistras, 

viršininkas)? (darbo planavimas, savarankiškumas, problemos sprendimas); 

2. Ar darbas reikalauja iniciatyvos, psichinės energijos, aktyvumo? (paskata); 

3. Ar veikla numatyta konkreti ir iš anksto, ar yra tikimybė, kad darbo eigoje reiks veikti 

„pagal situaciją“( darbo planavimas, prisitaikymas); 

4. Ar yra tikimybė, kad reiks „mesti“ pradėtą darbą ir vykdyti kitą? (prisitaikymas); 

5. Ar darbas monotoniškas? (ištvermingumas); 

6. Ar reikia įsivaizduoti galutinį rezultatą? (abstraktus mąstymas); 

7. Ar reikia užmegzti ir palaikyti kontaktus su klientais? (komunikabilumas); 

8. Ar darbuotojas savo darbu gali sukelti žalą? (atsakingumas); 

9. Ar tenka skaičiuoti, skaityti, rašyti? 

10. Kas darbo vietoje labiausiai pavargsta? (akys, rankos, nugara?); 

11. Ar įsivaizduoja darbdavys šį darbą atliekant žmogų turintį klausos ir kalbėjimo sutrikimų? 

12. Ar dirbant reikia atsakinėti į telefono skambučius? Ar reikia būti budriam dėl išorinių 

galimų pavojų (automobilių, autokratų, judančių kt. mechanizmų)?(atidumas) 

13. Ar skirtingi veiklos elementai turi būti vienas su kitu susiejami ar analizuojami? (abstraktus 

mąstymas); 

14. Ar reikalinga greita reakcija? (reakcija) 

15. Ar galimos laisvai pasirenkamos pertraukėlės? (ištvermingumas); 

16. Ar asmeniui bus suteikta teisė nurodinėti? (sugebėjimas vadovauti); 

17. Ar  tenka apginti, „pramušti „ savo idėjas ? Ar yra kontaktas su kt. asmenimis su kuriais gali 

kilti konfliktas? (įgyvendinimas); 

18. Ar darbas reikalauja susikaupimo? (susikaupimas); 

19. Ar reikalinga savikritika?(savikontrolė); 

20. Ar tenka kaskart išmokti naujų dalykų? (išmokimas, atmintis); 

21. Ar galimos nesėkmės po kurių tektų visą darbą pradėti iš naujo?(nesėkmių toleravimas) 

22. Ar darbuotojas, jo veikla gali būti sukritikuota? (kritikos priėmimas); 

23. Ar darbas atliekamas tiksliai pagal nurodymus? (kruopštumas); 

24. Ar yra darbo rezultatų pasiekimo terminai griežtai numatyti? (punktualumas); 

25. Ar toje darbo vietoje dirba kiti darbuotojai, su kuriais reikia dalintis darbo priemonėmis? 

(tvarkingumas); 

26. Ar darbuotojas privalo laikytis darbo saugos taisyklių? (atsakingumas); 
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2 priedas  

 

KLIENTO APŽIŪROS LAPAS 
 

Apžiūros laikas 200  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..................likutis (proc.) 

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: ………………………………………………………………………………......................................... 

……………………………………………………………………………………………................................... 

Raumenų jėga: ………………………………………………………………………………………................. 

Raumenų tonusas: normalus, padidėjęs………………………………sumažėjęs………………………............ 

Sausgyslių refleksai: 

 k d 
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Alkūnės lenkiamasis   

Alkūnės tiesiamasis   

Viršutinis pilvo   

Apatinis pilvo   

Kelio   

Achilo   

 

 

Patologiniai refleksai:…………………………………….. 

…………………………………….......................... 

Ataksija (nėra, statinė, dinaminė)       Rombergo padėtis:  stabili,  svyruoja,  

nestovi………………….............. 

Koordinacijos mėginiai: 

 k d 

Intesinis tremoras ataksija Intensinis tremoras ataksija 

Piršto- nosies     

Kelio-kulno     

 

Sąnariai: norma, patinę……………………… 

…………………deformuoti…………………………................ 

skausmingi…………………………………kontraktūros…………………………………………....................

.. 

Stuburas: norma, skoliozė 

……………………………………paslankumas………………….............................  

paravertebralinių raumenų 

įtempimas………………............................skausmingumas…………….................. 

... ………………………………………………Lasego 

simptomas…....……………………………….............. 

Mobilumas:……………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………………......................

..... 

Savarankiškumo problemos: 

…………………….…………………….…………………….………….............. 

…………………….…………………….…………………….…………………………………………............

. 

 Barthel indeksas……………  FIM………………..  

 Keitel indeksas………………., modifikuotas (rankų, 

kojų)………………………............................................. 

Dgn.  ( TLK-

10)………………………………………………………………………………………….............. 

Funkcinė būklė 

(TFK)……………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………………...…………… 

Išvados ir rekomendacijos: 

1. Dėl profesinės reabilitacijos programos: 

1.1. galimybės....................................................................................................................................................... 

1.2. apribojimai..................................................................................................................................................... 

2. Dėl darbo pobūdžio ir sąlygų............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

Reabilitacijos tikslai, 

uždaviniai:............................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................

.    Profesinių gebėjimų įvertinimas:                                             

1. FPV……TAIP……………….…NE…………………PASTABOS.……………….......................................                              



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

   

133 

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

 

2. IDA……TAIP……………….…NE…………………PASTABOS.……………….......................................                              

3. HAMET……TAIP………………NE………………  PASTABOS…..……………......................................                              

4. ……………………........................................................................................................................................... 

5. …………………….…………………….……………….................................................................................                              

6. …………………….…………………….…………........................................................................................                            

7. …………………….…………………….………………................................................................................   

Reabilitacijos priemonės: 

1.    Psichologinio poveikio...................................................................................................................... 

2.    Socialinio poveikio............................................................................................................................ 

3.    Reabilitacinio:  

3.1.  Kineziterapija.................................................................................................................................... 

3.2.  Ergoterapija....................................................................................................................................... 

3.3.  Fizioterapija....................................................................................................................................... 

3.4.  Masažas............................................................................................................................................. 

3.5.  kita..................................................................................................................................................... 

4.   Darbo imitavimas................................................................................................................................. 

5.   Logopedo k-ja....................................................................................................................................... 

6.   Oftalomologo k-ja................................................................................................................................. 

7.   Tiflopedagogo k-ja................................................................................................................................ 

7.   kita......................................................................................................................................................... 

 

Apribojimai: 

                                                                                                                    

1.…………………….………………………………………….…………………….……………………......... 

2. …………………….……………………. …………………….………………………………………........... 

 

Specialieji poreikiai: 
 

1. Techninės pagalbospriemonės………………………………………………….............................................. 

............................................................................................................................................................................... 

2. Dializės…………………………………………………………………………………………...................... 

............................................................................................................................................................................... 

3. Kita.................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 

FMR gydytojas: 
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3 priedas  

 

KLIENTO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 
 

Kliento vardas, pavardė ________________________________________________  Atvykimo data  20___-___-___ 

 

 

PASLAUGOS 

PAVADINIMAS 

I diena II diena III diena IV diena V diena 

Laikas 
Specialisto 

V.Pavardė 
Laikas 

Specialisto 

V.Pavardė 
Laikas 

Specialisto 

V.Pavardė 
Laikas 

Specialisto 

V.Pavardė 
Laikas 

Specialisto 

V.Pavardė 

Funkcinės būklės 

įvertinimas 

          

Funkcinės regos 

įvertinimas 

          

Asmens socialinė apklausa           

Įsidarbinimo galimybių 

įvertinimas 

          

Orientacijos ir mobilumo 

gebėjimų įvertinimas 

          

Skaitymo, rašymo Brailio 

raštu įvertinimas 

          

Kalbėjimo įgūdžių 

įvertinimas 

          

Psichologinis įvertinimas           

Psichosocialinių profesinių 

gebėjimų įvertinimas  

          

Funkcinio pajėgumo 

įvertinimas 

          

Ergoterapinis įvertinimas           
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Lytos įvertinimas           

Praktinis profesinių 

gebėjimų išbandymas 

          

Kompiuterinių programų 

pritaikymo poreikio 

įvertinimas 

          

Techninės pagalbos 

priemonių poreikio 

įvertinimas/ pritaikymas 

          

Darbinės aplinkos 

pritaikymo poreikio 

įvertinimas/pritaikymas 

          

Komandinis aptarimas su 

klientu  
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KLIENTO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 

(Pritaikytas neregiams, naudojant įgarsinimo programą „JAWS for Windows programa“) 
  

 

Kliento vardas, pavardė ________________________________________________  Atvykimo data  20___-___-___ 

 

 

Paslaugos pavadinimas (Asmens funkcinės būklės įvertinimas (Gydytojo apžiūra)) 1 diena 

laikas() specialisto pavardė(), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), 

specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto 

pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Funkcinio regėjimo įvertinimas) 1 diena laikas() specialisto pavardė(), 2 

diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena 

laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Asmens socialinė apklausa) 1 diena laikas() specialisto pavardė(), 2 diena 

laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), 

specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Asmens įsidarbinimo galimybių įvertinimas) 1 diena laikas() specialisto 

pavardė(), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 

diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Orientacijos ir mobilumo gebėjimų įvertinimas) 1 diena laikas() 

specialisto pavardė(...), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto 

pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Skaitymo, rašymo Brailio raštu gebėjimų įvertinimas) 1 diena laikas(...) 

specialisto pavardė(), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto 

pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Logoterapinis įvertinimas) 1 diena laikas(...) specialisto pavardė(...), 2 

diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena 

laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Psichologinis įvertinimas) 1 diena laikas(...) specialisto pavardė(...), 2 

diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena 

laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Ergoterapinis vertinimas (Cotnab)) 1 diena laikas() specialisto 

pavardė(), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 

diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Lytos įvertinimas) 1 diena laikas(...) specialisto pavardė(...), 2 diena 

laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), 

specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

   

137 

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

 

Paslaugos pavadinimas (Psichosocialinių gebėjimų įvertinimas) 1 diena laikas(...) specialisto 

pavardė(...), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 

diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialistas pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Asmens funkcinio pagėgumo įvertinimas) 1 diena laikas(...) specialist 

pavardė(...), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 

diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialistas pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Praktinis profesinių gebėjimų įvertinimas) 1 diena laikas(...) specialist 

pavardė(...), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 

diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialistas pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Kompiuterinių programų pritaikymo poreikio įvertinimas) 1 diena 

laikas(...) specialist pavardė(...), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), 

specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialistas 

pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Techninių pagalbos priemonių ir darbinės aplinkos pritaikymo 

poreikio įvertinimas) 1 diena laikas(...) specialist pavardė(...), 2 diena laikas(...) specialisto 

pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 

diena laikas(...) specialistas pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Darbinės aplinkos pritaikymo poreikio įvertinimas/pritaikymas) 1 

diena laikas(...) specialist pavardė(...), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), 

specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialistas 

pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Komandinis aptarimas su klientu) 1 diena laikas() specialist pavardė(), 2 

diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena 

laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialistas pavardė(....) 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

   

138 

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

 

4 priedas  

 

SPECIALISTŲ KOMANDOS IŠVADOS APIE KLIENTO DARBINGUMĄ 
 

Bylos Nr.: ______ Vardas: _____________ Pavardė ________________

 Gimimo data: _________ 

Programa: ______________________ Registracijos data: _________Išrašymo data: ________ 

 

Komandinio aptarimo data: _________     

  
 

FMR gydytojas:       

        

        

        

        

Kineziterapeutas:       
        

        

        

        

Ergoterapeutas:      
       

       

       

        

Psichologas:        
       

       

       

        

Socialinis darbuotojas:       
       

       

       

        

Profesijos mokytojas:       
       

       

       

        

Tiflopedagogas:      
       

       

        

Logoterapeutas:       
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Įdarbinimo vadybininkas:      
       

       

       

        

 

 

Išvados ir rekomendacijos po komandinio aptarimo (pildo atsakingas darbuotojas): 

       

       

       

        

       

       

       

        

 

  

 

Už pildymą atsakingas darbuotojas:   ____________________ 
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5 priedas  

 

Asmens funkcinio regėjimo vertinimo lapas 

 

1. Kliento  vardas ir pavardė: 

2. Amžius: 

3. Darbingumo lygis : 

4. Gydytojų išvados apie regėjimą (ar yra nustatyta Vcc, akių liga, kt): 

5. Ar regėjimo problemas klientui nustatytos nuo gimimo ar regėjimas pablogėjo pastaruoju 

metu (prieš kiek laiko?): 

8. Ar serga kokiomis nors ligomis (diabetes, epilepsija), vartoja vaistus, kurie gali įtakoti 

kasdienę savijautą: 

9. Reakcijos į šviesą tyrimas: 

10.Regėjimo aštrumo tyrimas: 

10.1. Regos aštrumo patikrinimas iš toli (lentelė su Landolto žiedais): 

10.2. Regos aštrumo patikrinimas iš arti : 

10.3.Tikrinama ar klientas gali perskaityti tekstą, popieriaus lape ar kompiuterio ekrane: 

10.4. Ar klientas geba praktiškai atskirti piniginius vienetus: 

10.5. Ar gali įverti siūlą į adatą:  

10.6. Pokalbis apie tai, ar kas klientui jo manymu sunku išėjus iš namų-ar  gali surasti 

rašytinę informaciją   banke, pašte, poliklinikoje, pastebėti autobuso / troleibuso Nr., kita. 

11. Erdvinio regėjimo,  regėjimo lauko tyrimas (Amslerio tinklelis, ar kitas turimas 

testas): 

11.1.Su judėjimu susijusio elgesio tyrimas, aprašymas: 

11.2. Gylio, atstumo artimoje aplinkoje pojučio tyrimas, aprašymas 

( ar gali pilti skysčius į /iš talpos. Ar geba rasti daiktus, kai jie padėti vienas už kito, vienas 

šalia kito, įdėti vienas į kitą):  

 12. Testai spalvų skyrimui nustatyti :  

 (naudojamas ISHIHARA spalvų testas, ar kitas turimas testas, specialios kompiuterinės 

programos, kur galima keisti fono ir šrifto spalvas, bei vaikiški žaidimai, pvz „spalvų loto“, „mano 

draugas‘,): 

13. Prieblandinio regėjimo funkcijų aprašymas:  

 

Pastabos : 

(asmens funkcinės regos vertinimą gali atlikti tik tiflopedagogas) 
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Baigus vertinimą šiame lape surašoma informacija apie: 

- išlikusį regėjimo likutį, 

- reakciją į šviesos šaltinį arba apšvietimo (ir pagalbinio apšvietimo) reikalingumą darbo 

vietoje; 

- labiausia tinkamą žiūrėjimo atstumą, kitaip tariant, atstumą, iš kurio klientas geriausia 

pastebi regėjimo veiksnius, 

- klientui rodomų regėjimo objektų dydį (kada klientas geriausia juos pastebi), 

- pirmenybė akiai/kuria akimi klientas naudojasi geriau ( ar kuria nesinaudoja visai) 

- koks apšvietimas labiausiai skatina naudotis regėjimu. 

- ar egzistuoja spalvos, kurioms klientas teikia pirmenybę, spalvos, kurių klientas nemato. 

- ar pažinimo procese vyrauja kuri nors juslė. 

- ar klientas tikslingai naudoja tam tikrą galvos padėtį. 

- lape taip pat nurodoma regėjimo aštrumo į tolį ir iš arti apytikris funkcionalumas. 

- daiktų ieškojimas/skenavimas. 

- judėjimas veiksnio link arba jo siekimas. 

- regėjimo lauko aprašymas ir kiti pastebėti ypatumai. 

 

 

 

 

Testus, praktines užduotis pateikė, stebėjimus ir apklausą atliko darbuotojas: 

Vardas , pavardė, pareigos 
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6 priedas  

KLIENTO SOCIALINĖS APKLAUSOS ANKETA 

 

Kliento vardas, pavardė  ____________________________________________________ 

Kokioje programoje dalyvauja  ____________________________________________________ 

Gimimo data  ______________  ________  ________ 

Adresas (faktinė gyvenamoji vieta)  ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Telefono nr./el.paštas ________________________________________________________________ 

Šeiminė padėtis, su kuo gyvenate? 

__________________________________________________________________________________ 

Išsilavinimas: 

Nebaigtas vidurinis (kiek klasių?)______________________ 

Vidurinis__________________________________________ 

Spec. vidurinis (patikslinti)____________________________ 

Aukštesnysis_______________________________________ 

Aukštasis__________________________________________ 

Kita______________________________________________ 

Darbingumo lygio nustatymas procentais______________________________________________ 

Kada pirmą kartą nustatytas neįgalumas ______________________________________________ 

Kokio lygio regos negalia (tinkamą pabraukti): 

Silpnaregystė: 

1.vidutinė_________________________________________________________________ 

2.žym____________________________________________________________________ 

Aklumas:  

1. Aklumas su regėjimo likuči_________________________________________________ 

 2. Praktiškas (beveik visiškas) aklumas, tamsos ir šviesos skyrimas_____________________ 

 3. Visiškas aklumas (šviesos jutimo nebuvimas)___________________________________ 

Ar reikia pagalbos namuose, jeigu gyvena vienas ?  ____________________________ 

Kaip orientuojatės gatvėje, poliklinikoje, parduotuvėje ir kt. ?    

______________________________  

Ar  reikia palydovo ? ______________________________ 

Ar orientacijai aplinkoje palengvinti naudojatės pagalbinėmis priemonėmis – Baltąją lazdele, 

šunim vedliu ir kt. 
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Taip __________ Ne ___________ 

Jeigu taip, prašome patikslinti______________________________________________________ 

Ar vartojate vaistus (Paskirtus gydytojo arba nereceptinius)? 

Taip __________ Ne ___________ 

Jei taip, prašome nurodyti _________________________________________________________ 

Kaip vertinate savo sveikatą per pastarąjį mėnesį? 

Gerai____ Vidutiniškai ____ Blogai____ 

Kaip vertinate savo emocinę būklę per pastarąjį mėnesį? 

Gerai____ Vidutiniškai ____ Blogai____ 

 

Darbinis užimtumas (pabraukite): bedarbis, registruotas darbo biržoje, visuomeninė veikla, 

pensininkas, studentas, kita  

_________________________________________________________________ 

Darbo patirtis, kur ir kiek laiko dirbote: 

Iki traumos ar ligos______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Po traumos ar ligos______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__ 

Kiek laiko nedirbate______________________________________________________________ 

Kokie Jūsų santykiai su artimaisiais? _________________________________________________ 

Artimieji: 

skatina Jūsų savarankiškumą_______________ riboja Jūsų savarankiškumą _________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ar turite artimų draugų? ___________________________________________________________ 

Kaip dažnai su jais susitinkate? 

_______________________________________________________________________________ 

Kokie jūsų pomėgiai? Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Kokia kvalifikacija Jus domintų _____________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

Kiek valandų per dieną Jūs pajėgus dalyvauti užsiėmimuose ?_______________________________ 

Pastabos _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Anketos užpildymo data __________________________________ 

 

Soc. darbuotoja (-as)     

 ________________________________________ 
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7 priedas  

ĮDARBINIMO SEKTORIAUS KLIENTO ANKETA 

 

Bylos Nr.: ______ Vardas: _________Pavardė _____________________ Gimimo data: 

_________ 

Programa: ______________________Registracijos data: _____________ Išrašymo data: 

________ 

Savivaldybė:     Adresas:   

Telefonas:      Elektroninis paštas:   

Darbingumo lygis (%):    Tech. pagalbos priemonės:   

Svarbi informacija:   

 

 

Anketos pildymo data: 

Gimimo vieta:     Šeimyninė padėtis: Netekėjusi/nevedęs 

       Ištekėjusi/vedęs 

Vaikai iki 16 m.     Išsiskyrusi/išsiskyręs   

       Neregistruota santuoka 

Vyresni vaikai:     Našlė/Našlys 

       Ištekėjusi/vedęs,bet gyvena atskirai 

 

Negalia:      NDNT nustatytas 

bazinis darbingumas (%): 

 

Funkcinis darbingumas:  Gali dirbti 6 ir daugiau valandų per dieną ar 5 dienas per savaitę 

    Gali dirbti 4-5 valandas per dieną ar 3-4 

dienas per savaitę 

    Gali dirbti 3 ir mažiau val. per dieną ar 2 ir 

mažiau dienų per savaitę 

 

Sergamumas. Paskutinių hospitalizacijų sąrašas: 

Gydymo įstaiga Nuo Iki Priežastis 

    

    

    
 

Išsilavinimas:  (aukštasis, aukštesnysis, vidurinis, spec.vidurinis, pagrindinis, žemesnis 

nei pagrindinis) 
 

Mokymo įstaiga Nuo Iki Įgyta kvalifikacija 

    

    

    

    

    
 

 

Kalbų mokėjimas (silpnai, vidutiniškai, gerai, puikiai):  
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Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

 gimtoji gimtoji gimtoji 

    

    

    
  

 

Darbo patirtis: 

Paskutinė darbovietė                                                                             Adresas 

Pareigos                                             Vadovas                                             Tel. 

Pareiginės funkcijos:  

Dirbo nuo               metų  iki                 metų.                                           Viso:              metų                

mėnesių 

Valdyti įrengimai/įrankiai: 

Išėjimo priežastis: 
 

Ankstesnio darbo patirtis: 

 

 

 

Pageidaujamas darbo tipas(-ai) 
Kelionės: kiek darbo laiko norite 

praleisti komandiruotėse? 

Pageidaujama darbo 

vieta: 

 Nuolatinis pilną darbo dieną 

 Nuolatinis nepilną darbo dieną 

 Nenuolatinis (pagal iškvietimą) 

 Laikinas 

 Sezoninis 

 Pamaininis / savaitgaliais 

 Nenoriu 

 Ne daugiau 25% 

 Ne daugiau 50% 

 Daugiau 50% 

 Vilnius 

 Kaunas 

 Klaipėda 

 Šiauliai 

 Panevėžys 
 

 

Pageidaujamas darbo pobūdis:      

 kompiuteriu   odininko               kirpėjo 

 kasininko-pardavėjo  medžio darbai                      juvelyro            

 apskaitininko   pynėjo iš vytelių                  siuvėjo 

 

Kita:  

 

Įsidarbinimo motyvai: 
 

Savarankiško darbo paieškos priemonės, rezultatai:  

 

 

 

Darbo kompiuteriu įgūdžiai: Nėra   internetas  tekstų 

redaktorius  kita 

               Pagrindai 

    Geri 

Finansiniai įsipareigojimai:  Paskola   Alimentai   Kita 

 

Pageidaujamas darbo užmokestis per mėnesį:   Pomėgiai, hobis: 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

   

147 

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

 

Vairuotojo pažymėjimas ________kategorijos (-ų).    Stažas nuo 

________ metų 

 

Žalingi įpročiai:   Tabakas  Psichotropinės medžiagos   Alkoholis  

Kita 

 

Teistumas:  Nėra      

 Komentaras: 

  Baudžiamoji atsakomybė 

  Administracinė atsakomybė 

 

Rekomendacijos, pastabos:  

 

 

 

Specialistas: ________________________________ Klientas: 

_____________________________________ 
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 8 priedas 

 

TIFLOPEDAGOGO VERTINIMO LAPAS 

1. Kliento vardas , pavarde: 

2. Gimimo data:  

3. Mokymasis / profesinė biografija:  

Baigta mokykla ( klasės): 

Darbo patirtis:  ar anksčiau dirbta ( Kur? Kuo?) : 

4. Ar regėjimas per pastaruosius metus : 

Pablogėjo 

Liko toks pats 

5. Ar kasdienybėje sunku:   (taip/ ne ) 

Rašyti laišką ( prašymą, kt.) 

Perskaityti informaciją laikraštyje 

Surasti informaciją visuomeniniame pastate ( poliklinika, bankas, parduotuvė) 

Įverti siūlą į adatą 

Atskirti banknotus 

Pilti skysčius ( šaltas vanduo, karšti skysčiai) 

6. Ar naudojasi techninėmis pagalbinėmis priemonėmis?  ( taip/ne)                

Didinančios pagalbinės priemonės ( kokios?) 

Rašo Brailio rašto lentele/ mašinėle 

Kompiuteriu                                     

Kompiuteriu su įgarsinimo programa ( Jaws, kt. programa) 

Kompiuteriu su padidinimo programomis 

Kalbantis telefonas 

Kita ( išvardinkite)..........................................  

7. Ar gali perskaityti / parašyti tekstą:  

-Brailio raštu-                                                      skaityti                        rašyti  

Gerai 

Patenkinamai 

Ne  

-Paprastą atspausdintą tekstą                                skaityti                                      rašyti 

Be pagalbinių priemonių 

Su pagalbinėmis priemonėmis: 

Su didinamosiomis priemonėmis ( lupa)                     

Kompiuterio ekrane 

Kita .................................................................................................... 

8. Gyvenimo situacija ( taip / ne) 

Ar gyvena:  

vienas         

su šeima                          

kita ................................................. 
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9. Ar gali nurodytą maršrutą nueiti savarankiškai ?  ( taip / ne )  

-bute :                                                               -   lauke, pažįstamoje aplinkoje:     

Vienas                                                                    visus kelius 

Iš dalies                                                                  iš dalies 

Visiškai ne                                                              visiškai ne 

-lauke, nepažįstamoje aplinkoje:                     -esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms: 

Visus kelius                                                                 prietemoje      

Iš dalies                                                                        tamsoje 

Visiškai ne                                                                   akinančioje šviesoje 

 

10. Ar naudojasi baltąja lazdele?  ( taip/ne)  

11. Ar gali naudotis viešuoju transportu ?  

 

Taip, niekieno nepadedamas 

Taip, kai iš dalies padeda kiti 

Taip, bet tik su palydovu 

Ne, visiškai ne 

 

12. Sveikatos apribojimai:  

Ar turi sveikatos problemų? Taip/ ne 

cukraligė  

epilepsija  

klausos sutrikimai  

kita ............................................................................................................ 

13. Ar galėtų kasdien vykti į darbą ( nuo gyvenamosios vietos iki būsimos darbo vietos, tam 

tikrą kelio atkarpą)  ( taip/ ne) : 

Vykti viešuoju transportu  

Važiuoti apie ................... km 

Eiti pėsčiomis apie .................minučių/ valandų 

 

14. Ar atliekant kai kuriuos veiksmus yra priklausomas nuo kitų asmenų?  

Ne                                                                     

Iš dalies                                                

Visiškai                                               

 

15. Ar reikia pagalbos : 

Lipant laiptais 

Einant į viešosios paskirties pastatus ( parduotuvė, savivaldybė, bankas) 

Vaikščiojant parduotuvėje surasti ir atpažinti produktus, kt. prekes 

Pereinant gatvę 

Padėtų nustatyti transporto eismo kryptį ir greitį gatvėje 

Atpažinti gatvės pavadinimus, namo Nr., autobuso Nr. 

Padėtų naudotis inventoriumi, kompiuteriu  
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Padėtų  naudotis banko kortele 

Padėtų atpažinti bendradarbius ir klientus 

 

 

16. Ar jau dalyvavo kada nors reabilitacijoje?   Taip /ne  

Orientacija ir mobilumas 

Kasdieniai ( praktiniai gyvenimo) įgūdžiai 

Kompiuterinis raštingumas 

Brailio rašto mokymas 

Kita 

Kada, kur , trukmė :  

....................................................................................................... 

17. Specialisto ( tiflopedagogo) rekomendacijos/ pasiūlymai: 

Manoma, kad yra būtinos reabilitacinės priemonės orientacijos ir mobilumo gebėjimų 

lavinimui:  

Galbūt 

Veikiausiai ne 

Labai ilgai ( daugiau nei 2 mėnesių) 

Vidutinės trukmės ( 1-2 mėn.) 

Trumpiau  

 

18.  Kelias į darbą ( mokymosi įstaigą) ( taip/ne) : 

Gali vykti viešuoju transportu 

Gali nueiti 500 metrų 

Gali vykti į darbą iki 10 km 

Negali savarankiškai  vykti net ir nedidelio atstumo  

 

Tiflopedagogo vertinimo lapą pildė: 

                                      ( specialisto vardas , pavardė): 

 

Data: 

 

Pastaba: Šį vertinimo lapą gali pildyti tik tiflopedagogas. Jis gali būti pateikiamas po 

funkcinio regėjimo vertinimo ar kartu, lygiagrečiai su juo; kai klientas tik ką atvyko į 

profesinę reabilitaciją ir taip pat pildoma pakartotinai –jau pasibaigus PGA etapui. 

Vertinimo lapas pildoma ne tik apklausus klientą žodžiu -būtina stebėti kaip sekasi klientui 

orientuotis naujoje aplinkoje.  
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9 priedas  

 

KALBOS TYRIMO LENTELĖ (KTK) 

 

____________________________________________________    _____________ 
(Kliento vardas, pavardė)                                              (Kliento amžius) 

___________________________________________________________________ 
(Klinikinė diagnozė  ir kalbinė išvada atvykus) 

_______________________                                      _________________________ 
Atvykimo data      Pratybų skaičius 

___________________________________________________________________ 
Išsilavinimas, kalbos vartojimas anksčiau 

___________________________________________________________________ 

 

 Maksimalus 

įvertinimas 
Atvykus Išvykus 

EKSPRESYVIOJI KALBA 19   

Pasakojimas (savarankiška kalba) 3   

Dialogo kalba 3   

Automatizuota kalba 3   

Kartojimas (garsų, skaitmenų, žodžių) 3   

Pavadinimai (daiktų, veiksmų, kūno dalių, požymių) 4   

Sakinių sudarymas 3   

IMPRESYVIOJI KALBA 15   

Užduočių supratimas, nurodymų vykdymas 3   

Rodymas (daiktų, veiksmų, kūno dalių, požymių) 4   

Foneminė klausa (pakartoti garsus, parašyti raides, skaitmenis, 

žodžius) 
5   

Kalbos loginių-gramatinių struktūrų supratimas 3   

ORALINIO APARATO IR SMULKIOSIOS VEIKLA 16   

Oralinis, simbolis praksis 3   

Pozos praksis 3   

Erdvės praksis 3   

Konstrukcijos praksis 3   

Balsas, kalbinis kvėpavimas, rijimas, seilėtekis 4   

GNOZINĖS FUNKCIJOS 9   

Regos gnozis 3   

Klausos gnozis 3   

Taktinis gnozis 3   

RAŠYMAS 4   

Savarankiškas raštas, automatizuotas kopijavimas, diktuojant 4   

SKAITYMAS 5   

Raidžių, skaitmenų, žodžių, sakinių ir teksto, vidinis skaitymas 5   

SKAIČIAVIMAS 5   

Skaičiavimas iki 20; skaitmenų rašymas; aritmetinių veiksmų 

atlikimas; skaičių lyginimas 
5   

VISO: 73   

 

Pastabos _____________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________  

 

KALBINĖ IŠVADA___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

REKOMENDACIJOS__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

LOGOTERAPEUTAS_____________________________ 
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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

IN
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/ PĮĮL 
  

Kognityvinių gebėjimų 

lavinimas/ KGĮL 
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IŠVADOS:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

PASIEKTI REZULTATAI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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11 priedas  

 

PSICHOSOCIALINIŲ DARBINIŲ GEBĖJIMŲ ĮVERTINIMO UŽDUOTYS REGOS NEGALIĄ 

TURINTIEMS ASMENIMS 

 

Vertinama 

savybė/funkcija 

Trumpas užduoties 

aprašymas 

Vertinimo kriterijai Užduoties 

įgyvendinimo 

trukmė 

Darbo 

planavimas, 

suvokimas, 

ištvermingumas 

(kartoteka) 

Kortelės yra skirtingų formų ir 

ant kiekvienos kortelės yra su 

sąsagėle įsegti skirtingi 

simboliai. Šias korteles reikia 

surūšiuoti pagal du požymius. 

Kortelės forma (trikampis, 

apskritimas, pusapskritimis, 

kvadratas, stačiakampis) 

parodo už kokios registro 

kortelės reikia įdėti kortelę. Už 

kiekvienos registro kortelės 

turi būti sudėta po 5 korteles. 

Tuomet reikia vienodos formos 

korteles surūšiuoti ir pagal iš 

sąsagėlių sudėtą simbolį. Eilės 

tvarką galima nustatyti pagal 

registrą. 

Darbo priemonės išdėstytos 

aiškiai ir efektyviai. 

Instrukcijos yra suprantamos, 

klausimai pateikiami tik 

tuomet, kai norima apsidrausti. 

Užduotys atliekamos be 

pertraukų ir vienodu 

intensyvumu.  

Atliekant užduotį pasireiškia 

savikontrolė ir/ arba darbo 

rezultatas kliento yra 

realistiškai vertinams. 

45-60 min. 

Skaičiavimas Išspręsti skaičiavimo užduotis. Teisingai atliktos užduotys. 20-30 min. 

Problemų 

sprendimas 

Prieš klientą eile sustatyti trys 

stovai. Ant pirmo stovo nuo 

didžiausio apačioje iki 

mažiausio viršuje yra užmauti 

trys skirtingo dydžio žiedai. 

Panaudojant kuo mažiau 

veiksmų reikia perkelti žiedus 

tokia pačia tvarka ant trečio 

stovo. Negalima dėti didesnio 

žiedo ant mažesnio ir negalima 

žiedo padėti ant stalo. Rankoje 

galima laikyti tik vieną žiedą. 

Yra vertinama, ar klientui 

pavyko atlikti užduotį iki galo 

ar tik iki tam tikro užduoties 

etapo. Taip pat vertinama, kaip 

greitai jis tai sugebėjo padaryti 

ir kokį sprendimo būdą 

pasirinko (skaičiuojami kliento 

bandymai, klaidos ir teisingai 

pasirinkti veiksmai). 

15 min. 

Darbo 

planavimas, 

suvokimas, 

ištvermingumas 

(Ablemo 

užduotis) 

Užduotis - supakuoti 

kanceliarines prekes. Ką ir po 

kiek reikia supakuoti yra 

parašyta užsakymų kvituose 

(Brailio raštu arba įgarsinamas 

tekstas). 

Darbo priemonės išdėstytos 

aiškiai ir efektyviai. 

Instrukcijos yra suprantamos, 

klausimai pateikiami tik 

tuomet, kai norima pasidrausti. 

Darbo užduotys atliekamos 

vienodu intencyvumu.  

Atliekant užduotį pasireiškia 

nuolatinė savikontrolė ir/ arba 

darbo rezultatas kliento 

vertinamas realistiškai. 

Sprendimai priimami ir 

įgyvendinami savarankiškai. 

30 min. 
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Su darbo priemonėmis 

elgiamasi apdairiai. 

Darbo užduotys atliekamos 

atsakingai. 

Darbo 

planavimas, 

suvokimas, 

ištvermingumas 

Užduotis- suplanuoti dienos 

mokymus pardavimo 

vadybininkams. Reikia 

sudarykite veiksmų planą 

(apibūdinkite darbų eigą), 

organizuojant mokymus. 

Klientas turėtų nurodyti šiuos 

pagrindinius žingsnius, 

organizuojant mokymus: 

 Rasti tinkamą konferencijų 

salę mokymams ir ją iš anksto 

užsakyti (privalumas 

atsižvelgti į papildomus 

dalykus, pvz.: tinkama 

geografinė vieta ir kaina, 

patogus privažiavimas); 

 Suderinti ir parengti 

mokymų dienotvarkę 

(privalumas numatyti kuo 

daugiau konkrečių faktorių: 

lektoriai, pranešimų trukmė, 

pertraukos ir kt.) 

 Informuoti dalyvius apie 

vyksiančius mokymus ir 

išsiųsti dalyviams mokymų 

dienotvarkę (privalumas 

papildomos informacijos 

dalyviams suteikimas: apie 

mokymų vietą, kaip atvykti 

(žemėlapis)). 

Detalesnis ir išsamesnis 

planavimas rodo gerą darbo 

planavimo gebėjimą. 

30 min. 

Girdimasis 

dėmesys 

1 var. Klientui skaitoma 

atsitiktinių skiemenų seka. 

Klientas turi kiekvieną 

skiemenį pažymėti 

kompiuterio klavišo 

paspaudimu. Skiemenį LA, 

reikia žymėti 2, visus kitus 

skiemenis žymėti 1. Prieš testą 

pateikiama mokomoji užduotis. 

2 var. Klientui skaitoma 

atsitiktinių skiemenų seka. 

Klientas turi kiekvieną 

skiemenį pažymėti 

kompiuterio klavišo 

paspaudimu. Skiemenį, sekantį 

po skiemens LA, reikia žymėti 

2, visus kitus skiemenis žymėti 

1. Prieš testą pateikiama 

mokomoji užduotis. 

Teisingai ir neteisingai 

pažymėtų reikšmingų 

skiemenų kiekis, praleistų 

nepažymėtų skiemenų kiekis, 

perteklinio skiemenų 

žymėjimo kiekis. 

30 min.  
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12 priedas  

 

 
SUTIKIMAS DALYVAUTI FUNKCINIO PAJĖGUMO VERTINIMO DARBINIŲ GEBĖJIMŲ 

TYRIME 

 

 

____________________________________________ 

(įstaigos pavadinimas) 

 

 

Kliento ____________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 
 

Aš suprantu, kad būsiu saugiai tiriamas siekiant nustatyti maksimalius mano darbo 

pajėgumus pagal Isernhagen Funkcinio pajėgumo vertinimo sistemą. 

Sutinku, kad išsamiai būtų testuojami ir įvardinami mano fiziniai gebėjimai. Pažadu tyrime 

dalyvauti maksimaliu pajėgumu. Esu informuotas (-a), kad tyrėjas (kineziterapeutas, ergaterapeutas 

arba kitas turintis sertifikatą reabilitacijos specialistas) tarsis su manimi dėl mano saugumo  viso 

tyrimo metu. Žinau, kad bet kuriuo tyrimo momentu, jeigu nenorėsiu arba nebegalėsiu jo tęsti, aš 

galiu sustabdyti testavimą. Tačiau suprantu, kad tokiu atveju gauti rezultatai skirsis nuo tų, kuriuos 

fiksuotų tyrėjas, jeigu vykdyčiau skiriamas užduotis tol, kol specialistas mane sustabdytų dėl 

objektyvių požymių, rodančių, kad pasiekiau saugias, bet maksimalias savo galimybių ribas. 

Esu informuotas(-a), kad tyrimų ataskaita bus siunčiama institucijomis, kurios įstatymo 

numatyta tvarka turi teisę ją gauti. Be to, man žinoma, kad tyrimas yra atliekamas profesionaliai ir 

tyrėjas yra atsakingas už objektyvią ir tikslią ataskaitą, kuri atspindėtų realius tyrimo rezultatus. 

Aš suprantu, kad esu atsakingas(-a) už savo veiksmus tyrimo metu ir prisiimu atsakomybę už  

nuoseklų savo pojūčių aptarimą su tyrėju viso testavimo metu. 

 

Aš sutinku dalyvauti Funkcinio pajėgumo vertinimo darbinių gebėjimų testavime. 

 

 

___________________________                  _________________________________ 

Data       Parašas 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

  

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

158 
 

13 priedas  

 
FIZINIŲ IR FUNKCINIŲ SAVYBIŲ VERTINIMO FORMA 

 
Asmens vardas, pavardė ...............................................................      Gim. metai............................... 

FPV   I                 

Krūvių trukmė per 

8 val. 
Krūvių kategorija 

Nie- 

kada 
Retai 

 
Maks. 

Kartais 

 
sunku 

Dažnai 
 

viduti- 

nė 

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- 

kada 
Retai 

 
Maks. 

Kartais 

 
sunku 

Dažnai 
 

vidutinė 

Labai 

dažnai 
lengvai 

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 : 

 

Krūvių trukmė per 

8 val. 
Krūvių kategorija 

Nie- 

kada 
Retai 
 
Maks. 

Kartais 
 
sunku 

Dažnai 
 

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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Svarbiausi trūkumai : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos ir pasiūlymai: 

 

 

  

 

 

 

 

Testą atliko:                                                                                   Data: 
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14 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 

Priek. Užpak.

al 

dešinė kairė kairė dešinė 
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2. Kaip Jūs įvertintumėte skausmą šiuo metu? 

jokio               Nepakeliamas skausmas 

skausmo               

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
 
3. Koks buvo pats stipriausias skausmas per paskutinę savaitę? 

jokio               Nepakeliamas skausmas 

skausmo               

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
 
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 10   

 
 
 
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 10    
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15 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 

bagažinės 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

? 
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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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16 priedas  

 

PACT anketos ir FPV testavimo rezultatų palyginimas  

 

 Krūvių dydžiai (FPV testas) 

(maksimalūs keliami svoriai) 

 

 minimalūs (  5kg ) 

 daugiausiai sėdint (iki 15 kg ) 

 lengvi ( 5-10 kg) 

 vidutinio sunkumo (10-25 kg ) 

 sunkūs ( 25-45 kg ) 

 labai sunkūs (  45 kg ) 

 

Testų atlikimas (FPV ir PACT)  taip                   ne 

Kliento savęs vertinimas PACT  testo 

pagalba vertinimas 

 realūs   per žemas   per aukštas 

Minimalūs  100, labai lengvas (100-110), lengvas (123-135), vidutinio sunkumo (165-175), 

sunkus(180-190), labai sunkus ( 195) 
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17 priedas  

 

Berg pusiausvyros skalė 
(Berg,1989) 

Pavardė  Vardas. _ 

Viso: 56 balai Data 

1. ________ sedejimas nelaikant 

4 - gali saugiai sedeti x 2 minutes 3 - 

gali sedeti x 2 min. su prieziura 

2 - gali sedeti x 30 sek. 

3 - gali sedeti x 10 sek. 

0 - negaii sedeti be palaikymo 

2. ________ atsistojimas is sedimos padeties 

4 - gali atsistoti stabiliai be ranku_ pagalbos 

3 - gali atsistoti su ranku_ pagalba 

2 - gali atsistoti rankq pagalba ne iS karto 

1 — minimali pagalba atsistojant 

0 - vidutine-maksimali pagalba atsistojant 

3. ________ stovejimas nesilaikant 

4 - gali saugiai stoveti x 2 minutes 

3 - gali stoveti x 2 minutes su prieziura 

2 - gali stoveti x 30 sek. nesilaikant 

1 - gali stoveti x 30 sek. po keliq meginimu. 

0 - reikalinga pagalba isstoveti x 30 sek. 

4, stovejimas uzsimerkus 

4 - saugiai stovi x 10 sek. 

3 - stovi x 10 sek. su prieziura 

2 - stovi x 3 sek. 

1 - gali iSstoveti < 3 sek. 

0 - negaii atlikti 

5. ________ stovi suglaustom pedom 

4 - gali suglaustom pedom stoveti x 1 min. 

3 - gali stoveti x 1 min. su prieziura 

2 - gali suglaustom pedom stoveti 30 sek. 

1 - pagalba uzimant padeti, stovi x 15 sek. 

0 - negaii atlikti 

6. siekimas pirmyn 

4 - laisvai gali siekti pirmyn > 25 cm. 

3 - gali saugiai pasiekti > 7,5 cm. atstumu 

2 - gali saugiai pasiekti > 4,5 cm. atstumu 

1 - gali siekti pirmyn su prieziura 

0 - reikalinga pagalba, kad nenukristij 

7. paimti daiktq nuo grindq 

4- gali pakelti daiktajr saugiai atsistoti 3 - 

pakelia daikt% bet reikalinga prieziura 2 - 

negaii saugiai paimti toliau 5 cm. atstumu 1 - 

negaii pakelti, prieziura bandymo metu 

8. ________ atsigrezimas atgal 

4 - atsigr^zia atgal {abi puses 

3 - atsigrelia tik per vienq. puse 

2 - atsisuka tik pusiau, bet laiko pusiausvyrq_ 

1 - reikalinga prieziura sukimosi metu 

0 - negaii atlikti, yra pavojus nukristi 

9. ________ apsisukimas 360" 

4 - apsisuka per < 4 sek. per abi puses 

3 - apsisuka per< 4 sek. per viena. pus? 

2 - saugiai apsisuka per > 4 sek. 

1 - reikalinga prieziura sukimosi metu 

0-negaii atlikti 

10. ________ kintamas laiptelio lietimas 

4 - saugiai palies 8 laiptelius per 20 sek. 

3 - saugiai palies 8 laiptelius per > 20 sek. 

2 - saugiai palies 4 laiptelius per 20 sek. 

1 - palies 2 laiptelius su prieziura, pagalba 

0 - negaii atlikti 

11. ________ stovejimas koja uz kojos 

4 - atsistoja ir isstovi 30 sek. 

3 - gali sudeti kojas per 30 sek. 

2 - gali sustatyti kojas mazais zingsneliais, 

islaiko 30 sek. 

1-reikalinga pagalba sudeti kojas, isiaiko 15 s 

0- negaii atlikti 

12. _______ stovejimas ant vienos kojos 

4 - gali isstoveti > 10 sek. 

3 - gali isstoveti 5 - ! 0 sek. 

2 - gali issilaikyti 3-4 sek. 

1 -gali issilaikyti 3 sek. 

0 - negaii atlikti 

13. _______ atsistojus - atsisesti 

4 - saugiai atsiseda be rankq pagalbos 

3 - kontroliuoja atsisedima^ rankq pagalba 

2 -remiasi uzpakaliniu pavirsiumi 

kontroliuodamas atsisedima. 

1 - atsiseda, bet nekontroliuoja nusileidimo 

0 - reikalinga pagalba 

14. persikelimai 

4 - persikelia be ranku_ 

3 - persikelia ranku_ pagalba 

2 - reikalinga zodine pagalba ar prieziura 

1 - padedant 1 asmeniui 
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18 priedas 

 

FUNKCINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO UŽDUOTYS REGOS NEGALIĄ TURINTIEMS 

ASMENIMS 

 

Vertinama 

savybė/funkcija 

Trumpas 

užduoties 

aprašymas 

Naudojamos 

priemonės 

Vertinimo 

kriterijai 

Užduoties 

įgyvendinimo 

trukmė 

Svorių kėlimas Svoriai keliami 

viena ranka 

nenaudojant 

svorio talpos, 

laisvąja ranka 

pasilaikant už 

paviršiaus, ant 

kurio keliama. 

Reguliuojamo 

aukščio lentynų 

sistema, stalas, 

įvairaus 

sunkumo 

svoriai, 

chronometras, 

kraujospūdžio 

matavimo 

aparatas ir 

statoskopas. 

Vertinama 

užduoties atlikimo 

kokybė: keturgalvio 

raumens funkcija, 

apatinės nugaros 

dalies stabilumas, 

viršutinių galūnių 

raumenų jėga, riešų 

ir pirštų sąnarių 

funkcija. 

75 min. 

Svorių nešimas Svoriai nešami 

viena ranka 

naudojant svorio 

talpą, laisvąja 

ranka 

naudojamasi 

baltąja lazdele.  

Jei reikia, 

duodamos 

garsinės 

komandos ėjimo 

krypties 

pakeitimui. 

Svorio talpa, 

įvairaus 

sunkumo 

svoriai, 

chronometras, 

kraujospūdžio 

matavimo 

aparatas ir 

statoskopas. 

Vertinama 

užduoties atlikimo 

kokybė: dvigalvio 

raumens jėga, 

juosmeninio 

korseto ir šlaunį 

atitraukiančių 

raumenų jėga. 

25 min. 

Pusiausvyra Atliekant užduotį, 

jei reikia 

duodamos 

garsinės 

komandos ir 

einama šalia 

testuojamojo 

užtikrinant jo 

saugumą. 

Pusiausvyrai 

įvertinti 

naudojamos iš 

pusiausvyros 

skalės (pagal 

Berg, 1989) 

atrinktos 

užduotys: 

apsisukimas 360°, 

Kėdė be 

ranktūrių, 

kraujospūdžio 

matavimo 

aparatas ir 

statoskopas. 

Užduočių 

vertinimas: 

a. Apsisukimas 

360° kampu:  

4 – apsisuka < per 

4sek. per abi puses 

3 – apsisuka < per 

4sek. per vieną pusę 

2 – saugiai apsisuka 

per > 4sek. 

1 – reikalinga 

priežiūra sukimosi 

metu 

0 – negali atlikti 

b. Stovėjimas koja 

už kojos: 

4 – atsistoja ir 

išstovi ant vienos 

10min. 
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stovėjimas koja 

už kojos, 

stovėjimas ant 

vienos kojos, 

atsistojimas iš 

sėdimos padėties, 

atsistojus – 

atsisėdimas. 

kojos 30sek. 

3 – gali sudėti kojas 

per 30sek. 

2 – gali sustatyti 

kojas mažais 

žingsneliais, išlaiko 

30sek. 

1 – reikalinga 

pagalba sustatyti 

kojas, išlaiko 15sek. 

0 – negali atlikti 

c. Stovėjimas ant 

vienos kojos: 

4 – gali išstovėti > 

10sek. 

3 – gali išstovėti 5 - 

10sek. 

2 – gali išsilaikyti 3 

- 4sek. 

1 – gali išsilaikyti 

3sek.. 

0 – negali atlikti 

d. Atsistojimas iš 

sėdimos padėties: 

4 – gali atsistoti 

stabiliai be rankų 

pagalbos  

3 – gali atsistoti su 

rankų pagalba 

2 – gali atsistoti 

rankų pagalba ne iš 

karto 

1 – minimali 

pagalba atsistojant 

0 – vidutinė-

maksimali pagalba 

atsistojant 

e. Atsisėdimas iš 

stovimos padėties: 

4 – saugiai atsisėda 

be rankų pagalbos 

3 – kontroliuoja 

atsiėdimą rankų 

pagalba 

2 – remiais 

užpakaliniu 

paviršiumi 

kontroliuodamas 

atsisėdimą 

1 – atsisėda, bet 

nekontroliuoja 
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nusileidimo 

0 – reikalinga 

pagalba 

Darbas virš 

galvos 

Jei reikia prieš 

užduoties 

atlikimą, 

testuojamajam 

leidžiama 

susipažinti su 

paaukštintų lubų 

sistema. 

Paaukštintų 

lubų sistema, 

chronometras, 

kraujospūdžio 

matavimo 

aparatas ir 

statoskopas. 

 

Vertinama 

užduoties atlikimo 

kokybė: deltinio ir 

mentės 

pritraukiamojo 

raumenų jėga. 

10 min. 

Rankų 

koordinacija 

Užduotis 

atliekama viena 

ranka, laisvąja 

ranka padedant 

atlikti kuo 

tiksliau. 

Rankų 

koordinacijos 

vertinimo 

komplektas, 

chronometras, 

kraujospūdžio 

matavimo 

aparatas ir 

statoskopas. 

Vertinama 

užduoties atlikimo 

kokybė; Smulkioji 

motorika: pirštų ir 

nykščių 

griebiamieji 

judesiai ir 

tarpusavio 

koordinacija. 

45 min. 
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19 priedas 

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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20 priedas 

 
JEBSEN-TAYLOR PLAŠTAKOS TESTO FORMA 

 

 

 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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21 priedas  

 

LYTOS FUNKCIJŲ ĮVERTINIMO UŽDUOTYS REGOS NEGALIĄ TURINTIEMS 

ASMENIMS 

Vertinama 

savybė/ 

funkcija 

Trumpas užduoties 

aprašymas 

Vertinimo kriterijai Užduoties 

įgyvendinimo 

trukmė 

Lyta 1. Klaviatūroje prašoma 

surasti „F“ ir „J“ klavišus. 

 

2. Prašoma surasti 

atitinkančius paviršius lentoje 

su skirtingomis faktūromis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prašoma atpažinti ir 

įvardinti duodamus daiktus ir 

medžiagą, iš kurios jie 

padaryti. Naudojami 

maišiukai su priemonėmis. 

1. Randa – 1; neranda bent 1 

– 0 balų 

 

2. Fiksuojamas laikas, per 

kurį atpažįstamos visos 

faktūros, taip pat 

skaičiuojamas neatpažintų 

faktūrų skaičius.  

5 balai – visi paviršiai surasti 

per 1 min. ir greičiau – itin 

geras rezultatas. 

4 balai – visi paviršiai 

atpažįstami per 1-2min. – virš 

normos. 

3 balai – visi paviršiai 

atpažįstami per 2-4min. – 

normos ribose. 

2 balai – visi paviršiai 

atpažįstami per daugiau nei 

5min. – sutrikęs/žemiau 

vidurkio. 

1 balas – atpažįstamas bet 

koks kiekis paviršių per 

daugiau nei 5 min. – labai 

sutrikęs. 

0 balų – neatpažįsta nei vieno 

paviršiaus per 5 min. – negali 

atlikti. 

 

3. Kokybinis (stebėti kaip 

atlieka) ir kiekybinis (kiek 

daiktų atpažįsta). 

Iki 5min. 

 

 

Iki 5min. 

Formos jutimas Klientui duodamos įvairios 

formos detalės, prašoma 

apibūdinti ir stebima, ar 

tyrinėja vienu pirštu 

(smiliumi). 

Kokybinis. (Stebėti kaip 

atlieka) 

Iki 10 min. 

Jėgos jutimas Klientui duodama plastikinė 

stiklinė ir stebima, kaip 

klientas ją laiko: perspaudžia, 

išmeta ar laiko adekvačiai 

stiklinės svoriui ir kietumui. 

Kokybinis. (Stebėti kaip 

atlieka) 

Iki 10 min. 

Svorio jutimas Klientui duodami du Kokybinis. (Stebėti kaip Iki 10 min. 
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skirtingo svorio daiktai 

(padedami ant stalo), 

prašoma pasakyti, kuris 

sunkesnis. Stebima, ar 

klientas sveria juos 

lygindamas. 

atlieka) 
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22 priedas 

 

ASMENŲ, TURINČIŲ REGOS NEGALIĄ, KOMPIUTERIO VARTOJIMO ŽINIŲ ĮVERTINIMO 

LENTELĖ 

Nr. Temų pavadinimai Nemoka Susipažinęs Moka Suma 

 1 Naudojimasis kompiuteriu ir bylų tvarkymas    

  Windows paleidimas ir išjungimas 0 1 2   

  Vaizdo įgarsinimo ( pvz.: „JAWS for Windows“) 

ir/arba vaizdo išdidinimo (pvz.: „MAGic „) programų 

paleidimas ir išjungimas. 

0 

1 2   

  Langai ir jų tvarkymas 0 1 2   

  Langų tipai ir jų elementai 0 1 2   

  Darbalaukio piktogramų manipuliacija 0 1 2   

  Paieškos vikdymas kompiuterio aplinkoje 0 1 2   

  Bylos ir aplankai 0 1 2   

  Bylų paieška 0 1 2   

  Bylos ir aplankai 0 1 2   

  Bylų paieška 0 1 2   

  Šiukšlinės (atliekų aplanko) tvarkymas 0 1 2   

  Kompiuterio sistemos  valdymo skydelio nustatymų 

keitimas 
0 

1 2   

  Įgarsinimo programos( pvz.: JAWS for Windows) 

programos savybės ir valdymas 
0 

1 2   

  Vaizdo išdidinimo (pvz.:"MAGic ") programos 

savybės ir valdymas 
0 

1 2   

  Sparčiųjų klavišų išmanimas ir taikymas operacinėje 

sistemoje (pvz.: Windows 7) 
0 

1 2   

2 Vaizdo įgarsinimo programos ir/arba vaizdo išdidinimo programų taikymas   

  Vaizdo įgarsinimo programos(pvz.: Jaws for 

Windows) ir/arba vaizdo išdidinimo(pvz.: MaGic) 

programos konfiguravimas 

0 

1 2   

  Žodyno valdymas 0 1 2   

  Rėmelių valdymas 0 1 2   

  Bendros parinktys 0 1 2   

  Kintamųjų tipai ir jų naudojimas 0 1 2   

  Skriptų kūrimas 0 1 2   

  Funkcijų naudojimas skriptuose  0 1 2   

3 Tekstų tvarkymas   

  Teksto redagavimas 0 1 2   

  Duomenų įterpimas 0 1 2   

  Kopijavimas ir perkėlimas 0 1 2   

  Paieška tekste  0 1 2   

  Formatų taikymas 0 1 2   

  Stilių kūrimas ir taikymas 0 1 2   

  Lapo matmenys  0 1 2   

  Paraštės nustatymai 0 1 2   

  Puslapių antraštės ir poraštės 0 1 2   

  Puslapių numeravimas 0 1 2   
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  Rašybos ir gramatikos tikrinimas 0 1 2   

  Išnašos 0 1 2   

  Lentelių kūrimas ir redagavimas 0 1 2   

 Sparčiųjų klavišų išmanimas ir taikymas teksto 

readaktoriaus aplinkoje (pvz. MS Word) 
0 

1 2 

 4 Skaičiuoklės naudojimas   

  Duomenų įterpimas ir redagavimas 0 1 2   

  Narvelių ir blokų žymėjimas 0 1 2   

  Stulpelių ir eilučių tvarkymas 0 1 2   

  Kopijavimas ir perkėlimas 0 1 2   

  Duomenų radimo ir pakeitimo komandos 0 1 2   

  Automatinis užpildymas 0 1 2   

  Formatavimas 0 1 2   

  Šrifto nustatymas 0 1 2   

  Duomenų dėstymas  narvelyje 0 1 2   

  Formulių sudarymas ir struktūra 0 1 2   

  Formulės rinkimas, peržiūra ir redagavimas 0 1 2   

  Formulės kopijavimas ir koordinačių tipai 0 1 2   

  Vardų kūrimas ir jų naudojimas formulėje 0 1 2   

  Funkcijų vartojimo pagrindai 0 1 2   

  Funkcijų grupės 0 1 2   

  Funkcijos sintaksė ir argumentai 0 1 2   

  Klaidos formulėse ir funkcijose 0 1 2   

  Skaičių formatai 0 1 2   

  Datų formatai 0 1 2   

 Sparčiųjų klavišų išmanimas ir skaičiuoklės aplinkoje 

(pvz.: MS EXCEL) 
0 

1 2 

 5 Informacija ir komunikacija (1 dalis: internetas)   

  Interneto naršyklės naudojimas (pvz.: Internet 

Explorer 7) 
0 

1 2   

  El. pašto naudojimas (pvz.: Outlook) 0 1 2   

  Internetinės paieškos vikdydmas (pvz.: Google) 0 1 2   

 Informcijos išsaugojimas 0 1 2   

 Sparčiųjų klavišų išmanimas ir taikymas modulio 

„Informacija ir komunikacija“1dalies temose  
0 

1 2   

6 Informacija ir komunikacija (2 dalis: taikomosios programos)   

  Informacijos kopijavimas, skenavimavima procesai 0 1 2   

  Failų konvertavimo programa (pvz.: TextMaker 

Viewer) 
0 

1 2   

  Laikmenų įrašymo programos(pvz.: Ahead Nero, 

Easy CD Creator) 
0 

1 2   

  Bylų archyvavimas (pvz.: WinRar, WinZiP) 0 1 2   

 Dokumentų peržiūros programos naudojimas(pvz.: 

Adobe Acrobat Reader)  

     Antivirusinės programos 0 1 2   

 Sparčiųjų klavišų išmanimas ir taikymas modulio 

„Informacija ir komunikacija“2 dalies temose 
0 

1 2 
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Kliento vardas, pavardė         

 

23 priedas  

Individuali profesinės reabilitacijos programa Nr. 
 

_______________________________ 
(programos sudarymo data) 

 

Vardas, pavardė __________________Asmens kodas _________________________ 

Namų adresas  _________________________ Tel.: 

___________________________ 

Teritorinė darbo birža ___________________________________________________________ 

TDB siuntimo (pirminio) išdavimo data  ______________   Nr. _________________________ 

PR pažymėjimo  išdavimo data ir Nr. (pirminio)_______________________________________ 

Profesinės reabilitacijos pradžia  201  m. ________ mėn. __  d., numatoma pabaiga 201__ m. 

_______ mėn.__ d.  

Numatoma individualios reabilitacijos trukmė  __ ___________ dienų        
Profesinės reabilitacijos tikslai 
  _        
  _ _______________________ 
  _        
 ______________________________   
 

Etapo 
Nr. 

IPR (ciklo) dalys PR paslaugos Trukmė 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Kiti ypatingi atžymėjimai, pastabos   
 __________________________ 
  _        
  _ _______________________ 
  _        
 ________________________________ 
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Atsakingas darbuotojas       _______                

____________________________ 

 (parašas)                                (vardas, pavardė) 

 

Susipažinau ir sutinku:    ___________________________                                    
                                                                        (Kliento parašas) 
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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.  

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
1
. 

Profesinis orientavimas ir konsultavimas remiasi psichodiagnostiniais tyrimais, psichologinio 

konsultavimo metodais, darbo rinkos situacijos analize ir prognozėmis, kurie skirti racionaliam 

profesiniam sprendimui priimti. Atskirais atvejais profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos gali 

būti praplėstos karjeros konsultavimo paslaugomis, kurių tikslas – pagalba priimant racionalius karjeros 

sprendimus, atsižvelgiant į kliento aspiracijas ir karjeros galimybes, numatant karjeros žingsnius bei 

realizuojant karjeros planą. 

Renkantis profesiją svarbu racionalus (sąmoningas) požiūris į profesinį apsisprendimą. 

Išskiriami šie racionalaus profesijos pasirinkimo etapai: 

1. Asmeninių savybių pažinimas ir įvertinimas, 

2. Pasirenkamos profesijos ypatybių pažinimas; 

3. Asmeninių savybių atitikimo profesijos reikalavimams įvertinimas; 

4. Praktinio pasirenkamos profesijos patyrimo įvertinimas.
2
  

Profesinio sprendimo priėmimo etape naudinga atsižvelgti į praktinio pritaikymo aspektą: 

 Pageidautina numatyti alternatyvų profesinį pasirinkimą;  

 Atsižvelgti į profesijų paklausą darbo rinkoje bei  profesijų paklausos prognozes; 

 Atsižvelgti į regos sutrikimo progresavimo prognozes. 

Šiuolaikinė negalumo samprata, atspindinti biopsichosocialinį požiūrį, yra konceptualus 

pagrindas neįgaliųjų profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo srityje (kaip ir apskritai 

                                                 
1
 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. 
2
 Petrauskaitė R. Psichopedagogika profesijos pasirinkimui.V., 1996. 
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profesinėje reabilitacijoje), kaip „plėtojantis žmonių dalyvumą, padėdamas šalinti asmens 

funkcionavimo kliuvinius ir nustatyti socialinius lengvinius“
3
. 

Remiantis biopsichosocialiniu negalės traktavimu bei Valakupių reabilitacijos centro 

profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo patirtimi asmenims, turintiems fizinę negalią,
4
 

ir Austrijos neįgaliųjų profesinio orientavimo patirtimi (BBRZ), sudaryta neįgaliųjų profesinio 

orientavimo ir konsultavimo proceso sąveikos su aplinkos ir asmenybės veiksniais schema (žr. 1 pav.). 

Pagal šią schemą profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikiamos  taip pat asmenims, 

turintiems regos negalią.  

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos yra viena profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo grandis, glaudžiai susijusi ne tik su kitomis profesinės reabilitacijos paslaugomis  (profesinių 

gebėjimų vertinimas, profesinis mokymas, įdarbinimas), bet ir su įvairiais profesinio orientavimo ir 

konsultavimo procesą sąlygojančiais veiksniais. Tai asmens negalumą ir dalyvumą, jo aplinką ir 

asmenybę nusakantys veiksniai. Profesinio orientavimo ir konsultavimo metu svarbu išsiaiškinti 

neįgalaus asmens apribojimus (veiklos ribotumus, dalyvumo varžymus), jo aplinkos veiksnius (pvz.: 

socialinė situacija), asmenybės veiksnius: interesus ir asmenines savybes, kognityvinius gebėjimus, 

profesinę patirtį, anksčiau įgytą kvalifikaciją ir pan. Siekiant priimti tinkamiausią profesinį sprendimą, 

reikalinga atsižvelgti ir į darbo rinkos situaciją (profesijų paklausą, perspektyvų įvertinimą) bei 

finansines aplinkybes. 

Siekiant suplanuoti žingsnius asmens profesiniam sprendimui įgyvendinti yra sudaroma 

individuali profesinės reabilitacijos programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija, Pasaulinė sveikatos organizacija Ženevoje, 2004, 14 p. 

4
 Neįgaliųjų profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo metodika, parengė Valakupių reabilitacijos centras, 

2007 m. 
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1 pav. Profesinio orientavimo ir konsultavimo sąveikos su aplinkos ir asmenybės veiksniais schema 

Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas 

 

Profesinių gebėjimų įvertinimas 

1.  Motyvacijos dirbti/mokytis bei 

asmeninių savybių analizė 

 

2. Konsultavimas profesinio kryptingumo, 

tinkamumo, profesinės karjeros planavimo 

klausimais 

3. Informavimas apie profesinio mokymo 

ir įsidarbinimo galimybes 

 

4. Profesinių gebėjimų praktinis 

išbandymas 

5. Pagalba renkantis ir keičiant profesiją 

 

Aplinkos ir asmenybės veiksniai 

Apribojimai 

Profesinė patirtis 

Interesai ir asmeninės savybės 

Motyvacija, nuostatos 

Darbo rinkos situacija 

Socialinė situacija, aplinka 

Individualios profesinės reabilitacijos 

programos sudarymas 

Psichosocialinės darbinės savybės 

Finansinės aplinkybės 
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2. Sąvokos 

Profesinis informavimas – sistemingas informacijos teikimas profesinio mokymo, 

kvalifikacijų paklausos darbo rinkoje ir profesijos pasirinkimo klausimais.
5
 

Profesinis konsultavimas – veikla, skatinanti asmenį optimaliai panaudoti savo jėgas 

kvalifikacijai įgyti ir dirbti, pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jų 

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

studijų ir darbo galimybes
6
. 

Profesinis orientavimas – tai informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo paslaugos, 

padedančios įvairaus amžiaus asmenims pasirinkti savąjį kelią švietimo, mokymo bei užimtumo srityse 

bei aktyviai kuriant savo profesinę karjerą
7
. 

Negalumas– skėtinis terminas, aprėpiantis funkcijų sutrikimus (disfunkcijas, t.y. kūno funkcijų 

ir struktūrų trūkumus), veiklos ribotumus ir dalyvumo suvaržymus. Jis atspindi neigiamus asmens 

(turinčio sveikatos pokytį) ir aplinkybių (aplinkos ir asmenybės veiksnių) tarpusavio sąveikos aspektus 

[13]. 

Dalyvumas – tai asmens į(si)traukimas į gyvenimo situacijas. Jis atskleidžia žmogaus 

socialinio funkcionavimo efektyvumą [13]. 

Asmenybės veiksniai – tai asmens egzistavimo ir gyvenimo specifinės charakteristikos, 

pavyzdžiui, amžius, lytis, socialinė padėtis, gyvenimo būdas, įpročiai, streso ir sunkumo įveikos stilius, 

socialinė aplinka, išsimokslinimas, profesija, gyvenimo patirtis, socialinė aplinka, elgesio ir charakterio 

tipas ir kitos savybės [13]. 

Aplinkos veiksniai – apima visus išorinio (aplinkinio) pasaulio aspektus, sudarančius asmens 

gyvenimo foną ir veikiančius jo funkcionavimą. Aplinkos veiksniams priskirtina visa natūralioji aplinka 

ir jos ypatumai, žmogaus sukurtoji fizinė aplinka, kiti žmonės, pasižymintys įvairiais santykiais ir 

vaidmenimis, nuostatos ir vertybės, socialinės sistemos ir tarnybos, politikos, taisyklės ir įstatymai [13]. 

Darbingumo lygis - asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar 

įgyti naują profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės kompetencijos reikalaujančius darbus
8
.  

                                                 
5
 Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas // Valstybės žinios. 2007, Nr. 43-1627. 

6
 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 „Dėl profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo reikalavimų 

aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2005, Nr.60-2132. 
7
 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. 
8
 http://www.ndnt.lt/neigaliesiems/topmenuresult.php?id=16&subcatID=34&puslapis=1  
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Veikla – tai užduoties ar veiksmo atlikimas. Ji parodo asmens funkcionavimo efektyvumą 

[13]. 

Profesiniai interesai – kompleksas psichinių savybių ir būsenų, kurios išreiškia žmogaus 

nuostatą profesinio pobūdžio darbo atžvilgiu. Profesiniai interesai apima tokius motyvacinius 

asmenybės darinius kaip poreikiai, polinkiai, vertybinės orientacijos, pasaulėžiūros komponentai, 

idealai
9
. 

Profesija – atitinkamomis žiniomis, gebėjimais pagrįstos žmonių veiklos kombinacijos, 

teikiančios jiems materialinio apsirūpinimo ir aktyvaus įsitraukimo į visuomeninio gyvenimo struktūras 

prielaidas (Laužackas 2005, 34).  

Profesija yra veikla, pavyzdžiui, teisė, medicina ar inžinerija, kuriai atlikti reikia ženklaus 

profesinio pasirengimo, darbo patirties ir specializuotų tam tikros trukmės studijų. Galimybė užsiimti šia 

veikla gali būti tam tikru būdu reglamentuojama
10

. 

Profesinė reabilitacija - asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo 

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

kitomis poveikio priemonėmis. Profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti 

neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes
11

. 

Profesinis apsisprendimas - atsižvelgiant į vidines ir išorines sąlygas priimamas asmens 

sprendimas dėl darbo veiklos būdo, formos, tipo, pobūdžio ir kt. Jį lemia asmens motyvacija, interesai, 

poreikiai, polinkiai, visuomenės nuomonė (artimųjų, draugų, viešoji nuomonė, profesijų prestižas, 

žiniasklaida ir kt.). Sprendimas priklauso nuo turimos informacijos apie galimas veikas (profesijas, 

specialybes, ugdymo įstaigas) arba jos trūkumo, taip pat savęs vertinimo (kūno ir proto galių pažinimo ir 

įvertinimo), svajonių ir tikrovės derinimo, pareigų įsisąmoninimo, profesinio orientavimo organizavimo 

pobūdžio ir pan.
12

 

Pomėgiai – užsiėmimas laisvu laiku, pvz., pašto ženklų, monetų ar senovinių daiktų rinkimas 

[13]. 

Motyvacija - poreikis ar troškimas, kurie teikia elgesiui energijos ir nukreipia jį į tikslą (Myers 

D. G., 2000). 

 

 

 

                                                 
9
 http://www.tavokarjera.lt/testai.php?t=4&s=1  

10
 http://www.aikos.smm.lt/html/4/111206.html 

11
 http://www.ndnt.lt/index.php?-917092444 

12
 http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/print.php?content=data/neigaliuju_profesinis_mokymas/zodynelis.htm&k=8bac2 
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3. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo principai 

 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos regos negalią turintiems asmenims 

teikiamos, remiantis šiais pagrindiniais principais: 

Orientacija į klientą: 

1. Pagarba ir tolerancija. Kiekvienas klientas yra vertas pagarbos, gerbiamas kliento orumas 

bei išskirtinumas. Neleistina, kad nukentėtų kliento orumas dėl jo ribotų galimybių matyti ir orientuotis 

erdvėje. 

2. Pasirinkimo laisvė ir atsakomybė už save. Gerbiama kliento profesinio pasirinkimo ir 

asmeninio tobulėjimo laisvė: klientas yra laisvas pasirinkti jam tinkamus profesinius sprendimus ir yra 

atsakingas už savo pasirinkimą. Siekiama minimizuoti profesinio pasirinkimo ir mokymosi apribojimus, 

panaudojant regos negaliai kompensuoti skirtas techninės pagalbos priemones. 

3. Visapusiškumas. Teikiant profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas yra 

įvertinamas kliento asmeninis, socialinis, kultūrinis ir ekonominis kontekstas. Tuo remiantis klientui 

suteikiama reikalinga informacija bei specialistų pagalba profesiniams sprendimams priimti bei jiems 

įgyvendinti. Teikiant šias paslaugas užtikrinamas viso profesinės reabilitacijos proceso tęstinumas. 

4. Konfidencialumas. Klientai turi teisę į asmeninės informacijos, jų atskleidžiamos per 

profesinio orientavimo ir konsultavimo procesą, privatumą
13

. Su regos negalią turinčiu asmeniu 

dirbantis specialistas turi užtikrinti kliento teisę į privatumą, informuodamas žodžiu apie šalia esančius 

pašalinius asmenis ar kitus aplinkos ypatumus,  pvz., pereinamą patalpą ir pan. 

5. Individualumas. Kiekvienam klientui profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos 

teikiamos lanksčiai, atsižvelgiant į jo individualius poreikius bei individualias savybes. Asmenims, 

turintiems regos negalią, svarbu parinkti tinkamas techninės pagalbos priemones ir taikyti tinkamus 

darbo metodus ir priemones, atsižvelgiant į regos sutrikimo pobūdį. 

Kliento įgalinimas: 

6. Vystymasis ir mokymasis. Kiekvienas asmuo turi teisę mokytis ir vystyti savo asmenybę. 

Klientas pats pasirenka mokymosi, lavinimosi kryptį. Specialisto pareiga – supažindinti asmenį su 

galimybėmis, suteikti reikalingos informacijos, padrąsinti. Asmeniui, turinčiam regos negalią, svarbu 

praplėsti mokymosi galimybes bei parodyti mokymosi perspektyvą, panaudojant techninės pagalbos 

priemones, atsižvelgiant į mokslo pažangą, atskleidžiant asmenų, turinčių regos negalią, sėkmingos 

integracijos į socialinę ir profesinę aplinką pavyzdžius. 

                                                 
13

 Ten pat. 
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7. Socialinis ir profesinis aktyvumas. Kiekvienas žmogus turi turėti galimybę dalyvauti 

socialiniame bei profesiniame gyvenime. Kiekvienas klientas pagal jo individualias galimybes siekia 

geresnės gyvenimo kokybės ir kuo sėkmingesnės savirealizacijos. Asmens, turinčio regos negalią, 

įgalinimui tikslinga panaudoti techninės pagalbos priemones, taikyti socialines ir psichologines 

priemones, pasitelkti bendruomenės išteklius. 

8. Aktyvus dalyvavimas. Profesinio orientavimo ir konsultavimo procese siekiama aktyvaus 

kliento dalyvavimo, skatinamas jo įsitraukimas į bendradarbiavimą su specialistais ir savarankiškumas. 

Pagalba asmeniui, turinčiam regos negalią, turi būti nukreipta į jo aktyvumo skatinimą, turi būti 

sudarytos sąlygos (aplinkos pritaikymas, techninės pagalbos priemonės ir kt.) pačiam atlikti tai, ką 

pajėgia.  

9. Racionalumas. Profesinio orientavimo ir konsultavimo metu yra sudaromos sąlygos 

klientui racionaliai priimti profesinį sprendimą. Klientui padedama įgyti galios /kompetencijos planuoti 

savo profesinę karjerą ir priimti profesinius sprendimus. Siekiama praplėsti asmenų, turinčių regos 

negalią, profesinio pasirinkimo erdvę, adaptuojant profesinio mokymo programas, panaudojant 

techninės pagalbos priemones, pritaikant aplinką. Profesinio orientavimo ir konsultavimo procese būtina 

pasiremti kitų jutimo organų stiprybėmis (klausa, lytėjimu, uosle). 

Prieinamumas: 

10. Prieinamumas. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos yra finansuojamos  

teritorinių darbo biržų ir prieinamos visiems darbo biržoje registruotiems neįgaliems 

asmenims. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikiamos asmenims bet kuriuo jų darbingo 

amžiaus tarpsniu. Šios paslaugos yra teikiamos asmenims, turintiems regos negalią, nepriklausomai nuo 

regos sutrikimo pobūdžio. 

11. Draugiškumas ir empatija. Profesinio orientavimo ir konsultavimo specialistai sukuria 

klientams malonią, saugią ir darbui tinkamą aplinką.
14

 Reikia skirti pakankamai dėmesio asmenų, 

turinčių regos negalią, aplinkai paruošti, pritaikyti (pvz.: kliūtims šalinti, žymėti, kurti orientyrams) ir 

pagal poreikį jai verbalizuoti (įvardyti aplinkoje esamus objektus, asmenis). 

Kokybės užtikrinimas: 

12. Metodų ir personalo tinkamumas. Taikomi profesinio orientavimo ir konsultavimo metodai 

turi turėti tinkamą teorinį, mokslinį (arba) empirinį pagrindą ir atitikti naudojimo tikslą
15

. Specialistai 

turi turėti atitinkamą kvalifikaciją ir kompetencijas profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugai 

teikti, turi būti susipažinę su regos negalią turinčių asmenų darbo specifika. 

                                                 
14

 Visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos ir sistemų tobulinimas. Europos rekomendacinės priemonės, 

Liuksemburgas, 2005. 
15

 Ten pat. 
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13. Nuolatinis tobulinimas. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos kaip ir kitos 

profesinės reabilitacijos programą sudarančios paslaugos turi būti nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į 

klientų atsiliepimus, mokslo ir praktikos pažangą. Specialistai turi kelti savo profesinę kvalifikaciją, 

kurti ir diegti naujus metodus bei atnaujinti ir tobulinti siūlomas profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugas. Specialistai turi domėtis mokslo, technikos ir medicinos naujovėmis, susijusiomis su regos 

negalia bei gerosios praktikos pavyzdžiais. 

14. Grįžtamasis ryšys. Profesinio orientavimo ir konsultavimo metu pasiekti rezultatai yra 

stebimi, analizuojami ir koreguojami. Klientas turi galimybę įvertinti savo priimtus sprendimus, 

atsižvelgdamas į pasiektus rezultatus bei patvirtinti ankstesnį profesinį sprendimą arba jį koreguoti. 

Asmenims, turintiems regos negalią svarbu parinkti tinkamus ir efektyvius grįžtamojo ryšio teikimo 

būdus, pagal poreikį panaudojant alternatyvius vizualinėms priemonėms būdus. 
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4. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo tvarka 

 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikiamos pagal 2 pav. pavaizduotą schemą, 

kuri nusako bendrą paslaugos teikimo tvarką asmenims, turintiems regos negalią. Schema parengta 

vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais reikalavimus profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms
16

.  

Asmens orientavimas ir konsultavimas prasideda pasibaigus profesinių gebėjimų įvertinimo 

etapui. Profesinio orientavimo ir konsultavimo užsiėmimų ciklas (žr. 2 pav. Užsiėmimų vykdymas 

2.1.1.-2.5) apima visas šią profesinės reabilitacijos dalį sudarančias paslaugas, tačiau šių paslaugų turinį 

nulemia individualūs kiekvieno kliento poreikiai, profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatai, kliento 

motyvacija ir pasirinktos profesijos/būsimo darbo reikalavimų atitikimas asmens profesiniams 

gebėjimam. Individualiais atvejais, siekiant orientavimo ir konsultavimo paslaugos efektyvumo, šių 

užsiėmimų eiga gali būti koreguojama. Po profesinio orientavimo ir konsultavimo užsiėmimų vyksta 

specialistų komandos pasitarimas, siekiant suformuluoti profesinio orientavimo ir konsultavimo išvadas 

ir su jomis supažindinti klientą. Profesinio orientavimo ir konsultavimo etapo pabaigoje kartu su klientu 

sudaroma individuali profesinės reabilitacijos programa. Schemoje pavaizduoti kiekvienam profesinio 

orientavimo ir konsultavimo etapui vykdyti reikalingi dokumentai ar priemonės ir konkretaus etapo 

metu suformuoti dokumentai ar dokumentuoti įrašai.  

 

                                                 
16

 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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4.1.  Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo algoritmas 

 

1. Asmens priėmimas po profesinių 

gebėjimų įvertinimo etapo 

2.1.1. Motyvacijos dirbti/mokytis 

analizė 

 Asmuo 

motyvuotas 

Motyvacijos 

stiprinimas 

Sugebėjimų profilis, 

psichodiagnostiniai 

metodai, grįžtamojo 

ryšio suteikimas 

2.1.2. Asmeninių savybių analizė 

Asmuo žino, realiai 
vertina savo 

darbines savybes 

Savęs 

pažinimo, 

profesinio 

identiškumo  

gerinimas 

2.2. Konsultavimas prof.kryptingumo, 

tinkamumo, prof.karjeros planavimo 

klausimais 

Asmuo 

pasirengęs 

priimti prof. 

sprendimą 

Pagalba 

pasirenkant 

pagrindinę  prof. 

kryptį 

Standartizuoti 

metodai, 

klausimynai 

vertyb.nuostatų, 

sprendimo 

priėmimo stiliaus 

išsiaiškinimui 

Ne 

Pagrindinės profesinės 

krypties pasirinkimas 

2.3. Informavimas apie prof.mokymo ir 

įsidarbinimo galimybes 

2.4. Profesinių gebėjimų praktinis 

išbandymas 

2 

p

sl 

2 

p

sl 

Praktinio išbandymo 

įvertinimo formos, 

Profesijos mokytojo 

išvada 

Standartizuoti 

metodai, 

praktinės darbinės 

užduotys 

Ne 

Taip

p 

Motyvacinis 

interviu, 

Motyvacijos 

ugdymo 

programa 

Taip 

Taip 

Ne 

Interviu, anamnezės 

rinkimas, anketavimas, 

stebėjimas 

Kliento byla, Specialistų 

komandos išvados apie 

kliento darbingumą 

Kliento užsiėmimų 

tvarkaraštis 

Motyvacijos 

įvertinimo anketa 

 

Sugebėjimų profilis,  

psichodiagnostinių 

tyrimų protokolai 

Specialisto 

paslaugų 

teikimo 
programa 
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2 pav. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo schema  

 

 

4.2. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

 

1. Kliento priėmimas po profesinių gebėjimų įvertinimo etapo 

Tikslas – suplanuoti profesinio orientavimo ir konsultavimo užsiėmimus, organizuoti ir 

koordinuoti profesinio orientavimo ir konsultavimo procesą. 

Specialistai: atvejo vadybininkas. 

Eiga: klientas, įvertinus jo profesinius gebėjimus, priimamas gauti profesinio orientavimo ir 

konsultavimo paslaugas. Kiekvienas specialistas, remdamasis specialistų išvadomis apie kliento 

2.5. Pagalba renkantis ir 

keičiant profesiją 

Taip 

Ne

ee 

3. Specialistų komandos 

pasitarimas 

1

 Ne  

 

Psichologo išvada, 

Specialisto paslaugų 

teikimo programa, 

Karjeros galimybių 

analizė 

Praktinio išbandymo 

įvertinimo formos 

Kliento byla,  

Specialistų komandos 

išvados apie kliento 

darbingumą 

Specialistų komandos 

išvados apie kliento 

profesinį pasirinkimą 

4. Komandinis aptarimas su 

klientu 

Specialistų komandos 

išvados apie kliento 

profesinį pasirinkimą 

5. Individualios profesinės 

reabilitacijos programos 

sudarymas/koregavimas 

Specialistų komandos 

išvados apie kliento 

profesinį pasirinkimą 

Individuali profesinės 

reabilitacijos programa 

Asmuo žino, realiai 

vertina savo 

prof.galimybes 

1

 Ne  
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darbingumą, suplanuoja užsiėmimus su klientu. Atvejo vadybininkų koordinatorius, suderinęs su 

specialistu, užpildo kliento užsiėmimų tvarkaraštį, įrašydamas numatomų užsiėmimų datą, laiką ir vietą. 

Pildoma dokumentacija: kliento užsiėmimų tvarkaraštis (1 priedas). 

 

2.1. – 2.5. Užsiėmimų vykdymas 

Kliento užsiėmimų tvarkaraštyje (1 priedas) specialistai įrašo užsiėmimų datą ir laiką. 

Specialistai pildo Individualią paslaugų teikimo programą (2 priedas) pagal savo veiklos sritį. 

 

2.1. Motyvacijos dirbti/mokytis bei asmeninių savybių analizė 

Tikslas – atlikti detalesnę kliento motyvacijos ir asmeninių savybių analizę, stiprinti mokymosi 

ir įsidarbinimo motyvaciją. 

Specialistai: psichologas. 

Trukmė: 2-6 akad. val., užsiėmimo trukmė 1 akad. val. 

Eiga: Psichologas dirbdamas su klientu atlieka motyvacijos dirbti/mokytis bei asmeninių 

savybių analizę ir su klientu aptaria analizės rezultatus. Motyvacijos dirbti/mokytis bei asmeninių 

savybių analizė atliekama remiantis:  

 profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais (žr. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

asmenims, turintiems regos negalią metodikos dalį „Profesinių gebėjimų įvertinimas“),  

 stebėjimo duomenimis (žr. p. 15),  

 pokalbiu (žr. p. 15),  

 motyvuojamojo pokalbio metodo taikymu (žr. skyrių 2.1.1.), 

 anketiniu informacijos surinkimu (žr. skyrių 6. Taikomi metodai ir priemonės),  

 psichodiagnostiniais metodais (žr. p. 15). 

Naudojant motyvuojamojo pokalbio ir kitus motyvacijos vertinimo metodus atskleidžiami 

motyvai dirbti/mokytis, įvertinamas motyvacijos lygis, klientas skatinamas įsisąmoninti vidinę 

motyvaciją  dirbti/mokytis, pastebėti poreikį ir galimybę būti aktyviam. Taikant motyvuojamąjį pokalbį 

siekiama stiprinti asmens profesinio mokymosi/įsidarbinimo motyvaciją, didinti pasirengimą pokyčiams, 

susijusiems su aktyvumu profesinėje aplinkoje, išaiškinti trukdžius, neleidžiančius klientui būti 

aktyviam profesinėje veikloje bei teikti pagalbą jiems įveikti.  

Pildoma dokumentacija:  

 taikomų metodų protokolai,  

 motyvacijos dirbti/mokytis anketa (3 priedas),  

 Individuali paslaugų teikimo programa (2 priedas). 
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Susiję dokumentai: Gebėjimų profilis, profesinių gebėjimų įvertinimo etape atliktų 

psichodiagnostinių tyrimų protokolai. 

Taikomi metodai:  

1. Pokalbis, skirtas informacijos apie dominuojančius asmenybės bruožus, stipriąsias ir 

silpnąsias asmenybės puses, profesinius interesus, profesinę motyvaciją, profesinės veiklos trukdžius 

gavimui. 

2. Stebėjimas, skirtas elgesio, kūno kalbos, asmens išorinių reakcijų stebėjimui,siekiant gauti 

paildomos informacijos apie asmens savybes, elgesio ypatumus, motyvaciją. 

3. Anamnezės rinkimas - žodžiu renkama informacija apie darbo patirtį, kilusius sunkumus, 

sėkmes ir nesėkmes darbinantis ar dirbant. 

4. Klausimynai, pvz.; J. L. Hollando Savarankiško  profesijos pasirinkimo klausimynas. (žr. 

skyrių 6. Taikomi metodai ir priemonės) 

5. Anketavimas, pvz.: Motyvacijos darbui / mokymuisi įvertinimo anketa (žr. skyrių 6. Taikomi 

metodai ir priemonės) 

7. Profesinių gebėjimų įvertinimo metu atlikto psichologinio tyrimo ir psichosocialinių 

profesinių savybių įvertinimo duomenų analizė.  

8. Grįžtamojo ryšio suteikimas, t.y. su klientu aptariama profesinių gebėjimų įvertinimo metu 

gauti rezultatai apie jo asmens savybes, aptariant stipriąsias ir silpnąsias asmenybės puses bei asmens 

savybių ir profesinių interesų suderinamumą. 

 

2.1.1. Asmens motyvacijos dirbti/mokytis analizė  

Profesinė reabilitacija iš turinčio negalią asmens reikalauja didelių pokyčių ir ne visi neįgalieji 

yra vienodai pasiruošę keisti gyvenimo būdą, priimti naujus iššūkius. Transteorinis arba pasikeitimo 

stadijų modelis (DiClemente, C.C., & Prochaska, J.O., 1982), remiasi prielaida, jog elgesio keitimasis 

turi penkias stadijas: nesusimąstymo, svarstymų, pasiruošimo, veikimo, išlaikymo/įtvirtinimo (3 pav.)
17

. 

Tai nėra grynai linijinis modelis ir „atkrytis“, t.y. grįžimas į ankstesnę stadiją,  čia įmanomas bet kuriuo 

metu, todėl būtina vykdyti atkryčio prevenciją. 

                                                 
17

 DiClemente C.C., & Prochaska J.O. Self change and therapy change of smoking behavior: A comparison of processes of 

change in cessation and maintenance. Addictive Behavior. &: 133-142. 1982. 
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3 pav. Elgesio keitimosi stadijos, DiClemente&Prochaska, 1982 m. 

 

Keitimosi procesas – tai ir akivaizdūs, išoriškai nepastebimi asmens veiksmai, kurie jam 

padeda pereiti iš vienos stadijos į kitą
18

. Aprašomi šie procesai: 

1. Sąmoningumo didinimas. Tikslas - geresnis neįgalaus asmens savo situacijos supratimas, 

savęs tyrinėjimas, atsakomybės didinimas.  

2. Nerimo ir kitų savo neigiamų emocijų mažinimas. 

3. Aplinkos vertinimo pasikeitimas: kokia dabartinė situacija ir elgesys turi įtakos kitiems 

žmonėms, kokie kliento santykiai su šeima ir pan. 

1, 2 ir 3 procesai padeda asmeniui pereiti iš nesusimąstymo stadijos į svarstymų stadiją. 

4. Savęs vertinimo pakeitimas, savęs „perkainojimas“, vertybių išryškinimas, pvz., kodėl 

asmuo nori dirbti. Šiame etape padeda bendravimas ir diskusijos, valdoma vaizduotė (pvz. įsivaizduoja 

save darbinėje situacijoje). 

4 procesas padeda asmeniui eiti iš svarstymų į pasirengimo stadiją. 

5. Asmeninis ir socialinis išsilaisvinimas: įsitikinimas, kad gali keistis: atkreipiant dėmesį į 

tuos, kurie jau priėmė sprendimus, vieši pasižadėjimai; veiksmų pasirinkimo turėjimas. 

5 procesas padeda eiti iš pasirengimo į veikimo stadiją.  

Socialinės paramos panaudojimas, rūpinimasis, socialinės paramos grupės. 

Veiksmų pastiprinimas: individualus ir grupinis palaikymas, pažangos pripažinimas. 

                                                 
18 Prochaska J.O., Velicer W.F. The Transtheoretical Model of Health Behavior Change. American Journal of Health 

Promotion, 12(1); p.38-48, 1997. 

Nesusimąstymo 

Svarstymų 
 

Pasiruošimo 
 

Veikimo 
 

Išlaikymo 
 

PROGRESAS 

REGRESAS 
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Priešpriešinis sąlygojimas: nauju elgesiu pakeičiamas ankstesnis, neadaptyvus elgesys.  

Stimulų kontrolė: pašalinti neadaptyvaus, pasyvaus elgesio aplinkybes, kurios gali provokuoti 

grįžimą į ankstesnę stadiją. 

6, 7, 8 ir 9 procesai padeda eiti iš veikimo į išlaikymo stadiją. 

Taikant anketas ir motyvacinį interviu, kuris pagrįstas DiClemente&Prochaska (1982) 

transteoriniu modeliu, galima įvertinti asmens, turinčio regėjimo negalią, motyvaciją dirbti/mokytis ir 

numatyti galimus konsultanto veiksmus (1 lentelė).  

 

1 lentelė. Kliento motyvacijos ir konsultavimo strategijos matrica 

 

Motyvuotumo 

dirbti/mokytis laipsnis 

Elgesio keitimo 

stadija 

Konsultanto veiksmai Laukiamas 

rezultatas 

Nemotyvuotas 

Visai nemotyvuotas, 

nesidomintis, 

atsisakantis, abejingas ar 

priešiškas. 

Nesusimąstymo 

NEIGIMAS 

Negalvoja apie 

pokyčius, 

neplanuoja keistis per 

artimiausius 6 mėn.  

 

Kontakto užmezgimas, 

pasitikėjimo atmosferos 

sukūrimas, dominančių, 

aktualių temų radimas, 

pagalba orientuojantis 

aplinkoje. 

Motyvacinis interviu: 

Esamos situacijos 

trūkumai 

Pasikeitimo privalumai 

Kliento elgesys 

tampa 

adaptyvesnis, 

pagerėja 

orientacija 

aplinkoje.  

Kyla abejonės, 

susidomėjimas.  

Silpnai motyvuotas 
Stokoja motyvacijos, 

dažnai nukreiptas kitų 

instancijų, mažai domisi 

konkrečiu pasirinkimu, 

motyvacija palaikoma 

išorinių sankcijų ar 

finansinių motyvų 

Svarstymų 

AMBIVALENCIJA 

Suvokia, kad 

problema egzistuoja, 

galvoja apie jos 

sprendimą, ketina 

keistis per 

artimiausius 6 mėn. 

 

Informavimas, asmeninių 

motyvų, profesinių 

interesų išryškinimas.  

Pusiausvyros tarp 

pokyčių naudos ir kainos 

sujudinimas. 

Optimizmo didinimas 

 

Klientas 

perkainoja savo 

vertybes, 

galimybes, 

kliūtis 

dirbti/mokytis, 

jau gali 

įsivaizduoti 

save kitame 

vaidmenyje. 

Renkasi dvi, 

kelias 

profesines 

alternatyvas.  

Iš dalies motyvuotas 

Motyvacija dalinė, 

svyruojanti, asmuo 

laikinai susidomi veikla, 

trūksta adekvatumo, 

visavertiškumo 

apsisprendžiant dėl 

profesijos, gali būti 

priimami momentiniai 

Pasiruošimo 

KETINIMAS+VEIKS

MAS 

Planuoja pradėti 

keistis per artimiausią 

mėnesį, išbando naują 

veiklą 

 

Skatinimas pavyzdžiais, 

Padėjimas pasirinkti 

geriausią veiksmų planą, 

siekiant pasikeitimo; 

teigiamas veiksmų 

pastiprinimas 

Išbando naujas 

veiklas/profesij

as; sugeba 

kritiškai 

įvertinti ir 

koreguoti 

veiksmų planą 
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sprendimai. Asmuo 

įdeda mažai pastangų. 

Pakankamai 

motyvuotas 

Vidutinė, aiški 

motyvacija. Adekvačiai 

vertina savo galimybes. 

Įdeda pastangų. Gali 

trūkti galutinio 

apsisprendimo krypties 

pasirenkant. Gali  būti 

neužtikrintumo dėl 

tolimesnių perspektyvų. 

Veikimo 

ELGESIO 

KEITIMAS 

Naujo elgesio 

praktikavimas 3-6 

mėn. ar aplinkos 

keitimas. 

Veiksmas yra 

akivaizdus, jis 

reikalauja laiko ir 

energijos sąnaudų 

Padėjimas žengti 

žingsnius link 

pasikeitimo; teigiamas 

pastiprinimas, veiksmų 

plano sudarymas ir 

koregavimas 

Gauna pagalbą 

profesiniam 

sprendimui 

priimti 

Motyvuotas 

Aiški motyvacija.  

Svarbūs tampa vidiniai 

motyvai. Asmuo 

adekvačiai vertina savo 

galimybes. Nuolatinės 

pastangos 

Išlaikymo 

POKYČIŲ 

ĮTVIRTINIMAS 

Asmuo atlieka 

veiksmus, kad pasiekti 

pokyčiai būtų išlaikyti 

ir nebūtų atkryčio; 

mažiausiai 0,5 metų. 

Akivaizdūs gyvenimo 

būdo pokyčiai, pvz. 

mokosi, aktyviai ieško 

darbo. 

 

Proceso apžvalga, 

supažindinimas su galima 

rizika 

Atkryčio prevencija, 

motyvacijos atnaujinimas 

Apsisprendžia 

dėl konkrečios 

profesijos 

pasirinkimo; 

Patvirtina savo 

profesinį 

pasirinkimą. 

 

 

Asmenims, kuriems trūksta motyvacijos, psichologas gali taikyti motyvuojamojo pokalbio 

metodą (žr. skyrių 6. Taikomi metodai ir priemonės). Be to, asmenims, turintiems regos negalią, 

pageidautina, o stokojantiems profesinės motyvacijos, rekomenduojama profesinių gebėjimų atkūrimo 

metu dalyvauti motyvacijos ugdymo užsiėmimuose (žr. Metodikos III dalį „Profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“). Šie užsiėmimai skirti didinti ir palaikyti profesinę motyvaciją, 

geriau pažinti savo profesines galimybes, stiprinti pasitikėjimą savimi profesinėje srityje.  

2.1.2. Asmeninių savybių analizė 

Eiga: individualaus pokalbio metu klientas supažindinamas su profesinių gebėjimų įvertinimo 

bei kitų tyrimų rezultatais,  siekiant gilinti jo savęs pažinimą, skatinti stipriųjų ir silpnųjų asmenybės 

pusių (pvz., gabumų ir ribotumo) pamatymą, asmeninių ir profesinių interesų išryškinimą, būdo bruožų 

įsisąmoninimą. 

Be pokalbio ir stebėjimo psichologas naudoja tam tikrus testus ir priemones, siekdamas padėti 

klientams pažinti patiems save, įsivertinti asmenines galimybes, paskatinti priimti sprendimus ir planuoti 

savo karjerą. Kitaip sakant, įvertinimo instrumentai (priemonės) gali padėti klientams: 
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 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 priimti sprendimus ir planuoti nepriklausomą karjeros vystymą; 

 nustatyti profesinio nepasitenkinimo, socialinės integracijos ar kitų sunkumų, kuriant 

santykius ir atliekant įvairius vaidmenis, galimas priežastis. 

Psichologas privalo pasirinkti tinkamus testus ir priemones, atsižvelgiama į kiekvienam 

klientui asmeniškai iškilusią problemą, į priemonių naudojimo kelius ir ypač į rezultatų interpretavimo 

būdus bei etikos ir profesinių standartų taikymą. 

 Asmenims, turintiems regos negalią, siūloma taikyti  verbalinius, taktilinius ir kompiuterinius 

testus svarbiems kognityviniams gebėjimams įvertinti bei klausimynus/testus asmeninėms savybėms, 

profesiniams interesams ir jų tarpusavio derėjimui ištirti. 

Klientas skatinamas domėtis ir jam prieinamuose metodiniuose leidiniuose bei interneto 

svetainėse pateikiamais testais, kurie skirti interesams ir asmeninėms savybėms pažinti, pvz.: prieiga per 

internetą www.profesijupasaulis.lt, www.euroguidance.lt,www.darborinka.lt ir kt. Asmenims, 

mokantiems naudotis internetu ir turintiems pakankamą regėjimo likutį parenkami testai ir pateikiami 

internetiniai adresai savarankiškam testų atlikimui, o po to su psichologu aptariami testo rezultatai. 

Tačiau dažniausiai asmenims su regos negalia reikalinga psichologo pagalba parenkant ir atliekant testus 

interneto svetainėse. 

Naudojama įranga: kompiuteris, kompiuterinės išdidinimo ir įgarsinimo programos. 

2.2. Konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo 

klausimais  

Tikslas – išsiaiškinti kliento lūkesčius ir jo realias galimybes bei aptarti su klientu jo profesines 

galimybes, suteikti pagalbą, numatant profesinę karjerą. 

Specialistai: psichologas, socialinis darbuotojas ir/ar įdarbinimo vadybininkas, tiflopedagogas. 

Trukmė: bendra paslaugos trukmė – 2 – 6  akad. val., užsiėmimo trukmė - 1 akad. val. 

Eiga: psichologas ar kitas specialistas siekia išsiaiškinti kliento norus, lūkesčius ir jo realias 

galimybes bei aptarti su klientu jo profesines perspektyvas, suteikti pagalbą, numatant profesinę karjerą.  
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Profesinė karjera yra suprantama kaip sėkmingas žmogaus profesinis kelias, nuolatinis 

tobulėjimas ir sėkmė užsiimant pasirinkta veikla, žingsnis po žingsnio siekiant užsibrėžtų tikslų. 

Karjeros planavimas leidžia geriau pasirengti tolesniems profesiniams veiksmams bei didina asmens 

motyvaciją, siekiant tarpinių tikslų. Karjeros planavimas – dinaminis, visą gyvenimą trunkantis 

procesas, nes įgyjama vis naujos darbo patirties, žinių, kinta požiūris, keičiasi išorinė aplinka. Asmenys, 

turintys regos negalią, dažnai yra nepasitikintys savimi, prislėgti negalios, turintys baimių ir abejojantys 

savo galimybėmis integruotis į profesinę aplinką. Todėl savęs pažinimas, profesinių galimybių 

atskleidimas ir analizė, naujų gyvenimo, karjeros ir mokymosi tikslų kėlimas turėtų būti nuolatinis 

procesas, padedantis lanksčiau reaguoti ir prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių bei didinti 

konkurencingumą.  

Specialistas konsultuoja klientą profesinio kryptingumo bei tinkamumo klausimais, 

remdamasis profesinių gebėjimų vertinimo rezultatais bei palygindamas juos su kliento norais ir 

ketinimais, atsižvelgdamas į darbo patirtį bei turimas kvalifikacijas ir kompetencijas, suplanuoja 

profesinės karjeros galimybes. Šiame etape siekiama, kad asmuo, įvertinęs savo stiprybes ir silpnybes, 

numatytų tinkamą profesinę sritį/kryptį ir gebėtų įžvelgti savo profesinę perspektyvą, įsivaizduotų 

profesinės karjeros (horizontalios ar vertikalios) galimybę. 

Asmenims, turintiems regos negalią, atsižvelgiant į jų gebėjimus, asmenines savybes, 

profesinius interesus ir norus, siūloma rinktis į vieną iš trijų bendrųjų profesinio orientavimo krypčių: 

(1) praktinė/rankų darbo kryptis, (2) protinio darbo/IT kryptis ir (3) socialinė kryptis (pvz., 

registratūros priimamojo darbas). Siekiant sėkmingai pasirinkti profesinę kryptį siūloma taikyti detalesnį 

pasirinktos profesinės srities gebėjimų ištyrimą, pvz.,  praktiniam rankų darbui reikalingų gebėjimų 

įvertinimą taikant Hamet-2 metodą, protinio darbingumo tyrimą remiantis psichologiniais testais ar 

standartizuotomis užduotimis, socialinių savybių tyrimą remiantis psichologiniais klausimynais. 

Asmens orientavimas pasirinkti vieną iš bendrų profesinio orientavimo krypčių leidžia 

kryptingiau ir racionaliau rinktis profesiją, sukonkretinant dominančių profesinių veiklų sritį, tokiu būdu 

palengvina sprendimo priėmimo procesą. 

Konsultavimo eiga priklauso nuo įvairių konsultuojamo asmens charakteristikų, pvz.: savęs 

pažinimo, gebėjimo išsikelti profesinius tikslus, sprendimo priėmimo stiliaus ir pan. Numatant 

konsultavimo veiksmus, konsultantui siūloma vadovautis neįgaliųjų profesinio orientavimo ir 

konsultavimo praktikoje apibendrinta konsultavimo veiksmų matrica (žr. 2 lentelę).  
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2 lentelė. Asmens pasirengimo priimti profesinį sprendimą ir konsultavimo strategijos matrica 

 

Pildoma dokumentacija:  

1. Taikomų tyrimų protokolai,  

2. Individuali paslaugų teikimo programa (2 priedas). 

Susiję dokumentai: asmens sugebėjimų profilis. 

Taikomi metodai:  

1. Pusiau struktūruotas pokalbis; 

2. Papildomi  praktinių darbinių gebėjimų tyrimai, (pvz.: Hamet-2, protinio darbingumo 

tyrimo metodai) jei trūksta informacijos - papildomi psichologiniai/asmenybės klausimynai (pvz.: 

konfliktų sprendimo stiliaus išsiaiškinimui). 

3. Pagalbinė medžiaga asmens lūkesčiams, norams išsiaiškinti. 

4. Klausimynai vertybinėms nuostatoms, sprendimo priėmimo stiliui išsiaiškinti. 

 

2.3. Informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes 

Tikslas – supažindinti klientą su mokymosi ir įsidarbinimo galimybėmis. 

Asmens pasirengimas priimti profesinį 

sprendimą 

Konsultanto veiksmai Laukiamas rezultatas 

Neįsisąmoninęs, neapsibrėžęs savo 

profesinių norų, neaiškūs profesiniai 

interesai. 

Naudojant pokalbio 

metodą, klausimynus 

identifikuojami kliento 

norai,  apibrėžiami 

asmeniniai ir profesiniai 

interesai 

Asmuo gali įvardyti 

dominančias profesines sritis, 

prioritetines profesines 

veiklas, tačiau stokoja 

argumentacijos pagrįsti 

dominančius prof. 

pasirinkimus 

Žinomi profesiniai norai, apibrėžtas 

profesinių interesų ratas, tačiau klientas 

nesusipažinęs su savo darbinėmis 

savybėmis, nežino savo profesinių 

galimybių. 

Suteikiamas grįžtamasis 

ryšys apie prof. gebėjimų 

įvertinimo rezultatus,  

aptariamos stipriosios ir 

silpnosios darbinės 

savybės. 

Asmuo gali išskirti 

dominančias profesijas ir jas 

sieti su savo darbinėmis 

savybėmis, bet jam kyla 

sunkumų įvertinant savo 

profesines galimybes ir 

perspektyvas. 

Asmuo įvardyja savo norus, profesinius 

interesus, susipažinęs su savo darbinėmis 

savybėmis, tačiau gali stokoti realaus savo 

profesinių galimybių vertinimo ar 

užtikrintumo dėl profesinio apsisprendimo. 

Grįžtamasis ryšys po 

praktinio profesijų 

išbandymo, gebėjimų ir 

profesijos reikalavimų 

palyginimas. 

Asmuo susipažinęs su 

profesine aplinka, profesijos 

keliamais reikalavimais, 

praktiškai išbandęs ir 

įsivertinęs savo tinkamumą 

profesinei veiklai. 

Asmuo įvardyja savo norus, profesinius 

interesus, susipažinęs su savo darbinėmis 

savybėmis, adekvačiai vertina savo 

profesines galimybes. 

Paskatinimas ir prielaidų 

sudarymas sprendimui 

priimti dėl konkrečios 

profesijos pasirinkimo 

Asmuo priima profesinį 

sprendimą ar patvirtina jį.  
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Specialistai: socialinis darbuotojas, įdarbinimo vadybininkas, psichologas, atvejo 

vadybininkas, profesijos mokytojas.  

Trukmė: bendra paslaugos trukmė – 2- 4 akad. val., užsiėmimo trukmė 1 akad. val. 

Eiga: konsultavimo metu specialistas suteikia klientui informaciją apie pageidaujamas 

profesijas, profesinio mokymo galimybes profesinės reabilitacijos centre ir kitose mokymo įstaigose, 

informuoja apie jo įsidarbinimo galimybes, supažindindamas klientą su jo paties galimybėmis dirbti bei 

darbo rinkos poreikiu konkrečioms profesijoms. 

Klientas informuojamas apie jo pasirinktą profesinę kryptį atitinkančias konkrečias profesijas 

bei siūlomas mokymo programas, supažindinamas su dominančių mokymo programų ar profesijų 

aprašymu (profesijų aprašymai, periodinis kasmetinis leidinys „Profesijos vadovas“,  Lietuvos profesijų 

klasifikatorius): 

 praktinė/rankų darbo kryptis apima baldų apmušėjo, medžio gaminių, odos dirbinių 

gamybos siuvimo ir kitų rankdarbių mokymo programas; 

 protinio darbo/IT kryptis apima  darbo su AK, IT mokymo programas, apskaitininko, 

biuro darbuotojo, verslo organizavimo ir pan. mokymo programas. 

 socialinė kryptis apima registratūros priimamojo darbuotojo, telefono operatoriaus ir kt. 

mokymo programas. 

Klientai gali susipažinti su asmenims, turintiems dalinę ir visišką regos negalią, tinkamų 

profesijų ir darbų sąrašu (8 priedas). 

Apie darbo rinkos paklausą konkrečioms profesijoms ir prognozes klientas informuojamas 

remiantis Darbo biržos, darbo paieškų portalų bei kitų informacinių šaltinių skelbiama informacija. 

Profesijos mokytojai suteikia informacijos apie dominančias profesijas ir mokymo programas, 

rengia profesijų/mokymo programų pristatymus, kurių metu naudojamos įvairios garsinės, taktilinės 

priemonės, žodinė (arba naudojant MS Power Point skaidres) prezentacija, praktiniai pavyzdžiai, 

produktai ir gaminiai, supažindina su dominančios specialybės pritaikymo galimybėmis. 

Nuo kliento informuotumo lygio priklauso tolesnė profesinio konsultavimo eiga. Numatant 

konsultavimo veiksmus, specialistui siūloma vadovautis neįgaliųjų profesinio orientavimo ir 

konsultavimo praktikoje apibendrinta kliento informuotumo ir konsultavimo veiksmų matrica (3 

lentelė).  

3 lentelė. Asmens informuotumo ir konsultavimo strategijos matrica 

Asmens informuotumo lygis Konsultanto veiksmai Laukiamas rezultatas 

Asmeniui trūksta informacijos apie 

profesinę reabilitaciją, jis nesupranta 

profesinės reabilitacijos tikslų, 

Informavimas, aiškinimas, 

demonstravimas, 

supažindinimas.  

Asmuo turi pakankamą 

supratimą apie 

profesinę reabilitaciją, 
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proceso, teikiamų galimybių. jam aiškūs prof. 

reabilitacijos tikslai.  

Asmuo teoriškai susipažinęs su 

profesinės reabilitacijos tikslais, 

procesu (paslaugomis), teikiamomis 

galimybėmis, tačiau jam sunku tai 

susieti su asmeniniais tikslais, 

įvertinti būsimą naudą 

Pagalba, atskleidžiant 

asmeninius motyvus ir juos 

susiejant su profesinės 

reabilitacijos galimybėmis.  

Asmeniui aiškūs 

asmeniniai motyvai ir 

profesiniai tikslai. 

Asmuo pakankamai informuotas apie 

profesinę reabilitaciją, gali numatyti 

asmeninius profesinius tikslus, 

atsižvelgiant į prof. reabilitacijos 

teikiamas galimybes 

Profesinių tikslų aptarimas, 

profesinių perspektyvų 

vystymas, įgalinimas 

savarankiškai ieškoti 

informacijos 

Asmuo turi asmeninius 

profesinius tikslus, 

numato 

mokymosi/įsidarbinimo, 

karjeros perspektyvas. 

 

Pildoma dokumentacija: Specialisto paslaugų teikimo programa 

Taikomi metodai:  

1. Žodinės/garsinės informacijos suteikimas,  

2. Informacijos pateikimas kompiuteriniu formatu,  

3. Informacijos pateikimas išdidintu formatu, taktilinėmis priemonėmis, praktiniais 

pavyzdžiais (modeliais). 

Naudojama įranga: kompiuteris, kompiuterinės išdidinimo ir įgarsinimo programos. 

 

2.4. Profesinių gebėjimų praktinis išbandymas 

Tikslas – suteikti klientams galimybę praktiškai išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus 

pasirinktoje profesijoje. 

Specialistai: profesijos mokytojai. 

Trukmė: bendra paslaugos trukmė – 6-18 akad. val. (išbandant vieną profesiją). 

Eiga: renkantis profesiją, pravartu praktiškai ją išbandyti, siekiant, kad sumažėtų kliento 

netinkamo pasirinkimo rizika, ypač tais atvejais, kai sunku apsispręsti. Profesinio išbandymo metu 

profesinio mokymo klasėse klientas turi galimybę praktiškai išbandyti konkrečią profesiją (ar kelias 

dominančias profesijas), įgydamas pradinių praktinių žinių, susipažindamas su mokymo/darbine aplinka, 

bei įvertinti savo gebėjimus pasirinktoje profesinėje veikloje. Profesijos mokytojai veda praktinio 

išbandymo užsiėmimus, pateikdami parengtas, konkrečią profesiją atitinkančias bei jos specifiką 

atspindinčias darbines/mokymo užduotis. Atlikdamas šias užduotis klientas pats gali įsitikinti, ar jam ši 

profesija tinka, o profesijos mokytojas vertina jo adaptacines galimybes, jo specialiuosius profesinius 

gebėjimus.  

Praktinio išbandymo užsiėmimo struktūra: 
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1. Kliento supažindinimas: 

 su darbo vieta,  

 užduočiai atlikti reikalinga įranga, priemonėmis ir įrankiais, su regėjimo negalią 

kompensuojančia technika, pritaikyta atlikti konkrečią užduotį.  

 darbo saugos, darbo tvarkos taisyklėmis. 

2. Kliento supažindinimas su darbine užduotimi:  

 pateikiama instrukcija ir nuorodos užduočiai atlikti,  

 gali būti pateikiamas pavyzdys; 

 asmenims, turintiems pakankamą regos likutį pademonstruojami darbiniai veiksmai 

užduočiai atlikti; 

 leidžiama stebėti, kaip darbinę užduotį atlieka kitas asmuo.  

3. Darbinės užduoties atlikimas: 

 klientui sudaromos sąlygos savarankiškai atlikti darbinę užduotį,  

 jei reikia, profesijos mokytojos suteikia pagalbą ar atlieka koregavimo veiksmus; 

 atsižvelgdamas į užduoties atlikimo eigą, mokytojas gali palengvinti ar pasunkinti pradinę 

užduotį. 

4.  Kliento praktinio profesijos išbandymo rezultatų įvertinimas. 

Profesijos mokytojas įvertina po praktinio profesijos išbandymo (5 priedas): 

 kliento darbo planavimo gebėjimą,  

 orientaciją profesinėje aplinkoje (atliekant darbinę veiklą, naudojant reikalingą įrangą, 

įrankius, naudojant regėjimo negalią kompensuojančią techniką, pritaikant bendruosius gebėjimus),  

 adaptaciją profesinėje aplinkoje, 

 motyvaciją,  

 pasiektą rezultatą, pateikdamas argumentus; 

  kokius klientas taikė specialiuosius įgūdžius, atlikdamas darbinę užduotį. 

5. Kliento savęs vertinimas atlikus praktinį profesijos išbandymą. 

Klientas savarankiškai ar su profesijos mokytojo arba specialisto pagalba įsivertina (4 priedas): 

 Kaip jis suprato darbinę užduotį ir instrukciją; 

 Ar užteko laiko darbinei užduočiai atlikti; 

 Ar įdomu buvo atlikti darbinę užduotį; 

 Kaip jautėsi užduoties atlikimo metu; 

 Kaip atliko užduotį (rezultatą) ir pagrindžia, kodėl taip vertina; 
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 Kaip buvo pasirengęs užduočiai atlikti, kokią patirtį turėjo; 

 Ko išmoko; 

 Kokių įgūdžių ar informacijos trūko; 

 Ar darbo vieta tinkamai pritaikyta; 

 Ar netrūko techninės pagalbos priemonių. 

Pildoma dokumentacija:  

 Kliento savęs vertinimo praktiniame išbandyme forma (pagal galimybes klientas pildo 

savarankiškai ar su mokytojo arba psichologo/profesijos konsultanto pagalba) (4 priedas). 

 Mokytojo vertinimo apie kliento praktinį išbandymą forma (5 priedas),  

Taikomi metodai: Standartizuotos, adaptuotos praktinės užduotys. 

Naudojama įranga: pagal išbandomą profesiją (žr. skyrių 7. Naudojama įranga). 

 

2.5. Pagalba renkantis ir keičiant profesiją 

Tikslas – suteikti pagalbą klientui renkantis ir keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualias 

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

galimybes. 

Specialistai: psichologas, įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas, socialinis 

darbuotojas.  

Trukmė: bendra paslaugos trukmė – 2-4 akad. val., užsiėmimo trukmė 1 akad. val. 

Eiga: profesinio orientavimo ir konsultavimo specialistai paslaugų teikimo metu klientui 

suteikia pagalbą renkantis ir keičiant profesiją, atsižvelgiant į kliento individualias savybes, konkrečių 

profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes. Klientas supažindinamas su psichologinių 

tyrimų rezultatais, skatinamas įvertinti savo praktinio išbandymo patyrimą, analizuojamos galimybės 

įsidarbinti savo gyvenamojoje vietoje pagal pasirinktą profesiją ir finansinius aspektus, atsižvelgiant į 

dėl negalės kylančius apribojimus, apgalvojama, kokiose konkrečiose darbo vietose galima bus 

pritaikyti įgytą profesinę kvalifikaciją. Klientas kartu su psichologu ar kiti specialistu aptaria galimus 

profesinės karjeros siekimo žingsnius. Siekiama pasirūpinti mokymosi/įsidarbinimo kliūčių mažinimu ar 

pašalinimu, galima paramos ir palaikymo mokymuisi ir įsidarbinimui paieška ar stiprinimu iš kliento 

artimos aplinkos.  

Individualaus pokalbio metu aptariami asmens savęs vertinimo atlikus praktinį profesijos 

išbandymą rezultatai bei palyginami su profesijos mokytojo vertinimu apie asmens praktinį profesijos 

išbandymą. Subjektyvaus savęs vertinimo palyginimas su profesijos mokytojo vertinimu sudaro 
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prielaidas formuotis adekvačiam savo profesinių galimybių supratimui bei palengvina pasirinkimą iš 

kelių profesinių alternatyvų. 

Numatant tolimesnius konsultanto veiksmus, siūloma remtis anksčiau pateiktomis 

konsultavimo matricomis, atsižvelgus į individualias kliento charakteristikas ir orientuojantis į vėlesnius 

aprašytus konsultavimo proceso etapus (2 , 3 lentelės). 

Karjerą galima pradėti planuoti tuomet, kai žmogus apsisprendžia dėl profesijos, t.y. pasirenka 

profesiją, nes kiekvieną karjeros planą sąlygoja konkrečios profesijos prigimtis. Racionalus profesijos 

pasirinkimas ir darbo rinkos poreikius atitinkantis karjeros planas yra sėkmingos profesinės karjeros 

prielaidos
19

. 

Šiame etape pravartu kartu su klientu analizuoti karjeros ar įsidarbinimo galimybes, numatant 

konkrečius žingsnius siekiant įsidarbinimo, pateikiant konkrečias alternatyvas, įvardyti artimuosius ir 

tolimuosius tikslus bei numatyti būdus jiems įgyvendinti, nurodyti turimus išteklius. Apsidraudžiant nuo 

netikėtumų, galima numatyti atsarginį veiksmų planą arba apmąstyti optimistinį ir pesimistinį veiksmų 

scenarijų. Karjeros/įsidarbinimo galimybių aptarimas turi būti dokumentuojamas asmeniui, turinčiam 

regos negalią, prieinama forma: įprasta rašytine forma, jei reikia – išdidintu šriftu, Brailio raštu, 

kompiuterinėje laikmenoje. 

Klientams rekomenduojama dalyvauti savęs pristatymo įgūdžių lavinimo grupiniuose 

užsiėmimuose, taikant vaidmenų atlikimo ir/ar audio treniruotės metodą (žr. skyrių 6. Taikomi metodai 

ir priemonės). Dalyvaudamas užsiėmimuose klientas palaipsniui ruošiasi įsidarbinimo situacijai ir 

pokalbiui su darbdaviu, mokosi efektyvios verbalinės ir neverbalinės komunikacijos, gilina savęs 

pažinimą, pasiremdamas dalyvių komentarais, perima tinkamus savęs pristatymo būdus iš grupės, tokiu 

būdu mažindamas savo nerimą dėl būsimo pokalbio su darbdaviu. 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.   

Pildoma dokumentacija: Karjeros galimybių analizė (9 priedas), Individuali paslaugų teikimo 

programa (2 priedas). 

Susiję dokumentai: Mokytojo vertinimo apie kliento praktinį išbandymą forma, kliento savęs 

vertinimo praktiniame išbandyme forma. 

 

3. Specialistų komandos pasitarimas 

                                                 
19

 Pukelis K.. Karjeros projektavimo gebėjimai žinių visuomenėje: nauji iššūkiai profesiniam konsultavimui ir karjeros 

planavimui, 2002, VDU. Prieiga per internetą www.vdu.lt/alearning2003/I%20Dalis/LT/pukelis_lt_kalb.doc 
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Tikslas – parengti bendras specialistų komandos išvadas dėl kliento profesinio pasirinkimo bei 

pateikti specialistų rekomendacijas profesinių gebėjimų atkūrimo laikotarpiui. 

Specialistai: atvejo vadybininkų atvejo vadybininkas, psichologas, socialinis darbuotojas, 

profesijos mokytojas, įdarbinimo vadybininkas, tiflopedagogas ir kiti specialistai pagal poreikį. 

Trukmė: 0,5-1 val. 

Eiga: po profesinio orientavimo ir konsultavimo užsiėmimų, t.y. profesinio orientavimo ir 

konsultavimo etapo pabaigoje, atvejo vadybininkas organizuoja komandinį specialistų pasitarimą. 

Komandinio pasitarimo metu aptariami gauti rezultatai, parengiamos išvados apie kliento profesinį 

pasirinkimą ir rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų, numatomos tolimesnės profesinės reabilitacijos 

paslaugos.  

Pildoma dokumentacija: Specialistų komandos išvados apie kliento profesinį pasirinkimą (6 

priedas). 

Taikomi metodai: Išvadų ir rekomendacijų pateikimas žodžiu (raštu) ir aptarimas. 

 

4. Komandinis aptarimas su klientu  

Tikslas – supažindinti klientą su specialistų komandos išvadomis apie profesinį pasirinkimą.  

Specialistai: atvejo vadybininkas ir pagal poreikį kiti specialistai, teikę profesinio orientavimo 

ir konsultavimo paslaugas klientui: psichologas, socialinis darbuotojas, įdarbinimo vadybininkas, 

profesijos mokytojas(-jai), atvejo vadybininkas, tiflopedagogas. 

Trukmė: 0,5-1 val. 

Eiga: po komandinio specialistų pasitarimo atvejo vadybininkas organizuoja komandinį 

rezultatų aptarimą su klientu ir, esant poreikiui, su jo artimaisiais. 

Aptarimo metu klientas yra supažindinamas su profesinio orientavimo ir konsultavimo etapo 

rezultatais bei išvadomis, išklausomi kliento atsiliepimai bei pageidavimai,  kartu su juo priimami 

sprendimai dėl Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymo/koregavimo. 

Susiję dokumentai: Specialistų komandos išvados apie kliento profesinį pasirinkimą (6 

priedas). 

Taikomi metodai: pokalbis, paaiškinimas. 

 

5. Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymas/koregavimas 

Tikslas - sudaryti, pakoreguoti ar patvirtinti individualią profesinės reabilitacijos programą. 

Specialistai: atvejo vadybininkų koordinatorius/atvejo vadybininkas. 

Trukmė: 1-2 val. 
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Eiga: po komandinio aptarimo su klientu 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 vadybininkų koordinatorius/atvejo vadybininkas suplanuoja 

tolesnius profesinės reabilitacijos etapus, numatomas paslaugas ir sudaro individualią profesinės 

reabilitacijos programą. 

Pildoma dokumentacija: individuali profesinės reabilitacijos programa (7 priedas). 

Susiję dokumentai: Specialistų komandos išvados apie kliento profesinį pasirinkimą. 
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5. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugą teikiantys specialistai 

 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas asmenims, turintiems regos negalią, teikia 

specialistų komanda, kurią sudaro psichologas, profesijos mokytojas (-ai), socialinis darbuotojas, 

tiflopedagogas, įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas.  

Teikdami profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas specialistai privalo laikytis etikos 

principų ir užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą. Konsultantas priima žmogų kaip sudėtingą 

asmenybę, gerbia jo interesus ir autonomiją. Toks požiūris reikalauja profesinių kompetencijų 

(psichologinės, socioekonominės, teisinės) ir asmeninių savybių tokių kaip tolerancija, atvirumas, 

spontaniškumas, lankstumas, empatija.  

Žemiau pateikiami reikalavimai ir funkcijos profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas 

teikiantiems specialistams. 

 

 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 regos ir kitas negalias turinčiais asmenimis specifiką, atsižvelgiant į 

regos sutrikimo pobūdį ir sunkumą;  

2.4. psichologinio įvertinimo metodus; 

2.5. psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo metodus; 

2.6. profesinio konsultavimo, orientavimo ir motyvavimo dirbti metodus ir technikas bei jų 

taikymo principus. 

 

Psichologo funkcijos: 

1. Įvertinti ir analizuoti asmens motyvaciją mokytis ir dirbti bei asmenines savybes; 

2. Konsultuoti profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo 

klausimais; 

3. Informuoti apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes; 
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4. Teikti pagalbą asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į asmens 

individualius interesus, gebėjimus, polinkius, konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir 

darbo galimybes; 

5. Spręsti asmens profesinės motyvacijos problemas ir stiprinti profesinę motyvaciją; 

6. Bendradarbiauti su specialistais, teikiančiais profesinio orientavimo paslaugas, asmens 

motyvacijos didinimo klausimais; 

7. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl asmens profesinio pasirinkimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą profesiją; 

8. Dalyvauti kartu su kitais specialistų komandos nariais rengiant Individualią profesinės 

reabilitacijos programą; 

9. Numatyti reikiamas psichologinio poveikio priemones psichosocialiniams profesiniams 

gebėjimams atkurti ir lavinti, psichologinėms, emocinėms, motyvacijos problemoms, trukdančioms 

profesinei veiklai, spręsti.  

10. Teikti psichologinę pagalbą  asmenims, turintiems regos negalią. 

 

 Profesijos mokytojas  

Reikalavimai: 

1. Profesijos mokytojas turi turėti mokomojo dalyko srities aukštąjį pedagoginį išsilavinimą 

arba mokomo dalyko srities aukštąjį/ aukštesnįjį išsilavinimą ir būti Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro nustatyta tvarka išklausęs pedagoginių-psichologinių žinių kursą, taip pat turėti ne 

mažesnį kaip dvejų metų mokomojo dalyko mokymo 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. Profesinio orientavimo principus ir metodus; 

2.4. Asmenų, turinčių regos negalią profesinio mokymo specifiką, pedagoginius šio darbo 

aspektus atsižvelgiant į regos sutrikimo pobūdį ir sunkumą; 

2.5. Techninės pagalbos priemones atsižvelgiant į negalios pobūdį ir mokomo dalyko specifiką 

(pvz., įgarsinimo programą Jaws, Brailio eilutę). 

 

Profesijos mokytojo funkcijos: 

1. Vykdyti praktinio profesijos išbandymo užsiėmimus, pateikiant konkrečią profesiją 
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atitinkančias bei jos specifiką atspindinčias darbines/ mokymosi užduotis; 

2. Vertinti asmens praktinio išbandymo rezultatus bei galimybes mokytis pasirinktos 

profesijos; 

3. Informuoti klientą apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes pagal pasirinktą 

profesiją; 

4. Informuoti asmenį apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes apskritai; 

5. Orientuoti asmenį praktinio išbandymo metu; 

6. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl asmens profesinio pasirinkimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą profesiją. 

 

 Tiflopedagogas  

Reikalavimai: 

1. Turėti aukštąjį išsilavinimą ir tiflopedagogo profesinę kvalifikaciją ir būti išklausiusiam 

„Aklųjų ir silpnaregių orientacijos ir mobilumo“ kursus. 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. Regos negalią turinčių asmenų profesinės reabilitacijos ypatumus; 

2.2. Regos negalią turinčių psichologinius ypatumus; 

2.3. Darbo specifiką su regos negalią bei regos ir kitas negalias (sutrikimus) turinčiais 

asmenimis, pedagoginius šio darbo aspektus; 

2.4. Profesinio orientavimo, konsultavimo, informavimo principus ir  metodus; 

2.5. Techninės pagalbos priemones asmenims, turintiems regos negalią; 

2.6. Asmenų, turinčių regėjimo negalią, specialiuosius ugdymo poreikius, kylančius dėl 

sutrikusio regėjimo funkcijų, lydinčių ligų ir kitų negalių, siekiant šiuos asmenis išmokyti profesijos ir 

įdarbinti.  

Tiflopedagogo funkcijos: 

1. Pagal poreikį ir savo kompetencijos sritį  pritaikyti techninės pagalbos priemones 

profesinei veiklai; 

2. Bendradarbiauti su specialistais orientuojant asmenį praktinio išbandymo metu; 

3. Pagal poreikį ir savo kompetencijos sritį teikti informaciją asmeniui ir konsultuoti dėl 

mokymosi ir įsidarbinimo galimybių bei prisitaikymo pasirinktoje profesinėje srityje; 

4. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl asmens profesinio pasirinkimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą profesiją; 
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5. Dalyvauti kartu su kitais specialistų komandos nariais rengiant Individualią profesinės 

reabilitacijos programą;  

6. Numatyti reikiamas priemones pagal savo kompetencijų sritį profesiniams gebėjimams 

atkurti ir lavinti bei sunkumams, trukdantiems profesinei veiklai, šalinti; 

 

 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).  

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. Socialinio darbo su regos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į sutrikimo 

pobūdį ir sunkumą; 

2.2. Socialinio darbo su negalią turinčiu asmeniu ir jų grupe principus bei metodus;  

2.3. Profesinio orientavimo  metodus ir jų technikas.  

 

Socialinio darbuotojo funkcijos: 

1. Konsultuoti asmenį profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo 

klausimais;   

2. Informuoti asmenį apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, pateikti informaciją 

apie dominančias profesijas bei profesinius reikalavimus4.Teikti pagalbą asmenims renkantis ar keičiant 

profesiją, atsižvelgiant į asmens individualius interesus, gebėjimus, polinkius, konkrečių profesijų 

ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes; 

3. Motyvuoti asmenį mokytis profesijos ir įsidarbinti, bendradarbiauti su kitais specialistais 

profesinės motyvacijos didinimo klausimais; 

4. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl asmens profesinio pasirinimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą  profesiją ; 

5. Dalyvauti kartu su kitais specialistų komandos nariais rengiant Individualią profesinės 

reabilitacijos programą; 

6. Numatyti reikiamas socialinio poveikio priemones psichosocialiniams profesiniams 

gebėjimams atkurti ir lavinti, socialinėms problemoms, trukdančioms profesinei veiklai, spręsti.  

7. Teikti socialinę pagalbą  asmenims, turintiems regos negalią. 

 

 Įdarbinimo vadybininkas  



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 
 

217 

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

 

Reikalavimai: 

1. Turėti aukštąjį socialinių ar humanitarinių mokslų išsilavinimą. 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. Darbo specifiką su regos 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. Suteikti pagalbą numatant profesinę karjerą, išsiaiškinant ir aptariant asmens lūkesčius ir 

realias profesines galimybes; 

2. Informuoti 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 į(si)darbinimo perspektyvą, palaikyti ryšius su galimais darbdaviais; 

5. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl asmens 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, pagal poreikį 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: 
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2.1. Individualaus darbo su regos 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. 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 asmenį apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes; 

5. Teikti pagalbą asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į asmens 

individualius interesus, gebėjimus, polinkius, konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir 

darbo galimybes; 

6. Organizuoti ir skatinti kliento įsitraukimą priimant su kliento 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 jam paramą; 

8. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl asmens profesinio pasirinkimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą profesiją; 

9. Bendradarbiauti su specialistų komanda rengiant asmens Individualią profesinės 

reabilitacijos programą ir kartu su klientu sudaryti  Individualią profesinės reabilitacijos programą. 
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6. Taikomi metodai ir priemonės 

 

Kliento duomenims surinkti bei jo profesinėms galimybėms įvertinti ir profesinėms 

perspektyvoms vystyti naudojami metodai ir technikos gali būti parenkami ar keičiami, atsižvelgiant į 

individualius kliento poreikius, negalės pobūdį, metodus taikančio specialisto kvalifikaciją ir 

kompetencijas bei metodų naudojimo prieinamumą. 

Siūlomi profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo metodai ir priemonės gali 

būti skirstomi į šias kategorijas: informacijos apie asmenį rinkimo, bendravimo ir asmens kompetencijų 

ugdymo
20

.  

Darbo rinkos tyrimo metodai: profesijos praktinis išbandymas, išvykos į darbdavių 

organizacijas, specialybių paklausa ir prognozės, laisvų darbo vietų pagal gyvenamąją vietą analizė. 

Asmeninės rinkotyros ir informacijos interpretavimo metodai: profesijų, profesinio 

mokymo programų aprašai. 

Karjeros planavimo ir vystymo metodai: veiksmų planas. 

 

Informacijos apie asmenį rinkimo metodai ir priemonės: 

1. Kliento socialinės apklausos anketa, Specialistų komandos išvada apie kliento 

darbingumą. Specialistų komanda įvertinusi asmens profesinius gebėjimus pateikia išvadą apie jo 

darbingumą, gebėjimą mokytis, įgyti tam tikrą kvalifikaciją. 

2. IMBA (MELBA) sugebėjimų, reikalavimų ir lyginamieji profiliai. Kliento profesinių 

gebėjimų įvertinimo rezultatai, gauti remiantis Ida, Funkcinio pajėgumo vertinimu, stebėjimu ir kitais 

diagnostiniais šaltiniais, yra dokumentuojami IMBA (MELBA) metodu. Sugretinus gebėjimų profilį su 

atitinkamos profesijos reikalavimų profiliu, gaunamas lyginamasis profilis, kuris padeda išsiaiškinti, ar 

asmens gebėjimai atitinka pasirinktos profesijos (darbo vietos) reikalavimus 
21

; 

3. Hamet-2 - tai motoriniais veiksmais ir praktinėmis darbinėmis operacijomis pagrįstas testų 

metodas, kuris gali būti taikomas profesiniam orientavimui ir konsultavimui. Šis metodas naudojamas 

išsamiau ištirti profesinius darbinius gebėjimus. Hamet-2 metodas praktinio išbandymo būdu prisideda 

prie turinčių regos negalią asmenų profesinio orientavimo ir konsultavimo. Jis padeda ne tik įvardyti 

asmens profesinių gebėjimų trūkumus, bet ir tikslingai atskleisti turimus išteklius bei panaudoti juos 

profesiniam sprendimui priimti. Darbiniais veiksmais pagrįstų testų atlikimas dirbtuvėse motyvuoja 
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 Profesinio konsultavimo metodai ir technikos.I, II .Švietimo mainų paramos fondas, 2008. Prieiga per internetą 

www.karjerosmokykla.europass.lt/get.php?f.115 
21

 Föhres F.,Klieffman A., Sturtz A., Weinmann S. Melba Manual. Miro GmbH, 2008. 
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profesinei veiklai ir padeda formuotis profesiniam identitetui. Šis metodas ypač tinkamas motoriniams 

gebėjimams tirti, kurių negalima išsiaiškinti atliekant testus, kai naudojami tik popierius ir pieštukas. 

Hamet-2 atitinka testų kokybės kriterijus – validumą, patikimumą, objektyvumą ir normavimą. Testų 

formą sudaro standartinė versija, kuri buvo standartizuota (sunormuota) profesinio lavinimo mokyklų 

pirmakursiams ir įvairių rūšių mokyklų absolventams. 

 Psichologiniai testai 

1. Verbaliniai, taktiliniai ar kompiuteriniai testai ir standartizuotos užduotys 

kognityviniams gebėjimams tirti (pvz.: Cogpack kompiuterinė kognityvinių gebėjimų įvertinimo ir 

lavinimo programa (žr. Metodikos I dalį „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų teikimas“) . 

2. Kompiuteriniai testai. Silpnaregiams taikomos užduotys kompiuteriniu formatu su 

didinimo kompiuterine programa ar pritaikius Windows sistemos nustatymus ( šrifto dydį, spalvų 

kontrastą ir kt.), asmenims, kuriems yra žymus regos sutrikimas, ir akliems naudojama įgarsinimo 

kompiuterinė programa. 

3. NEO PI-R asmenybės klausimynas (Costa and McCrae, 1992) 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 pagal 5 balų skalę. 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
22

.  

4. 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. 

 Klausimynai ir anketos 

1. Lietuviškas profesinių interesų klausimynas (LPIK). Taikytinas profesinio konsultavimo 

metu, skirtas klientui išsiaiškinti konkretesnį jam tinkančių profesijų ratą. LPIK yra susietas su Lietuvos 

                                                 
22

 Žukauskienė R., Barkauskienė R. Lietuviškosios NEO PI-R versijos psichometriniai rodikliai. Psichologija. Mokslo darbai. 

(3), 7-21 p. 2006. 
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profesijų klasifikatoriumi (2006), t.y. jame pateikiami klausimai apie tas profesijas, kurios nurodomos 

minėtame klasifikatoriuje.  

LPIK sudaro 9 skyriai, kurie paliečia 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
23

: 

1. Pradedama nuo individualaus pokalbio su klientu. Reikia nustatyti, kurioje iš 10 didžiųjų 

profesijų grupių yra sukoncentruoti kliento profesiniai interesai. 

2. Antrame etape kliento prašoma papildyti profesijų, kurias labiausiai nori mokytis, sąrašą.  

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. 

2. J. L. Hollando Savarankiško  profesijos pasirinkimo klausimynas. Šis klausimynas 

skirtas profesinei veiklai tirti ir planuoti
24

, 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.  

3. Motyvacijos dirbti / mokytis įvertinimo anketa. Motyvacijos anketa sukurta, remiantis C. 

Burger ir M. Markenhof pateikta schema, skirta išsiaiškinti tiriamojo motyvaciją dirbti/mokytis. Asmens 

mokymosi/įsidarbinimo motyvai nustatomi, remiantis asmens poreikiais. Yra išskiriamos pagrindinės 

žmogaus poreikių grupės (A. Maslow): fiziniai (baziniai) poreikiai, saugumo poreikiai, meilės, 

prieraišumo poreikiai, savigarbos poreikiai, saviaktualizacijos poreikis. Asmens motyvacija mokytis ir 

dirbti yra stipriai susijusi su tuo, kurie poreikiai yra aktualūs, t.y. ar poreikiai patenkinti, ar – 

nepatenkinti. Jeigu baziniai poreikiai nėra patenkinami, motyvacija mokytis ir dirbti nebus aukšta.  

Pildantis anketą asmuo turi atsakyti į klausimus:  

 Kodėl noriu dirbti (mokytis)? 

 Kokias matau kliūtis, kurios trukdytų pradėti dirbti (mokytis)? 

 Kodėl artimieji nori, kad aš dirbčiau (mokyčiausi)? 

 Kokias artimieji mato kliūtis, kurios trukdytų man pradėti dirbti (mokytis)? 
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 Lietuviškas profesinių interesų klausimynas, VU Specialiosios psichologijos laboratorija, 2007. 
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 Holland J.L. Savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas. Parengė: Vyšniauskienė V., Sokolova A., Vilnius, 2001. 
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 Skatinama, kad tiriamasis pateiktų bent kelis atsakymus į kiekvieną klausimą. Tokiu būdu 

išsiaiškinama daugiau asmenį motyvuojančių ir demotyvuojančių  veiksnių. 

Užpildžius anketą su tiriamuoju aptariami jo atsakymai – esami poreikiai, motyvuojantys ir 

demotyvuojantys veiksniai. Anketos pildymo metu naudojamas laisvo interviu metodas, padedantis 

geriau įvertinti kliento motyvaciją. 

Baigdamas pildyti anketą tiriamasis pagal 10 balų skalę įvertina savo norą dirbti ir mokytis bei 

įsitikinimą, kad pavyks įsidarbinti per metų laikotarpį. Šie duomenys kiekybiškai išreiškia tiriamojo 

motyvaciją mokytis ir įsidarbinti bei įsidarbinimo nuostatas. 

Įvertinimas: vertinama tiriamojo atsakymų kokybė, atsižvelgiama į kiekybinius duomenis. 

Kokybės kriterijai: patikimumą užtikrina anketos pateikimas visiems tiriamiesiems tokiomis 

pačiomis sąlygomis, tokios pačios instrukcijos vartojimas. 

Pastaba: visi aukščiau minimi metodai dėl jų rezultatų tikslumo ir objektyvumo naudojami 

atsižvelgiant ir pritaikant juos prie regėjimo negalią turinčių asmenų specifikos. Tai reiškia, kad esant 

reikalui anketa ar klausimynas pateikiami išdidintu šriftu, Brailio raštu ar kitaip adaptuojami regos 

negalią turinčiam asmeniui.  

 

Bendravimo metodai ir priemonės: 

 Motyvuojamasis pokalbis 

Motyvuojamasis pokalbis yra į klientą orientuotas, direktyvus metodas skirtas klientų vidinės 

motyvacijos pokyčiams didinti, tyrinėjant ambivalenciją (Miller, Rollnick, 2002). Motyvuojamasis 

pokalbis – tai efektyvus kliento motyvacijos keistis didinimo būdas (Miller W.R., Rollnick S., 1991). 

Motyvuojamasis pokalbis grindžiamas šiomis prielaidomis: 

 kliento atžvilgiu laikomasi empatiškai, palaikomai; 

 vengiama veltis į ginčus su besipriešinančiu klientu; 

 kliento motyvavimas remiasi neatitikimo tarp dabartinio kliento elgesio ir jam asmeniškai 

svarbių tikslų išryškinimu; 

 stiprinimas kliento pasitikėjimas savimi. 

Motyvuojamasis pokalbis metu vyksta pokalbiai su klientu  apie pokyčius, kartu su klientu 

parengiamas individualus keitimosi planas. 

Pokalbiai apie pokyčius apima: 

 Esamos situacijos trūkumų išryškinimą 

 Pokyčių privalumų atskleidimą 

 Optimizmo didinimą 
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 Konkrečių keitimosi būdų, veiksmų numatymą 

Individualaus keitimosi plano struktūra: 

1. Svarbiausių priežasčių, dėl kurių klientas nori keistis, nurodymas; 

2. Pagrindinių tikslų suformulavimas; 

3. Konkrečių veiksmų suplanavimas; 

4. Galimos pagalbos įvardijimas; 

5. Galimų kliūčių numatymas; 

6. Laukiami rezultatai. 

 

 Grįžtamasis ryšys 

Grįžtamasis ryšys – esminė išmokimo sąlyga. Laiku pasireiškiantis, susijęs su elgesiu, 

konkretus ir asmeninis grįžtamasis ryšys pastiprina arba koreguoja kliento 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 vadovo komentarai ar pastabos, laisva diskusija ar diskusijos mažose grupėse. Specifinis 

grįžtamojo ryšio kanalas – vaizdo ir garso įrašai. 

 

 Informavimas žodžiu/raštu 

Specialistai suteikia klientui reikalingą ir jį dominančią informaciją profesiniam sprendimui 

priimti bei kitais profesinės reabilitacijos klausimais. Svarbiausią informaciją naudinga klientui pateikti 

žodžiu, tačiau galima ir raštu, naudojant kompiuterinę įrangą. Reikėtų pasitikslinti, kaip dalyviai suprato 

žodžiu ar raštu pateiktą informaciją, ar gali perskaityti raštu pateiktą informaciją. Esant poreikiui, 

informacija pateikiama išdidintu šriftu ar Brailio raštu. 

Svarbus informacijos šaltinis – interneto tinklalapiai. Siektina, kad klientai išmoktų susirasti ir 

atsirinkti aktualią jiems informaciją iš interneto. Kartu jie turėtų būti supažindinami su internete esančios 

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 klientui prieinami metodiniuose leidiniuose ir interneto svetainėse pateikiami testai, 

skirti savo interesams ir asmeninėms savybėms pažinti (www.darborinka.lt, www.euroguidance.lt, 

www.profesijupasaulis, www.ldb.lt, www.eurodesk.lt ir kt.). 
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Asmens kompetencijų ugdymo metodai ir priemonės: 

 Audio treniruotė 

Audio treniruotė – mokymo metodas, kai naudojant garso įrašus analizuojami ir tobulinami 

praktinės veiklos įgūdžiai, veiklos stilius. Pvz., diktofonu įrašomas asmens prisistatymas įsivaizduojam 

darbdaviui. Po to perklausomas garso įrašas ir analizuojama asmens prisistatymo kalba (jos turinys, 

intonacijos, pauzės, minčių formulavimas ir pan.). Remiantis perklausos analize, daromos išvados bei 

teikiami pasiūlymai, kaip koreguoti prisistatymo kalbą. Audio treniruotės metodą taiko psichologai. 

 Vaidmenų atlikimas 

Specialistai kartu su regos negalią turinčiais asmenimis vaidina arba inscenizuoja situaciją. Šis 

vaidmenų atlikimo tipas taikomas siekiant, kad būtų geriau suprantama tema 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. 

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. 

 Valdomos vaizduotės pratimas 

Ši technika pagrįsta fantazijų ir svajonių panaudojimu asmenį motyvuojančioms jėgoms 

išryškinti. Laisvos fantazijos teikia nuorodas į tai, kas suteikia individualių motyvų. Sistemingai 

kreipiant mintis galima plėtoti į tikslo siekimą orientuotas fantazijas ir apriboti trukdančias tikslui 

fantazijas. Formuojamos fantazijos (vizijos) gali būti suvokiamos kaip dideli gyvenimo tikslai ir sietis su 

konkrečiais gyvenimiškais planais (G.Felser, 2006.). Valdomai vaizduotei pasirenkama profesinė, 

darbinės veiklos tema. 

 Darbo su klientų grupe metodas 

Grupinis darbo metodas – tai darbas su grupe, kai nedidelės grupės žmonių turinčių bendrų 

tikslų ir problemų reguliariai susitikinėja ir dalyvauja veikloje nukreiptoje į vieną tikslą. 

Pagrindimas, kodėl psichosocialiniai įgūdžiai lavinami ne individualiai, o grupėje: 

1. Daugiausia socialinių dalykų bei įgūdžių išmokstama grupėse, todėl darbas grupėje yra 

tinkama mokytis aplinka. 
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2. Tokių pat poreikių turintys žmonės gali vieni kitus palaikyti ir padėti spręsti problemas, 

pasidalyti patirtimi, suteikti informacijos (apie negalios įveikimą, darbo paiešką ir kt.). 

3. Kūrybiška grupė gali padėti atskleisti ir plėtoti neišryškėjusius individo gebėjimus, 

potencialą. 

4. Grupės nariai, išbandydami naujus vaidmenis, gali pasinaudoti kitų dalyvių patirtimi, 

modeliuoti kitus ar grupės vadovus. Be to, asmuo pasijunta nesąs vienas su savo problema. 

5. Grupėje vienu metu padedama keliems žmonėms, taip taupiai naudojamas specialistų 

darbo laikas. 

Idealus grupės dalyvių skaičius 7-9 asmenys, tai vadinamoji maža grupė. Asmenų, turinčių 

regos negalią, grupė turėtų būti mažesnė (siūloma apie 5 asmenis) arba įprasto dydžio grupę turėtų vesti 

2 grupės  vadovai. Svarbu žinoti, kad vienam grupės vadovui optimalus variantas - kai grupėje yra ne 

daugiau kaip 2 regėjimo negalią turintys asmenys, kurių regėjimo likutis yra tik šviesos pojūtis. Grupės 

vadovas visada turėtų atkreipti dėmesį į tuos klientus, kurių regėjimo likutis mažiausias, ir juos sodinti 

šalia savęs. Išimtis gali būti tada, kai grupėje esantis klientas, net ir turėdamas tik šviesos pojūtį, jau 

ateina su palydovu ar su draugu, kuris gali jam padėti.  

Rekomenduojama grupės vadovo laikysena: draugiškas, paslaugus, nuoširdus. Grupei 

numatomiems tikslams pasiekti yra svarbūs šie  profesiniai įgūdžiai (Kočiūnas, 1998): 

Aktyvus klausymas. Jis grįstas norėjimu išgirsti ir suprasti pašnekovo pasaulėžiūrą. Geras 

klausytojas girdi tik tai, kas sakoma, ir nepriskiria tam, ką girdi, savo prasmių, neinterpretuoja 

pašnekovo žodžių. 

Paaiškinimas. Grupės dalyvio pasisakymo esmės išskyrimas, supaprastinant patį pasisakymą. 

Apibendrinimas. Atskirų tarpasmeninio bendravimo momentų ar grupės darbo elementų 

susiejimas. Ypač vertingas po atskirų temų aptarimo, baigiantis grupės susitikimui. 

Klausinėjimas. Tai atvirų klausimų (pvz., kas? kaip?), skatinančių savianalizę, kėlimas. 

Klausimais skatinamas tolesnis pokalbis, gaunama informacija, stimuliuojamas mąstymas. Reikėtų 

vengti „kodėl“ tipo klausimų. 

Reagavimas. Grupės vadovas privalo nuolatos konkrečiai ir nuoširdžiai reaguoti į grupės 

dalyvių poelgius, jausmus, išsakytas mintis. Tai padeda grupės dalyviams susidaryti aiškesnį vaizdą, 

kaip jų elgesys atrodo kitiems, kartu skatina savimonės plėtrą. Grupės vedėjas ypač atsakingai turi elgtis 

su asmenimis, turinčiais regos negalią. Jeigu grupėje yra vienas ar keletas asmenų, kurių regėjimo likutis 

yra tik šviesos pojūtis, vadovas turėtų padėti jam įsitraukti į bendrą pokalbį. Pavyzdžiui, pastebėjęs, kad 

klientas nori išsakyti savo nuomonę, vadovas gali paliesti klientą, taip padrąsindamas jį kalbėti, ar 

tiesiog paminėdamas kliento vardą pasiūlyti pasakyti savo nuomonę. 
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Paramos teikimas. Jis reiškia grupės dalyvių padrąsinimą, kuris padeda kurti saugią atmosferą 

grupėje, skatina pasitikėjimą. 

Informavimas. Tai mokėjimas tinkamu laiku suteikti grupės dalyviams reikalingų žinių ar duoti 

patarimų, galinčių padėti jiems atrasti alternatyvius elgesio būdus. 

Modeliavimas. Pageidaujamo grupėje elgesio demonstravimas savo elgesiu. 

Užbaigimas. Tai pagalba grupės dalyviams užbaigti atskirą grupės susitikimą ar visą grupinio 

darbo ciklą. Grupės vadovas turi padėti dalyviams apibendrinti grupėje įgytą patyrimą ir efektyviai 

pritaikyti jį savo kasdieniame gyvenime; skatinti dalyvius tęsti saviugdą tarp grupės susitikimų; paruošti 

dalyvius galimiems psichologiniams bei socialiniams sunkumams, su kuriais jie gali susidurti  

pasibaigus grupės darbui; informuoti grupės dalyvius, kur jie gali gauti papildomos pagalbos. 

Vadovas turi žinoti, kad pakankamai intensyviai vykstančiai psichosocialinių įgūdžių lavinimo 

grupei gali būti būdinga psichoterapinės grupės raida, tam tikros fazės, kurias visos grupės stipriau ar 

silpniau išgyvena: orientacijos, kovos, pasitikėjimo, diferenciacijos, išsiskyrimo. 

 

Testai
25

 

 

Asmenybės testai 

 Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas  - Testas skirtas įvertinti 

organizacinius ir komunikacinius gebėjimus, būtinus bendraujant ir veikloje, kurioje reikia 

organizavimo įgūdžių. 

 Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas  - Šis testas leidžia nustatyti, į ką labiau 

orientuotas asmuo – į save, savo asmeninius poreikius, interesus, prestižą, į bendravimą, glaudžius 

tarpasmeninius santykius ar į veiklą, atliekamo darbo rezultatus. 

 Asmeninių interesų nustatymo testas  - padės atskleisti, kokiose srityse interesai yra 

išreikšti stipriausiai, kokiose silpniausiai ir kokios profesijos labiausiai tiktų. 

 Karjerą sąlygojančių veiksnių įvertinimas nuostatų atžvilgiu .Šios priemonės tikslas – 

padėti įvertinti savo nuostatas svarbiausių karjerą sąlygojančių veiksnių atžvilgiu. 

 Gebėjimų klausimynas  - paprastas, efektyvus bei greitas būdas, padėsiantis kiekvienam 

moksleiviui, studentui bei visiems norintiems atskleisti bei išsiaiškinti savo bazinius gebėjimus. 

 Asmenybės pagal MBTI testas  - tai psichometrinis instrumentas, skirtas žmonių 

psichologinėms nuostatoms, susijusioms su jų pasaulio suvokimu bei sprendimų priėmimu nustatyti. 

Platesnį aprašymą rasite čia . 

Profesijos testai 

                                                 
25

 www.euroguidance.lt  
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 Profesijos pasirinkimo testas  - pagal E. Klimovo metodiką sudarytas testas padės 

sužinoti profesijų sritį, kuri labiausiai atitiktų asmens interesus ir polinkius. 

 Profesijos testas  - testas padės geriau pažinti save ir savo būdo bruožus. 

Tinkamumo darbui testai 

 Tinkamo darbo testas  (CV Online) - padės sužinoti, koks darbas Jums geriausiai tinka. 

 Darbo tinkamumo testas  (CV Market) - padės sužinoti ar Jūs dirbate sau tinkamiausią 

darbą. 

Testai anglų kalba 

 Karjeros planavimo testas  - Turite abejonių dėl savo karjeros? Karjeros planavimo testas 

padės jums išsiaiškinti, kuri karjera yra tinkamiausia Jums. 

 Asmenybė ir karjera  - jei jūs pasirenkate karjerą kuri neatitinka Jūsų asmenybės, tampate 

sutrikę ir nepatenkinti. Naudokite šį karjeros testą, kad atrastumėte karjerą, kuri Jums labiausiai tinka.  

 Darbo paieškos vedlys  - darbo paieškos vedlys, leisiantis tinkamai panaudoti Jūsų 

įgūdžius ir darbo žinias.  

 Svajonių karjeros testas  - testas jums pasakys, kokių tipų karjeros atitinka Jūsų svajones.  

 Karjeros vizijos testas  - šis testas yra puiki priemonė pasitikrinti savo karjeros 

galimybes. 

 Karjeros testas  - šis testas padės atrasti jūsų asmenybės tipą ir jam tinkančią profesiją. 

 

Kiti tiestai
26

 

 Profesinio kryptingumo testai  

 Polinkių, interesų ir profesinės veiklos sričių nustatymas  

 http://www.darborinka.lt/?pageid=101  

 Interesų/gebėjimų nustatymas  

 http://www.profesijupasaulis.lt/  

 Profesijos pasirinkimo testai  

 http://www.kurstoti.lt/index.php?cat=8  

 Asmeninių interesų nustatymas, gebėjimų klausimynas  

 http://www.tavokarjera.lt/testai.php?t=4&s=4  

 Profesijos testas  

 http://www.dreamfoundation.eu/lt_LT/career-test/page1  

 Profesijos pasirinkimo testas  

 http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1 

                                                 
26

www.darborinka.lt  
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7. Naudojama įranga 

Svarbu žinoti tai, kad asmenys, turintys regėjimo negalią, gali būti labai skirtingi. Priklausomai 

nuo ligos ar regėjimo netekimo priežasties klientas gali turėti vadinamąjį tunelinį matymą, gali būti, kad 

yra centrinio ar šoninio regėjimo sutrikimas, kitiems gali būti taip, kad tiesiog „išplaukia“, yra neryškus 

visas matymo laukas. Regėjimo sutrikimą gali apibūdinti tai ar asmuo yra aklasis ar silpnaregis. Be to, 

būtina žinoti, kad net ir tarp aklųjų yra labai maža dalis regėjimo negalią turinčių žmonių, kurie turi 

regėjimo likutį tik tokį, kad skiria šviesą nuo tamsos. Taigi, vieni klientai gali gana gerai, minimalios 

pagalbos dėka, orientuotis erdvėje, bet jiems gali būti sunku perskaityti ir suvokti informaciją. O kiti 

galbūt dar gali perskaityti informaciją, kai ji yra labai arti ar padidintu šriftu, bet jiems sunku orientuotis 

erdvėje. Todėl teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas regėjimo negalią turintiems klientams būtina 

atsižvelgti į konkrečią situaciją ir negalima taikyti visų būdų visiems. Svarbu suprasti, kad net 

minimalios techninės priemonės, pritaikytos individualiai, gali padėti regėjimo negalią turinčiam 

asmeniui grįžti į visuomeninį gyvenimą, padėti mokantis ir / ar dirbant.  

 Profesinės reabilitacijos metu, parenkant įrangą regėjimo negalią turintiems klientams, reikia 

atsižvelgti į keletą aspektų: 

 kliento regėjimo negalios laipsnį – ar yra silpnaregis ar aklasis; 

 kliento turimą asmeninę įrangą; 

 į tai ar klientas turi regėjimo negalią nuo vaikystės ar neteko regėjimo neseniai. 

 Klientui turinčiam regėjimo likutį ir aklajam tiks ta pati įranga, bet kai kas, pavyzdžiui, Brailio 

rašto mašinėlė ar taktilinė ilgoji baltoji lazdelė, visai netiks.  

 Gali būti, kad klientas jau turi pakankamai asmeninės įrangos, kuri jam padeda būti 

savarankišku visose situacijose ir nereikalinga jokia papildoma įranga. 

 Atkreipti dėmesį reikėtų į tai ar klientas turi regėjimo negalę nuo vaikystės ar regėjimo neteko 

neseniai. Gali būti, kad klientas regėjimo neteko neseniai ir jis dar pats nežino kokia įranga jam 

pagelbėtų mokantis ir / ar dirbant. 

 Atsižvelgus į visus šiuos aspektus išskirtina dviejų tipų įranga, kuri bus naudojama profesinės 

reabilitacijos metu, t.y. klientui mokantis ir / ar dirbant. Tai būtų: 

1. Įranga, kuri naudojama visiems klientams, tik galbūt reikėtų minimaliai adaptuoti kai ką 

regos negalią turintiems asmenims. Pvz.: paženklinti ryškiomis spalvomis, išdidintu šriftu, iškiliuoju 

raštu, ar Brailio raštu. 

2. Įranga, specialiai pritaikyta regėjimo negalią turintiems klientams ir specialios techninės 

pagalbos priemonės regėjimo negalią turintiems klientams. 
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Toliau aprašomi konkretūs pavyzdžiai. 

Siuvimas, odos darbai. Jeigu klientas turi regėjimo negalią tai specialistas kartu su klientu turi 

padėti jam įrengti darbo vietą taip, kad jam būtų saugu ir jauku. Dažniausiai neužtenka bendro patalpų 

apšvietimo ir reikalinga įrengti vietinį šviesos šaltinį (stalinę lempą) ten, kur yra kliento darbo vieta. 

Darbo stalą reikia statyti taip, kad natūrali šviesa sklistų iš priekio ar iš kairės pusės. Gali būti, kad 

klientas naudojasi savo turima įranga – akiniais, didinamaisiais stiklais, kt.. Visiems šiems prietaisams 

reikia papildomos vietos ant stalo, todėl jis turi būti pakankamai didelis, gali būti įrengta papildoma 

lentyna ar dėžutė. Pirmiausia yra saugumas. Todėl būtina turėt saugią vietą, kur bus smeigiama adata, 

kai ji nėra naudojama. Adatos įsmeigimo vietai gali būti naudojama kamštinė medžiaga, pvz. kamščiai 

nuo vyno, kur lengva adatą įsmeigti, bet ji laikosi tvirtai. Siuvimo klasėje patartina turėti nedidelį 

magnetą, jis tiks nukritusiai adatai ieškoti. Turi būti naudojamos adatos specialiai pritaikytos regėjimo 

negalią turintiems asmenims, specialūs pagalbiniai siūlo vėrikliai. Naudojama centimetrinė juosta turi 

būti su aiškiai matomais dideliais skaičiais ar specialiomis reljefinėmis padalomis. Būtina naudoti 

specialias dėžutes siūlams susidėti, kur siūlus pagal spalvą susideda pats regėjimo negalią turintis 

klientas taip, kad jis po to nesunkiai atrastų ir nesumaišytų spalvų. Rites su spalvotais siūlais taip pat 

galima pažymėti Brailio raštu ar specialiomis įpjovomis. Reikalui esant būtina naudoti lupas. Esant 

galimybei patartina naudoti spalvų ir šviesos šaltinių atpažinimo priemonę (pvz. „Colorino“).  

 Medžio dirbtuvės. Dirbtuvėje ypač svarbu saugumas, tam gali pagelbėti įrengtas tinkamas 

apšvietimas. Tinka naudoti ir vietinį apšvietimą- stalines lempas. Jei nepakanka akinių, galbūt reikalinga 

didelė lupa, pakabinama ant krūtinės ar lempos stovo, gal reikės ir teleskopinės ar elektroninės didinimo 

priemonės. Įrankių kotus ar rankenas patariama apvynioti ryškiaspalve juostele. Svarbu laikytis tam 

tikros tvarkos, pavyzdžiui įrankius galima išdėlioti pagal didumą ir sukabinti juos ant sienos, mažesnius 

pagal dydį sukaišioti į tam tikslui padarytą stovą. Vinis, varžtelius patariama sudėti į ryškiaspalves 

dėžutes. Ant jų galima užkabinti etiketes. Matavimui reikia naudoti specialią liniuotę, pažymėtą dideliais 

kontrastingais skaitmenimis, reljefiškai arba su įgarsinimu. Specialią liniuotę ar centimetrinę juostelę 

gali pasigaminti pats klientas. 

Mokymo klasė, IT klasė. Naudojamos šios techninės pagalbos priemones: 

1. Kompiuteriai su monitorium ir specialia įgarsinimo programa ir kalbos sintezatoriumi. Tai 

programa, kuri kompiuterinį tekstą paverčia garsiniu. Lietuvoje paplitusi speciali įgarsinimo sistema- 

„JAWS for Windows programa“, naudojama kartu su kalbos sintezatoriumi „WinTalker Voice“ Tai 

lietuvių kalbos sintezavimo programa, skirta neregių darbui kompiuteriu su ekrano skaitymo programa. 
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2. Kompiuteriai su monitorium ir specialia padidinimo programa „MAGic programa“ tai 

programa, kuri kompiuterinį tekstą gali padidinti, keisti kontrastą, keisti raidžių dydį.Pastaba: speciali 

įgarsinimo sistema ir padidinimo programa gali būti įdiegta tame pačiame kompiuteryje. 

3. Papildomas darbo vietos apšvietimas (stalinės lempos). 

4. Brailio rašymo mašinėlė ir specialus popierius. Jos pagalba aklasis gali užsirašyti visą jam 

reikalingą informaciją Brailio raštu. 

5. Brailio spausdintuvas. Brailio spausdintuvas gali pateikti aklajam visą kompiuterinę 

informaciją Brailio raštu (1 vnt.). 

6. Didinamieji stiklai ( lupos)- be apšvietimo, su apšvietimu. Įvairių didinamųjų stiklų 

pagalba, pritaikius juos individualiai, regėjimo negalią turintis klientas gali perskaityti jam pateiktą 

informaciją. 

7. Elektroninės didinimo priemonės. Įvairių didinamųjų priemonių pagalba, pritaikius jas 

individualiai, regėjimo negalią turintis klientas gali perskaityti jam pateiktą informaciją, mokomąją 

medžiagą. Elektroninių didinimo priemonių sistemos susideda iš TV arba kompiuterio monitoriaus ir 

platformos, ant kurios  padedama skaitymo medžiaga. Kamera gali projektuoti medžiagą į monitorių 

įvairių kontrastų ir tipų dydžiais, palengvindama skaitymą. Elektronines didinimo priemones galima 

pritaikyti ir siuvimo, medžio dirbtuvėse, bei kitoje regėjimo negalią turinčio kliento darbo vietoje.  

8. Skaitmeninių knygų leistuvas (MP3 arba Daisy formato)- grotuvas, įgarsintų knygų 

skaitymui.   

9. Diktofonas, tai įrašymo įrenginys, kurio pagalba įrašus galima išklausyti per ausines arba 

perkėlus informaciją į kompiuterį.  

10. Įvairių daiktų ženklinimo Brailio raštu arba įgarsinimo būdu priemonė akliesiems. 

11. Taktilinė ilgoji baltoji lazdelė. Ji yra naudojama kaip pagalbinė priemonė aklajam 

orientuotis aplinkoje. 

 Būtina paminėti, kad keletą pagalbinių priemonių, kurios yra būtinos regėjimo negalią 

turintiems klientams profesinės reabilitacijos metu, dažnai šie klientai jau turi įsigiję asmeniškai.  

 Visa rekomenduojama įranga ir pagalbinės techninės priemonės yra ne prabanga, o būtinybė 

regėjimo negalią turintiems klientams gerai jaustis visuomenėje, konkuruoti darbo rinkoje, bei išsaugant 

jų savarankiškumą ir privatumą. Bet jos pagelbės tik tada, kai bus parinktos individualiai. Tai reiškia, 

kad vienam regėjimo negalią turinčiam asmeniui gali prireikti tik vienos ar kelių išvardintų priemonių, o 

kitam jų reikės daugelio.  
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8. Aplinkos pritaikymas 

Kaip jau minėta Skyriuje Nr. 7 „Naudojama įranga“, asmenys, turintys regėjimo negalią, yra 

labai skirtingi. Skirtingi ir jų poreikiai orientuojantis aplinkoje. Todėl „netinkamai tvarkoma ar 

nepritaikyta fizinė aplinka neįgaliam žmogui ne tik sukelia papildomų sunkumų, bet gali tapti pavojinga. 

Žmogus gali patirti įvairių traumų, o kartais iškyla net tiesioginis pavojus gyvybei.“
27

 „Pritaikyti 

regėjimo negalią turintiems žmonėms fizinę aplinką yra ne tik humaniška, bet ir ekonomiškai naudinga. 

Saugi, tinkamai suprojektuota fizinė aplinka yra viena svarbiausių neregių savarankiškumo, ekonominio 

pajėgumo sąlygų. Savarankiškas neregys atpalaiduoja reginčius žmones nuo būtinybės jį nuolat lydėti ar 

kiekviename žingsnyje jam padėti.
28

 

Pritaikant aplinką regėjimo negalią turintiems asmenims, būtina atkreipti dėmesį į šiuos 

reikalavimus:  

1. Apšvietimas; 

2. Spalvų kontrastai, reljefiniai paviršiai; 

3. Daiktų išdėstymas; 

4. Darbo, mokymo(si) vieta; 

5. Laiptinės, laiptai; 

6. Durys, įėjimas į pastatą; stiklinės konstrukcijos, pertvaros, stiklinės durys; 

7. Vestibiuliai, koridoriai; 

8. Kitos pastato dalys; 

9. Stendai, etiketės, užrašai; 

Apšvietimas. Jei klientas, turintis regėjimo negalią, iš tamsios patalpos pereina į labai šviesią 

patalpą, arba atvirkščiai, jo regėjimas laikinai sutrinka. Svarbu, kad apšvietimo kontrastas nebūtų 

didelis. Klientui turinčiam regėjimo negalią dienos šviesos gali nepakakti, jeigu ant langų kabo 

užuolaidos ar žaliuzes, jei ant palangės prikrauta daug vazonų, kurie užstoja saulę. Net ir atitraukus 

užuolaidas ar žaliuzes apšvietimo gali nepakakti. Nors yra išimčių ir kai kuriems klientams ryški šviesa 

gali sukelti „apakimo“ efektą, tuomet gali pasitarnauti žaliuzės. 

Darbo ar mokymosi metu patartina įjungti apšvietimą, kartais papildomai tenka įjungti 

apšvietimą darbo vietoje, pavyzdžiui stalinę lempą. Labai svarbu tinkamas apšvietimas siauruose 

koridoriuose. „Svarbu, kad nesusidarytų blizgesys, kai šviesa atsimuša nuo daiktų paviršių: nuo 

poliruotų grindų, nuo veidrodžių, televizorių ar kompiuterių monitorių. Tada susidaro nemalonūs 

                                                 
27

 „Fizinės aplinkos pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia“ 
28

 Ten pat. 
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blyksniai“ 
29

. Kad taip neatsitiktų, patariama veidrodžių, televizorių ar kompiuterių nestatyti prieš langą 

ar kitą šviesos šaltinį, blizgius stalo paviršius galima užtiesti staltiese. 

Spalvų kontrastai. Spalvų kontrastai naudingi visiems, ypač jie reikalingi klientams 

turintiems regėjimo negalią. Kontrastingos linijos silpnai matantį žmogų gali laiku perspėti apie 

artėjančius laiptus, padėti surasti įėjimą į pastatą, orientuotis didelėse erdvėse ar pastato viduje.  

Klientams sunku orientuotis, kai fonas ir objektas yra nekontrastingi, žymėjimo linijos per siauros ir 

nekontrastingos. Dažniausiai rekomenduojama, kad kontrastingos linijos būtų ne siauresnės kaip 5 cm 

pločio. „Tyrimų duomenimis nustatyta: silpnaregiai geriau mato pozityvų kontrastą (šviesų objektą 

tamsiame fone) nei negatyvų (tamsų objektą šviesiame fone).“
30

  

Stendai, iškabos silpnaregiams bus ryškios tokių spalvų: baltas juodame fone, baltas žaliame 

fone, baltas violetiniame fone ir pan. „Panaudodami spalvų kombinacijas – baltas arba geltonas objektas 

sąlyginai tamsiame fone (violetiniame, mėlyname, raudoname) – pasieksite pakankamai gero 

matomumo ir prasčiau apšviestoje aplinkoje.“
31

 Labai svarbu kontrastingumo principą pritaikyti 

daugelyje patalpų, pavyzdžiui, tualete popieriaus laikikliai turėtų būti ryškiai besiskiriančios spalvos nuo 

sienos spalvos, elektros jungikliai taip pat galėtų būti ryškios spalvos arba pakeisti šviečiančiais 

jungikliais. Regėjimo negalią turintys klientai labai gerai jaučia skirtingą dangą po kojomis. Taigi 

kontrastą gali atstoti ir skirtinga faktūra, pavyzdžiui kilimai, grotelės prie lauko durų, reljefiniai paviršiai 

pastato viduje. 

Daiktų išdėstymas. Specialistai teigia, kad orientuotis patogiausia, kai baldai išdėstyti palei 

sienas. Geresni baldai žinoma yra užapvalintais kampais, neturintys aštrių briaunų. Jei mokymosi 

patalpose ar gyvenamajame kambary yra drabužių spinta, patogiausia, kad ji būtų stumdomomis 

durimis. „Jeigu ant grindų tiesiamas kilimas, dalinai uždengiantis grindis, jis turi būti vienspalvis (ne 

margas), ne per daug tamsus.“
32

. Labai svarbu, kad grindys nebūtų slidžios.  

Darbo, mokymo(si) vieta. Klientams, turintiems regos negalią, geriausia orientuotis, kai 

kambarys nėra užgriozdintas baldais, jų vieta nekeičiama, geriausia, kuomet jie išdėstyti palei sienas. 

Dirbant ir / ar mokantis gali prireikti papildomo apšvietimo, todėl reikia atkreipti dėmesį, kad 

silpnaregio darbo vietoje būtų papildomas elektros lizdas įjungti stalinę lempą ar elektroninę didinimo 

įrangą. Klientas jausis geriau, jei jis turės daugiau vietos ant darbo stalo savo daiktams patogiai ir 

saugiai susidėti. Vietos gali prireikti akinių dėklui, Brailio mašinėlei, didinamajam stiklui ir kitiems 

daiktams pasidėti, tam tinka įvairios kontrastingų spalvų dėžutės. Toje pačioje aplinkoje dirbantys ar 
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besimokantys klientai ir įstaigos darbuotojai turėtų stengtis, kad praėjimas prie silpnaregio ar neregio 

darbo stalo būtų neužstatytas laikinomis ar nuolatinėmis kliūtimis. Reikia atkreipti dėmesį į gėlių 

vazonus, kabančius, gulinčius elektros laidus, kibirus, šepečius ar dulkių siurblį tvarkant patalpas. „Jei 

darbo patalpa labai didelė, ją būtina skirstyti paklojant skirtingų spalvų juostomis ar kilimėliais. Gali net 

sienos būti skirtingų spalvų arba pažymėtos ryškiaspalvėmis juostomis. Staklės ar įrengimai turi būti 

nudažyti kontrastinga spalva, jei būtina, darbo vieta atskirta atitvara“
33

.  

Laiptinės, laiptai. „Laiptai visų pirma turi būti saugūs, su turėklais. Neregiams labai 

nepatogūs ir net pavojingi laiptai, kurių pakopos yra skirtingo pločio ir aukščio. Ant tokių laiptų 

nesunku suklupti, susižeisti. Ten kur įmanoma, reikia vengti nestandartinių laiptų. Būtina atkreipti 

dėmesį į aikštelę priešais laiptus. Jeigu priėjimas prie laiptų pavojingas, laiptų turėklai turėtų būti 

pratęsti iki nepavojingos vietos.“
34

. Silpnaregiams labai svarbu pažymėti kontrastingomis linijomis per 

visą laiptų pakopą pažymėti primą ir paskutinį laiptelį. Linija turi būti bent 5 cm pločio. Būtina 

užtikrinti, kad laiptai bet kuriuo paros metu būtų gerai apšviesti. „Apsauginėmis tvorelėmis turi būti 

atitverti laiptai , laipteliai, vedantys į pusrūsiuose įsikūrusias patalpas.“
35

. laiptų aikštelės neturėtų būti 

užgriozdintos vazonais, dviračiais ir kitomis kliūtį sudarančiomis priemonėmis. Laiptų turėklai galėtų 

būti kitos spalvos nei laiptai ar siena .laiptų turėklai negali būti aštriais kampais, kad neužsikabintų 

drabužiai. Patartina pažymėti aukštus, kad silpnaregiui ar aklajam nereikėtų skaičiuoti lipant. 

Durys, įėjimas į pastatą. Stiklinės pertvaros, stiklinės durys.  Visos durys pastato viduje 

turi būti visą laiką pilnai uždarytos arba pilnai atidarytos. Jeigu jos laikomos atidarytos, tai jau yra kliūtis 

į kurią klientai gali atsitrenkti ir susižeisti.  Todėl tai turi būti paženklinta ar jei įmanoma, atitverta 

apsaugine juosta. Lauko durys turi atsidaryti į išorę. Atidarytos durys negali užgožti praėjimo, kad 

aklieji nesusižeistų. Jeigu durys stiklinės, jos turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. Priešais duris labai 

tinka patiesti guminius kilimėlius, skirtingos faktūros ar kontrasto plyteles ir panašiai,  tai tarnautų kaip 

papildomas įspėjimo ženklas. Negalima statyti šalia įėjimo durų ar priešais jas reklaminių stendų ar 

panašiai, tai gali tapti papildoma, nenumatyta kliūtimi. Rekomenduojama durų rankeną ir / ar užraktą 

nudažyti kontrastinga spalva.  

Stiklinės pertvaros, stiklinės durys gali būti silpnaregiams labai pavojingos. „Todėl visas 

stiklines konstrukcijas būtina pažymėti kontrastingomis juostomis. Juosta turėtų būti ne siauresnė nei 10 

cm, nubrėžta suaugusio žmogaus krūtinės lygyje. Neregys, besinaudojantis baltąja lazdele, kliūtį – 

stiklinę sieną ar pertvarą – pajunta iš anksto. Tačiau šito nepakanka – klientas gali nespėti sustoti, 
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atsitrenkti į stiklą ir jį sudaužyti. Būtina, kad kiekviena stiklo pertvara ar kita konstrukcija būtų ne tik 

pažymėta kontrastinga spalva, bet ir turėtų apsauginę tvorelę ar juostą.“
36

 

Vestibiuliai, koridoriai. Vestibiuliuose, koridoriuose neturi būti kliūčių  į kurias klientas gali 

atsitrenkti. Tokios kliūtys netyčia gali tapti – vazonai, didelės gėlių vazos, meno dirbiniai, įvairios 

pertvaros ir kita. Daugelyje vestibiulių pasitaiko tokių netyčinių kliūčių, bet labai svarbu, kad jos būtų ne 

patalpos centre ir ne toje dalyje kur daugiausia vaikšto klientai. Vestibiuliuose taip pat neturėtų būti 

daugybės baldų, jie neturėtų išsikišti į praėjimą. Praėjimo negali užstoti ir tokie daiktai kaip gesintuvai, 

šiukšliadėžės, kavos aparatai bei kita. Ilguose koridoriuose gali padėti kontrastingai palyginti su 

sienomis nudažytos durys, šviesesni ar tamsesni kilimėliai. Kad nereikėtų klaidžioti gali pagelbėti 

numeriai ant durų – jie turėtų būti reljefiniai, lengvai apčiuopiami  ar užrašyti Brailio raštu. Užrašai 

Brailio raštu turi būti rašomi tiesiai virš durų rankenos ar šalia, jei tai neįmanoma. 

Būtina patikrinti visas pastate ar Jūsų pastato teritorijoje esančias apsaugine tvoreles ir 

atitvarus – ar jie saugūs ir pakankamo aukščio. 

Stendai, etiketės, užrašai. Jei įstaigoje lankosi daug klientų turinčių regėjimo negalią stendus, 

užrašus lifte, įvairią klientams pateikiamą informaciją reikėtų pateikti arba išdidintu raštu arba Brailio 

raštu arba įgarsintu pavidalu. Reikalavimai išdidintam užrašui: raidės 16 arba 18 dydžio, „Arial“ šrifto.   

 

                                                 
36

 „Fizinės aplinkos pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia“ 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 
 

235 

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

 

9. Paslaugai teikti būtina dokumentacija 

Teikiant profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas, specialistų komanda pildo 

dokumentaciją: 

1. Kliento užsiėmimų tvarkaraštis (1 priedas); 

2. Individuali paslaugų teikimo programa (2 priedas); 

3. Motyvacijos dirbti/mokytis anketa (3 priedas); 

4. Profesijos praktinis išbandymas. Kliento savęs įvertinimas (4 priedas); 

5. Profesijos praktinis išbandymas. Profesijos mokytojo įvertinimas (5 priedas); 

6. Specialistų komandos išvados apie kliento profesinį pasirinkimą (6 priedas); 

7. Individuali profesinės reabilitacijos programa (7 priedas); 

8. Regos negalią turintiems asmenims tinkamų profesijų sąrašas (8 priedas). 
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1 priedas  

KLIENTO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 
 

Kliento vardas, pavardė ________________________________________________  Atvykimo data  20___-___-___ 

 

PASLAUGOS 

PAVADINIMAS 

I diena (įrašyti) II diena III diena IV diena V diena 

Laikas 
Specialisto 

V.Pavardė 
Laikas 

Specialisto 

V.Pavardė 
Laikas 

Specialisto 

V.Pavardė 
Laikas 

Specialisto 

V.Pavardė 
Laikas 

Specialisto 

V.Pavardė 

Motyvacijos 

dirbti/mokytis analizė 

          

Asmeninių savybių 

analizė 

          

Konsultavimas profesinio 

kryptingumo, tinkamumo, 

profesinės karjeros 

planavimo klausimais 

          

Informavimas apie 

profesinio mokymo ir 

įsidarbinimo galimybes 

          

Profesinių gebėjimų 

praktinis išbandymas 

          

Pagalba renkantis ir 

keičiant profesiją 

          

Komandinis aptarimas 

su klientu 

          

Individualios profesinės 

reabilitacijos programos 

sudarymas/koregavimas 
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KLIENTO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 

(Pritaikytas neregiams, naudojant įgarsinimo programą „JAWS for Windows programa“) 
  

 

Kliento vardas, pavardė ________________________________________________  Atvykimo data  20___-___-___ 

 

 

 

Paslaugos pavadinimas (Motyvacijos dirbti/mokytis analizė) 1 diena laikas() specialisto pavardė(), 2 

diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), 

specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Asmeninių savybių analizė) 1 diena laikas() specialisto pavardė(), 2 diena 

laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), 

specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros 

planavimo klausimais) 1 diena laikas() specialisto pavardė(), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 

diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) 

specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes) 1 diena 

laikas() specialisto pavardė(), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto 

pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Profesinių gebėjimų praktinis išbandymas) 1 diena laikas() specialisto pavardė(), 

2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), 

specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Pagalba renkantis ir keičiant profesiją) 1 diena laikas() specialisto pavardė(...), 2 

diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), 

specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Komandinis aptarimas su klientu) 1 diena laikas(...) specialisto pavardė(), 2 

diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), 

specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymas/koregavimas) 1 

diena laikas(...) specialisto pavardė(...), 2 diena laikas(...) specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), 

specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....)
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2 priedas 

Individuali ________________________ paslaugų teikimo programa 

        
                                         (paslaugos pavadinimas) 

 

Asmens bylos Nr.:   Vardas, Pavardė:  

Gimimo data:   Programos pavadinimas:   

 Atvykimo data: 

   Kambario Nr.:    

 Išvykimo data:  

 

20__ m. _______________mėn.  

 

Pa

sl

au

ga 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

S

u

m

a 

V

i

s

o 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Būklė atvykus (problemos): 
________________________________________________________________________________

_________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

Tikslai ir uždaviniai: 

________________________________________________________________________________

______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

Rezultatai ir išvados: 
________________________________________________________________________________

______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________ 

Pastabos: 
________________________________________________________________________________

________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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3 priedas  

MOTYVACIJOS DIRBTI/MOKYTIS ANKETA 

 

 

 

Vardas, pavardė …………………………………………………         Data …………………….. 

 

 

 

 

Noras dirbti  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     (1 – visai nenoriu; 10 – labai noriu) 

 

Įsitikinimas, kad pavyks įsidarbinti per metus 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, kurios trukdytų 

pradėti dirbti? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 Kokias artimieji mato kliūtis, kurios 

trukdytų man pradėti dirbti? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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4 priedas  

Profesijos praktinis išbandymas 

 Kliento savęs įvertinimas 
Vardas, pavardė: ............................................................................................................. 

Data: .......................... 

Profesinė veikla: ............................................................................................................. 

Darbinė užduotis: ............................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

1) Instrukcija; Ar užduoties instrukcija buvo suprantama ir aiški? 

2 Aiški 

1 Sunkiau suprantama 

0 Neaiški 

Pastabos: ......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2) Laikas; Ar užteko laiko užduočiai atlikti? 

2 Užteko 

1 Galėjo būti daugiau 

0 Neužteko 

Pastabos: ......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3) Savijauta; Kaip jautėtės atlikdamas darbinę užduotį? 

2 Gerai 

1 Patenkinamai 

0 Negerai 

Pastabos: .......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

4) Susidomėjimas; Ar patiko, buvo įdomu atlikti darbinę užduotį? 

2 Įdomu 

1 Iš dalies įdomu 

0 Neįdomu 

Pastabos: .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

5) Rezultatas; Kaip vertinate savo atliktą užduotį ir kodėl? 

2 Gerai, nes ................................................................................................... 

1 Patenkinamai, nes ...................................................................................... 

0 Silpnai, nes ................................................................................................. 

 

6) Aplinka; Ar darbo vieta tinkamai pritaikyta?  

2 Pritaikyta .................................................................................................... 

1 Iš dalies pritaikyta ...................................................................................... 

0 Nepritaikyta ................................................................................................ 

 

7) Techninė pagalba; Ar netrūko techninės pagalbos priemonių?  

2 Priemonių netrūko ....................................................................................... 

1 Buvo tik dalis priemonių ............................................................................. 

0 Priemonių labai trūko .................................................................................. 

 

8) Patirtis; Kaip vertinate savo pasirengimą ir praktinę patirtį? 

Atlikdamas užduotį, žinojau ir mokėjau:  
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1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................ 

Atlikdamas užduotį, sužinojau ir išmokau:  

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................ 

Atliekant užduotį, trūko šios informacijos ar įgūdžių:  

1. ................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 

Vardas, pavardė:     Parašas: 
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5 priedas  

Profesijos praktinis išbandymas 

 Kliento įvertinimas (pildo profesijos mokytojas) 
 

Kliento vardas, pavardė: ................................................................................................. 

Data: .......................... 

Profesinė veikla: ............................................................................................................. 

Darbinė užduotis: ............................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

1) Darbo planavimas: 

2 Geras 

1 Patenkinamas 

0 Nepatenkinamas 

Pastabos: ........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

2) Orientacija: 

2 Gera 

1 Patenkinama 

0 Nepatenkinama 

Pastabos: ........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

3) Adaptacija: 

2 Greita 

1 Pakankama 

0 Lėta 

Pastabos: ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

4) Motyvacija: 

2 Gera 

1 Pakankama 

0 Silpna 

Pastabos: ......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

5) Rezultatas: 

2 Gerai, nes ................................................................................................... 

1 Patenkinamai, nes ....................................................................................... 

0 Silpnai, nes ................................................................................................. 

 

6) Specialieji įgūdžiai (pastebėti užduoties atlikimo metu): 

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................ 
 

Profesijos mokytojo vardas, pavardė:     Parašas: 
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6 priedas  

SPECIALISTŲ KOMANDOS IŠVADOS APIE KLIENTO PROFESINĮ PASIRINKIMĄ 

 

LIN: ______ Vardas: _____________ Pavardė ____________________ Gimimo data: 

_______ 

Programa: ______________________ Registracijos data: ____________ Išrašymo data: 

______ 

Aptarimo data: _________       
 

FMR gydytojas: _______________________________ 

 ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

 

Kineziterapeutas:  _______________________________ ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

 

Ergoterapeutas: _______________________________ 

 ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

 

Psichologas:  _______________________________ ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

 

Socialinis darbuotojas: _______________________________ ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

 

Profesijos mokytojas: _______________________________ ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 
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Logopedas:   _______________________________ 

 ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

 

Įdarbinimo vadybininkas: _______________________________ 

 ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

 

Išvados: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

 

Specialistas:  _______________________________ ___________________ 
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7 priedas  

Individuali profesinės reabilitacijos programa Nr.  
          _______________________________ 
   (programos sudarymo data) 

 

Vardas, pavardė_________________________ Asmens kodas 

___________________________ 

Namų adresas _________________________ Tel.: 

___________________________________ 

Teritorinė darbo birža ______________________________________________________________ 

TDB siuntimo (pirminio) išdavimo data  ______________   Nr._____________________________ 

PR pažymėjimo  išdavimo data ir Nr. 

(pirminio)__________________________________________ 

Profesinės reabilitacijos pradžia  201  m. ________ mėn. __  d., numatoma pabaiga 201__ m. 

_______ mėn.__ d.  

Numatoma individualios reabilitacijos trukmė  __ ___________ dienų        
Profesinės reabilitacijos tikslai 
  _         
  _         
        

Etapo 
Nr. 

IPR etapai PR paslaugos Trukmė 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Kiti ypatingi atžymėjimai, pastabos   
 ___________________ 
  _       
 _________ 
Atsakingas darbuotojas     _______                ______________________ 

 (parašas)                                         (vardas, pavardė) 

Susipažinau ir sutinku:  ___________________________                                    
                                                                        (Kliento parašas) 
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8 priedas  

REGOS NEGALIĄ TURINIEMS ASMENIMS TINKAMŲ PROFESIJŲ SĄRAŠAS 

1. ADMINISTRACINIS DARBAS  

Generalinis direktorius  

Kalbotyros instituto direktorius  

Muzikos mokyklos direktorius  

Spaustuvės vadovas  

Užsienio kalbų centro vadovas  

 

2. AMATAI IR RANKŲ DARBAS  

Floristas  

Graviruotojas  

Kepėjas  

Knygrišys  

Mezgėjas  

Mechanikas  

Perrašinėtojas Brailio raštu 

Pianino derintojas 

Pynėjas  

Porceliano ekspertas  

Puodžius 

Skalbėjas  

Skalbyklos asistentas 

Stalius 

 

3. BANKININKYSTĖ, APSKAITA, AUDITAS  

Auditorius  

Bankininkas 

Buhalteris  

Draudimo brokeris  

Finansininkas  

 

4. BIURO IR ĮSTAIGŲ TARNAUTOJAI 

Administratorius  

Administracijos asistentas  

Bendruomenės centro sekretorius  

Įstaigos tarnautojas  

Priimamojo skyriaus registratorius  

Perrašinėtojas  

Sekretorius 

Stenografistas  

Telefonistas/operatorius 

Vyriausiasis administratorius  

Vyresnysis specialistas 

 

5. EKONOMIKA 

Ekonomistas  

Ekonomikos analitikas  

Kainų politikos ekspertas  
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6. ĮDARBINIMAS 

Darbo efektyvumo analitikas  

Įdarbinimo agentūros konsultacinio skyriaus viršininkas 

Įdarbinimo konsultantas  

Neįgaliųjų įdarbinimo biuro specialistas  

Profesinio perorientavimo konsultantas 

 

7. KOMPIUTERIAI IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS  

Duomenų rinkėjas  

Duomenų apdorojimo inžinierius  

Elektronikos ir fizikos inžinierius 

Informacinių technologijų analitikas  

Informacinių technologijų konsultantas  

Informacinių technologijų vadybininkas 

Kompiuterių inžinierius 

Programuotojas  

 

8. KULTŪRA IR DIZAINAS  

Aktorius  

Dainininkas 

Dirigentas 

Diskžokėjus  

Dizaineris  

Džiazo pianistas  

Fotografas 

Kompozitorius  

Koncertų koordinatorius  

Komikas  

Meno kritikas  

Muzikantas 

Operatorius garso įrašų studijoje 

Operos dainininkas 

Pasakotojas 

Pianistas  

Rašytojas 

Renginių vedėjas  

Scenarijaus skaitovas  

Scenaristas  

Skulptorius 

 

9. MOKSLINIS DARBAS 

Aerokosminių medžiagų inžinierius 

Fizikas 

Matematikas  

Mokslo darbuotojas  

Sociologas  

Statistikas 

Teorinės chemijos inžinierius  
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10. PARDAVIMAI, PIRKIMAI, RINKODARA 

Aktyvių pardavimų vadybininkas  

Antikvaras  

Komercijos asistentas  

Klientų aptarnavimo konsultantas  

Komercijos inžinierius  

Komercijos konsultantas  

Komercijos operatorius  

Komercijos vadybininkas  

Loterijos bilietų pardavėjas  

Pardavėjas  

Pardavėjas (telefonu) 

Pardavimų valdymo ekspertas  

Patarėjas komercijai 

Pirkimo ir pristatymo ekspertas  

Platintojas  

Rinkos tyrimų analitikas  

Terminuotų sandėrių prekybininkas  

 

11. PEDAGOGINIS DARBAS 

Anglų kalbos mokytojas 

Amatų mokytojas  

Auklėtojas  

Brailio rašto mokytojas  

Dziudo treneris 

Filosofijos mokytojas  

Istorijos dėstytojas universitete  

Istorijos mokytoja 

Jogos treneris  

Literatūros mokytojas 

Matematikos dėstytojas 

Mokytojas  

Muzikos mokytojas 

Specialusis pedagogas 

Sporto treneris  

Pianino mokytojas  

Teisės dėstytojas 

Ugdymo vadybininkas  

 

12. PRAMONINĖ GAMYBA 

Baldų gamintojas  

Čiužinių gamintojas  

Darbininkas  

Etikečių klijuotojas  

Klijų maišytojas  

Metalo lakštų apdirbėjas  

Pakuotojas  

Spaustuvų mašinistas  

Staklių operatorius  

Šepečių gamintojas  
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Testavimo įrangos operatorius  

Užtiesalų gamintojas  

Virvių gamintojas  

 

13. SOCIALINIS IR SIELOVADOS DARBAS 

Bendruomenės centro darbuotojas  

Dienos centro darbuotojas  

Socialinio darbo ekspertas  

Socialinis darbuotojas 

Pastorius 

 

14. STATYBA 

Elektrikas  

Dekoruotojas  

Mūrininkas  

Stogo dangos produktų vertintojas  

 

15. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

Dietologas 

Fizioterapeutas-dėstytojas  

Fizioterapeutas 

Gydytojas reabilitologas  

Masažuotojas  

Psichiatras  

Psichoanalitikas 

Psichologas mokykloje 

Psichologas  

Psichoterapeutas 

Rentgeno kabineto technikas 

Slaugos asistentas  

Slaugytojas  

 

16. TEISĖ 

Advokato padėjėjas  

Advokatas  

Advokatas juristas  

Juristas  

Konstitucinio teismo teisėjas  

Teisininkas  

Teismo pareigūnas 

Prokuroras  

Vyriausias advokatas  

Vyriausias konsultantas juridiniais klausimais 

 

17. VADYBA IR TARPTAUTINĖ VEIKLA 

Tarptautinio bendradarbiavimo ekspertas  

Tarptautinės veiklos ekspertas  

Turizmo projektų vadybininkė  

Vadybininkas  

Vadybininko padėjėjas 
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18. VALYMAS IR APSAUGA 

Saugos darbuotojas  

Valytojas  

 

19. VALSTYBĖS SEKTORIUS 

Mero asistentas 

Nacionalinio parlamento narys 

Valstybės sekretorius 

 

20. VERTIMAI 

Konferencijų vertėjas (žodžiu) 

Vertėjas  

 

21. VIEŠBUČIAI IR RESTORANAI  

Durininkas  

Virėjas  

 

22. VIEŠIEJI RYŠIAI IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Personalo vadybininkas 

Viešųjų ryšių konsultantas  

Viešųjų ryšių specialistas  

Žmogiškųjų išteklių konsultantas 

Žmogiškųjų išteklių vadybininkas  

 

23. ŽEMĖS ŪKIS  

Paukštyno darbuotojas  

Pieninės darbuotojas  

Sodininkas  

Šilkverpių augintojas  

Ūkininkas  

Ūkininkas-miškininkas 

Vandentvarkos darbuotojas  

Vaistažolių rinkėjas  

Vynuogių augintojas ir vyndarys 

Žemdirbys  

 

24. ŽINIASKLAIDA  

Garsintojas  

Garso inžinierius 

Korespondentas  

Radijo pranešėjas 

Radijo prodiuseris 

Radijo programų kontrolierius 

Radijo redaktorius ir archyvaras 

Televizijos ir radijo darbuotojas  

Vyriausias redaktorius  

Žurnalistas  
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9 priedas 

Karjeros galimybių analizė  
 

Vardas, pavardė ................................................................................. Data ................ 

 

Pasirinkta profesija (profesinio mokymo programa): 

................................................................................................................................................................

........ 

 

1. Siekiama darbinė veikla/darbo vieta (Kokį darbą noriu dirbti?): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............... 

 

2. Pageidaujamos darbo vietos apibūdinimas (Kokią įsivaizduoju savo darbo vietą?): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................ 

 

3. Reikalingos darbo sąlygos (Kokios būtinos sąlygos darbo vietai? Kokios pageidautinos?): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................ 

 

4. Asmeniniai privalumai, siekiant norimo darbo (Kokios mano stiprybės? Kas man padėtų siekti 

norimo darbo?): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................ 

 

5. Trukdžiai, siekiant norimo darbo (Kas man trukdo siekti norimo darbo?): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................ 

 

6. Artimiausi tikslai (Kokius žingsnius turiu atlikti, kad gaučiau norimą darbą?): 

1) .................................................................................................................................................... 

2) .................................................................................................................................................... 

3) .................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

........ 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

254 

 

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

7. Perspektyvos numatymas (Kokios mano profesinės/karjeros galimybės?): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................ 

 

8. Profesinės alternatyvos (Kokį kitą darbą galėčiau dirbti, jei nepavyktų gauti norimo darbo?): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................ 

 

Kliento parašas ..................................................... 
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Turinys 
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1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos samprata 

Šios metodikos dalies tikslas – suteikti profesinės reabilitacijos specialistams žinių, kaip 

atkurti prarastus ar išugdyti naujus regos negalią turinčių asmenų profesinius gebėjimus bei 

darbinius įgūdžius siekiant jų sėkmingos integracijos į darbo rinką. 

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas – tai prarastų savybių, reikalingų 

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

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

atkūrimas ir/ar lavinimas, atkartojant realų darbo procesą kuo artimesnėje realiai darbo vietai 

aplinkoje, sukurtoje naudojant atitinkamas priemones ir įrangą) 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. 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslauga turi užtikrinti maksimalų 

asmens darbingumo atkūrimą, garantuojantį, kad asmuo sėkmingai įsidarbintų. Atsižvelgiant į 

siekiamus paslaugos tikslus, labai svarbu užtikrinti, jog paslauga būtų kokybiška, veiksminga ir 

efektyvi, todėl specialistai, sudarydami reabilitacijos (atkūrimo) planą, privalo atsižvelgti į 

individualius kiekvieno asmens poreikius, vadovautis profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, 

specialistų išvadomis ir rekomendacijomis, nuolat vykdyti reabilitacijos eigos stebėseną bei atlikti 

tarpinių rezultatų vertinimą, jei reikia,koreguoti individualų reabilitacijos planą. Visas profesinių 

gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo paslaugos teikimas yra paremtas komandinio darbo 

principu, dalyvaujant pačiam regos negalią turinčiam klientui. 

Šį profesinės reabilitacijos programos etąpą galima padalyti į dvi dalis: 1) asmens 

profesinių gebėjimų atkūrimas ar naujų išugdymas taikant reabilitacinio (kineziterapijos, 

ergoterapijos, logoterapijos), psichologinio, socialinio, darbo imitavimo, orientacijos ir mobilumo, 

mokymo skaityti ir rašyti Brailio raštu ir kt. poveikio priemones, 2) – profesinis mokymas. Pirma 

šios paslaugos dalis yra teikiama visiems programos dalyviams, antroji – tiems, kuriems būtina 

įgyti naują profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti. Pirmos šio etapo dalies išvardytos poveikio 

priemonės parenkamos pagal individualius kiekvieno dalyvio poreikius, sąlygotus įvairiausių 
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aplinkybių, taip pat ir negalios pobūdžio bei sudėtingumo. Kokio poveikio priemonės turi būti 

taikomos kiekvienu atskiru atveju, sprendžia profesinės reabilitacijos specialistų komanda. 

Asmenims, kuriems būtina persikvalifikuoti/įgyti naują kvalifikaciją, pirmiausia turi būti 

taikomos visos būtinos socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo bei kitos poveikio 

priemonės ir tik po to profesinis mokymas. Profesinio mokymo metu atskirais atvejais, nusprendus 

specialistų komandai, gali būti papildomai taikoma viena ar keletas iš aukščiau išvardytų poveikio 

priemonių. Vis dėlto, dalyvauti profesinio mokymo programoje turi būti siunčiami asmenys, kurių 

psichosocialiniai profesiniai gebėjimai, funkcinis pajėgumas (fizinės savybės, reikalingos darbui), 

motyvacija ir kitos savybės yra iš esmės atkurtos maksimalias pritaikius socialinio, psichologinio, 

reabilitacinio poveikio, darbo imitavimo ir kitas poveikio priemones. Asmenims, turintiems regos 

negalią, šiuo laikotarpiu, be kitų gebėjimų, reikalingų darbui, būtina atkurti orientacijos ir 

mobilumo, skaitymo ir rašymo Brailio raštu gebėjimus (jei profesinių gebėjimų įvertinimo metu 

nustatytas šios paslaugos poreikis),bei kitus su negalios pobūdžiu susijusius gebėjimus, kurių 

neatkūrus darbinė veikla neįmanoma. 
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2. Sąvokos 

Brailio (aklųjų) raštas – iškilaus kontūro arba iškilių taškų abėcėlė akliesiems. 

Brailio rašto įgūdžių atkūrimas – sutrikusios regos asmens prarastų skaitymo ir rašymo 

Brailio raštu gebėjimų, reikalingų darbui, atkūrimas bei lavinimas tiflopedagogo sudarytomis 

sąlygomis. 

Darbo imitavimas – profesinių gebėjimų bei darbo įgūdžių atkūrimas ir/ar lavinimas, 

atkartojant realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir įrangos pagalba sukurtoje kuo artimesnėje 

realiai darbo vietai aplinkoje
1
. 

Darbo imitavimo priemonės – konkretaus darbo / profesijos įrankiai, įranga, medžiagos, 

patalpos arba reabilitacijos įrankiai ir įranga, skirti imituoti darbinę veiklą standartizuotose darbo 

stotelėse, mokymo klasėse ar realioje darbo vietoje, siekiant atkurti asmens profesinius gebėjimus 

ir /ar išugdyti naujus darbinius įgūdžius.  

Orientacijos ir mobilumo atkūrimo priemonės – ugdymo ir mokymo metodai, skirti 

asmens, sutrikusi rega orientacijos ir mobilumo gebėjimams patalpose bei lauke atkurti, siekiant 

geresnės šių asmenų orientacijos juos supančioje aplinkoje. 

Profesinis mokymas – mokymas pagal formaliąsias ir neįgaliems asmenims adaptuotas 

profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti 

kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai. 

Psichologinio ir socialinio poveikio priemonės – terapijos, mokymo ar konsultavimo 

metodai, skirti atkurti prarastus arba išugdyti naujus sutrikusios regos asmens kognityvinius, 

socialinius, psichomotorinius ir / ar bendravimo gebėjimus, būtinus konkrečiam darbui atlikti. 

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 regos funkciją. 

Skaitymas ir rašymas Brailio raštu – tiflopedagogo organizuojamas mokymas 

(supažindinimas su raidėmis, skaičiais ir skyrybos ženklais, mokymas juos užrašyti ir atpažinti), 

remiantis „Mokymo skaityti ir rašyti Brailio raštu programa“, kurio metu atkuriami prarasti 

neįgaliųjų skaitymo ir rašymo Brailio raštu įgūdžiai. 

Tiflopedagogas – specialistas, lavinantis asmenų, turinčių regos negalią, skaitymo ir 

rašymo Brailio raštu įgūdžius, taip pat šiuos asmenis mokytis orientuotis aplinkoje, vaikščioti su 

baltąja lazdele.  

                                                 
1
 Ten pat. 
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3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

principai 

1. Etika ir teisės – užtikrinama, kad atkuriant profesinius gebėjimus o ar išugdant naujus 

bus įgyvendinti profesinės ir bendravimo etikos principai bei kliento teisė gauti informaciją, 

susijusią su paslaugų teikimo eiga ir rezultatais, konfidencialumas ir klento informuotumas 

priimant sprendimus s. 

2. Profesionalumas – visi specialistai, teikiantys profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų 

išugdymo paslaugas pagak savo kompetenciją, turi atitinka šioje metodikoje pateiktus 

kvalifikacinius reikalavimus. 

3. Kompleksiškumas – taikant šią metodiką yra atkuriami ar išugdomi visi asmens 

profesiniai gebėjimai, reikalingi tam tikram darbui dirbti. 

4. Patikimumas – taikant šią metodiką naudojami metodai yra patikimi. Visi specialistų 

komandos nariai, taikydami tuos pačius metodus, pasiekia identiškus rezultatus ir prieina prie tų 

pačių išvadų.  

5. Validumas – taikant šią metodiką naudojami metodai yra skirti atkurti prarastus asmens 

profesinius gebėjimus ar išugdyti naujus profesinius gebėjimus. 

6. Individualumas – profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo paslaugos turinys 

yra nustatomas, atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualius poreikius. 

7. Objektyvumas – profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo paslaugų teikimas yra 

nešališkas ir objektyvus. Paslaugos teikimo metu informacija apie klientą pateikiama tik faktais, 

bet ne emocijomis grįstomis interpretacijomis. 

8. Holistiškumas – atliekant profesinių gebėjimų atkūrimą ar naujų išugdymą, būtina 

atsižvelgti į asmens fizinius, intelektinius, psichinius bei socialinius aspektus. 

9. Saugumas – atsižvelgiant į asmens negalią, jos pobūdį ir sunkumą, parenkama tinkama 

aplinka, tinkami paslaugos teikimo būdai, metodai, priemonės, įranga, tinkama paslaugų teikimo 

trukmė, tinkami specialistai bei kiti būtini ištekliai, siekiant užtikrinti kliento bei kliento sveikatos 

(psichosocialinės, intelektinės, fizinės bei socialinės) saugumą profesinių gebėjimų atkūrimo ar 

naujų išugdymo metu. 

10. 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 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

*    IPR – Individuali profesinės reabilitacijos programa 

*IPR programa, 

specialistų išvados, rekomendacijos 

Darbo imitavimo 

priemonės 

Orientacijos ir 

mobilumo atkūrimo 

priemonės 

Funkcinio pajėgumo 

atkūrimas 

kineziterapija  

Funkcinio pajėgumo 

atkūrimas 

ergoterapija 

Profesinių gebėjimų 

atkūrimas kitomis 

reabilitacinio 

poveikio 

priemonėmis 

Reabilitacinio 

poveikio priemonės 

Psichologinio  ir 

socialinio poveikio 

priemonės 

Standartizuotos  

„Darbo  stotelės“ 

Darbo imitavimas 

mokymo klasėse 

Darbo imitavimas 

realioje darbo 

vietoje 

Naudojimosi 

Brailio raštu 

įgūdžių atkūrimo 

ir/ar pagalbinės 

techninės 

priemonės  Kognityvinių 

gebėjimų atkūrimas 

Psichosocialinių 

gebėjimų atkūrimas 

Motyvacijos ugdymas 

Tarpiniai rezultatų įvertinimai ir IPR koregavimas 

Galutinis rezultatų įvertinimas. 

Komandinis aptarimas. 

Išvadų bei rekomendacijų parengimas dėl tolesnių veiksmų. 

Profesinis mokymas 

Savireguliacijos 

ugdymas 

Psichologo/socialinio 

darbuotojo  

konsultacija 

Funkcinio pajėgumo 

atkūrimas 

logoterapija 
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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 tiems regos negalią 

turintiems asmenims, kuriems yra nustatytas šios paslaugos poreikis ir parengta individuali profesinės 

reabilitacijos programa, kurioje numatytos paslaugos, reikalingos asmens darbingumui atkurti siekiant 

sėkmingai integruoti jį į darbo rinką. Individuali kiekvieno asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar 

naujų išugdymo programa sudaryta remiantis profesinės reabilitacijos specialistų išvadomis ir 

rekomendacijomis po profesinių gebėjimų įvertinimo bei profesinio orientavimo ir konsultavimo. 

Specialistų komanda, įvertinusi asmens profesinių gebėjimų atitikimą būsimos profesijos/darbo 

keliamiems reiklavimams, dalyvaujant asmeniui priima sprendimą dėl tolesnių asmens 

reabilitacijos/darbingumo lygio atkūrimo veiksmų ir poveikio priemonių. Atsižvelgiant į kiekvieno 

asmens individualius poreikius atkurti darbingumą, individualioje programoje yra numatytos visos ar 

kelios poveikio priemonės asmens profesiniams gebėjimams atkurti ir/ar naujiems išugdyti (tokios kaip 

reabilitacinio poveikio priemonės, kurias sudaro kineziterapija, ergoterapija, fizioterapija ir kitos, 

socialinio bei psichologinio poveikio priemonės, darbo imitavimas, profesinis mokymas ir kitos būtinos 

poveikio priemonės) bei orientacijos ir mobilumo, Brailio rašto, naudojimosi techninės pagalbos 

priemonėmis įgūdžių lavinimas. 

Paslaugą pagal poreikį teikia visa profesinės reabilitacijos specialistų komanda – FMR ir/ar kitos 

srities gydytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, psichologai, socialiniai darbuotojai, tiflopedagogai, 

profesijos mokytojai, atvejo vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai, logoterapeutai, fizioterapeutai ir 

kiti specialistai. 
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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. Nustatytas kineziterapeuto paslaugų poreikis IPR programa 

Išvados apie asmens darbingumą 

Išvados apie asmens profesinį 

pasirinkimą 

Paskyrimų lapas 
 

 

Paskyrimų lapas 

Kinerziterapeuto paslaugų teikimo 

programa 

Kliento užsiėmimų 

tvarkaraštis 

Kineziterapeuto 

paslaugų teikimo 

programa 

 

4.1 Judamumo/ 

kūno padėties 

keitimo atkūrimas/ 

išugdymas 

4.1.1 Ėjimas/lipimas 

4.1.2 Kopimas 

4.1.3 Ropojimas 

Ergonomikos 

mokymas 

Kineziterapeuto 

paslaugų teikimo 

programa 

Profesinės 

reabilitacijos 

dienynas 

 

4.2.1 Galvos/kaklo judesiai 

4.2.2 Liemens judesiai 
4.2 Kūno dalių 

judesių atkūrimas/ 

išugdymas 
4.2.3 Rankų judesiai 

4.2.4 Plaštakos/pirštų judesiai 

4.2.5 Kojos/pėdos judesiai 

 

4.3 Kūno padėties 

išlaikymo 

atkūrimas/ 

išugdymas 

4.3.1 Sėdėjimas 

4.3.3 Klūpėjimas / tupėjimas 

4.3.2 Stovėjimas 

4.3.4 Stovėjimas/sėdėjimas pasilenkus 

4.3.5 Priverstinė rankų padėtis 

 6 

2. Kineziterapijos paslaugų  teikimo planavimas 
 

4. Kineziterapijos užsiėmimų vykdymas 

 

3. Papildomų savybių (koordinacija, raumenų jėga 

ir kt.) įvertinimas 
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4.4 Kompleksinių 

fizinių savybių 

atkūrimas/ 
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4.2.1.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

kineziterapijos priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Nustatytas kineziterapeuto paslaugų poreikis 

Tikslas – įvertinti, ar asmeniui reikalingos kineziterapeuto paslaugos, siekiant užtikrinti 

sėkmingą profesinės reabilitacijos procesą ir rezultatą. 

Specialistai: kineziterapeutas, FMR gydytojas. 

Susiję dokumentai: paskyrimų lapas. 

Eiga: atsižvelgdamas asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) 

įvertinimo bei jų palyginimo su būsimos profesinės kvalifikacijos ir/ar būsimos darbo vietos 

keliamais reikalavimais rezultatais specialistai - FMR gydytojas kartu su kineziterapeutu nustato 

kineziterapijos paslaugų, kurių metu bus atkuriamos/lavinamos funkcinio pajėgumo savybės ir 

gebėjimai, reikalingi būsimam darbui.  

Priklausomai nuo darbo vietos keliamų reikalavimų bei kliento gebėjimų neatitikimo lygio, 

kineziterapijos užsiėmimai  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. 

 

2. Kineziterapijos paslaugų teikimo planavimas  

Tikslas – numatyti kineziterapeuto teikiamų paslaugų pobūdį, užsiėmimų dažnį bei trukmę, 

numatyti paslaugų tikslus ir priemones. 

Specialistai: kineziterapeutas. 

Eiga: planuojant kineziterapijos paslaugų teikimą asmenims, turintiems regos negalią, 

būtina atsižvelgti į tai, kad kiekvieno kliento savybės ir poreikiai yra individualūs, todėl paslaugų 

planavimo procese kineziterapeutas parengia individualią kineziterapijos programą. Individualios 

kineziterapijos programos sudarymo metu klientui, turinčiam regos negalią (atsižvelgiant į kliento 

problemas, jo profesinės reabilitacijos tikslus ir uždavinius), yra iškeliami tikslai ir uždaviniai 
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kineziterapijos aspektu, susiję su bendraisiais jo profesinės reabilitacijos tikslais. Priklausomai nuo 

sutrikusios savybės, jos sudėtingumo ir galimybių atstatyti parenkamos kineziterapinės įgūdžių ir 

funkcijų atkūrimo priemonės, padedančios siekti tikslų ir uždavinių. 

Pagrindinės individualios kineziterapijos programos sudėtinės dalys: 

 Vertinimo metodai; 

 Bendrųjų fizinių savybių atkūrimas; 

 Darbinių fizinių savybių atkūrimas. 

Individualioje kineziterapijos paslaugų teikimo programoje aprašoma kliento būklė atvykus 

(t.y. įvertinimų rezultatai), pažymimos kliento problemos, tuo remiantis iškeliami fizinių gebėjimų 

atkūrimo/ lavinimo kineziterapijos priemonėmis tikslai ir uždaviniai. Rekomenduojama išsikelti ne 

daugiau kaip vieną tikslą vienai procedūrai. Kasdien žymima procedūra bei kliento lankomumas. 

Pildoma dokumentacija: paskyrimų lapas, individuali kineziterapijos paslaugų teikimo 

programa (1 priedas), kliento užsiėmimų tvarkaraštis (2 priedas). 

 

3. Papildomų savybių (koordinacija, raumenų jėga ir kt.) įvertinimas 

Jei specialistui, atlikus asmens funkcinio pajėgumo įvertinimą,  trūksta informacijos apie 

kliento fizinius gebėjimus, prieš teikiant funkcinio pajėgumo atkūrimo/ lavinimo užsiėmimus, 

papildomai gali būti atliekami šie vertinimo testai: 

 Koordinacijos įvertinimo testas – jį sudaro 16 užduočių, kurios atliekamos atsimerkus ir 

užsimerkus. Vertinama, ar klientas jas gali atlikti ar ne. Testas atliekamas atkūrimo laikotarpio 

pradžioje ir pabaigoje norint įvertinti pokyčius. Koordinacijos testas taikomas silpnaregiams. 

 pusiausvyros laikymo įvertinimas pagal TINETTI skalę – jį sudaro 9 užduotys, kurios 

vertinamos nuo 0 iki 2 balų. Maksimali surinktų balų suma yra 16 balų. Tiek visišką regos negalią, 

tiek silpnaregiams pusiausvyros įvertinimo testas atliekamas atkūrimo laikotarpio pradžioje. 

Pakartotinis įvertinimas atliekamas atkūrimo laikotarpio pabaigoje; 

 raumenų jėgos vertinimas. Raumenų jėga vertinama pagal 5 balų sistemą (Lovetto 

testas). 

 

BALAI APRAŠYMAS 

5 – norma 

4 – gerai 

3 – patenkinamai 

Visa judesio amplitudė nugalint gravitacijos jėgas ir stiprų pasipriešinimą. 

Visa judesio amplitudė nugalint gravitacijos jėgas ir nedidelį pasipriešinimą. 

Visa judesio amplitudė nugalint gravitacijos jėgas. 
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2 – blogai 

1 

0 

Visa judesio amplitudė pašalinus gravitacijos jėgų veikimą. 

Nėra judesio. Tik raumens susitraukimas. 

Nėra raumens susitraukimo. 

 

 judesių amplitudės matavimas. Judesių amplitudė matuojama naudojant goniometrus. 

Atliekant matavimus svarbu naudoti vienodą metodiką, kurios pagrindas yra pradinė padėtis – tai 

anatominė padėtis (0° judesio sąnaryje). 

Pildoma dokumentacija:  

 koordinacijos įvertinimo testo forma (3 priedas),  

 pusiausvyros vertinimo forma (4 priedas), 

 raumenų jėgos matavimo rezultatų forma (5 priedas), 

 sąnarių amplitudės matavimo rezultatų forma (6 priedas). 

 

4. Kineziterapijos užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – organizuoti asmeniui reikalingus ir tinkamus kineziterapijos užsiėmimus, 

atsižvelgiant į reabilitacijos tikslus ir individualius asmens poreikius. 

Specialistai – kineziterapeutas. 

Asmuo prižiūrimas kineziterapeuto maksimaliai savarankiškai vykdo kineziterapeuto 

sudarytą individualią kineziterapijos programą. 

Trukmė ir dažnumas: 1 val. 2, 3 arba 5 kartus per savaitę. 

Papildoma dokumentacija: Kineziterapeuto paslaugų teikimo programa, bei papildomi 

vertinimo metodai. 

3.1 Judamumo/ kūno padėties keitimo atkūrimas / išugdymas. 

Kūno judėjimas – tai savybė susijusi su gebėjimu aktyviai judėti erdvėje (12).  

Tikslas – atkurti asmeniui, turinčiam regos negalią, tokias savybes, kurios yra susijusios su 

aktyviu judėjimu, t.y. ėjimas/lipimas, kopimas, ropojimas, reikalingas profesinio mokymo ir pagal 

darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Specialistai – kineziterapeutas. 

Trukmė: 30 d.d., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartai per savaitę. 

Taikoma: 
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 Asmenims, kurių funkcinio pajėgumo vertinimo metu kuri nors kūno padėties keitimo 

užduotis įvertinta žemiau normos; 

 Asmenims, turintiems silpnus juosmeninio korseto bei apatinių galūnių raumenis, 

reikalingus atlikti ėjimo/lipimo užduotis; 

 Asmenims, kuriems reikia lavinti apatinių galūnių raumenyną bei judesių koordinaciją, 

reikalingus atlikti kopimo užduotį pagal darbo vietos keliamus reikalavimus; 

 Asmenims, kuriems pagal pasirinktą mokymo programą trūksta įgūdžių koordinuotai 

atlikti ropojimą dėl prastos viršutinių ir apatinių galūnių judesių koordinacijos bei raumenų 

silpnumo; 

 Asmenims, kurių fizinė ištvermė yra žemiau normos, t.y. nesugebantys pakelti 

skirtingos trukmės ir intensyvumo kardio-pulmonalinės sistemos apkrovas, reikalingas atlikti 

ėjimo, lipimo bei kopimo užduotis. 

Netaikoma asmenims, kurie turi apribojimų dėl sveikatos sutrikimų ir įgūdžiai negali būti 

atkurti dėl: 

 Širdies-kraujagyslių sistemos įgimtos/įgytos būklės; 

 Įgimtų patologijų, neleidžiančių atlikti užduoties; 

 Traumų; 

 Nugaros smegenų pažeidimų. 

Remiantis asmens sugebėjimų įvertinimo rezultatais ir darbo vietos keliamais 

reikalavimais, gali būti atkuriamos šios kūno judėjimo savybės: ėjimas / lipimas, kopimas, 

ropojimas. 

 Ėjimas / lipimas - tai gebėjimas normaliu tempu nueiti tam tik kelio atkarpą, 

nesinaudojant viršutinėmis galūnėmis [12]. 

 Vidutinis gebėjimas eiti vertinamas, kaip gebėjimas nueiti 400 m. nesustojant. Užlipti / 

nulipti 100 laiptelių. Eidamas žmogus išlaiko vienodą tempą, širdies susitraukimo dažnis (ŠSD) 

kyla adekvačiai, esant reikalui jis gali laikytis vieno turėklo, lipdamas keičia kojas. 

Dėl regos sutrikimo einant/lipant laiptais asmuo naudojasi baltąja lazdele ir susipažinęs su 

erdve orientuojasi ir išlaiko teisingą kryptį.  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems asmenims gali būti atkuriamos ėjimo bei lipimo 

savybės. 

 Kopimas – tai gebėjimas įveikti aukščių skirtumą pasitelkiant viršutines ir apatines 

galūnes, pvz.: kopėčiomis ar pastoliais [12]. 
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Vidutinis gebėjimas kopti yra vertinamas, kaip gebėjimas užlipti / nulipti kopėčiomis 40 

pakopų, išlaikant vienodą tempą, kai ŠSD kyla adekvačiai (vertinant kliento pajėgumą bei krūvį). 

Kopimo metu rankų bei kojų judesiai koordinuoti, lipama keičiant kojas.  

Regos negalią turintis asmuo, saugiai naudodamasis specialiomis kopėčių žymomis, gali 

savarankiškai atlikti užduotį. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriama kopimo savybė. 

Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą kopti kopėčiomis ergonomiškai. 

3.1.1 Ropojimas – tai gebėjimas naudojant plaštakas ir kojas keturpėsčia judėti pirmyn 

[12]. 

Vidutinis gebėjimas ropoti vertinamas kaip gebėjimas nuropoti 9 m. be apribojimų – kai 

atsiklaupiant / atsistojant nenaudojamos pagalbinės atramos priemonės. Rankų ir kojų judesiai 

koordinuoti. 

Regos negalią turintis klientas, susipažinęs su užduotimis bei naudodamasis specialiomis 

dangos žymomis orientuojasi aplinkoje, išlaiko teisingą kryptį bei gali saugiai savarankiškai atlikti 

užduotį. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriama ropojimo savybė. 

Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą ropoti ergonomiškai. 

Atkuriant gebėjimą judėti regos negalią turintiems asmenims labai svarbu atsižvelgti į 

galimybę atkurti gebėjimą judėti ergonomiškai. Jei tokios galimybės nėra  savybė negali būti 

atkuriama (pvz., esant aklumui ropojimo gebėjimas nėra atkuriamas). 

Užsiėmimo eiga:  pirmojo užsiėmimo metu su klientu yra aptariama jam sudaryta 

individuali kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje atliekami apšilipo/tempimo 

pratimai ir klientui, turinčiam regos negalią, kiekvieną kartą yra skiriama pakankamai laiko 

susipažinti su įranga, kuri bus naudojama užsiėmimo metu. Jei reikia,Klientui, turinčiam regos 

negalią, leidžiama su įranga ir priemonėmis susipažinti jas liečiant. Klientui paaiškinama, kaip 

ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam skiriamos užduotys, reikalingos judėjimo savybėms 

lavinti. Regos 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; 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

271 

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

 Apatinių galūnių raumenų jėga; 

 Juosmeninio korseto raumenų jėga bei ištvermė; 

 Judesių koordinacija. 

Užsiėmimų metu naudojama įranga: 

 Kardiotreniruokliai; 

 Bėgimo takas; 

 Laiptinė; 

 Treniruokliai skirti viršutinių bei apatinių galūnių raumenų jėgos lavinimui; 

 Įvairios kineziterapijos priemonės, pvz.,Theraband juostos, dideli ir maži kamuoliai ir 

pan. 

Paslaugos teikimas nutraukiamas, jei: 

 Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

 Pablogėja kliento būklė; 

 Klientas nemotyvuotas. 

 

3.2 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 [12]. 

Tikslas - atkurti asmens, turinčio regos negalią, tokias savybes, kurios yra susijusios su 

reikalavimu atlikti tam tikrus kūno dalių judesius bei jų pakartojimus daug kartų vieną po kito, 

pavyzdžiui, galvos/kaklo judesius, liemens, rankų, plaštakos/pirštų, kojos/pėdos judesius, o vėliau 

ir pagal darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Specialistai – kineziterapeutas. 

Trukmė: 30d.d., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

Taikoma: 

 Asmenims, kurių funkcinio pajėgumo vertinimo metu bet kuri kūno dalių judesių 

užduotis įvertinta žemiau normos; 

 Asmenims, kurių ribota judesių amplitudė, reikalinga atlikti įvairiems kūno judesiams; 

 Asmenims, kurių sumažėjęs kaklinės, krūtininės ar juosmeninės stuburo dalies 

paslankumas; 

 Asmenims, kurių sumažėjusi raumenų jėga. 
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Netaikoma asmenims, kurie turi apribojimų dėl sveikatos sutrikimų ir asmenims,  kurių 

įgūdžiai negali būti atkurti: 

 Sąnarių nejudrumas dėl diagnozuotos ligos; 

 Stiprūs skausmai, uždegiminiai procesai; 

 Nugaros smegenų pažeidimai. 

Atkuriant gebėjimą atlikti kūno dalių judesius regos negalią turintiems klientams labai 

svarbu atsižvelgti į galimybę atkurti gebėjimą judesį atlikti ergonomiškai. Jei klientas yra neregys, 

svarbu aiškiai pateikti atliekamo judesio instrukcijas, siekiant įvertinti ar judesys sutrikęs dėl 

funkcinio pažeidimo, o ne dėl judesio nesupratimo.  

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. 

 Galvos / kaklo judesiai – tai gebėjimas kaklinėje stuburo dalyje saugiai atlikti 

pakartotinius sukamuosius, šoninio lenkimo bei galvos palenkimo į priekį judesius visa amplitude 

[12]. 

Vidutiniai galvos/kaklo judesių gebėjimai vertinami tuomet, kai klientas gali atlikti visus 

judesius be didesnių pastangų. Judesiai nesukelia diskomforto. Abi kūno pusės koordinuotos. 

Galvos kaklo judesiai laisvi, neapriboti. 

Regos negalią turintis klientas susipažinęs su užduotimi gali nežymiai neišlaikyti judesio 

trajektorijos, bet judesius be didesnių pastangų atlieka laisvai ir saugiai.  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams atkuriamas gebėjimas atlikti judesius 

kaklinėje stuburo dalyje. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai.  

 Liemens judesiai – tai gebėjimas juosmeninėje stuburo dalyje saugiai atlikti 

pakartotinus sukamuosius judesius pilna amplitude, stovimoje bei sėdimoje kūno padėtyje [12]. 

Klientas, kurio liemens judesių gebėjimai vidutiniai, turi sėdėdamas/stovėdamas  atlikti 30 

liemens posūkių  perkeldamas lengvus ir vidutinio sunkumo daiktus priešinga sukimuisi ranka. 

Galvos, kaklo, pečių juostos bei liemens judesiai laisvi, neapriboti. Judėjimas koordinuotas. 

Regos negalią turintis klientas susipažinęs su užduotimi gali nežymiai neišlaikyti judesio 

trajektorijos, bet judesius be didesnių pastangų atlieka laisvai ir saugiai.  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti 

judesius juosmeninėje stuburo dalyje. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai.  
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 Rankų judesiai – tai gebėjimas atlikti visus su judėjimu ir jėgos panaudojimu 

susijusius veiksmus, kurie reikalauja panaudoti abi ar vieną ranką. Pakartotini rankų judesiai turi 

būti atliekami laisvai, be didesnių pastangų bei visa amplitude arba tokia amplitude, kuri atitinka 

darbo reikalavimą (pvz.: beisbolo metikų išorinė rotacija turi būti dvigubai didesnė, nei yra 

vidutinis gebėjimas). 

Vidutiniai rankų judesių gebėjimai yra vertinami tuomet, kai klientas gali be apribojimų 

atlikti judesius rankomis su lengvu svoriu tiek arti, tiek toliau nuo kūno. Judesiai koordinuoti. 

Atliekant judesius rankomis klientas turi išlaikyti pusiausvyrą bet kokioje kūno padėtyje. 

Regos negalią turintis klientas susipažinęs su užduotimi gali nežymiai neišlaikyti judesio 

trajektorijos, bet judesius be didesnių pastangų atlieka laisvai ir saugiai.   

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti 

judesius rankomis. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

 Plaštakos / pirštų judesiai – tai gebėjimas atlikti pakartotinius, visos amplitudės 

bei jėgos plaštakos judesius [12]. Pagrindinė vertinimo priemonė yra dinamometras. Plaštakų ir 

pirštų vikrumas papildomai vertinamas smulkiosios motorikos skiltyje, o smulkiosios motorikos 

išsamesnis vertinimas bei atkūrimo galimybės yra aprašomas individualioje ergoterapijos paslaugų 

teikimo programos skiltyje. 

Naudojant dinamometrą (pvz. penkių pozicijų Jamar dinamometras) klientas gali atlikti 

suėmimą plaštaka (sugniaužimą į kumštį) maksimalia jėga, kuri atitinka jo amžiui bei lyčiai 

keliamus norminius reikalavimus. Suėmimo judesys koordinuotas. Plaštakos biomechanika 

normali. 

Regos negalią turintis klientas susipažinęs su užduotimi, be didesnių pastangų užduotį 

atlieka laisvai ir saugiai.  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti 

judesius plaštaka / pirštais. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai. 

 Kojos / pėdos judesiai – tai gebėjimas atlikti pakartotinius judesius kojomis ir 

pėdomis visa amplitude. Tai sugebėjimas atlikti pakartotinius pritūpimus stovimoje padėtyje ir vėl 

atsistoti [12]. 

Vidutiniai kojos / pėdos judesių gebėjimai yra vertinami tuomet, kai klientas gali atlikti 20 

pakartotinių pritūpimų be ryškių apribojimų, išlaikydamas vienodą tempą. ŠSD kyla adekvačiai. 
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Judesiai koordinuoti. Gali išlaikyti pusiausvyrą be pagalbinių priemonių. Judesys tolygus. Pėdų 

biomechanika normali. 

Regos negalią turintis klientas susipažinęs su užduotimi, be didesnių pastangų  užduotį 

atlieka laisvai ir saugiai.  

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 aptariama jam sudaryta individuali 

kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje atliekami apšilipo/tempimo pratimai ir 

klientui turinčiam regos negalią kiekvieno užsiėmimo metu skiriama pakankamai laiko susipažinti 

su įranga, kuri bus naudojama užsiėmimo metu. Be įrangos yra taikoma ir aktyvi kineziterapija (jei 

reikia ir pasyvi). Jei reikia, klientui, turinčiam regos negalią, leidžiama su įranga ir priemonėmis 

susipažinti jas liečiant. Klientui paaiškinama, kaip ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam 

skiriamos užduotys, reikalingos kūno dalių judesiams lavinti. Regos negalią turintis asmuo 

užduotis atlieka prižiūrimas kineziterapeuto. 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., pritupiant. 

Užsiėmimų metu naudojama įranga: 

 Specialūs įrenginiai – specialūs pasyvaus išlankstymo aparatai, atstatantys sąnarių 

funkcijas (pvz. aparatas, pasyviai atliekantis kelio sąnario lenkimą/tiesimą);  

 Įvairios kineziterapijos priemonės, pvz. dideli ir maži kamuoliai, lazdelės, švediška 

sienelė ir pan.  

Paslaugos teikimas nutraukiamas, jei: 

 Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

 Pablogėja kliento būklė; 
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 Klientas nemotyvuotas – tuomet specialistai aptaria alternatyvius funkcinio pajėgumo 

atkūrimo būdus ir priemones – pavyzdžiui darbo imitavimo poveikio primones. 

 

3.3 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 

[12]. 

Tikslas - atkurti asmeniui, turinčiam regos negalią, tokias savybes, kurios yra susijusios su 

reikalavimu įgauti atitinkamą kūno padėtį ir, atliekant drabą, ją išlaikyti, pavyzdžiui tai sėdėjimas, 

stovėjimas, klūpėjimas/tupėjimas, stovėjimas/sėdėjimas pasilenkus, priverstinė rankų padėtis ir 

pagal darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Specialistai – kineziterapeutas. 

Trukmė: 30 d.d.., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

Taikoma: 

 Asmenims, kurių funkcinio pajėgumo vertinimo metu užduotis įvertinta žemiau 

normos; 

 Asmenims, turintys silpnus juosmeninio korseto raumenis, kurie reikalingi sėdėti, 

stovėtii, klūpėti bei stovėti/sėdėti pasilenkus užduotims atlikti; 

 Asmenims, kuriems sunku išlaikyti statinę kūno padėtį; 

 Asmenims, kurių silpni pečių juostos raumenys, reikalingi prieverstinei rankų padėties 

užduočiai atlikti. 

Netaikoma asmenims, kurie turi apribojimų dėl sveikatos sutrikimų, ir asmenims , kurių 

įgūdžiai negali būti atkurti: 

 Esant ribotai judesių amplitudei ir negalėjimu įgauti reikiamą padėtį užduočiai atlikti, 

pvz. atsitūpti; 

 Esant potrauminei komplikacijai; 

 Esant  nugaros smegenų pažeidimams. 

Remiantis asmens sugebėjimų įvertinimo rezultatais ir darbo vietos keliamais 

reikalavimais, gali būti atkuriama ištvermė šioms statinėms kūno padėtims: sėdėjimui, stovėjimui, 

klūpėjimui / tupėjimui, stovėjimui ir sėdėjimui pasilenkus bei gebėjimui išlaikyti ilgalaikę 

priverstinę rankų padėtį. 
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3.3.1 Sėdėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį, kai sėdmuo yra 

atremtas į sėdėjimui pritaikytą vietą (sėdėjimui skirta vieta parenkama atsižvelgiant į darbo vietos 

reikalavimus) [12]. 

Klientas, turintis vidutinį sėdėjimo gebėjimą, be pagalbinių priemonių ir apribojimų gali 

savarankiškai atsisėsti bei sėdėdamas atlikti darbą ≥ 30 min. Esant poreikiui galimos sėdimos 

padėties keitimo variacijos. Pertraukos šiame laikotarpyje negalimos. 

Regos negalią turintis klientas susipažinęs su užduotimi be didesnių pastangų užduotį 

atlieka laisvai ir saugiai.  

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. 

3.3.2 Stovėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti vertikalią kūno padėtį ištiestomis 

kojomis [12]. 

Klientas, turintis vidutinį stovėjimo gebėjimą, be pagalbinių priemonių ir apribojimų gali 

savarankiškai atlikti darbą stovėdamas ≥ 30 min. Esant poreikiui, galimos stovimos padėties 

keitimo variacijos. Pertraukos nurodytu laikotarpiu negalimos. 

Regos negalią turintis klientas susipažinęs su užduotimi ją atlieka be didesnių pastangų, 

laisvai ir saugiai.  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas išlaikyti 

ilgalaikę statinę sėdimąją padėtį atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo kontraindikacijų dėl ligos. 

Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

3.3.3 Klūpėjimas / tupėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti klūpimą/tupimą kūno 

padėtį [12]. 

Padėčiai įgauti nenaudojamos pagalbinės priemonės. Išlaikyti padėtį tam tikrą laiką klientas 

gali be didesnių pastangų, bet galimos padėties keitimo variacijos. Vidutinis gebėjimas: 

 Klūpėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį, kai vienos arba abiejų 

kojų keliai ir pirštai remiasi į grindis ir išlaiko kūno svorį ≥ 5 min. 

 Tupėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį, kai abiejų kojų čiurnos, 

kelių ir klubų sąnariai yra sulenkti ir kūno svorį išlaiko tik pėdos ≥ 60 s. 

Regos negalią turintis klientas susipažinęs su užduotimi, be didesnių pastangų užduotį 

atlieka laisvai ir saugiai.  
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Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas išlaikyti 

ilgalaikę statinę klūpimąją / tupimąją padėtį atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo kontraindikacijų dėl 

ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

3.3.4 Stovėjimas / sėdėjimas pasilenkus – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno 

padėtį stovint arba sėdint, kai viršutinė kūno dalis palinkus į priekį ≤ 30° kampu [12]. 

Klientas, turintis vidutinį stovėjimo / sėdėjimo pasilenkus gebėjimą, be pagalbinių 

priemonių ir apribojimų gali atlikti darbą stovėdamas/sėdėdamas pasilenkęs į priekį ≤ 30° kampu ≥ 

5 min. Galimos padėties keitimo variacijos, klientas gali tiesinti nugarą nekeisdamas palinkimo 

kampo. Galimas darbas arti kūno su lengvu ir vidutiniu svoriu bei be svorio toliau nuo kūno.  

Regos negalią turintis klientas susipažinęs su užduotimi, be didesnių pastangų užduotį 

atlieka laisvai ir saugiai.  

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. 

3.3.5 Priverstinė rankų padėtis – tai gebėjimas dirbti laisvai judančiomis rankomis (be 

atraminio paviršiaus), ištiestomis į priekį ir virš pečių [12]. 

Vidutinis priverstinės rankų padėties gebėjimas vertinamas tuomet, kai klientas be 

pagalbinių priemonių gali atlikti dinaminį ir statinį darbą pakeltomis rankomis  ≥ 5 min. Darbą gali 

atlikti, naudodamasis stambiomis ir smulkiomis detalėmis priklausomai nuo griebimo savybės bei 

regėjimo. Galimos padėties keitimo variacijos, gali keisti rankų sąnarių padėčių kampus 

nekeisdamas rankų padėties. Galimas darbas arti kūno su lengvu ir vidutiniu svoriu bei be svorio 

toliau nuo kūno. 

Regos negalią turintis klientas susipažinęs su užduotimi, be didesnių pastangų  užduotį 

atlieka laisvai ir saugiai. Svarbu atsižvelgti į visišką regos negalią turinčio kliento perspektyvą 

ateityje dirbti darbą su smulkiomis detalėmis priverstinai pakeltomis rankomis ir įvertinti ar ši 

savybė yra ugdytina. 

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 
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pratimai ir klientui turinčiam regos negalią kiekvieno užsiėmimo metu yra skiriama pakankamai 

laiko susipažinti su įranga, kuri bus naudojama užsiėmimo metu. Klientui, turinčiam regos negalią, 

leidžiama su įranga ir priemonėmis susipažinti jas liečiant. Klientui paaiškinama, kaip 

ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam skiriamos užduotys, reikalingos kūno padėties 

išlaikymui lavinti. Regos negalią turintis asmuo užduotis atlieka prižiūrimas kineziterapeuto 

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. 

Užsiėmimų metu naudojama įranga: 

 FPV įranga, pvz., įvairaus sunkumo svoriai; 

 Įvairios kineziterapijos priemonės, pvz., dideli kamuoliai;  

 Pilvo preso, nugaros raumenų stiprinimui skirti treniruokliai. 

Paslaugos teikimas nutraukiamas, jei: 

 Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

 Pablogėja kliento būklė; 

 Klientas nemotyvuotas. 

 

3.4 Kompleksinių fizinių savybių atkūrimas / išugdymas – tai kelių kompleksinių 

savybių ir gebėjimų, tokių kaip kūno padėtis, kūno judėjimas ir kūno dalių judesiai esant tam 

tikriems krūviams, atkūrimas ir tiems gebėjimais keliamų reikalavimų pvz.: kėlimas, nešimas, taip 

pat atskirų savybių gebėjimų, tokių kaip fizinė ištvermė ir pusiausvyra, kombinacija [12]. 

Tikslas - atkurti asmeniui, turinčiam regos negalią, tokių savybių kombinaciją, kurią sudaro 

kūno judėjimas, kūno dalių judesiai, esant tam tikriems krūviams, fizinė ištvermė ir pusiausvyra, 

pavyzdžiui, kėlimas, nešimas, stūmimas/traukimas, fizinė ištvermė, pusiausvyra, smulkioji 

motorika, o vėliau ir pagal darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Specialistai – kineziterapeutas. 

Trukmė: 30 d.d., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

Taikoma: 
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 Asmenims, kurių funkcinio pajėgumo vertinimo metu bet viena kūno kompleksinių 

fizinių savybių užduotis įvertinta žemiau normos; 

 Asmenims, kurių sumažėjusi raumenų jėga viršutinėse galūnėse, reikalinga svorį 

pakelti nuo grindų, kelti aukštyn, pernešti nuo vieno paviršiaus ant kito, bei apatinėse galūnėse, 

kuri reikalinga gebėjimui išlaikyti kūno svorį manipuliuojant įvairaus sunkumo svoriais viršutinėse 

galūnėse; 

 Asmenims, kurių žema tolerancija fiziniam krūviui; 

 Asmenims, kurių sutrikusi pusiausvyra. 

Netaikoma asmenims, kuriems yra apribojimų dėl sveikatos sutrikimų ir įgūdžiai negali 

būti atkurti dėl: 

 Nugaros smegenų pažeidimų; 

 Svorių kėlimo ir nešimo apribojimų esant patologinėms būklėms. 

Remiantis asmens sugebėjimų įvertinimo rezultatais ir darbo vietos keliamais 

reikalavimais, gali būti atkuriama svorio kėlimo bei nešimo dinaminė jėga bei bendroji tolerancija 

fiziniam krūviui ir gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą atliekant judesius su svoriais. 

3.4.1 Kėlimas – tai gebėjimas rankomis pakartotinai pakelti ir vėl nuleisti (sugrąžinti į 

pirminę padėtį) skirtingo svorio daiktus [12].Dirbant su svoriu atliekami šie dinaminiai judesiai: 

 Horizontalus kėlimas – tai gebėjimas rankomis perkelti daiktus ant lygiagrečių 

plokštumų liemens aukštyje. 

 Grindys – liemens aukštis – tai kėlimas, kai svoris nuo žemės pakeliamas iki liemens 

aukščio ir nuleidžiamas į pradinę padėtį. 

 Liemuo – akių aukštis – tai kėlimas, kai svoris nuo liemens aukštyje esančios 

plokštumos perkeliamas iki akių aukštyje esančios plokštumos ir vėl grąžinamas atgal į liemens 

aukštį. 

Klientas, turintis vidutinį kėlimo gebėjimą, atlieka judesius stovėdamas su vidutiniu ir / ar 

sunkiu svoriu viena ranka. Judesiai galimi tiek arti, tiek toliau nuo kūno. Judesius atlieka visa 

amplitude. Susipažinęs su įranga: įvairaus sunkumo svarmenimis juos vartydamas, liesdamas, 

įvertinęs jų dydį, svorį, formą, atlieka užduotį, naudojant standartinę įrangą. 

Esant regos sutrikimui, 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.  
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Specialistams vertinant bei lavinant regos negalią turinčio kliento svorio kėlimo gebėjimus 

svarbu atsižvelgti į gydytojo rekomendacijas bei kontraindikacijas dėl maksimalaus svorio 

poveikio regėjimui. 

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. 

3.4.2 Nešimas – gebėjimas laikyti ir transportuoti daiktus panaudojant kūno jėgą, 

skirtingu intensyvumu bei dažnumu įveikiant skirtingo ilgio atstumą [12]. Svoris nešamas viena 

ranka, kita ranka neregys, jei reikia, naudojasi baltąja lazdele. 

Klientas, turintis vidutinį nešimo gebėjimą, atlieka užduotį su vidutiniu ir / ar sunkiu svoriu 

viena ranka. Judesiai galimi tiek arti, tiek toliau nuo kūno. Susipažinęs su įranga: įvairaus sunkumo 

svarmenimis juos vartydamas, liesdamas, įvertinęs jų dydį, svorį, formą atlieka užduotį 

naudodamas standartinę įrangą. 

Esant regos sutrikimui, judesiai tikslūs: galimi nežymūs tikslumo sutrikimai, atliekant 

užduotį su sunkiu svoriu toliau nuo kūno; naudodamasis baltąja lazdele bei specialiu dangos 

žymėjimu ir susipažinęs su erdve orientuojasi aplinkoje, išlaiko teisingą kryptį. Stabiliai išlaiko 

pusiausvyrą. Abiejų rankų judesiai koordinuoti. Susipažinęs su ergonominio darbo technika, 

užduotį atlieka saugiai.  

Vertinant bei lavinant svorio kėlimo gebėjimus regos negalią turintiems klientams svarbu 

atsižvelgti į gydytojo rekomendacijas bei kontraindikacijas dėl maksimalaus svorio poveikio 

regėjimui. 

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. 

3.4.3 Stūmimas / traukimas – gebėjimas rankomis judinti daiktą stumiant / spaudžiant 

arba traukiant panaudojant vidutinę ir maksimalią jėgą [12]. 

Klientas atlieka užduotį su vidutiniu ir / ar sunkiu svoriu dviem rankom. Susipažinęs su 

prie sienos tvirtinama įranga, atlieka statinį stūmimą/traukimą, neatlieka dinaminio 

stūmimo/traukimo. Dinaminė stūmimo/traukimo užduotis taikoma tik silpnaregiams. 
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Esant regos sutrikimui, judesiai tikslūs: galimi nežymūs tikslumo sutrikimai, naudodamasis 

baltąja lazdele bei specialiu dangos žymėjimu ir susipažinęs su erdve orientuojasi aplinkoje, išlaiko 

teisingą kryptį. Stabiliai išlaiko pusiausvyrą. Abiejų rankų judesiai koordinuoti. Susipažinęs su 

ergonominio darbo technika, užduotį atlieka saugiai.  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti 

judesį panaudojant skirtingą jėgą bei judesio amplitudę atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo 

kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai. 

3.4.4 Fizinė ištvermė – tai gebėjimas kuo ilgiau išlaikyti esamus fizinius pajėgumus, 

pasipriešinti nuovargiui ir kuo greičiau atsistatyti, taip pat pakelti skirtingos trukmės ir 

intensyvumo kardio – pulmonarinės sistemos (širdies – plaučių sistemos) apkrovas [12]. 

Vidutinę fizinę ištvermę turintis klientas 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.  

Regos negalią turinčių klientų ištvermei vertinti bei lavinti išskirtiniai reikalavimai 

nekeliami. 

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. 

3.4.5 Pusiausvyra – tai gebėjimas valdyti kūno svorio centro pusiausvyrą nejudant 

(statinė pusiausvyra) ir judant (dinaminė pusiausvyra) [12]. Pusiausvyra yra vertinama atliekant 

visas ankščiau išvardytas užduotis. 

Klientas, kurio pusiausvyros gebėjimas vidutinis, kuris, susipažinęs su atrinktomis Berg 

pusiausvyros skalės užduotimis, jas atlieka neperžengdamas normos ribų – surenka 16-20 balų 

(Berg pusiausvyros testo užduotys: atsistojimas iš sėdimos padėties; apsisukimas 360°, stovėjimas 

koja už kojos; stovėjimas ant vienos kojos; atsistojus – atsisėsti. Kiekviena jų vertinama 4 balais). 

Regos negalią turintis klientas išlaikydamas pusiausvyrą atlikdamas visas ankščiau 

išvardytas užduotis, atitikdamas normos reikalavimus, naudodamasis baltąja lazdele bei specialiu 

dangos žymėjimu ir susipažinęs su erdve, orientuojasi aplinkoje, išlaiko teisingą kryptį.  
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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. 

3.4.6 Smulkioji motorika – tai gebėjimas valingai ir koordinuotai atlikti plaštakų, pirštų 

judesius, tokius, kaip: plaštakų vienpusis ir dvipusis vikrumas, pirštų vienpusis ir dvipusis 

vikrumas. 

Susipažinęs su įranga: smulkiosios motorikos rinkinio (apskritimų blokas, veržlės ir varžtai, 

lenta su kaiščiais) pločiu, ilgiu, forma, smulkiomis detalėmis, jas lisdamast, klientas atlieka tris 

rankų koordinacijos užduotis normos ribose. Reikalavimai yra: žemiau normos 0 – 70 vnt.; norma 

70 – 100 vnt.; aukščiau normos 100 – 130 vnt.). Judesiai koordinuoti, nesukelia nuovargio.  

Klientas turintis visišką regos negalią rankų koordinacijos užduotis atlieka viena ranka, jei reikia 

padėdamas laisvąja ranka atlitki kuo tiksliau. 

Regos negalią turinčių klientų išsamesnius smulkiosios motorikos sutrikimus vertina bei 

adaptuotą lavinimą pritaiko ergoterapijos specialistai. 

Užsiėmimo eiga: pirmojo užsiėmimo metu su klientu yra aptariama jam sudaryta 

individuali kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje atliekami apšilimo/tempimo 

pratimai ir klientui turinčiam regos negalią kiekvieno užsiėmimo metu yra skiriama pakankamai 

laiko susipažinti su įranga, kuri bus naudojama užsiėmimo metu. Klientui su regos negalia, jei 

reikia, leidžiama su įranga ir priemonėmis susipažinti jas liečiant. Klientui paaiškinama, kaip 

ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam skiriamos užduotys, reikalingos kompleksinėms 

fizinėms savybėms laviniti. Regos negalią turintis asmuo užduotis atlieka prižiūrimas 

kineziterapeuto. 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 – raumėnų jėga; 

 Juosmeninio korseto raumenų jėga bei ištvermė; 

 Judesių koordinacija atliekant kombinuotas užduotis rankoms ir kojoms panaudojant 

papildomą svorį; 

 Gebėjimas pasipriešinti nuovargiui ir iš laikyti įvairaus intensyvumo kardio-

pulmonalinės sistemos apkrovas; 

 Statinė ir dinaminė pusiausvyra. 
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Užsiėmimų metu naudojama įranga: 

 Treniruokliai, skirti įvairių kūno raumenims lavinti; 

 Įvairios kineziterapijos priemonės, pvz., balansinės platformos, balansinės pagalvės, 

įvairaus sunkumo svoriai, sunkūs kamuoliai ir pan.; 

 Kardiotreniruokliai; 

 Bėgimo takas. 

Paslaugos teikimas nutraukiamas, jei: 

 Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

 Pablogėja kliento būklė; 

 Klientas nemotyvuotas. 

 

5. Reabilitacijos stebėsena/ tarpiniai įvertinimai 

Tikslas - atlikti reabilitacijos eigos stebėseną siekiant užtikrinti maksimalų funkcinių 

savybių atkūrimo rezultatą. Stebėsenos metu specialistas atlieka tarpinius matavimus, vertindamas 

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 neatitinka siekiamų tikslų – asmens funkcijos pagerėja greičiau arba 

pastebima neigiama dinamika ir pan. - programa koreguojama.  

 

6. Individualaus kineziterapijos plano korekcija 

Jei atliekant individualios asmens kineziterapijos programos stebėseną nustatoma, kad 

kineziterapijos planas atitinka kliento poreikius, jos korekcija nėra reikalinga ir programa tęsiama 

toliau. Jei atlikant programos stebėseną paaiškėja, kad ji nebeatitinka individualių asmens poreikių 

– ji yra koreguojama parenkant naujus ar papildomus atkūrimo metodus. 

 

7. Asmens pasiekimų įvertinimas 

Galutinis kliento vertinimas atliekamas programos pabaigoje, siekiant įvertinti asmens 

pasiekimus programos metu. Rezultatai palyginami su tikslais ir uždaviniais, numatomos 

galimybių perspektyvos, pateikiamos išvados. 

 

8. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 
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Pasibaigus asmens, turinčio regos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo 

kineziterapinėmis priemonėmis paslaugos teikimui, kineziterapeutas dalyvaujant fizinės medicinos 

ir reabilitacijos gydytojui, tiflopedagogui bei kitiems specialistams (pagal poreikį) parengia išvadas 

apie asmens galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei rekomendacijas dėl tolesnių 

veiksmų ir / ar darbo vietos pritaikymo. 
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4.2.1.3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

ergoterapijos priemonėmis algoritmas 
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4.2.1.4. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

ergoterapijos priemonėmis tvarkos aprašas 

 
1. Nustatytas ergoterapeuto paslaugų poreikis 

Tikslas – suplanuoti ergoterapeuto užsiėmimus, organizuoti ir koordinuoti profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo ergoterapinio poveikio priemonėmis procesą. 

Specialistai: ergoterapeutas. 

Eiga: klientas po profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir konsultavimo 

etapų yra priimamas gauti profesinių gebėjimų atkūrimo / naujų išugdymo ergoterapinio poveikio 

priemonėmis paslaugas. Ergoterapeutas susipažįsta su specialistų išvadomis apie asmens 

darbingumą, jo profesinį pasirinkimą bei parengta Individualia profesinės reabilitacijos programa. 

Susiję dokumentai: Individuali profesinės reabilitacijos programa, Specialistų komandos 

išvados apie asmens darbingumą, Specialistų komandos išvados apie asmens profesinį pasirinkimą. 

 

2. Ergoterapijos paslaugų teikimo planavimas  

a) Asmenims, turintiems regos negalią, ypač svarbios gerai išvystytos rankų funkcijos, nes 

jos turi kompensuoti regos trūkumą. Todėl ergoterapeutas, planuodamas ergoterapijos paslaugas 

asmenims, turintiems regos negalią, visų pirma atsižvelgia į šiuos funkcinio pajėgumo įvertinimo 
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rodiklius - ar sutrikusi ir kokiu mastu (palygintit su profesijos / darbo vietos keliamais 

reikalavimais) yra: 

a) asmens smulkioji motorika, 

b) asmens taktiliniai jutimai, 

c) asmens rankų koordinacija  

Ergoterapeutas, įvertinęs šiuos rodiklius bei kitus asmens funkcinio pajėgumo įvertinimo 

rezultatus, susijusius su asmens rankų funkcijų sutrikimais, sudaro individualią ergoterapijos 

paslaugų teikimo programą. Programoje iškeliami ergoterapijos paslaugų tikslai ir uždaviniai.  

Planuojant ergoterapijos paslaugų teikimą asmenims, turintiems regos negalią, būtina 

atsižvelgti į tai, kad kiekvieno asmens poreikiai yra individualūs, tačiau paslaugos gali būti 

teikiamos tiek individualiai, tiek ir grupėje su kitais, panašaus pobūdžio problemų turinčiais 

asmenimis. 

Individualioje ergoterapijos programoje numatomas užsiėmimų skaičius, paslaugos teikimo 

dažnumas ir intensyvumas bei konkrečios ergoterapinės priemonės.  

 

3. Ergoterapijos užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – organizuoti asmeniui reikalingus ir tinkamus ergoterapinius užsiėmimus, 

atsižvelgiant į reabilitacijos tikslus ir individualius asmens poreikius. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Asmuo gali nustatyta tvarka dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, individualiuose 

užsiėmimuose arba gali būti derinami grupiniai ir individualūs užsiėmimai. 

Trukmė: 45 min. 

Dažnumas: 2, 3 arba 5 kartus per savaitę. 

Pildoma dokumentacija: Ergoterapeuto paslaugų teikimo programa (1 priedas). 

 

3.1. Individualių užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – organizuoti individualius asmeniui reikalingus ir tinkamus ergoterapinius 

užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos tikslus ir individualius asmens poreikius. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Trukmė: 45 min, pagal poreikį gali trukti iki 90 min.  

Dažnumas: pagal poreikį – kasdien, 2-3 kartus per savaitę.  
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Eiga: paslaugos teikimo eigą nulemia kliento fizinės savybės (ar greitai pavargsta, kaip 

labai yra sutrikę gebėjimai, kiek laiko praėjo nuo sutrikimo atsiradimo, kokia jo priežastis ir kt.), 

taip pat ir kitų užsiėmimų dažnumas bei intensyvumas. Dažniausiai profesinės reabilitacijos 

klientams rekomenduojami užsiėmimai tris kartus per savaitę, derinant su darbo imitavimu darbo 

vietoje. Jutimų sutrikimo atveju rekomenduojamas ciklas – po ergoterapinio lavinimo kurį laiką 

pailsėti ir po to iškart tęsti užsiėmimą darbo imitavimo vietoje. Pvz., smulkiosios motorikos 

lavinimo atveju rekomenduojama užsiėmimą tęsti darbo imitavimo vietoje po ilgesnės pertraukos, 

nes plaštakų raumenys gali būti fiziškai pavargę ir jiems gali nepakakti trumpos atsistatymo 

trukmės. 

Būtina atkreipti dėmesį, jog teikiant ergoterapijos paslaugas asmenims, turintiems regos 

negalią, būtina skirti pakankamai laiko instrukcijoms pateikti ir tik įsitikinus, jog jos yra tinkamai 

suprastos, galima pradėti užsiėmimus. Regos negalią turintis asmuo turi taip pat gerai susipažinti 

su priemonėmis, kuriomis jis turės manipuliuoti. 

Pagrindiniai asmenų, turinčių regos negalią, profesiniai gebėjimai ir savybės, atkuriami bei 

lavinami ergoterapijos priemonėmis yra smulkiosios motorikos gebėjimai, taktiliniai jutimai, 

viršutinių galūnių koordinacija.  

 

3.2. Grupinių užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – organizuoti grupinius ergoterapinius užsiėmimus asmenims, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir individualius kiekvieno dalyvaujančio asmens poreikius. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Trukmė: 45 min, pagal poreikį gali trukti iki 90 min. 

Dažnumas: 2, 3 arba 5 kartus per savaitę. 

Grupės dydis: 4-6 asmenys. 

Taikoma: 

 Panašią lytos ar smulkiosios motorikos problemą turintiems asmenims; 

 Panašų regėjimo lygį turintiems asmenims; 

Netaikoma: 

 Asmenims, sergantiems psichikos ligomis; 

 Asmenims, turintiems kognityvinių sutrikimų; 

Eiga: 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

289 

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

 Užsiėmimai turi būti organizuojami taip, jog būtų sukurta darbo komandoje darbinė 

situacija; 

 Užsiėmimų turinys bei priemonės parenkamos pagal tikslą – atkurti trūkstamus 

gebėjimus (pvz., smulkiosios motorikos ir lytos ir pan.); 

 Dalyvių dėmesys turi būti sutelktas į konkrečią veiklą, specialisto – į sutrikusias 

funkcijas; 

 Konkuravimą skatinančios užduotys neturi supriešinti dalyvių. 

Reikalavimai: 

 Užsiėmimas turi vykti patalpoje, kurioje nevyktų pašalinės veiklos, tam, kad netrikdytų 

dalyvių ir leistų jiems susikaupti ties užduotimis; 

 Instrukcijoms pateiktii turi būti skirta pakankamai laiko, po to būtina įsitikinti, jog jos 

suprastos teisingai; 

 Prieš užsiėmimo pradžią dalyviai turi susipažinti su priemonėmis, kuriomis jie turės 

manipuliuoti. 

 

3.3. Smulkiosios motorikos funkcijų atkūrimas 

Tikslas: maksimaliai atkurti asmens smulkiosios motorikos gebėjimus ir įgūdžius, 

reikalingus profesinio mokymo metu ir vėliau – darbo pagal įgytą specialybę metu. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Trukmė: 4 – 6 savaitės.  

Dažnumas: 2, 3 arba 5 kartus per savaitę. 

Taikoma asmenims:   

 turintiems smulkiosios motorikos sutrikimų dėl kaulų-raumenų sistemos pažeidimų; 

 turintiems smulkiosios motorikos sutrikimų dėl galvos smegenų motorinės dalies 

pažeidimų, įvykusių ne seniau, nei prieš trejus metus; 

 turintiems smulkiosios motorikos sutrikimų dėl nugaros smegenų pažeidimų, įvykusių 

ne seniau nei prieš trejus metus; 

 turintiems smulkiosios motorikos sutrikimų dėl periferinės nervų sistemos pažeidimų; 

 turintiems smulkiosios motorikos pažeidimų dėl cukrinio diabeto; 

 sergantiems išsėtine skleroze; 

 sergantiems cerebriniu paralyžiumi; 
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 turintiems smulkiosios motorikos pažeidimų dėl insulto, įvykusio ne seniau nei prieš 

trejus metus. 

Netaikoma asmenims:  

 patyrusiems abiejų viršutinių galūnių amputaciją; 

 kurių viršutinių galūnių traumos patirtos seniau nei prieš dvejus metus; 

 turintiems nepakankamus smulkiosios motorikos gebėjimus dėl kognityvinių sutrikimų; 

 turintiems smulkiosios motorikos sutrikimų dėl nudegimų, gilesnių nei III laipsnio; 

 Patyrusiems nugaros smegenų pažeidimą seniau, nei prieš trejus metus; 

 Turintiems smulkiosios motorikos sutrikimus dėl galvos smegenų motorinės dalies 

pažeidimų, įvykusių daugiau nei prieš trejus metus; 

 stokojantiems motyvacijos lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius; 

 kurių smulkiosios motorikos įgūdžiai atitinka normą arba yra geresni. 

Smulkiosios motorikos lavinimas apima gebėjimą: 

 stipriai suimti daiktą viena ar abiem plaštakom, sugniaužiant kumščius; 

 atlikti spaudimo veiksmą, panaudojant vienos / abiejų rankų plaštakų jėgą; 

 atlikti energingus vienos / abiejų plaštakų sukamuosius judesius; 

 panaudoti suėmimą „pincetu“; 

 atlikti vienos ar abiejų rankų pirštų suspaudimą pirštų galais; 

 tikslingai panaudoti kitus kompleksinius rankų judesius, įtraukiančius pečių, alkūnių 

sąnarius; 

 kontroliuoti judesiui naudojamą jėgą; 

 greitai ir tiksliai atlikti veiksmus pirštais ir rankomis. 

Smulkiosios motorikos savybės yra šios: 

 Pirštų- plaštakos vikrumas; 

 Griebimas; 

 Plaštakos jėga; 

 Viršutinių galūnių koordinacija; 

 Viršutinių galūnių paslankumas; 

 Judėjimo ir padėties jutimas. 

Kompleksiškai lavinamos ir šios savybės: 

 Lietimas / jutimas; 

 Nesėkmių toleravimas; 
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 Sėdėjimo toleravimas; 

 Liemens judesių, toleravimo gerinimas; 

 Dėmesio, suvokimo gerinimas; 

 Pusiausvyra (sėdint); 

 Paskata; 

 Suvokimas; 

 Atidumas; 

 Ištvermingumas; 

 Įgyvendinimas; 

 Komunikabilumas; 

 Susikaupimas; 

 Savikontrolė; 

 Išmokimas / atmintis; 

 Tvarkingumas; 

 Savarankiškumas; 

 Kruopštumas; 

 Atsakingumas; 

 Punktualumas; 

 Abstraktus mąstymas. 

Eiga: jei atlikus asmens funkcinio pajėgumo vertinimo Smulkiosios motorikos testą 

paaiškėja, kad objektyviai asmens smulkiosios motorikos gebėjimai yra žemiau normos, tuomet 

regos negalią turinčiam asmeniui yra tikslinga dalyvauti ergoterapijos užsiėmimuose, kurių metu 

atkuriamos/lavinamos sutrikusios smulkiosios motorikos funkcijos, reikalingos pasirinktai 

profesijai ir būsimam darbui. Paprastai užsiėmimų pradžioje klientui rekomenduojama atlikti 

parafino ar šilumos procedūrą, kurios metu plaštakos raumenys būtų paruošiami intensyviam 

darbui ir būtų išvengta pertempimo, ypač kai yra kurios nors rūšies plaštakos pažeidimas. Taip pat 

šilumos procedūra rekomenduojama tuo atveju, kai dėl praeityje atlikto intensyvaus darbo (pvz., 

vakarykštės procedūros) klientui skauda plaštakos raumenis dėl pieno rūgšties susikaupimo. Po 

šilumos procedūros, priklausomai nuo sutrikusios smulkiosios motorikos savybės, klientui yra 

parenkami pratimai ar darbinė situacija, skirta šios savybės (ar keleto jų) atkūrimui. Procedūros 

pabaigoje klientas privalo susitvarkyti darbo vietą. Jei klientas gerai orientuojasi aplinkoje, galima 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

292 

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

jam nurodyti priemones sudėti į vietas lentynas ar ant žemės. Priešingu atveju kliento prašoma 

priemones tvarkingai sudėti ant stalo. 

Kriterijai paslaugai pratęsti:  

 Pažanga nežymi, tačiau manoma, jog toliau ji didės; 

 Pažanga žymi ir išmatuojama; 

 Praėjo per mažai laiko pagal kliento ligos rekomendacijas, todėl pažangos nematyti; 

 Pažanga nepastebima, tačiau klientas subjektyviai jaučia pagerėjimą; 

Kriterijai paslaugai užbaigti:  

 Teigiamos dinamikos nėra; 

 Teigiama dinamika reiškėsi užsiėmimų pradžioje, tačiau vėliau ji nesikeitė; 

 Pablogėjo funkcija (Pastaba: kai kurių ligų atveju funkcijos pablogėjimas gali atsirasti 

dėl ligos pobūdžio, pvz., išsėtinės sklerozės, podagros, raumenų atrofijos ar reumatinio artrito.); 

 Įvyko žymus pagerėjimas ir kliento gebėjimai pasiekė normos ribas; 

 Atsirado skausmas ne dėl raumenų nuovargio; 

 Atsirado kitų kontraindikacijų; 

 Klientas tapo nemotyvuotas. 

Smulkiosios motorikos atkūrimo darbinių situacijų pavyzdžiai pateikiami 7 priede. 

 

3.4. Lytos lavinimas 

Tikslas – maksimaliai atkurti asmens lytos gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus profesinio 

mokymo metu ir vėliau – darbo pagal įgytą specialybę metu. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas 

Trukmė: 4 – 6 savaites. Vienos procedūros trukmė 45 min, pagal poreikį gali trukti iki 90 

min. 

Dažnumas: 2, 3 arba 5 kartus per savaitę. 

Taikoma asmenims:  

 turintiems lytos sutrikimų dėl galvos smegenų sensomotorinės dalies pažeidimų, 

įvykusių ne seniau nei prieš trejus metus; 

 turintiems lytos sutrikimų dėl nugaros smegenų pažeidimų, įvykusių ne seniau nei prieš 

trejus metus; 

 turintiems lytos sutrikimus dėl periferinės nervų sistemos pažeidimų; 

 turintiems lytos pažeidimus dėl cukrinio diabeto; 
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 sergantiems išsėtine skleroze; 

 sergantiems cerebriniu paralyžiumi; 

 turintiems lytos pažeidimų dėl insulto, įvykusio ne seniau nei prieš trejus metus. 

 turintiems lytos sutrikimų dėl nudegimų ne gilesnių nei I ir II laipsnio. 

Netaikoma asmenims: 

 patyrusiems abiejų viršutinių galūnių amputaciją; 

 kurių viršutinių galūnių traumos patirtos seniau,  nei prieš dvejus metus; 

 turintiems nepakankamus lytos gebėjimus dėl kognityvinių sutrikimų; 

 turintiems lytos sutrikimų dėl III ir IV laipsnio ir gilesnių nudegimų; 

 patyrusiems nugaros smegenų pažeidimą seniau nei prieš trejus metus; 

 turintiems lytos sutrikimų dėl galvos smegenų motorinės dalies pažeidimų, įvykusių 

daugiau nei prieš trejus metus; 

 stokojantiems motyvacijos lavinti lytos įgūdžius; 

 kurių lytos įgūdžiai pagal reikalavimus normalūs arba daugiau nei normalūs??; 

 kuriems stinga motyvacijos lavinimui. 

Lytos lavinimas apima gebėjimą: 

 atpažinti ir įvertinti nelygumus ir smulkias struktūras; 

 pajausti darbo priemonių ir darbo objektų formą ir struktūrą; 

 atpažinti ir įvertinti temperatūrų skirtumus tam tikros temperatūros ribose; 

 atpažinti ir įvertinti skausmo dirgiklius. 

Eiga: lytėjimo deficitas paprastai pastebimas atsitiktinai kitų vertinimų metu arba interviu 

metodu, klientui išsakant nusiskundimus. Kitas būdas numatyti, jog klientas turi šios srities 

sutrikimų– tai gretutinės ligos ir ligos anamnezė, pvz., jei anksčiau buvo nudegimų ar periferinės 

nervų sistemos pažeidimų, arba ligos eigos simptomatikai būdingas lytėjimo gebėjimo silpnėjimas. 

Tik atėjus klientui svarbu atkreipti dėmesį, ar klientas atėjo laiku. Procedūros pradžioje 

klientui rekomenduojama atlikti parafino ar kitą šilumos procedūrą. Šios procedūros metu 

suaktyvinami odos receptoriai, taip pat suaktyvinama nervinė veikla periferinėje nervų sistemoje, 

kraujotaka, o tai pagerina galvos smegenų ir periferinių nervų ryšį. Taip pat šilumos procedūra 

rekomenduojama ir tuo atveju, kai dėl praeityje įvykusio intensyvaus darbo (pvz., vakarykštės 

procedūros) klientui skauda plaštakos raumenis dėl pieno rūgšties susikaupimo. Šis skausmas gali 

trikdyti jutimus atliekant užduotį, nes jie ir taip yra susilpnėję. Po šilumos procedūros, 
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priklausomai nuo sutrikusio lytos savybės komponento, klientui yra parenkami pratimai ar darbinė 

situacija, skirta šiai savybei(ar keletui jų) atkurti. 

Lytos savybės yra šios: 

 Paviršių šiurkštumo atpažinimas; 

 Formos ir dydžio atpažinimas; 

 Konsistencijos atpažinimas; 

 Terminis atpažinimas (šilumos ir šalčio);  

 Skausmo pojūtis. 

Pastaba: kompleksiškai lavinamos ir savybės, išvardytos prie smulkiosios motorikos 

papildomų savybių. 

 

3.4.1 Lytos lavinimas įvairios konsistencijos medžiagomis 

Tikslas: maksimaliai atkurti gebėjimą skirti medžiagos konsistenciją. 

Taikoma asmenims, neskiriantiems medžiagos konsistencijos (skysta/tiršta/kieta, 

švelnu/šiurkštu ir pan.) 

Netaikoma asmenims, iš karto atskiriantiems medžiagos konsistenciją, kai medžiagos 

atpažinimas vyksta trumpiau nei per 10 s. 

Pavyzdys. Darbinė situacija: karoliukų išrinkimas 

Priemonės tikslas: pirštų-plaštakos jautrumo konsistencijoms, sėdėjimo toleravimo, 

liemens judesių, lavinimas. Dėmesio, susikaupimo gerinimas, nesėkmių toleravimas. 

Priemonės: 10 dėžių su skirtingo stambumo ir šiurkštumo biriomis medžiagomis, 50 

smulkių karoliukų, chronometras. Konsistencijos smulkumas parenkamas pagal kliento gebėjimus, 

užduotis neturi būti lengvai atliekama. 

Priemonių išdėstymas: ant stalo dedamos dvi dėžutės: viena su biria medžiaga ir 

karoliukais, kita  tuščia, skirta sudėti karoliukams. 

Darbo instrukcija (pagrindinio atlikimo modelio): Dirbama sėdint ar stovint. Stalo aukštis 

reguliuojamas pagal kliento ūgį. Karoliukai sumaišomi su biria medžiaga. Dalyvis paprašomas 

semiamuoju judesiu ir nežiūrėdamas ištraukti karoliukus po vieną. Matuojamas laikas. Ištraukus 

karoliuką, reikia įdėti jį į tuščią dėžutę. Tęsti, kol bus surinkti visi karoliukai. Surinkus karoliukus 

stabdomas laikas.  

Pažangos įvertinimas: Pažangai įvertinti reikia atlikti kontrolinį bandymą, kurio metu 

klientas matuojant laiką turėtų surinkti karoliukus maksimaliai greitai, tačiau rekomenduojama 
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vertinimą atlikti panaudojant ir kitokią lytos vertinimo užduotį, kad būtų galima įvertinti asmens 

gebėjimą perkelti įgytus įgūdžius į kitą, bet tų pačių įgūdžių reikalaujančią situaciją. 

Kriterijai paslaugai pratęsti: atlikus tarpinį kliento pažangos įvertinimą, paslauga 

pratęsiama jei: 

 Pažanga nežymi, tačiau manoma, jog ji toliau didės; 

 Pažanga žymi ir išmatuojama; 

 Praėjo per mažai laiko pagal kliento ligos rekomendacijas, todėl pažangos nesimato; 

 Pažanga nepastebima, tačiau klientas subjektyviai jaučia pagerėjimą; 

Kriterijai paslaugai užbaigti: paslaugos teikimas užbaigiamas, jeigu: 

 Funkcijos nepavyksta atkurti; 

 Funkciją pavyksta atkurti iš dalies, tačiau jos vis tiek nepakanka; 

 Pablogėjo funkcija (Pastaba: kai kurių ligų atveju funkcijos pablogėjimas gali atsirasti 

dėl ligos pobūdžio, pvz., išsėtinės sklerozės, podagros, raumenų atrofijos ar reumatinio artrito.); 

 Įvyko žymus pagerėjimas ir klientas išrinko karoliukus greičiau nei per 10 min.; 

 Atsirado aštrus skausmas; 

 Atsirado kitų medicininių kontraindikacijų; 

 Klientas tapo nemotyvuotas. 

 

3.4.2. Skirtingų paviršių medžiagų lytos lavinimas  

Tikslas: maksimaliai atkurti gebėjimą skirti medžiagos paviršiaus grubumą; 

Taikoma asmenims, neskiriantiems medžiagos iš kurios padaryti daiktai (medvilnės-vilnos-

kailio, medžio-metalo, popieriaus-švitrinio popieriaus, kartono-sugeriamojo popieriaus, lygaus-

rantyto paviršiaus); 

Netaikoma asmenims, lengvai atskiriantiems medžiagos kilmę ir paviršiaus faktūrą. 

Pavyzdys. Darbinė situacija: skirtingo šiurkštumo paviršių atpažinimas. 

Priemonės tikslas: pirštų-plaštakos jautrumo lavinimas, gebėjimo skirti paviršius lavinimas. 

Sėdėjimo toleravimo, liemens judesių, toleravimo gerinimas. Dėmesio, susikaupimo gerinimas, 

nesėkmių toleravimas. 

Priemonės: lenta su skirtingomis paviršiaus faktūromis, skirta paviršių atpažinimo 

gebėjimui įvertinti, chronometras. Konsistencijos smulkumas parenkamas pagal kliento gebėjimus, 

užduotis neturi būti lengvai atliekama. 

Priemonių išdėstymas: lenta su skirtingais paviršiais dedama ant stalo priešais klientą.  
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Darbo instrukcija (pagrindiniam atlikimo modeliui): dirbama sėdint ar stovint. Stalo 

aukštis reguliuojamas pagal kliento ūgį. Klientui padedama lentelė, kurioje yra 12 šiurkštumų. 

Taip pat klientui duodamos 12 šaškių, kurių paviršius atitinka lentos šiurkštumas. Klientas yra 

paprašomas sudėti šaškes ant atitinkamų šiurkštumų. Laikas matuojamas tik įvertinant kliento 

gebėjimus. Tęsti užduotį, kol bus sudėtos šaškės, po to tikrinamas atliktos užduoties rezultatų 

atitikimas reikalavimams. 

Pažangos įvertinimas: pažangai įvertinti atliekamas kontrolinis bandymas, kurio metu 

matuojant laiką klientas turėtų atrinkti šaškes maksimaliai greitai. Laikoma, kad kliento gebėjimai 

yra atitinka normos ribas, jei užduotį atlieka ir visus paviršius atpažįsta per 2–4 minutes arba 

greičiau. Kitu atveju rekomenduojama vadovautis paslaugos pratęsimo arba užbaigimo kriterijais, 

išvardytais aukščiau. 

 

3.4.3 Lytos lavinimas skirtingų formų ir dydžių objektams atpažinti 

Tikslas: atkurti ir išmokyti suvokti dydžių (didesnis-mažesnis) ir formų skirtumus.  

Pagrindimas: ši savybė padeda skirti skirtingų dydžių ir formų detales dirbant įvairių 

smulkių detalių komplektuotuoju, atliekant kitas pareigas, taip pat tai aktualu ir kasdieninėje 

veikloje. 

Taikoma asmenims, sunkiai atskiriantiems arba visai neatskiriantiems daiktų pagal dydį 

ir/ar formą. 

Pavyzdys. Darbinė situacija: dydžių ir formų atpažinimas 

Priemonės tikslas: pirštų-plaštakos jautrumo lavinimas, gebėjimo skirti paviršius lavinimas. 

Sėdėjimo toleravimo, liemens judesių toleravimo gerinimas. Dėmesio, susikaupimo gerinimas, 

nesėkmių toleravimas. 

Priemonės: stovas, turintis pertvaras keliuose skirtinguose aukščiuose, 30 įvairių dydžių 

plastmasinių segtukų. Segtukų dydžiai ir medžiaga, iš kurios jie pagaminti, parenkami pagal 

kliento gebėjimus; užduotis neturi būti lengvai atliekama. 

Priemonių išdėstymas: lenta su skirtingais paviršiais dedama ant stalo priešais klientą.  

Darbo instrukcija (pagrindinio atlikimo modelio): dirbama sėdint ar stovint. Stalo aukštis 

reguliuojamas pagal kliento ūgį. Priešais klientą pastatomas stovas, su keliomis lentynėlėmis, šalia 

– dėžutė su segtukais. Klientas paprašomas surūšiuoti segtukus, susegant juos pagal dydį ant 

lentynėlių. Laikas matuojamas tik įvertinant kliento gebėjimus, vertinant pakartotinai. Reikia tęsti 

užduotį, kol bus susegti visi segtukai, po to tikrinamas atitikimas. Kai klientas užfiksuoja, kad 
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baigė užduotį, ergoterapeutas pasako, jei yra neatitikimų, klientas prašomas surasti, kurie segtukai 

yra ne savo vietose. Jei klientas neranda, galima padėti pasakant žodžiu (bet jokiu būdu nerodant), 

kurioje eilutėje yra neatitinkančių segtukų ir užtrunkama, kol klientas atpažins, bet ne ilgiau, nei 

numatyta užsiėmimo trukmė. Klientas neturi būti skubinamas lavinimo metu, kad galėtų 

maksimaliai susitelkti į jutimus ir nedarytų užduoties skubotai. Vėliau, kai įgūdžiai pagerėja, 

galima skatinti atlikti užduotį atlikti greičiau matuojant laiką, tačiau tai neturėtų būti pradedama 

daryti tol, kol klientas iš pirmo bandymo (nepriklausomai nuo trukmės) baigęs užduotį būna 

nepadaręs nė vienos klaidos. 

Pažangos įvertinimas: pažangai įvertinti atliekamas kontrolinis bandymas, kurio metu 

matuojant laiką klientas turėtų atrinkti segtukus maksimaliai greitai. Laikoma, kad asmens 

gebėjimai yra atitinka normos ribas, jei klientas užduotį atlieka ir visus segtukus atpažįsta per 7 

minutes arba greičiau. Kitu atveju rekomenduojama vadovautis paslaugos pratęsimo arba 

užbaigimo kriterijais, išvardytais aukščiau. 

 

3.4.4. Kitos ergoterapinės priemonės 

Asmens, turinčio regos negalią, smulkiosios motorikos savybėms atkurti ir lavinti galima 

taikyti ir kitas priemones, esančias ergoterapijos kabinete, sudarytas iš smulkių detalių, kurios yra 

skirtingų dydžių, spalvų, faktūrų, bei formuoti darbines situacijas. Tai priklauso nuo terapinį 

poveikį taikančio specialisto kūrybiško požiūrio į kliento poreikius ir sutrikimo atsistatymo 

galimybes.  

Organizuojant ergoterapinius užsiėmimus asmenims, turintiems regos sutrikimų, labai 

svarbu atsižvelgti į instrukcijų pateikimą. Paprastai instrukcijos pateikiamos žodžiu ir parodant, 

tačiau asmenims, turintiems regos sutrikimų, vaizdinis demonstravimas daugeliu atvejų neturi 

jokios prasmės, todėl svarbu žodinius nurodymus pateikti taip, kad asmuo gautų kuo daugiau 

informacijos. Pateikus žodinę informaciją, būtina įsitikinti, kad asmuo suprato nuorodas, todėl jis 

turi būti paprašomas pademonstruoti, ką jis turės atlikti. Jei paaiškėja, kad asmuo užduotį suprato 

neteisingai, instrukcijos ar jų atskiros dalys pakartojamos kitais žodžiais. Po to klientas vėl 

paprašomas praktiškai pamėginti atlikti užduotį. Šie veiksmai turi būti kartojami tol, kol bus 

aiškus, kad klientas užduotį suprato teisingai. 

 

 

3.5. Papildomos priemonės 
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Parafino aplikacija. Regos negalią turintiems asmenims labai svarbu turėti sveikas rankas 

ar, esant kompleksinių pažeidimų, bent kuo geresnę rankų (taip pat ir plaštakų) funkciją. 

Dažniausiai pasitaikantys rankų sutrikimai pasireiškia skausmu, tirpimu, sąstingiu. Vienas 

efektyviausių metodų gydant rankų sutrikimus yra užsiėmimų pradžioje atliekti giluminį šildymą 

skausmui palengvinti ir sustingusiems raumenims atpalaiduoti. Šiltas parafinas drėkina odą, todėl 

ji tampa minkštesne. Naudojant šilto parafino vašką greitai sulaukiama rezultato. Naudinga 

simptominiam skausmui mažinti artrito, bursito ir lėtinio raumenų uždegimo atveju. Šių sutrikimų 

atvejais regos negalią patyriantys asmenys tampa itin apriboti, todėl, kad prarandamas dar vienas 

esminis sąlyčio su aplinka šaltinis – lytėjimas pirštais ir delnais. Taip pat parafinas atpalaiduoja 

raumenis, mažina raumenų sustingimą ir raumenų spazmus, stimuliuoja kraujotaką. Ši procedūra 

yra labai svarbi norint greičiau pasiekti plaštakų funkcijų atsistatymą. Šios procedūros gali būti 

skiriamos po lūžių ir išnirimų, sausgyslių patempimų, judesių sutrikimų dėl randų bei kitais 

atvejais, kai tinka šilumos procedūros. 

Šilumos ir šalčio terapija. Regos negalią turintis asmuo gali būti alergiškas parafinui arba 

jam gali netikti šildymas. Šiluma nerekomenduojama pagal gretutinių ligų pobūdį (pvz., išsėtinė 

sklerozė, kai kurios širdies ligos), todėl būtina taikyti kitas reabilitacijos poveikio  priemones, 

tokias kaip šilumos ir šalčio terapija. Šilumos poveikiai geliu skirstomi į poveikį judėjimo, širdies-

kraujagyslių ir nervų sistemoms.  

 Poveikis kraujotakai. Šiluma stimuliuoja odos šilumos receptorius, kurie per jų aksonus 

veikia šalia esančias odos kraujagysles ir sukelia bradikininio ir azoto oksido atpalaidavimą. Šių 

medžiagų išsiskyrimas skatina atsipalaiduoti kraujagysles, drauge ir smulkiuosius rankų raumenis. 

Dėl šio poveikio šilumos procedūra padeda asmeniui pailsėti po procedūros ir paruošia kitai 

terapinei intervencijai. 

 Poveikis nervams ir raumenims. Padidėja nervų laidumo greitis, nes temperatūros 

pakilimas didina nervų laidumą ir mažina latentinį periodą sensoriniuose bei motoriniuose 

nervuose – pakėlus audinių temperatūrą 1º C, nervo laidumas padidėja 2 m/s. Tai leidžia regos 

negalią turintį asmenį lavinti sensorinius (lytos) įgūdžius mažiau priklausomai nuo šalutinių 

kintamųjų veiksnių. Raumenų jėga ir ištvermė mažėja per pirmąsias 30 šiluminės procedūros 

minučių. Po procedūros per dvi valandas raumenų jėga palaipsniui atsigauna ir pasiekia aukštesnį 

lygį, nei buvo iki procedūros.  

Šalčio terapija (krioterapija) – tai žemų temperatūrų naudojimas audiniams atkurti. Šalčio 

poveikis asmenims, turintiems regos negalią, yra aktualus tais atvejais, kai dėl uždegiminių 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

299 

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

procesų plaštakos nervuose, sausgyslėse ar kituose audiniuose ir anatominėse struktūrose ir to 

sukeliamų varginančių simptomų, tokių kaip skausmas, tremoras, tinimas, greitas nuovargis ir kt., 

nukenčia smulkioji motorika. Mažinti šiems simptomams ir šalinti jų priežastims šaltis naudojamas 

remiantis šiomis šalčio savybėmis ir poveikiais: 

 Audiniams ir ląstelėms: šaltis mažina deguonies poreikį, jo sunaudojimą audiniuose, 

mažina raumenų susitraukimo aktyvumą. 

 Neuroendokrininei sistemai, medžiagų apykaitai: šaltis sukelia ištisą reakcijų grandinę 

šilumą reguliuojančiose sistemose, ypač aktyvina adrenokortikotropinę sistemą. 

 Nervų ir raumenų sistemai – poveikis spazmolizinis ir raumenų atpalaiduojamasis, 

raumenų tonuso reguliuojamasis.  

 Uždegimui – mažina uždegimą. 

 Skausmui: ypač ryškus, blokuoja skausmo receptorius odoje dalyvaujant 

endogeniniams opiatams. Nutraukiamas ryšys užburtame rate „skausmas-raumenų spazmas-

skausmas“. 

 Fizinio krūvio tolerancijai – ją didina. 

Remiantis literatūros šaltiniais, efektyviausiai skausmas sumažėja per pirmąsias 5-10 min., 

todėl ilgiau šaldyti esant šiai problemai nerekomenduojama. Šaldymo procedūra vyksta dedant ant 

pažeistos vietos specialaus gelio maišelį, kuris išlaiko vienodą temperatūrą ilgą laiką.  

 

3.6. Techninių pagalbos priemonių ir darbinės aplinkos pritaikymas 

Tikslas: mokymas naudotis pritaikymais maksimaliai efektyviam asmens darbui; 

Taikoma asmenims:  

 turintiems įvairaus laipsnio regos sutrikimų;  

 visiškai akliems. 

Netaikoma asmenims, turintiems mažo laipsnio silpnaregystę, kurie gali dirbti be 

specialaus aplinkos pritaikymo nepatirdami žalos regos likučiui. 

Specialistai: ergoterapeutas, profesijos mokytojas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Eiga: pritaikius aplinką, mokymo metu klientas mokosi įprasti naudotis pritaikymais, 

stebima, ar pritaikymo nėra per daug ar per mažai. 

 

4. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai 
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Teikiant ergoterapijos paslaugas, kurių metu yra atkuriami ir/ar lavinami kliento profesiniai 

gebėjimai/savybės, būtinas nuolatinis proceso stebėjimas. Stebėsena labai svarbi nustatant, ar 

procedūra efektyvi, ar atitinka asmens poreikius, ar dinamika yra teigiama ar neigiama. Remiantis 

stebėsena yra įvertinamas kiekvienos atskiros paslaugos procedūros efektyvumas ir reikalingumas 

kiekvienu konkrečiu atveju. Stebint procesą galima keisti atskiras poveikio priemones, tačiau jo 

metu nekeičiami esminiai ergoterapinės programos tikslai ir uždaviniai, kinta tik jų siekimo būdai. 

Be to, stebėsena nereikalauja atskiro testavimo, o tik nurodo jo poreikį. 

 

5. Individualaus ergoterapijos plano korekcija 

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 matoma neigiama 

dinamika, programą būtina koreguoti. 

 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas  

Galutinis kliento pasiekimų įvertinimas atliekamas programos pabaigoje. Rezultatai 

palyginami su tikslais ir uždaviniais, numatomos galimybių perspektyvos, pateikiamos išvados. 

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Pasibaigus asmens, turinčio regos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo 

ergoterapinėmis priemonėmis paslaugos teikimui, ergoterapeutas dalyvaujant fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojui, tiflopedagogui bei kitiems specialistams (pagal poreikį) parengia išvadas 

apie asmens galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei rekomendacijas dėl tolesnių 

veiksmų ir/ar darbo vietos pritaikymo. 
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4.2.1.5. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

logoterapinio poveikio priemonėmis algoritmas 
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4.2.1.6. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

logoterapinio poveikio priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Nustatytas logoterapeuto paslaugų poreikis 

Remiantis psichosocialinių savybių įvertinimo rezultatais bei specialistų išvadomis apie 

asmens darbingumą bei profesinį pasirinkimą, yra nustatomas logoterapeuto paslaugų poreikis. Jei 

asmeniui nėra nustatyto logoterapeuto paslaugų poreikio, profesinių gebėjimų atkūrimo etape 

logoterapiniai užsiėmimai neskiriami.  

Pastaba: logoterapeuto 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, paskiriama logoterapeuto 

konsultacija, skiriami individualūs logoterapiniai užsiėmimai. 

Susiję dokumentai: IPR programa, Išvados apie asmens darbingumą, Išvados apie asmens 

profesinį pasirinkimą. 

 

2. Logoterapeuto paslaugų teikimo planavimas 

Tikslas – numatyti logoterapeuto teikiamų paslaugų pobūdį ir užsiėmimų dažnį bei trukmę. 

Specialistai: logoterapeutas, atvejo vadybininkas. 

Logoterapeutas, remdamasis nustatytu logoterapinių paslaugų poreikiu, išvadomis apie 

asmens darbingumą bei jo profesinį pasirinkimą, suplanuoja užsiėmimus. Atvejo vadybininkas, 

suderinęs su logoterapeutu, užpildo asmeniui užsiėmimų tvarkaraštį, įrašydamas numatomų 

užsiėmimų datą, laiką ir vietą. 

Pildoma dokumentacija:  

1. paskyrimų lapas,  

2. logoterapinių paslaugų teikimo programa (1 priedas), kurioje numatomi indivividualių 

užsiėmimų tikslas ir uždaviniai,  

3. užsiėmimų tvarkaraštis (2 priedas). 

Susiję dokumentai: Paskyrimų lapas. 

 

3. Logoterapeuto užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – organizuoti asmeniui reikalingus ir tinkamus užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir individualius asmens poreikius. 
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Specialistai: logoterapeutas. 

Asmuo, kuriam nustatytas logoterapinių paslaugų poreikis, atvyksta į individualius 

užsiėmimus nustatyta tvarka: iš anksto supažindinus jį su numatyta užsiėmimų programa, 

tvarkarasčiu, laiku bei vieta. Pagal poreikį į užsiėmimus gali būti įtraukiami šeimos nariai. 

 

3.1. Individuali logoterapeuto konsultacija 

Tikslas – padėti asmeniui įveikti kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimus, 

kurie trukdo asmeniui sėkmingai dalyvauti savirealizacijos procese bei darbo rinkoje. 

Specialistai: logoterapeutas. 

Eiga: Individuali logoterapeuto konsultacija organizuojama individualiam darbui 

pritaikytoje aplinkoje. Individuali logoterapeuto konsultacija organizujama sekančiai: 

1. Pirminis kliento įvertinimas. Pirminio įvertinimo trukmė klientui, turinčiam regos 

negalią, 2 akademinės valandos. Pirminio kliento įvertinimo metu nustatomi kalbėjimo, kalbos, 

balso ar komunikacijos gebėjimai. Išvados rašomos „Kalbos tyrimo lentelėje“ (žr. Metodikos I dalį 

„Profesinių gebėjimų įvertinimas“). Šioje lentelėje įvertinama kliento:  

 ekspresyvioji kalba: gebėjimas savarankiškai, rišliai reikšti savo mintis, poreikius, 

gebėjimas dalyvauti pokalbyje, žodyno turtingumas, 

 impresyvioji kalba: gebėjimas suprasti užduotis ir jas vykdyti, 

 artikuliacinio aparato veikla: žodžių, garsų tarimas, balsas, kalbos sklandumas, 

 rašymas: gebėjimas raštu atlikti užduotis (įvertinamas kompensacinės technikos 

taikymo poreikis), 

 skaitymas: (įvertinamas kompensacinės technikos taikymo poreikis) skaitomo teksto 

suvokimas ir jo atpasakojimas, 

 skaičiavimas: gebėjimas atlikti nesudėtingas matematines operacijas, 

 aukštųjų psichinių funkcijų įvertinimas: orientacija, motyvacija, emocinė būsena, 

dėmesys bei atmintis.  

2. Įvertinus kliento kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos gebėjimus, jei stebimas tam 

tikros grupės sutrikimas, numatoma tolesnė individualių konsultacijų eiga, sudaroma individuali 

kalbėjimo, kalbos, balso ar komunikacinių gebėjimų lavinimo programa.   

 

3.2.Kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos gėbėjimų lavinimas 
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Dėl regos sutrikimo (esant silpnaregystei ar aklumui), kalbinis bendravimas nesutrinka, tai 

yra nesutrinka kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikaciniai gebėjimai. Tačiau dėl regos recepcijos 

sutrikimo ar stokos šis procesas gali turėti kitokį atspalvį. Sutrikus regai visiškai ar iš dalies gali 

sutrinka regimieji vaizdiniai. Todėl akliesiems yra sunkiau išmokti artikuliuoti kalbos garsus, nes 

atskiri kalbos garsai ištariami kalbos organams užimant tam tikrą padėtį ar įvairiai judant. 

Akliesiems to išmokti tenka daugiau teoriškai, o ne praktiškai pamėgdžiojant kito kalbą. Taigi, 

aklųjų ir silpnaregių kalba atlieka svarbią kompensacinę funkciją, kuri padeda geriau suvokti, 

formuoti vaizdinius, sąvokas ir pan. 

Kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimai neturi tiesioginio ryšio su regos 

sutrikimais, o yra centrinio ar periferinio kalbos mechanizmo pažeidimo padarinys. Todėl šie 

sutrikimai yra įveikiami taikant kiekvienai sutrikimui grupei tikslingas metodikas ir priemones bei 

atsižvelgiant į kliento individualius poreikius bei galimybes, sudarius individualią kalbėjimo, 

kalbos, balso ar komunikacijos sutrikimo įveikimo programą: 

 Individuali dizartrijos įveikimo programa 

 Individuali balso sutrikimo programa 

 Individuali kalbėjimo tempo sutrikimo programa 

 Individuali fonetinio kalbėjimo sutrikimo įveikimo programa 

 Individuali sklandaus kalbėjimo (mikčiojimo) įveikimo programa 

 Individuali rinolalijos įveikimo programa 

Rega yra reikšmingas analizatorius, padedantis taisyklinagai kalbėti, todėl kai kurie 

kalbėjimo, kalbos, balso ar komunikacijos trūkumai gali atsirasti dėl regos nebuvimo ar jos 

susilpnėjimo (pvz, gali sutrikti tam tikrų garsų artikuliacija, tokiu būdu atsirasti fonetinio pobūdžio 

kalbėjimo sutrikimas). 

Kadangi kalba turi didelę kompensacinę reikšmę akliesiems ir silpnaregiams, tai atsiradę 

kalbėjimo, kalbos, balso ar komunikacijos trūkumai turėtų būti laiku įveikiami.  

Dirbant su aklaisiais ir silpnaregiais, jų kalba aktyvinama pilnaverčių analizatorių pagalba, 

tai yra būtina pasitelkti klausos, lietimo bei kinestezinius analizatorius, kurie ypatingai svarbūs 

lavinant artikuliacinio aparato veiklą.  

 

4. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai 

Tikslas – atlikti reabilitacijos eigos stebėseną, siekiant užtikrinti maksimalų profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo rezultatą logoterapinėmis priemonėmis. Stebėjimo metu 
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logoterapeutas įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka asmens poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai 

tikslai, kaip reikia koreguoti planą tam, kad jis maksimaliai atitiktų asmens poreikius.  

 

5. Individualaus plano korekcija 

Atsižvelgiant į siekiamus tikslus, kliento galimybes bei poreikius, individualus 

logoterapinių paslaugų teikimo planas gali būti koreguojamas. Jei pasiekti rezultatai atitinka 

trumpalaikius tikslus, paslauga toliau teikiama pagal planą. Jei kliento galimybės, jo poreikiai ar 

gaunami rezultatai neatitinka numatytų tikslų – individualus planas yra koreguojamas. 

 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas 

Galutinis asmens kalbos vertinimas atliekamas paslaugos teikimo pabaigoje. Gauti 

rezultatai palyginami pirminio vertinimo rezultatais ir pateikiamos išvados.Galutiniam vertinimui 

kaip ir pirminiam tikslinga skirti iki 2 akademinių valandų.   

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Pasibaigus profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo logoterapinio poveikio 

priemonėmis, komandinio pasitarimo metu yra suformuluojamos išvados ir rekomendacijos dėl 

tolimesnių veiksmų. 
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4.2.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymas orientacijos ir mobilumo 

priemonėmis 

4.2.2.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

orientacijos ir mobilumo priemonėmis algoritmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Tiflopedagogo paslaugų  teikimo 

planavimas 

1. Nustatytas poreikis  mokytis 

orientacijos ir mobilumo 

Orientacijos ir mobilumo 

gebėjimų lavinimo programa 

IPR programa 

Išvados apie asmens 

darbingumą ir/ar profesinį 

pasirinkimą 

Rekomendacijos dėl 

tolimesnių veiksmų 
 

 

4. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai 

įvertinimai 

5. Ar 

reikalinga 

plano 

korekcija  

6. Asmens pasiekimų įvertinimas 

 

Specialistų 

komandos 

išvados apie 

asmens prof. 

gebėjimų 
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3. Užsiėmimų pagal bendrąją orientacijos ir mobilumo  gebėjimų 

lavinimo programą vykdymas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Supažindinimas ir mokymas naudotis baltąja lazdele 

 

3.3. Mokymas orientuotis lauke  

 

3.4. Mokymas orientuotis gatvėje 

3.5. Mokymas naudotis visuomeniniu transportu 
 

3.6. Orientacijos ir mobilumo įgūdžių įtvirtinimas 

3.1. Orientacijos ir mobilumo gebėjimų lavinimas patalpose 

 

Taip 

Ne 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 
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4.2.2.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

orientacijos ir mobilumo priemonėmis tvarkos aprašas 

Orientacijos ir mobilumo gebėjimų atkūrimo paslauga yra teikiama akliems ir 

silpnaregiams asmenims, kuriems suteikus profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugas, buvo 

nustatytas šios paslaugos poreikis.  

Tikslas – suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių tam, kad asmuo galėtų savarankiškai orientuotis 

žinomoje ir nežinomoje aplinkoje bei sugebėtų savarankiškai nueiti reikalingą jam maršrutą, 

pavyzdžiui, į darbo vietą. Orientacijos ir mobilumo gebėjimų atkūrimo paslauga siekiama didinti 

asmenų pasitikėjimą savo galimybėmis, suteikti galimybę pažinti ir išbandyti save, suteikti teorinių 

ir praktinių žinių bei įgūdžių, kelti mokymosi motyvaciją, sukurti saugią aplinką, kurioje klientai 

galėtų atlikti realius veiksmus, kurie padėtų jiemssuprasti savo silpnąsias ir stipriąsias puses.  

Specialistai: tiflopedagogas. 

Trukmė ir dažnumas: 1,5- 2 mėnesiai, jei per savaitę vyksta 2-4 užsiėmimai po 1,5 val.  

Paslauga yra teikiama individualiai. Įtvirtinant įgytus įgūdžius gali vykti ir pratybos 

grupėje. Teikiant paslaugą, vadovaujamasi „Orientacijos ir mobilumo įgūdžių lavinimo programa“ 

(8 priedas).  

Taikomi metodai:  

 individualus darbas užsiėmimų metu  

 apklausos žodžiu  

 užsiėmimai, praktiniai užsiėmimai  

 grupiniai užsiėmimai  

 stebėjimas  

 ekskursijos.  

 

1. Nustatytas poreikis mokytis orientacijos ir mobilumo 

Asmenims, turintiems regos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimo metu yra atkuriami ir/ar 

lavinami orientacijos ir mobilumo gebėjimai bei įgūdžiai. Orientacijos ir mobilumo įgūdžius būtina 

lavinti akliesiems, o silpnaregiams tai reikalinga tik išimtiniais atvejais. Jei asmens orientacijos ir 

mobilumo gebėjimai yra mažesni arba žymiai mažesni už vidutinius, regos negalią turinčiam 

asmeniui yra nustatomas poreikis mokytis orientacijos ir mobilumo. 
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2. Tiflopedagogo paslaugų teikimo planavimas  

Tiflopedagogas, vadovaudamasis asmens orientacijos ir mobilumo gebėjimų įvertinimo 

rezultatais bei remdamasis bendrąja „Orientacijos ir mobilumo gebėjimų lavinimo programa“ 

parengia kiekvienam asmeniui Individualią orientacijos ir mobilumo gebėjimų lavinimo programą. 

Programa aptariama su regėjimo negalią turinčiu asmeniu individualaus pokalbio metu. Pokalbio 

metu labai svarbu paaiškinti asmeniui, kad jis gali daug išmokti ir tapti savarankiškas tik tada, jei 

pats dės daug pastangų orientacijos ir mobilumo gebėjimams įgyti.  

Klientas skatinamas vakare ar laisvalaikiu bandyti eiti savarankiškai tuo maršrutu, kurį 

dieną mokėsi įveikti su tiflopedagogu / palydovu.   

 

3. Užsiėmimų pagal individualią orientacijos ir mobilumo gebėjimų lavinimo 

programą vykdymas. 

Užsiėmimai vykdomi individualiai laikantis principo „nuosekliai nuo lengvesnio prie 

sunkesnio“; toliau išdėstytos paslaugos yra teikiamos priklausomai nuo kiekvieno asmens poreikių, 

orientacijos ir mobilumo gebėjimų lygio – jei atitinkamas asmens gebėjimas/įgūdis yra mažesnis ar 

žymiai mažesnis už vidutinį. 

 

3.1. Orientacijos ir mobilumo gebėjimų lavinimas patalpose 

Tikslas: supažindinti ir mokyti naudotis klientą su kūno apsaugos būdais judant 

gyvenamosiose patalpose. Suteikti teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių atkuriant asmeniui, 

turinčiam regos negalią, tokias savybes, kurios yra susijusios su reikalavimu įgyti kuo daugiau 

galimybių tapti savarankiškam orientuojantis gyvenamosiose patalpose, pastato viduje. 

Taikoma asmenims, kurių funkcinio pajėgumo vertinimo metu užduotis įvertinta kaip 

mažesnė, negu reikalauja norma; 

Netaikoma asmenims, kurie turi apribojimų dėl sveikatos sutrikimų ir kurių įgūdžiai negali 

būti atkurti.  

Eiga: tiflopedagogas sudaro individualią paslaugos teikimo programą ir aptaria ją kartu su 

asmeniu. Pradėjus teikti paslaugą, asmuo supažindinamas su kūno apsaugos būdais. Pirmąją 

savaitę asmuo supažindinamas su pastate esančiomis patalpomis. Asmuo, turintis negalią, 

mokomas naudotis viršutiniu ir apatiniu kūno apsaugos būdu, jam suteikiamos žinios, kaip eiti su 

reginčiuoju palydovu. Susiorientuoti patalpose asmeniui, turinčiam regėjimo negalią, gali padėti ir 
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patalpos plano išdėstymas ant magnetinės lentos ar/ir patalpos plano reljefinis maketas (jei įstaiga 

tokį turi).   

Kriterijai paslaugai užbaigti: 

• Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

• Pablogėja kliento būklė; 

• Klientas nemotyvuotas. 

 

3.2. Supažindinimas ir mokymas naudotis baltąja lazdele 

Tikslas: mokyti naudotis baltąja lazdele, suteikti teorinių ir praktinių žinių, kaip ją laikyti 

rankoje, kokias technikas naudoti einant. Atkurti klientui, turinčiam regos negalią, tokias savybes, 

kurios yra susijusios su reikalavimu įgyti kuo daugiau galimybių tapti savarankiškam 

orientuojantis gyvenamoje teritorijoje . 

Taikoma klientams, kurių orientacijos ir mobilumo gebėjimų įvertinimo metu užduotis 

įvertinta kaip esanti žemiau normos reikalavimų; 

Netaikoma klientams, kurie turi apribojimų dėl sveikatos sutrikimų ir kurių įgūdžiai negali 

būti atkurti. 

Eiga: pradėjus teikti paslaugą, asmuo pirmiausia supažindinamas, kaip reikia laikyti lazdelę 

judant pažįstamoje ir nepažįstamoje aplinkoje, koks turi būti lazdelės mosto plotis, kaip reikia 

pasidėti lazdelę sustojus, sėdint, lipant laiptais. 

Orientacijos ir mobilumo gebėjimų lavinimo naudojantis baltąja lazdele paslauga 

pradedama mokymu naudotis ilgąja lazdele einant siaurame koridoriumi, einant koridoriumi nuo 

vieno koridoriaus galo iki kito. Klientas supažindinamas su svarbiomis patalpomis tame aukšte, 

kuriame klientui teikiamos paslaugos ar jis gyvena. Mokantis orientacijos pastato viduje labai 

svarbu sudaryti klientui vaizdinius apie pastato patalpų planą. Parenkamas pagrindinis orientyras – 

paprastai tai būna centrinės (lauko) pastato durys, gyvenamojo kambario durys, skirtinga grindų 

danga. Orientacijos ir mobilumo mokymo maršrutas pradedamas kliento kambaryje arba prie 

centrinių durų. Išėjus iš kambario klientui pasakoma, kur reikia pasukti – į kairę ar į dešinę, kur 

bus laiptai, ir paaiškinama, kurios patalpos kuriuose pastato aukštuose yra. Šią informaciją būtina 

suteikti, nes, klientui pasiklydus, jam užtektų pasitikslinti: „kuriame aukšte aš esu?“ ir, išgirdęs 

atsakymą, jis greitai ras savo kambarį ar centrinį įėjimą į pastatą, ar skiriamąją juostą, nuo kurios 

jis lengviau ras kelią į konkrečią vietą.   
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Kliento mokymas naudotis lazdele lipant laiptais pradedamas nuo orientacijos pratybų 

laiptų aikštelėje: asmuo mokomas prieiti prie laiptų, naudojantis baltąja lazdele, juos tyrinėti, 

surasti turėklus ir naudotis jais reikalui esant. Asmuo yra mokomas lipti laiptais į viršų ir žemyn. 

Labai svarbu aptarti galimas kliūtis bei sunkumus (pvz.: gėlių vazonai laiptų aikštelėje, durys ir 

pan.) ir viską praktiškai išbandyti. 

Atkurtų orientacijos ir mobilumo gebėjimų bei įgūdžių naudojantis baltąja lazdele 

lavinimui asmuo yra skatinamas savarankiškai vaikščioti patalpose, su kuriomis jis jau yra 

supažindintas ir kuriose vyko orientacijos ir mobilumo mokymo ar kiti užsiėmimai, tai yra 

patalpose, kurias asmuo gerai žino.  

Asmeniui išmokus orientuotis bei vaikščioti jam pažįstamoje aplinkoje, jis pradedamas 

mokyti vaikščioti ir naudotis baltąja lazdele jam nežinomose erdvėse; tai gali būti pastato cokolinis 

aukštas ar / ir nedidelė teritorija šalia pastato lauke.  

Kriterijai paslaugai užbaigti:  

 Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

 Pablogėja kliento būklė; 

 Klientas nemotyvuotas. 

 

3.3. Mokymas orientuotis lauke 

Tikslas: atkurti asmeniui, turinčiam regos negalią, tokias savybes, kurios yra susijusios su 

reikalavimu įgyti kuo daugiau galimybių tapti savarankiškam orientuojantis gyvenamoje 

teritorijoje lauke.  

Taikoma asmenims, kurių orientacijos ir mobilumo gebėjimų įvertinimo metu užduoties 

atlikimas įvertintas kaip esantis blogesnis negu normos reikalavimai; 

Netaikoma asmenims, kurie turi apribojimų dėl sveikatos sutrikimų ir kurių įgūdžiai negali 

būti atkurti. 

Atkūrus bei išlavinus orientacijos ir mobilumo gebėjimus pastato viduje, t.y. kai asmuo 

savarankiškai orientuojasi pastate ir be kitų pagalbos gali judėti pastato viduje, galima pradėti 

mokyti orientacijos ir mobilumo lauke, t.y. už pastato lauko durų. Užsiėmimų pradžioje asmeniui 

pateikiama / primenama informacija, kaip naudotis baltąja lazdele lauke, o jei asmuo silpnaregis ir 

jam lazdelės dar nereikia, bet jis prastai orientuojasi prietemoje, jis mokomas naudotis kitais 

pojūčiais. 
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Orientacijos ir mobilumo lauke mokymas pradedamas nuo pagrindinių pastato durų, t.y. 

nuo tų durų, kuriomis dažniausiai visi naudojasi. Išėjus pro duris, asmeniui nurodomos kryptys, 

kuriomis jis gali / turi judėti: „dešinė“, „kairė“, „tiesiai“, asmuo mokomas saugiai judėti laiptais, 

apeiti kliūtis. Labai svarbu įspėti nematantį klientą, kad prie lauko durų gali būti žmonių, jei prie 

lauko durų yra vieta rūkymui ar netoli yra suoliukas ir panašiai. Mokant asmenį orientuotis kiemo 

teritorijoje yra surandami pagrindiniai orientyrai ir aptariamos galimos kliūtys. Klientas 

supažindinamas su teritorijoje esančiais takeliais, visa teritorija, kuria galima vaikščioti yra 

apeinama kartu su orientacijos ir mobilumo specialistu. Mokomasi taisyklingai laikyti baltąją 

lazdelę lauke, surasti šaligatvio kraštą, lauko keliuko kelkraštį, kas padeda orientuotis ir neišklysti 

iš kelio. Asmuo mokomas naudotis ir kitais savo pojūčiais (uosle, klausa, lyta po kojomis). Lauke 

būtina susikaupti ir prisiminti, kad nematant gali padėti klausa, uoslė, lytėjimas (paviršius po 

kojomis). Kiekvieną kartą išėjus į kiemą primenama klausytis, kurioje pusėje girdimas gatvės 

triukšmas (žmonių klegesys prie pastato durų), siūloma naudotis kontrastu (jei yra regėjimo likutis) 

- einant pagal šviesią ar tamsią liniją; mokoma ieškoti orientyrų, kliūčių, kas padės ateityje 

vaikštant savarankiškai ar pasiklydus. Lauke yra lavinami gebėjimai nustatyti garso šaltinį, 

mokoma eiti link garso šaltinio, lyginami įvairūs garsai; mokoma nustatyti ir suprasti įvairius 

paviršius po kojomis – asfaltas, žolė, smėlis ir kt.. Mokoma orientuotis savo kūno atžvilgiu, 

pasisukti 45°, 90°, 180° kampu. Mokomasi saugiai lipti laiptais, kai turėklai yra arba jų nėra. 

Kriterijai paslaugai užbaigtii: 

• Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

• Pablogėja kliento būklė; 

• Klientas nemotyvuotas. 

 

3.4. Mokymas orientuotis gatvėje  

Tikslas: atkurti asmeniui, turinčiam regos negalią, tokias savybes, kurios yra susijusios su 

reikalavimu įgyti kuo daugiau galimybių tapti savarankiškam orientuojantis gatvėje. 

Taikoma asmenims, kurių orientacijos ir mobilumo gebėjimų įvertinimo metu užduoties 

atlikimas įvertintas kaip blogesnis, negu reikalauja norma; 

Netaikoma asmenims, kurie turi apribojimų dėl sveikatos sutrikimų ir kurių įgūdžiai negali 

būti atkurti. 

Šiuo etapu gali vykti ne tik individualios, bet ir grupinės praktinės pratybos. Pirmiausia 

asmuo, turintis regėjimo negalią, mokomas individualiai. Kai jis jau gerai orientuojasi gatvėje, 
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galima organizuoti ir grupinius užsiėmimus. Pirmiausia tiflopedagogas kartu su asmeniu ar visa 

grupele (2-4 asmenys, iš kurių ne daugiau kaip vienas aklasis, kiti – silpnaregiai) aptaria būsimą 

maršrutą. Kai maršrutas aptartas ir visi dalyviai jį suprato, prasideda praktinis orientacijos ir 

mobilumo mokymo gatvėje užsiėmimas. Asmuo eidamas gatve naudojasi baltąja lazdele, šalia turi 

eiti orientacijos ir mobilumo specialistas. Tiflopedagogas primena baltosios lazdelės laikymo 

technikos būdus, asmuo pasirenka tinkamiausią lazdelės švytavimo būdą einant šaligatviu, kelio 

kelkraščiu, keliuku tarp žolės. Pratybų metu asmuo mokomas nustatyti ir atpažinti garso šaltinius, 

tam, kad asmuo galėtų saugiai judėti gatvėje. Mokant orientacijos gatvėje, tiflopedagogas moko 

asmenį naudotis orientyrais, atpažinti kliūtis kelkraštyje ir jas saugiai apeiti. Po to asmuo mokomas 

savarankiškai vaikščioti kelkraščiu, surasti visuomeninio transporto stotelę ar kitą objektą. 

Kriterijai paslaugai užbaigti: 

• Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

• Pablogėja kliento būklė; 

• Klientas nemotyvuotas. 

 

3.5. Mokymas naudotis visuomeniniu transportu  

Tikslas: atkurti asmeniui, turinčiam regos negalią, tokias savybes, kurios yra susijusios su 

reikalavimu įgyti kuo daugiau galimybių tapti savarankiškam naudojantis visuomeniniu transportu. 

Taikoma asmenims, kurių orientacijos ir mobilumo gebėjimų įvertinimo metu užduoties 

atlikimas įvertintas kaip esantis žemiau normos reikalavimų; 

Netaikoma asmenims, kurie turi apribojimų dėl sveikatos sutrikimų ir kurių įgūdžiai negali 

būti atkurti. 

Išmokius asmenį orientuotis gatvėje, asmuo mokomas naudotis visuomeniniu transportu. 

Tai individualios pratybos. Asmuo mokomas įvairių autobuso ar troleibuso atidaromų durų 

paieškos būdų: ėjimo pagal žmonių srautą, ėjimo išilgai transporto priemonės, taip pat įlipti bei 

išlipti iš transporto priemonės; surasti sėdimą vietą, turėklus, saugiai stovėti transporto priemonės 

viduje, taip pat susiorientuoti išlipus iš transporto priemonės. Jis skatinamas bendrauti su 

aplinkiniais, kad sužinotų atvykusio autobuso ar kitos transporto priemonės numerį ir jei reikia 

maršrutą.  

Kriterijai paslaugai užbaigti:  

• Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

• Pablogėja kliento būklė; 
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• Klientas nemotyvuotas. 

 

3.6. Orientacijos ir mobilumo įgūdžių įtvirtinimas  

Orientacijai ir savarankiškumo įgūdžiams įtvirtintii galima vykti į miesto centrą ar net į kitą 

miestą. Tai gali būti individualios ir grupinės praktinės pratybos. Ekskursijos metu asmenį, turintį 

regėjimo negalią, būtinai turi lydėti palydovas. Bet palydovo pagalba turi būti minimali. 

Ekskursijos metu asmuo, turintis regėjimo negalią, galės ir bus skatinamas bendrauti su kitais 

ekskursijos dalyviais, vairuotoju, kurių prašys pagalbosdėl orientacijos nepažįstamoje vietovėje. 

Taip pat  turės galimybę eiti kad ir nedidelį atstumą savarankiškai. Tai sustiprins jo pasitikėjimą 

savo jėgomis, jis pajaus savo gebėjimų lygį, įgys naujų žinių ir įgūdžių, įtvirtins jau žinomus 

gebėjimus. Vieną iš paskutiniųjų užsiėmimų galima skirti pasiektam orientacijos ir mobilumo 

lygiui bei tolesnio gebėjimų lavinimo būdams aptarti. Būtina aptarti su klientu jo orientacijos ir 

mobilumo lygį, aptarti jo pasiektą pažangą bei daromas klaidas ir paskatinti tolesnį savarankišką 

lavinimąsi jo gyvenamojoje vietovėje. 

 

4. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai 

Tikslas: įvertinti profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo etapo (suplanuotų 

orientacijos ir mobilumo užsiėmimų) metu asmens pasiektus rezultatus bei reikalui esant koreguoti 

gebėjimų lavinimo programą. 

Pildoma dokumantacija: laisvos formos trumpa ataskaita apie kliento įgytus / išlavintus 

gebėjimus. 

Profesinių gebėjimų atkūrimo paslaugos teikimo eigos metu būtina nuolatos stebėti asmenį, 

turintį regos negalią, ir jei reikia koreguoti gebėjimų lavinimo programą. Būtina laiku pastebėti, ar 

asmuo nepavargo, ar nesumažėjo jo motyvacija. Pastebėjus neigiamą poveikį ir/ar dinamiką, būtina 

tai aptarti su pačiu regėjimo negalią turinčiu asmeniu ar/ir specialistų komanda ir atitinkamai 

koreguoti Individualų planą. Priklausomai nuo plano korekcijų apimties ir svarbos, gali būti  

tiesiog aptariamos daromos klaidos, pakartojamos kelios jau išeitos temos arba/ir koreguojama 

individuali programa. Jei pastebimas asmens savarankiškumo teigiamas pokytis, programa 

nekoreguojama, o tiesiog tęsiama toliau pagal planą. 

 

5. Individualaus plano korekcija  



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

314 

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

Tikslas: atkurti asmeniui, turinčiam regos negalią, kuo daugiau galimybių tapti 

savarankiškam. Remiantis asmens įvertinimo rezultatais, gali būti parinkta individuali programa, 

tai yra ji trumpinama arba kai kurie etapai peršokami, arba esant reikalui kartojama tol, kol klientas 

įgys pakankamai įgūdžių. 

Eiga: jei asmuo, turintis regėjimo negalią, anksčiau nesimokė orientacijos ir mobilumo 

gebėjimų, jam pasiūloma mokytis pagal bendrąją programą, tai yra visko iš eilės, išeinant visą 

programą nuosekliai. Bet jei pastebima, kad kliento pasiekimai nepakankami ar iškyla sunkumų 

dėl suplanuotų užsiėmimų eigos, reikalinga plano korekcija. Jei po kelių savaičių paaiškėja, kad 

asmeniui labai sunku orientuotis aplinkoje dėl specifinių aplinkybių, tokių kaip, pavyzdžiui – jis 

neskiria dešinės ir kairės pusių, sutrikusi jo orientacija savo kūno atžvilgiu; jis turi kitų fizinės 

sveikatos sutrikimų, kurie turi įtakos jam orientuojantis aplinkoje, pavyzdžiui, sutrikusi 

pusiausvyra, klausa, dėl smegenų pažeidimo (epilepsija) sutrikęs atminties procesas, greitas 

nuovargis dėl somatinių ligų arba tiesiog jo motyvacija mokytis yra nuolat kintanti ir nestabili, - 

tuomet reikia koreguoti orientacijos ir mobilumo gebėjimų lavinimo programą, daugiau skiriant 

laiko atskirų gebėjimų ugdymui, galbūt reikalinga kitų specialistų pagalba, pavyzdžiui 

kineziterapeuto, psichologo ar kito. Atskirais atvejais konstatuojama, kad asmuo gali ir netapti 

savarankiškas šioje srityje. Tuomet labai svarbu su klientu tai aptarti, patariant jam daugiau laiko 

skirti kitoms lavinimo sritims, pabrėžiant, kad jis, būdamas gabus kitoje srityje, gali rasti darbą, į 

kurį jį palydės būsimos darbovietės ar jo paties iniciatyva pasamdytas palydovas.   

 

6. Asmens pasiekimų vertinimas  

Tikslas – įvertinti profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo etapo (suplanuotų 

orientacijos ir mobilumo užsiėmimų) metu kliento pasiektus rezultatus bei supažindinti su jais 

klientą. 

Vidutinė orientacijos ir mobilumo gebėjimų / įgūdžių atkūrimo / lavinimo programos 

trukmė yra 1-2 mėnesiai, jei užsiėmimai vyksta kasdien po 1,5 val. Asmens pažanga bei atkuriamų 

gebėjimų dinamika yra vertinama kelis kartus per visą programos laikotarpį – atliekant tarpinius 

bei galutinį vertinimą. Atliekant galutinį asmens orientacijos ir mobilumo gebėjimų vertinimą 

pasiekti rezultatai yra lyginami su programos tikslais. Kadangi kiekvieno asmens regėjimo 

sutrikimo laipsnis, gebėjimų atvykus lygis, išsilavinimas, motyvai ir sveikatos sutrikimo laipsnis 

skiriasi, todėl ir įgytų įgūdžių lygis bus nevienodas. Tačiau svarbiausias programos įvertinimo 
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kriterijus yra tas, kad asmuo taptų savarankiškas orientacijos ir mobilumo gebėjimų srityje ir galėtų 

pradėti mokytis profesijos ar dirbti. 

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas  

Tikslas – įvertinti profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo etapo (suplanuotų 

orientacijos ir mobilumo užsiėmimų) metu asmens pasiektus rezultatus bei pagal poreikį pateikti 

rekomendacijas.  

Pildoma dokumentacija: trumpa ataskaita, pateikta raštu. 

Individualaus aptarimo metu asmuo yra supažindinamas su profesinių gebėjimų atkūrimo ir 

/ ar naujų išugdymo  etapo rezultatais bei išvadomis, jam paaiškinamos dažniausiai pasitaikančios 

klaidos, suteikiamos rekomendacijos; išklausomi asmens atsiliepimai bei pageidavimai, jei reikia, 

kartu su juo priimami sprendimai dėl tolesnės individualios profesinės reabilitacijos programos 

eigos.  
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4.2.3. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas psichologinio poveikio 

priemonėmis 

4.2.3.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

psichologinio poveikio priemonėmis algoritmas 
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4.2.3.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo psichologinio 

poveikio priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Nustatytas psichologo paslaugų poreikis 

Tikslas – suplanuoti psichologo užsiėmimus, organizuoti ir koordinuoti profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo psichologinio poveikio priemonėmis procesą. 

Specialistai: psichologas.  

Eiga: klientas po profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir konsultavimo 

yra priimamas profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo psichologinio poveikio 

priemonėmis paslaugoms teikti. Psichologas susipažįsta su specialistų išvadomis apie asmens 

darbingumą bei jo profesinį pasirinkimą bei parengta individualia profesinės reabilitacijos 

programa. 

Susiję dokumentai: Individuali profesinės reabilitacijos programa, Specialistų komandos 

išvados apie asmens darbingumą, Išvados apie asmens profesinį pasirinkimą, Paskyrimų lapas. 

 

2. Psichologo paslaugų teikimo planavimas 

Tikslas – numatyti psichologo teikiamų paslaugų pobūdį ir užsiėmimų dažnumą bei 

trukmę. 

Specialistai: psichologas, atvejo vadybininkas. 

Psichologas, remdamasis nustatytu psichologo paslaugų poreikiu, išvadomis apie asmens 

darbingumą bei jo profesinį pasirinkimą, suplanuoja užsiėmimus. Atvejo vadybininkas, suderinęs 

su psichologu, užpildo Kliento užsiėmimų tvarkaraštį (2 priedas), įrašydamas numatomų 

užsiėmimų datą, laiką ir vietą. 

Pastaba: jei asmeniui pagal specialistų komandos rekomendacijas skiriamos kitų 

specialistų paslaugos, skirtos atkurti arba išugdyti profesinius įgūdžius socialinio poveikio, 

reabilitacijos, darbo imitavimo priemonėmis, tuomet psichologo užsiėmimų tvarkaraštis derinamas 

su kitų specialistų užsiėmimais. 

Pildoma dokumentacija: Paskyrimų lapas, Individuali psichologo paslaugų teikimo 

programa (1 priedas), Užsiėmimų tvarkaraštis (2 priedas). 

 

3. Psichologo užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – suorganizuoti asmeniui reikalingus ir tinkamus užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir individualius asmens poreikius. 
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Specialistai: psichologas. 

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. 

Psichologas prieš pradėdamas užsiėmimus, sprendžia, ar reikia sudaryti individualaus 

darbo planą.  

 

4. Individualaus darbo plano reikalingumas 

Tikslas – nuspręsti, ar asmeniui reikalingas individualus darbo planas, siekiant efektyvaus 

darbo tęstinių psichologo užsiėmimų metu. 

Specialistai: psichologas. 

Jei reikia, psichologas sudaro individualų darbo planą. Jei užsiėmimai vyksta pagal bendrą 

užsiėmimų programą (pvz.: savireguliacijos įgūdžių lavinimo užsiėmimai, psichosocialinių įgūdžių 

lavinimo užsiėmimai), tuomet individualaus darbo planas nėra sudaromas. 

 

5. Individualaus darbo plano sudarymas 

Tikslas – sudaryti individualaus darbo planą, siekiant užtikrinti kryptingą, į pasiekimus 

orientuotą užsiėmimų vykdymą. 

Specialistai: psichologas. 

Eiga: atsižvelgęs į psichologinio įvertinimo rezultatus ir išvadas, psichologas numato 

psichologo darbo su asmeniu kryptis ir tikslus, kurie surašomi į Individualią psichologo paslaugų 

teikimo programą. 

Pildoma dokumentacija: Individuali psichologo paslaugų teikimo programa (1 priedas). 

 

6. Užsiėmimų vykdymas 

6.1. Užsiėmimų grupėje vykdymas 

Asmenims, kuriems nenustatytas individualių užsiėmimų poreikis individualus planas 

nesudaromas ir psichosocialinių gebėjimų atkūrimo bei lavinimo užsiėmimus psichologas veda 

grupėje. Dirbant grupėje yra atkuriami bei lavinami kognityviniai gebėjimai, savireguliacijos 

įgūdžiai, psichosocialiniai gebėjimai bei motyvacija. 
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Teikiant šias paslaugas yra taikomos kognityvinio lavinimo užduotys, savireguliacijos 

technikos, standartizuoti psichosocialinių gebėjimų atkūrimo metodai, motyvacijos didinimo 

užsiėmimai. 

 

6.1.1. Kognityvinių gebėjimų lavinimas 

Tikslas – atstatyti ir gerinti asmens kognityvinius gebėjimus arba palaikyti esamą 

kognityvinio funkcionavimo lygį. 

Specialistai: psichologas, pagal poreikį ergoterapeutas, logoterapeutas. 

Taikoma: 

 dėl ankstesnių raidos stadijų metu įgytos regos negalios nepakankamas ugdymas ar 

socialinis apleistumas; 

 kompensacinių kognityvinių savybių lavinimo poreikis dėl žymios regos negalios; 

 organiniai galvos smegenų pažeidimai (pvz., galvos smegenų trauma, insultas); 

 neurologinės ligos (pvz., lengva vaikų cereblinio paralyžiaus forma, išsėtinė sklerozė). 

Pagrindiniai atrankos kriterijai remiasi kognityvinių gebėjimų įvertinimo rezultatais: 

 žemesni nei vidutiniai atminties gebėjimai; 

 žemesni nei vidutiniai dėmesio gebėjimai; 

 žemesni nei vidutiniai mąstymo gebėjimai; 

 žemesni nei vidutiniai kalbos suvokimo gebėjimai. 

Netaikoma, kai yra: 

 aklumas; 

 net ir pritaikius techninės pagalbos priemones, dėl sunkios regos negalios, 

nepakankamas užduočių matymas - negalėjimas jų perskaityti, rašyti; 

 stipri kalbos afazija esant minimaliai kalbos ekspresijia; 

 psichikos sutrikimai; 

 žymiai sutrikęs intelektas; 

 labai silpni lietuvių kalbos įgūdžiai; 

 netinkamas grupinio darbo metodas dėl asmens individualių savybių, specifinių 

poreikių. 

Eiga: remiantis kognityvinių gebėjimų įvertinimo rezultatais (gautais profesinių gebėjimų 

įvertinimo metu), sprendžiama apie kognityvinių įgūdžių lavinimo poreikį. Jei asmeniui tikslinga 

taikyti kognityvinių įgūdžių lavinimą, užpildoma Išvada apie kognityvinių įgūdžių lavinimo 
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poreikį (9 priedas). Išvadoje išskiriamos penkios pagrindinės kognityvinės funkcijos: atmintis, 

dėmesys, mąstymas, suvokimas, verbaliniai gebėjimai, - ir įvertinamas jų lavinimo poreikis. 

Verbaliniai gebėjimai apima verbalinį supratimą, verbalinį mąstymą, žodyno platumą, žodinę 

raišką. 

Sprendžiant, ar asmeniui reikalinga kognityvinių įgūdžių lavinimo paslauga, analizuojamos 

šios bendrosios savybės: atmintis/išmokimas, susikaupimas, atidumas, abstraktus mąstymas, 

suvokimas,- bei specialios, regos negalią turintiems asmenims svarbios savybės: girdimasis 

suvokimas, girdimasis dėmesys, girdimoji atmintis, erdvinis suvokimas, erdvinė atmintis, erdvinis 

mąstymas, motorinė atmintis. Specialiosios savybės paprastai atlieka kompensacinę funkciją regos 

negalią turintiems asmenims, todėl dažnai svarbu jas lavinti ir ugdyti siekiant geresnio asmens 

kognityvinio funkcionavimo ir psichosocialinio prisitaikymo. 

Pirmojo užsiėmimo metu, ir pradžių dalyviai supažindinami su patalpomis, kuriose vyks 

užsiėmimai: darbo stalais, priemonėmiss, kitais patalpoje esančiais daiktais. Pasakoma, kad apie 

pasikeitimus patalpoje dalyviai bus informuojami. Vėliau psichologas papasakoja apie užsiėmimų 

eigą, turinį, tikslus, naudą, laukiamus rezultatus. Informuoja apie užsiėmimų trukmę, laiką, vietą, 

supažindina su darbo tvarka, reikalavimais dalyviams. Atsižvelgus į klientų individualius 

kognityvinius gebėjimus, parenkami užduočių rinkiniai; paprastai pradedama nuo lengviausių 

užduočių. 

Užduotys gali būti atliekamos ne iš eilės, t.y. – kiekvienam individualiai priimtina tvarka. 

Psichologas stebi grupės darbą, atsiradus neaiškumų, atsako į kilusius klausimus, padeda 

perskaityti instrukcijas, paskatina, sėkmingai susidorojus su užduotimi, pagiria dalyvius. 

Psichologas iki kito užsiėmimo užduotis peržiūri, pažymi klaidingus sprendimus. Kiekvieno kito 

užsiėmimo pradžioje skiriamas laikas atliktoms užduotims aptarti: klaidoms ištaisyti, sunkumams 

bei stipriųjų dalyvių pusėms išryškinti. 

Turinys: kognityvinio lavinimo užsiėmimų metu lavinami bendrieji pažinimo gebėjimai, 

naudojant parengtus užduočių rinkinius bei supažindinant su mnemoninėmis technikomis. Kadangi 

aklieji ir silpnaregiai, suvokdami aplinką, daugiau naudojasi lytėjimu ir klausa, ypač svarbu 

formuoti klausymosi, lytėjimo ir žodinės komunikacijos įgūdžius, panaudojant kelioms 

sensorinėms sistemoms lavinti skirtą mokomąją medžiagą bei tokią veiklą kaip pasakojimas, teksto 

nagrinėjimas, taktilinės užduotys.  

Užtikrinant sutrikusios regos asmenų kognityvinį lavinimąsi, reikia ne tik gerai parinkti ir 

pritaikyti lavinimo priemones, bet ir modifikuoti nurodymus bei lavinimo būdus. Pavyzdžiui, 
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nustačius, kad kai kurias sąvokas dalyviai sunkiai supranta, leidžiama jiems įgyti tiesioginės 

patirties – t. y. atlikti praktinius veiksmus, su jų pagalba sąvokas susieti su konkrečia medžiaga 

(Best, 1991, cit. pg. Hallaham D.,P., Kauffman J.M., 2003). 

Kognityvinių gebėjimų lavinimo užsiėmimai 
 

Funkcija 
Lavinimo 

priemonės 
Laikas Pastabos 

Suvokimas (girdimasis, 

taktilinis, regimasis; 

erdvinis suvokimas, 

vizualinio suvokimo 

nuoseklumas), atmintis 

(girdimoji, regimoji), 

dėmesys (girdimasis, 

regimasis, taktilinis) 

mąstymas (palyginimas, 

apibendrinimas, 

abstrahavimas), 

vaizduotė (erdvinė 

vizualizacija), 

verbaliniai (teksto, 

sąvokų suvokimo, 

pasakojimo) gebėjimai 

Popieriaus-

pieštuko, žodinės ir 

taktinės užduotys: 

parengti užduočių 

rinkiniai, 

sunumeruoti pagal 

užduočių sunkumą, 

pvz.: pirmasis – 

lengviausios 

užduotys, antrasis – 

sunkesnės ir t.t. 

Kiekviename 

rinkinyje yra 

įvairius 

kognityvinius 

gebėjimus 

lavinančių 

užduočių. 

Vieno 

grupinio 

užsiėmimo 

trukmė – 1,5 

val. 

Pirmojo užsiėmimo metu siūloma  

pradėti nuo pirmojo rinkinio 

užduočių (lengviausiųjų). 

Kiekvienas asmuo dirba 

individualiu tempu. Pabaigus 

vieno rinkinio užduotis 

pateikiamas kitas (tolimesnis 

numeris). Galimybė parengti 

palengvintų užduočių variantą 

(kai kognityviniai sutrikimai 

didesnio laipsnio). 

Orientacinis užduočių rinkinių 

skaičius – 5. 

Regimosios užduotys derinamos 

su girdimosiomis (žodinėmis) bei 

taktilinėmis užduotimis. 

 

Kognityvinių įgūdžių lavinimo užduočių pavyzdžiai pateikiami priede „Kognityvinių 

įgūdžių lavinimo užduotys“ (10 priedas). 

Edukaciniai prisitaikymo kasdieninėje aplinkoje užsiėmimai. 

Paskaitų bei praktinių užduočių atlikimo metodais ugdomi kliento prisitaikymo įgūdžiai, 

pvz.: supažindinimas su mnemoninėmis priemonėmis bei techninės pagalbos priemonėmis. 

Skatinamas pasidalijimas tarp dalyvių savo patirtimi, pasiekimais. 

Užsiėmimo plano pavyzdys: mnemoninių technikų taikymas.  

Grupės dydis: 3-5 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: 1,5 val. 

Vedėjas: psichologas. 

Tikslai: supažindinimas su mnemoninėmis technikomis bei jų praktiniu taikymu, siekiant 

gerinti dalyvių informacijos įsiminimą ir atgaminimą . 

Priemonės: silpnaregiams pritaikyta padalomoji medžiaga, rašymo priemonės, popierius. 

Metodai: paskaita, praktinės užduotėlės, žaidimai grupėje. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

323 

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

Užsiėmimo eiga: 

 Paskaita apie mnemoninių technikų taikymą. 

 Žaidimas grupėje: Asociacijų kūrimas. 

 Žaidimas grupėje: Kelionės metodo taikymas. 

 Praktinė užduotis grupei: „Pirkinių sąrašas“. 

 Pasidalinimas tarp dalyvių apie kasdieniniame gyvenime pasitaikančias atminties 

problemas ir minčių, kaip šias problemas mažinti, taikant mnemonines technikas, išsakymas. 

 Užsiėmimo naudos aptarimas diskusijoje. 

 

Trukmė: bendra užsiėmimų trukmė – 3-3,5 mėnesių. Užsiėmimų skaičius - 12-14 

užsiėmimų. Susitikimų dažnis - 1 kartas per savaitę.  Vieno užsiėmimo trukmė - 1,5 valandos. 

Organizavimo sąlygos:  

Dalyvių grupės dydis: 3-5 asmenys. 

Patalpos, kuriose vyks užsiėmimai, turi būti tinkamos 3-5 dalyvių grupei sėdėti prie stalų. 

Stalų paviršiai turi būti matiniai (neblizgantys). Patalpa turi būti gerai apšviesta. Natūralus 

apšvietimas turi sklisti dalyviui iš už nugaros ar iš šono.  Kiekvieno dalyvio darbo vietoje turėtų 

būti stalinė lempa. Pageidautina, kad užsiėmimai vyktų tuo pačiu dienos metu ir toje pačioje 

patalpoje. 

Priemonės: užsiėmimuose naudojamos šios pagalbinės priemonės: užduočių rinkiniai, 

pritaikyta padalomoji medžiaga, daiktiniai modeliai, vaizdą didinančios priemonės, rašikliai. 

Kognityviniame lavinime naudojama pritaikyta sutrikusios regos asmenims lavinimo 

medžiaga: realūs objektai ar lyta suvokiami modeliai, aiškiai atspausdinta lavinamoji medžiaga, 

ryškūs paveikslėliai ir pan., teoriniai tekstai, analogiški tekstams, naudojamiems profesinių 

mokymų metu. 

Rašytiniams tekstams būdinga: 

 teksto ir fono kontrastingumas: tekstas, užrašytas juodomis raidėmis ant balto 

popieriaus ar baltomis raidėmis – ant juodo popieriaus ar lentos, 

 tekstai neturi būti perkrauti detalėmis, 

 tekstai išspausdinami tik vienoje lapo pusėje, 

 tinkamas šriftas: stambus, pajuodintas šriftas, kurio dydis kiekvienam dalyviui 

atitaikomas individualiai, išsiaiškinant kokio dydžio atskiras raides asmuo mato (Rogow, 1994, cit. 

pg., Hallaham D.,P., Kauffman J.M., 2003). 
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Rezultatų įvertinimas: lavinimo periodui pasibaigus, galutinio testavimo metu iš naujo 

įvertinami dalyvių kognityviniai gebėjimai ir pildomas dokumentas „Išvada apie kognityvinių 

įgūdžių lavinimo pasiekimus“ (11 priedas)  ir tokiu būdu objektyviai matomi įvykę pokyčiai – 

kokios funkcijos ir kokiu lygiu pagerėjo, palygintisu pradinio įvertinimo rezultatais. Išvadoms 

parengti kaip pradinio įvertinimo rezultatus galima naudoti profesinių gebėjimų įvertinimo metu 

gautus duomenis ir, jei  reikalinga atlikti papildomą testavimą prieš vykdant kognityvinį lavinimą.  

Kriterijai paslaugai pratęsti:  

Kognityvinių gebėjimų lavinimo grupiniai užsiėmimai gali būti pratęsti, kai: 

 grupėje yra asmenų, kurių kognityviniai gebėjimai dar nėra pakankami pasirinktai 

mokymo programai, tačiau yra teigiama rezultatų dinamika; 

 grupėje yra asmenų, kurių kai kurie mokymosi etape svarbūs įgūdžiai dar nėra 

pakankamo lygio (atsižvelgiama į profesijos mokytojo išvadas); 

 grupėje yra asmenų, kurie yra motyvuoti tęsti kognityvinių gebėjimų lavinimą, siekiant 

gerinti adaptaciją, lavinant kompensacines savybes. 

 

6.1.2. 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. 

Taikoma:  

 kai 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); 

 kai nepakankama emocinė savireguliacija, žemas atsparumas stresui, susikaupimo, 

dėmesio išlaikymo sunkumai, nepakankamas mokymosi produktyvumas, per silpnas pasitikėjimo 

savimi jausmas; 

 sergant tam tikromis nervų sistemos ligomis: įtampos keliami galvos skausmai, 

nervinio pobūdžio virškinimo sistemos sutrikimai, lėtinis skausmas, lėtinio nuovargio sindromas; 

 esant psichosomatiniai sutrikimams: arterinė hipertenzija, migrena, išeminė širdies liga, 

ryškūs somatiniai nerimo simptomai: raumenų įtampa bei virpulys, padažnėjęs širdies plakimas, 

tachikardija, hiperventiliacija, greitas nuovargis, silpnumas, prakaitavimas ir kt.; 
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 dėl praeityje (1-2 metų laikotarpiu) patirtų psichotrauminiai įvykių. 

Netaikoma: 

 asmenims, turintiems suvokimo sutrikimų; 

 asmenims, turintiems žemą motyvaciją grupiniams savireguliacijos lavinimo 

užsiėmimams bei neigiamas nuostatas atsipalaidavimo technikų atžvilgiu; 

 jei grupinių užsiėmimų metu atsiranda nerimas ar susierzinimas; 

 esant įtampai, kylančiai socialinėse situacijose, būnant mažai pažįstamų žmonių tarpe, 

vengiant rizikos (dalyvavimas grupiniuose užsiėmimuose provokuoja simptomus); 

 asmenims, turintiems regos negalią nuo gimimo (netinka vaizduotės pratimai, todėl 

tokie asmenys galėtų dalyvauti tik pirmoje grupinių užsiėmimų dalyje, tolimesnės pratybos turėtų 

būti vykdomos individualių užsiėmimų kontekste). 

Eiga: remiantis psichologinio įvertinimo etape atlikto psichoemocinės būklės ištyrimo, 

individualaus pokalbio su asmeniu, stebėjimo pokalbio metu gautais duomenimis bei, atsižvelgus į 

trečiųjų asmenų (reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, tėvų, 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). 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 (12,13,14 

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).  

Turinys: savireguliacijos įgūdžių lavinimo užsiėmimuose taikomi šie metodai: mišri 

relaksacinė technika, vienijanti 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). 

Planuojant savireguliacijos įgūdžių lavinimo užsiėmimų ciklą grupėje, tikslinga taikyti 

universalesnį, daugiau poveikio komponentų (relaksacinių technikų) apimantį streso įveikos 

pratybų variantą (siekiant įvaldyti daugiau organizmo funkcijų, procesų bei sistemų, darančių įtaką 

streso mechanizmui), kad poveikis atitiktų platesnį problemų ratą ir tokiu būdu būtų pasiekta 

maksimali nauda grupinio darbo kontekste. Dėl šių priežasčių rekomenduojamas eklektinis, kelias 
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atsipalaidavimo technikas vienijantis, metodas, apimantis kvėpavimo sureguliavimo, raumenų 

atpalaidavimo bei vaizdinių kūrimo (vizualizacijos) komponentus. 

Mišrios relaksacinės technikos taikymo teorinis pagrindimas. Kvėpavimas – viena 

svarbiausių fiziologinių funkcijų streso mechanizme. Valingai reguliuojant kvėpavimo pobūdį 

(diafragminis, krūtininis), ritmą ir gilumą, galima paveikti vegetacinę nervų sistemą bei emocijas ir 

per tai koreguoti kitas organizmo funkcijas – širdies ritmą, kraujo spaudimą, sumažinti fizinę bei 

emocinę įtampą. Netaisyklingas kvėpavimas gali lemti deguonies balanso tam tikrose smegenų 

dalyse pasikeitimą ir išprovokuoti nemalonius simptomus – silpnumą, galvos svaigimą, oro 

trūkumą, regėjimo aštrumo sutrikimus, sumišimą ir kt.  

Fizinis raumenų atpalaidavimas turi stiprų teigiamą raminamąjį poveikį visam organizmui, 

įskaitant ir nervų sistemą. E.Jacobsonas nustatė, kad atpalaidavus įtampą raumenyse, galima 

pašalinti ir jaučiamą nerimą. Sistemingai atpalaiduojant tam tikras raumenų grupes bei išmokus 

atkreipti dėmesį į kylančius pojūčius bei įgudus juos atskirti, žmogus gali beveik visiškai pašalinti 

raumenų susitraukimą ir pasiekti gilų atsipalaidavimą (Bernstein D., Borkovec T., 1973).  

Vaizduotės panaudojimas. Vaizdiniai sukelia įvairius fiziologinius organizmo atsakus 

(širdies ritmo, pulso dažnio, kvėpavimo ritmo ir kt. pokyčius), jie taip pat veikia mintis bei 

emocijas – kartais net stipriau nei išoriniai poveikiai. Vaizduotė, dažnai derinyje su kitomis 

relaksacinėmis technikomis, pasitelkiama įvairių baimių, psichologinių traumų gydymui, 

skausmingų ar nerimą keliančių situacijų įveikai, saviveiksmingumo stiprinimui. Medicinoje 

vaizduotė taikoma kraujospūdžio reguliavimui, imuninės sistemos stiprinimui, skausmo įveikai ir 

kt. Malonūs vaizdiniai paskatina endorfinų gamybą, kurie teigiamai veikia nuotaiką bei mažina 

skausmą. Kitas svarbus vaizduotės poveikio aspektas yra tas, kad, vaizdiniais atkreipiamas 

dėmesys į probleminę sritį, ji įsisąmoninama, kinta požiūris, o tai keičia patį probleminį 

išgyvenimą (baimės, nerimo intensyvumą, skausmo pojūtį, fiziologinius potyrius ir pan.).  

Planuojant savireguliacijos įgūdžių lavinimo užsiėmimus, turi būti atsižvelgta į grupės 

dalyvių poreikius bei patiriamų problemų pobūdį. Vaizduotės pratimai pritaikomi pagal 

dominuojančius tarp dalyvių psichoemocinius ir / ar fizinius sunkumus bei yra nukreipti į jų įveiką 

(pvz., patirtų psichotrauminių įvykių padarinių, patiriamo skausmo, intensyvaus nerimo, baimės, 

emocinės įtampos, tam tikrų situacijų vengimo, emocijų kontrolės sunkumų ir pan.).  

Prieš pradedant pratybas, įvadinio užsiėmimo metu psichologas supažindina dalyvius su 

relaksaciniu metodu: atskleidžia metodo esmę – principus, tikslus, poveikio mechanizmą, 

pageidautiną rezultatą. Apžvelgia bendrą užsiėmimų ciklo struktūrą, eigą, papasakoja apie 
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užsiėmimų turinį – kokios technikos bus taikomos ir kodėl, kaip vyks relaksacinės pratybos, 

supažindina su dalyvavimo užsiėmimuose taisyklėmis. Siekia sustiprinti dalyvių norą mokytis 

atsipalaidavimo technikų bei įgytas žinias ir įgūdžius įtvirtinti savarankiškų pratybų metu. 

Dalyviams paaiškinama, kad į savireguliacijos įgūdžių lavinimo programą įeina ir namų darbų 

atlikimas – t. y. reguliarios savarankiškos pratybos namuose, atliekamos bent du kartus per dieną. 

Akcentuojama tokių pratybų reikšmė bei tikslas, paaiškinama kaip jos turi būti atliekamos, 

skatinama reguliariai jas praktikuoti.   

Žinių pateikimas, paaiškinimai psichoedukacinio įvado metu turi atitikti grupės dalyvių 

išprusimą. Svarbu pabrėžti bendradarbiavimo bei treniruočių tęstinumo svarbą, įvardyti galutinį 

relaksacinių pratybų tikslą – veiksmingai naudoti įgytus atsipalaidavimo įgūdžius tolesniame 

kasdieniame gyvenime.  

Po įvadinės paskaitos, dalyvių prašoma užpildyti Psichologinės ir emocinės įtampos bei 

Fizinės įtampos klausimynus (12 ir 13 priedai). Prieš pradedant relaksacines pratybas ir iškart po 

jų, dalyviai taip pat įvertina skirtingų kūno raumenų grupių įtemptumo laipsnį (naudojama 

Įtampos ir atsipalaidavimo įvertinimo metodika pagal Dž.S.Vebster ir kt., 1984.) (14 priedas), 

pagal poreikį pasimatuoja pulsą.  

Užsiėmimo pabaigoje tikslinga klausimyną aptarti, siekiant gauti grįžtamąją informaciją 

apie įgytą patirtį ir iškilusias problemas ar sunkumus. Tai leidžia pakoreguoti darbą vėlesnių 

užsiėmimų metu bei pasiekti geresnį rezultatą. 

Baigiamojo užsiėmimo metu pakartotinai įvertinami dalyvių psichologinės, emocinės bei 

fiziologinės būklės parametrai: prieš ir po relaksacinių pratybų dalyviai įvertina raumenų įtampos 

lygį (Įtampos ir atsipalaidavimo įvertinimas) bei pamatuoja pulso dažnį. Po atsipalaidavimo 

pratybų užpildomos Psichologinės ir emocinės įtampos klausimyno bei Fizinės įtampos 

klausimyno formos. Baigiamojo užsiėmimo gale aptariami pasiekti rezultatai, apibendrintai 

aptariamas visas užsiėmimų ciklas. 

Technikos aprašymas. Pratybų metu dalyviai sėdi ar guli patogia poza bei, sekdami 

vedančiojo (psichologo) instrukcijomis, sutelkia dėmesį į kvėpavimą bei į tam tikras kūno vietas. 

Treniruotė, pradedama nuo kvėpavimo įsisąmoninimo pratimo, pereina į kvėpavimo nuraminimą. 

Vėliau dėmesys sutelkiamas ties kūno raumenų atpalaidavimu: paeiliui viena po kitos 

atpalaiduojamos pagrindinės raumenų grupės - veido, kaklo, pečių, rankų, krūtinės, nugaros, 

sėdmenų ir kojų. Raumenų atpalaidavimo pratybų eigoje dėmesys periodiškai grąžinamas prie 

kvėpavimo. Naudojama pasyvi koncentracija, vengiant bet kokių pastangų bei rezultato siekimo. 
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Šalutinės mintys ignoruojamos, atsirandantys vaizdiniai vertinami kaip naudingas pratybų 

produktas. Asmuo visą dėmesį sutelkia į tą kūno dalį, kuri yra minima tekste.  

Trukmė: pasirinktai eklektinei atsipalaidavimo technikai įvaldyti skiriami 8-10 užsiėmimų. 

Tokį užsiėmimų skaičių kaip optimalų atsipalaidavimo technikoms įvaldyti/atsipalaidavimo 

įgūdžiams įgyti nurodo daugelis literatūros šaltinių (Beliajevas G., Lobzinas V., Kopyliova I., 

1988; Payne R.A., 2005 ir kt.). Užsiėmimai vyksta kartą (arba du kartus) per savaitę, jų trukmė gali 

svyruoti nuo 30 (be vaizduotės pratimo) iki 60 minučių (su vaizduotės pratimu).  

Užsiėmimus sąlyginai galima suskirstyti į dvi pakopas: 4 (5) pirmieji užsiėmimai skiriami 

labiau susitelkti bei geriau įvaldyti bazinėms (fiziologinėms) – kvėpavimo, raumenų 

atpalaidavimo, funkcijoms, ir trunka apie 30-40 min., kiti 4 (5) – 8 (10) užsiėmimai apima 

kvėpavimo ir raumenų atpalaidavimo įgūdžių gilinimą, papildomai įtraukiant ir psichologinį 

lygmenį - panaudojant vaizduotę, ir gali trukti nuo 40 iki 60 min.  

Pratyboms namuose rekomenduojama skirti du kartai per dieną po 15-20 minučių. Namų 

darbų patirtis aptariama užsiėmimų pradžioje, jai skiriant 5-7 minutes. 

Įvadinio ir baigiamojo užsiėmimų trukmė ilgesnė – 1,5 -2 valandos. 

Organizavimo sąlygos: pratybos atliekamos ramioje aplinkoje, kuo labiau 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.) 

Pratybos gali būti atliekamos keliomis pozomis:  

 gulima: atsigulama ant nugaros, ištiesus kojas, rankos padėtos šalia; treniruojantis šia 

poza naudojamas kilimėlis, galima po klubais ir galva pasidėti pagalvių.  

 pusiau sėdima – atsilošiama minkštoje kėdėje ar fotelyje, kojos remiasi į grindis visa 

pėda, per kelius sulenktos buku kampu, rankos padėtos šalia blauzdų ar ant kėdės ranktūrių; 

  „vežiko poza“: patogiai atsisėdama, atsiremiama, kaklas vienoje linijoje su kūnu, kojos 

sulenktos buku kampu, rankos padėtos šalia blauzdų ar ant kelių.  

Pozas dalyviai pasirenka savo nuožiūra, su jomis jie supažindinami įžanginėje dalyje. 

Užsiėmimų eigoje treniravimosi pozas dalyviai gali keisti. 

Pratybų metu naudojamas muzikinis fonas: tinkamiausias – lėto tempo, rami muzika su 

įvairių gamtos garsų intarpais. Grojant muzikiniam įrašui, psichologas pateikia relaksacijos tekstą. 

Tekstas sakomas lėtu, raminamu, įtaigiu balsu. Pratybos atliekamos užmerktomis akimis. 
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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. 

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.  Psichologinės ir emocinės įtampos bei Fizinės įtampos 

klausimynai pildomi prieš prasidedant savireguliacijos pratybų ciklui, po pratybų ketvirtojo arba 

penktojo užsiėmimo metu bei baigiamojo užsiėmimo pabaigoje. Įtampos ir atsipalaidavimo 

įvertinimo forma pildoma bei pulso dažnis matuojamas tų pačių užsiėmimų metu (kaip ir 

klausimynai), tačiau vertinimas atliekamas du kartus - prieš ir po pratybų.  

Analizuojant rezultatus, atliekamas duomenų prieš ir po pratybų palyginimas, taip pat 

lyginami duomenys skirtingu lavinimo laikotarpiu (pradžioje, lavinimo ciklui įpusėjus, ir jo 

pabaigoje) ir fiksuojami psichologinės, emocinės ir fizinės būklės (įtampos ir pulso dažnio) 

pokyčiai – kokiose srityse ir kokiu lygiu jie įvyko. Tokiu būdu galime įvertinti asmens pasiektą 

pažangą, lavinant savireguliacijos įgūdžius. 

Psichologinės ir emocinės įtampos, Fizinės įtampos klausimynai bei Įtampos ir 

atsipalaidavimo įvertinimo metodika atspindi asmens subjektyvų psichologinės, emocinės bei 

fizinės įtampos požymių vertinimą. Pulso dažnio matavimas leidžia gauti objektyvius fiziologinių 

funkcijų rodiklius bei įvertinti pokyčius.  

Vertinant bei darant išvadas apie teiktos paslaugos efektą, integruojami bei apibendrinami 

subjektyvūs ir objektyvūs duomenys bei kiti turimi duomenys (dalyvių pasisakymai po kiekvienų 

pratybų, baigiamojo rezultatų aptarimo metu, stebėjimas ir kt.). 

 

6.1.3. Psichosocialinių įgūdžių lavinimas 

Tikslas – gerinti psichologinį prisitaikymą prie regos negalios ir socialinę adaptaciją, lavinti 

psichosocialinius įgūdžius. 

Specialistai: psichologas, socialinis darbuotojas. 

Taikoma asmenims, kai: 

 dėl ankstesnėse raidos stadijose įgytos regos negalios yra nepakankamas socialinis 

ugdymas ar socialinis apleistumas; 

 skurdi asmens dabartinė socialinė aplinka; 
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 nuo regos negalios įgijimo praėję ne daugiau kaip 1-1,5 metų, nes vienerių metų 

laikotarpis po traumos laikomas sunkiausiu psichologinės ir socialinės adaptacijos atžvilgiu 

(Juocevičius ir kt., 2003); 

 nepakankami psichosocialiniai įgūdžiai, palyginti 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).  

Išanalizavus šių psichosocialinių savybių vertinimo rezultatus, sprendžiama apie 

psichosocialinių įgūdžių lavinimo poreikį.  

Netaikoma asmenims: 

 turintiems suvokimo sutrikimų; 

 turintiems žymių kalbėjimo sutrikimų; 

 turintiems priklausomybę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų; 

 sergantiems psichikos ligomis; 

 sutrikusio intelekto asmenims; 

 nekalbantiems valstybine lietuvių kalba. 

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. Jei asmeniui reikalingas 

psichosocialinių įgūdžių lavinimas, jam siūloma užpildyti Savęs vertinimo skalę (15 priedas).  

Apibendrinus visus duomenis apie asmens psichosocialinius įgūdžius, užpildoma Išvada 

apie psichosocialinių įgūdžių lavinimo poreikį (16 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 skatinimo.  

Planuojant psichosocialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimų ciklą, atsižvelgiama į grupės 

dalyvių poreikius. Iš parengtų užsiėmimų planų „banko“ atrenkama 8-10 temų pagal aktualius 

grupės dalyviams modulius. 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. 

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.  

Po pirmojo/pirmųjų grupinių užsiėmimų specialistai (grupės vadovai) kiekvienam dalyviui 

užpildo Socialinės adaptacijos pokyčių matavimo formoje pradinio įvertinimo skales (18 

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 išteklių panaudojimą prisitaikyti prie negalios. 

 Išanalizavimą, kaip elgiamasi susidūrus su gyvenimo sunkumais ir kliūtimis. 

 Atvirumą pokyčiams. 

 Mokėjimą savarankiškai spręsti daugumą negalios sąlygotų problemų (transportas, 

aplinkos pritaikymas, dokumentų forminimas lengvatoms gauti ir pan.). 

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: 

 Susipažinimą su darbingumo lygio nustatymu ir profesine reabilitacija; 
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 Susipažinimą su neįgaliųjų galimybėmis dirbti ir mokytis; 

 Individualius profesinius interesus, sugebėjimą išsikelti asmeninius ir profesinius 

tikslus; 

 Savo negalios pristatymo dilemą; 

 Pasiruošimą pokalbiui su darbdaviu; 

 Savęs pristatymą darbdaviui. 

Psichosocialinių įgūdžių įvertinimo ir lavinimo užsiėmimų planų pavyzdžiai pateikiami 17 

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 regos negalios sunkumo; dalyvių, kurių regos negalia lengvesnė ,gali būti daugiau, t.y. 

iki 8 asmenų, kurių negalia sunki - mažiau. Aklų asmenų grupės dydis neturėtų viršyti 4 asmenų, 

arba didesnei dalyvių grupei reikalingas antras grupės vadovas ar pagalbininkas. 

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 Savęs vertinimo skalę, kuri atspindi jo subjektyvų požiūrį į turimus psichosocialinius 

įgūdžius. Palyginę pirminio savęs vertinimo duomenis su pakartotiniu savęs vertinimu, galime 

nustatyti pasikeitimus, t.y. pamatuoti pasiektą pažangą.   

Specialistai, dirbę su dalyvių grupe, po užsiėmimų ciklo užpildo Socialinės adaptacijos 

pokyčių matavimo formą (18 priedas). Palyginę pradinio ir galutinio socialinės adaptacijos 

matavimo rezultatus, įvertiname socialinės adaptacijos pokyčius, kurie atspindi psichosocialinių 

įgūdžių lavinimo paslaugos efektą. 

Apibendriname asmens pasiektą pažangą, atsižvelgdami į subjektyvųjį vertinimo 

komponentą (Savęs vertinimo skalė) ir objektyvųjį komponentą (Socialinės adaptacijos pokyčių 

matavimas) bei kitus duomenis (stebėjimas, pokalbis, trečiųjų asmenų apklausa ir kt.). 

 

6.1.4. Motyvacijos ugdymas 

Tikslas – didinti motyvaciją socialinei ir profesinei integracijai. 
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Specialistai: psichologas, pagal poreikį įdarbinimo vadybininkas. 

Taikymo sritis: 

Motyvacijos ugdymo užsiėmimai skirti asmenims: 

 Stokojantiems motyvacijos dirbti; 

 Stokojantiems motyvacijos mokytis profesijos; 

 Neturintiems darbo patirties; 

 Ilgiau nei 10 metų nedirbusiems; 

 Kai nuo regos negalios įgijimo praėję ne daugiau kaip 1-1,5 metų, nes vienerių metų 

laikotarpis po traumos laikomas sunkiausiu psichologinės ir socialinės adaptacijos atžvilgiu 

(Juocevičius ir kt., 2003). 

Asmens motyvacijos lygis bei motyvacijos stadija yra nustatoma profesinių gebėjimų 

įvertinimo bei profesinio orientavimo-konsultavimo etapo metu. Duomenys motyvacijai įvertinti 

gaunami iš Motyvacijos anketos (19 priedas) bei pusiau struktūruoto interviu. Psichologas, esant 

poreikiui, pažymi asmens motyvacijos lygį pradinio motyvacijos įvertinimo skalėje (Motyvacijos 

pokyčių matavimo forma (20 priedas)). Remiantis motyvacijos įvertinimu ir analize, laikomasi 

nuostatos, kad asmuo stokoja motyvacijos arba yra rizika, kad gali kilti motyvacijos problemų, jei:  

 motyvacijos dirbti / mokytis lygis yra žemesnis negu pakankamas (pagal pradinį 

motyvacijos įvertinimą; Motyvacijos pokyčių matavimo forma); 

 motyvacijos keitimo stadija (pagal DiClemente&Prochaska modelį) yra ankstesnių 

stadijų nei veikimo ar išlaikymo, t.y. nesusimąstymo, svarstymų ar pasiruošimo stadijos (apie 

DiClemente&Prochaska modelį žr. metodikoje „Motyvuojamasis pokalbis“);  

 asmuo savo norą dirbti / mokytis įvertina žemesniu nei 8 balai 10 balų skalėje (pagal 

Motyvacijos anketą); 

 asmuo negali įvardyti bent dviejų trijų priežasčių, kodėl nori dirbti (pagal Motyvacijos 

anketą); 

 asmuo nurodo daugiau nei dvi kliūtis, trukdančias pradėti dirbti (pagal Motyvacijos 

anketą); 

 asmuo susiduria su nepalankia artimųjų nuostata jo įsidarbinimo/mokymosi atžvilgiu 

(pagal Motyvacijos anketą). 

Motyvacijos ugdymo užsiėmimai taikomi ne tik tiems profesinės reabilitacijos klientams, 

turintiems regos negalią, kurie į reabilitaciją atvyko stokojantys motyvacijos mokytis bei  užsiimti 

darbine veikla, bet ir pakankamai motyvuotiems, tačiau norintiems geriau išsiaiškinti savo 
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motyvaciją dirbti, savo mokymosi, įsidarbinimo galimybes bei sustiprinti pasitikėjimą savimi 

darbinėje / profesinėje aplinkoje. Šie užsiėmimai gali būti skiriami ir motyvacijos palaikymo ar 

“atkryčio” prevencijos (pagal DiClemente&Prochaska modelį) tikslais, kai asmens aplinkoje yra 

rizikos veiksnių grįžti į ankstesnę motyvacijos stadiją.  

Motyvacijos ugdymo užsiėmimai nepritaikyti asmenims: 

 turintiems suvokimo sutrikimų; 

 turintiems žymių kalbėjimo sutrikimų; 

 priklausomiems nuo alkoholio, narkotinių medžiagų; 

 turintiems psichinę ligą; 

 turintiems proto negalią; 

 nekalbantiems valstybine lietuvių kalba. 

Eiga: jei asmeniui rekomenduojami motyvacijos ugdymo užsiėmimai, jam siūloma 

užpildyti dalyvio Motyvacijos įvertinimo anketą (21 priedas). Kad duomenys būtų kuo 

objektyvesni, Motyvacijos įvertinimo anketą apie dalyvį užpildo ir su juo dirbantis specialistas 

(arba keli specialistai) (22 priedas). Tai gali būti psichologas, profesijos mokytojas, atvejo 

vadybininkas. 

Planuojant motyvacijos ugdymo užsiėmimų ciklą, atsižvelgiama į grupės dalyvių poreikius. 

Iš parengtų užsiėmimų planų „banko“ atrenkama 10 temų pagal aktualius grupės dalyviams 

klausimus. Reikėtų numatyti ir papildomus užsiėmimus: įvadinį (dalyviams susipažinti, reikalingai 

dokumentacijai užpildyti bei susipažintii su programa) ir baigiamąjį užsiėmimą, kurio metu 

aptariami rezultatai, pildomos vertinimo formos. 

Kiekvienas užsiėmimas vedamas pagal iš anksto parengtą užsiėmimo planą. 

Būsimam grupės dalyviui įteikiama informacinė medžiaga apie grupės užsiėmimų temas, 

laiką, vietą, dalyvavimo taisykles ir pan.  

Po pirmojo / pirmųjų grupinių užsiėmimų specialistai (grupės vadovaii) kiekvienam 

dalyviui užpildo Motyvacijos pokyčių matavimo formoje pradinio įvertinimo skales (20 

priedas). 

Motyvacijos ugdymo užsiėmimų planų pavyzdžiai pateikiami 23 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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Pastaba: grupės dydis priklauso nuo dalyvių regos negalios sunkumo; dalyvių, kurių regos 

negalia lengvesnė, gali būti daugiau, t.y. iki 8 asmenų, kurių negalią sunki – mažiau. Neregių 

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, 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 (21 priedas), 

dalyvio prašoma suteikti grįžtamąjį ryšį apie užsiėmimų asmeninę naudą. Užsiėmimų ciklo 

pabaigoje pakartotinai pateikiama ir Motyvacijos įvertinimo anketa specialistui (22 priedas). 

Galutines anketas palyginus su pradinėmis anketomis, apibendrinus grupės vedėjų pastebėjimus, 

gaunami dalyvio motyvacijos dirbti ir mokytis pokyčiai bei įvertinama psiekta pažanga. 

Specialistai, dirbę su dalyvių grupe, po užsiėmimų ciklo pakartotinai užpildo Motyvacijos 

pokyčių matavimo formą (20 priedas). Palyginę pradinio ir galutinio motyvacijos matavimo 

rezultatus, įvertiname motyvacijos pokyčius, kurie atspindi motyvacijos ugdymo paslaugos efektą. 

 

6.2 Individualių užsiėmimų vykdymas 

6.2.1. Psichologo konsultacija  

Tikslas – asmens psichologinių problemų išsiaiškinimas ir pagalbos, ieškant jų sprendimo, 

suteikimas. 

Specialistai: psichologas. 

Taikoma kai: 

 po patirto psichotrauminio įvykio, pvz., po sunkaus regos pažeidimo, visiško jos 

netekimo ar kitos psichotraumuojančios patirties, asmuo išgyvena psichologinę krizę (t. p. 

pasireiškiant ūminio streso, potrauminio streso, adaptacijos sutrikimų simptomams);   

 rega nuolat blogėja ir tai provokuoja depresijos, nerimo, baimės ir kitus simptomus; 

 yra padidėjusi savižudybės rizika; 

 dėl įgytos regos negalios sutriko socialinė adaptacija; 

 pasireiškia nerimo, nuotaikos sutrikimai,  

 išgyvenami stiprūs menkavertiškumo, nesaugumo, bejėgiškumo, beviltiškumo, 

pasimetimo, baimės ir kiti negatyvūs jausmai; 
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 būdingas išreikštas emocinis nestabilumas; 

 su įgyta regos negalia yra susijęs piktnaudžiavimas alkoholiu, kitomis psichoaktyviomis 

medžiagomis. 

Netaikoma kai: 

 intelektiniai gebėjimai yra labai žemi; 

 nepakankami savirefleksijos gebėjimai, negebėjimas žodžiais įvardyti savo ir kitų 

žmonių jausmus (aleksitimija), didelis asmenybės uždarumas; 

 kontakto palaikymo problemos, nepakankamas verbalinis kontaktas (neaiški, blogai 

artikuliuota kalba, afazija, kurtumas ir kt.); 

 būdingos netinkamos nuostatos psichologo ar psichologinio konsultavimo atžvilgiu;  

 pasireiškia priešiškumas, opoziciškumas, negatyvizmas, agresija; 

Eiga: sprendžiant, ar asmeniui reikalingos individualios psichologinės konsultacijos, 

remiamasi individualaus pokalbio, klausinėjimo (pokalbio metu asmens įvardytais 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, taip pat, esant būtinybei - atliktų papildomų psichologinių tyrimų rezultatais. Nustačius, 

jog psichologinės konsultacijos tikslingos, numatomas pradinis konsultacijų skaičius. 

Konsultavimo procesą sudaro trijų dalių struktūra - pradžia, darbo etapas ir pabaiga. 

Konsultavimo pradžia gali trukti ir kelis susitikimus, ji apima tris svarbius komponentus: 

 konsultavimo sąlygų aptarimą,   

 atsakomybės tarp psichologo ir konsultuojamojo asmens pasidalijimą, 

 konsultavimo tikslų apibrėžimą. 

Aptariant konsultavimo sąlygas, supažindinama, kaip vyksta pats konsultavimas, aptariama 

konsultacijų trukmė, susitikimų dažnumas, vieta. Bendroji konsultavimo trukmė aptariama 

konsultavimo eigos metu. 

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 
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trečiojo susitikimo metu. Tikslai konsultavimo eigoje gali kisti, darbas tikslinant, realizuojant 

tikslus vyksta viso konsultavimo proceso metu. 

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: 

 Problemos tyrimas      Dvimatis problemos apibrėžimas      Alternatyvų identifikacija  

  

                        Planavimas      Veikla       Įvertinimas ir grįžtamasis ryšys 

 

 

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 įvardyti 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 
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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 

apibendrina pasiektus rezultatus. Prireikus patikslinamas problemos sprendimo planas. Iškilus 

naujoms ar giliau slypėjusioms problemoms, grįžtama prie ankstesnių konsultavimo stadijų. 

Konsultavimo stadijų išskyrimas yra sąlygiškesnis, kadangi darbo eigoje jos susilieja, jų 

sąveika praktikoje yra gerokai sudėtingesnė negu pavaizduota schemoje. 

Turinys:  

Metodas: psichologinis pokalbis. 

Teorinis paslaugos pagrindimas. Reabilitacijos srities autorių nuomone, viena svarbiausių 

asmens, kuriam yra sunkus regėjimo sutrikimas, visavertės reabilitacijos sąlygų yra psichologinis 

prisitaikymas pakitusioje gyvenimo situacijoje (silpnaregystė ar aklumas išsivystė tam tikru 

gyvenimo etapu) bei neigiamų psichologinių sensorinio ir kosmetinio defekto padarinių įveikimas. 

Sunki silpnaregystė ar aklumas – tai pernelyg stiprūs stresoriai, kad natūrali adaptacija užtikrintų 

optimalų prisitaikymo lygį, pakankamą reabilitacijos tikslams realizuoti. Tam, kad reabilitacijos 

procesas būtų efektyvus ir veiksmingas, turi vykti psichologinė silpnaregio / aklojo readaptacija, 

kuri negalima be individualių psichologinių silpnaregystės / aklumo padarinių korekcijos - 

sutrikdytos vidinės pusiausvyros bei santykių su išoriniu pasauliu (fiziniu ir socialiniu) atkūrimo 

(Bandzevičienė R., 1989). Regėjimo praradimas bet kuriuo gyvenimo periodu sukelia stiprią 

nervinę ir psichinę įtampą (stresą) bei apsunkina sąveiką su išorine tikrove, tuo sutrikdydamas 

įprastą pusiausvyrą ir dezorganizuodamas žmogaus santykių sistemą. Galima teigti, kad tiesioginės 

psichologinės sunkios silpnaregystės ar visiško aklumo padariniai reiškia  psichinių savybių, 

būsenų, funkcijų ir procesų pokyčius, kurie destabilizuoja asmens “Aš” vaizdą, kognityvinės, 

buitinės ir darbinės veiklos bei bendravimo ir elgsenos būdus ir galimybes. Tokiais atvejais, kai 

neigiamos psichologinės defekto  pasekmės tampa emocinę pusiausvyrą ardančiu, aktyvumą 

slopinančiu, santykius dezorganizuojančiu, bejėgiškumą ar apatiją skatinančiu reiškiniu, būtina 
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speciali, dažnai individuali psichologinė pagalba arba psichokorekcija. Priklausomai nuo patiriamų 

psichologinių, emocinių ar elgesio sunkumų, vienais atvejais ji turi sukelti psichoterapinį efektą, 

kitais – užtikrinti emocinį palaikymą ir nusiraminimą, dar kitais – padėti racionaliai išanalizuoti ir 

įsisąmoninti savo situaciją ir galimybes tvarkytis joje.  

Konsultavimo pradžia. Pirmas susitikimas. Pirmojo susitikimo metu papasakojama, kaip 

psichologas dirba, kaip vyksta susitikimai, kokia jų trukmė, kokios yra konfidencialumo ribos, 

atsakoma į konsultuojamajam rūpimus klausimus apie konsultavimą. Po trumpos įžangos 

pradedamas problemų aptarimas. Problemų aptarimas užima didžiąją pirmosios konsultacijos dalį.  

Konsultavimo pradžioje klientui leidžiama kalbėti laisvai, jo nepertraukiant. Išklausius jo istoriją, 

problema tikslinama. Aptariant problemą (-as), gilinamasi į jos istoriją, kada ir kuo problema 

prasidėjo, aiškinamasi, koks yra jos intensyvumas, stiprumas, išreikštumo lygis.  

Pirmo susitikimo pabaiga. Pabaigoje aptariamas pirmasis susitikimas. Aptariami asmens 

jausmai, lūkesčiai, nutariama, ar verta tęsti konsultacijas. Susitikimo pabaigoje, psichologas gali 

paskirti namų užduotis, pavyzdžiui, vesti dienoraštį, kuriame konsultuojamasis aprašytų 

iškylančias sudėtingas situacijas, įvertintų problemos intensyvumo mąstą ir kt. (Greenberger, 

Padesky, 2000). Jau pirmojo susitikimo metu asmuo gali gauti realią pagalbą – tai gali būti vilties 

suteikimas, problemos įvardijimas ir pripažinimas, normalizavimas, padrąsinimas, požiūrio į 

problemas pokyčiai. Kartais pirmojo susitikimo metu gali net pavykti išspręsti kurią nors problemą 

(pvz., asmuo gali išeiti jau žinodamas, kokius žingsnius darys, spręsdamas problemą). 

Trijų dalių struktūra liečia ir vienos konsultacijos struktūravimą: 5-7 minutės skiriamos 

darbo pradžiai (sužinoti, kas vyko nuo praėjusio karto), toliau, darbo etape, dėmesys paprastai 

skiriamas vienam klausimui aptarti ir pabaigoje – aptariama bei apibendrinama tai, kas vyko 

susitikimo metu. 

Problemos formulavimas. Formuluodamas problemą, psichologas turėtų atskleisti visus 

problemos komponentus (elgesio, emocinį ir kognityvinį) (Greenberger, Padesky, 2000), 

išsiaiškinti problemos aktualumą, kiek problema trukdo konsultuojamajam, kaip jis ją sprendžia, ar 

bandė spręsti. Įvertinant problemą, gali būti taikomi įvairūs psichologinio vertinimo metodai 

(Gudaitė G., 2007) (vėliau jie padeda aiškiau įvertinti konsultavimo rezultatus). Individualiai 

konsultuojant tinka taikyti ir subjektyvaus matavimo skales (Kazlauskas E., 2008).  

Turėtų būti skiriamas diagnozavimas ir formulavimas. Diagnozavimas – tai asmens 

problemos priskyrimas tam tikrai kategorijai: depresija, nerimas, elgesio sutrikimas ir kt. 

Problemos formulavimas – tai dėmesys pačiai problemai, gilinimasis į asmeniui labiausiai rūpimus 
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sunkumus (Nezu, Nezu, 2002). Formulavimo pabaigoje tiksliai ir konkrečiai įvardinamos 

pagrindinės problemos. Išsiaiškinus problemas, formuluojami konsultavimo tikslai. 

Jei konsultuojant atsiranda problemų, kurios nebuvo įvardytos konsultavimo pradžioje, 

pvz., kilus krizinėms situacijoms,  tuomet gali tekti performuluoti problemą. Keičiant problemą, 

gali tekti modifikuoti ir tikslus. Įpusėjus konsultavimo procesui, aptariamos asmens problemos, 

išsikelti tikslai, patikslinama, kaip sekasi jų siekti. 

Konsultavimo tikslai. Konsultavimo tikslus galima formuluoti tik išsiaiškinus problemą. 

Suformulavus problemą, kartu su konsultuojamu asmeniu, įvardijami konsultavimo tikslai. 

Konsultavimo tikslo, kaip ir problemos, formuluotė turėtų būti kuo konkretesnė – kuo tikslas 

konkretesnis, tuo lengviau galima matyti konsultavimo rezultatus. Tikslai formuluojami laukiamo 

rezultato terminais. Tikslas, nukreiptas į konsultavimo rezultatą, turi apimti: 

 elgesį, kuris bus keičiamas (koks konkrečiai elgesys ir kaip turi pasikeisti); 

 sąlygas, kuriomis šis pokytis turi įvykti; 

 pokyčio laipsnį – jo apimtį, dydį. 

Pavyzdžiui, pasitikėjimas savimi: išsiaiškinama, kuo jis pasireiškia, koks turi būti pasikeitęs, su 

kokiais žmonėmis bendraujant, kokioje vietoje. 

Formuluojant tikslus, svarbūs kriterijai – konkretumas ir realumas: tikslai turi būti 

konkretūs ir realistiški – turi būti įgyvendinami. Kiekvienam konkrečiam žmogui realumas yra 

skirtingas (tam tikrame jo gyvenimo etape, situacijoje). Pvz., siekiant pašalinti nerimo, įtampos 

reakcijas, negalima pamiršti gyvenimo sąlygų – jos gali stimuliuoti tokias reakcijas (yra objektyvių 

dalykų, kliūčių, kurių negalima pakeisti ar išspręsti). Konsultavimo tikslai gali būti įvairūs ir 

apimti skirtingus problemos aspektus. Geriausia yra tikslą įvardyti kiekybiniais terminais, 

pavyzdžiui: per tris mėnesius įgysiu daugiau pasitikėjimo savimi bendraudamas su mokytoju ir 

bendramoksliais – nuo dabartinių 3 iki 7 balų (vertinantpagal  dešimtbalę skalę, kurioje 1 reiškia 

„visiškai nepasitikiu savimi“, 10 - „labai pasitikiu savimi“. Konkrečiai suformuluoti tikslai leidžia 

nuolat stebėti, kiek arti jų esama, ir konsultavimo pabaigoje įvertinti, ar iškelti tikslai buvo 

pasiekti.  

Konsultavimo tikslui formuluoti ir rezultatui siekti svarbūs yra žmogaus turimi ištekliai: 

 atsakomybės už problemą prisiėmimas – t. y., kiek sunkumus, su kuriais ateina, asmuo 

pripažįsta savais (dažnai būna, kad dėl savo problemų kaltina kitus); psichologas turi padėti 

suvokti bei prisiimti atsakomybę už savo problemų kūrimą;  
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 problemos pobūdis, sunkumas – tai su problema susiję jausmai, mintys, elgesys, 

santykiai; vienas pagalbos tikslų ir reikalavimų psichologui – padėti konsultuojamajam susigaudyti 

savo jausmuose, mintyse, nustatyti, kaip sunkumai pasireiškia elgesyje, koks jų tarpasmeninis 

kontekstas. 

Trukmė: individuali konsultacija trunka apie 45-60 minučių (nustatyta, kad per tokį laiko 

tarpą galima aptarti vieną temą, išlaikant darbingą dėmesį bei reikiamą emocinį intensyvumą). 

Tačiau kai kuriais atvejais, pvz., kai asmuo patiria depresiją, išgyvena krizę ar yra kilusi 

savižudybės grėsmė, konsultacijos trukmė galėtų būti prailginta (pvz., iki 1,5 val.).  

Standartinis psichologinių konsultacijų dažnumas – 1 kartas per savaitę (gali būti per 2 

savaites). Toks tempas grindžiamas tuo, kad laikotarpis tarp susitikimų reikalingas savarankiškam 

kliento darbui, kuris yra psichologo ir kliento bendro darbo konsultacijos metu pratęsimas. 

Susitinkant dažniau, daugelis dalykų, aptartų per konsultaciją, paprastai nespėjami apmąstyti, 

pasimiršta. Taigi, dažnesni susitikimai – dar nereiškia greitesnės pagalbos. Tačiau kai kuriomis 

aplinkybėmis, dažnai – depresijų, suicido rizikos atveju, savaitės laikotarpis tarp konsultacijų – per 

ilgas, kadangi šiai būklei būdinga sumažėjęs imlumas. Tokiu atveju konsultacijos galėtų vykti 

dažniau – 2 kartus per savaitę.  

Kadangi, konsultavimo pradžioje būna sunku tiksliai numatyti bendrą konsultavimo trukmę 

(psichologas dar per mažai pažįsta konsultuojamąjį) – kiek gali prireikti konsultacijų numatytam 

rezultatui pasiekti – iš pradžių 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 paslaugai užbaigti: 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 
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nepakanka turimos psichologo kompetencijos (tokiu atveju klientas pasiunčiamas pas kitą 

konsultantą); 

 psichologo ir konsultuojamojo asmenybės skirtumai tokie dideli, kad tai kliudo 

palaikyti kontaktą, produktyviai dirbti (klientas turi būti pasiųstas 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 pasukti jį produktyvia linkme. 

Jeigu konsultuojamojo ir psichologo nuomonės dėl konsultavimo baigimo laiko nesutampa, 

turi būti išsiaiškintos tokio nesutapimo priežastys ir pasiektas abipusis susitarimas. Nesutarus šiuo 

klausimu, konsultavimas negali būti nutrauktas.  Galimi du nesutarimo atvejai: 

Pirmasis – kai psichologui atrodo, kad jau atėjo laikas nutraukti konsultavimą, tačiau 

konsultuojamas asmuo jaučiasi tam nepasirengęs, nori toliau susitikinėti. Pagrindinė tokio 

pobūdžio nuomonių nesutapimo priežastis paprastai būna kliento priklausomybė nuo psichologo, 

problemų galutinių sprendimų siekimas. 

Antrasis atvejis – kai konsultavimą užbaigti siekia konsultuojamasis, nors, psichologo 

nuomone, tam dar neatėjęs laikas. Šiuo atveju galima nuomonių nesutapimo priežastis ta, kad 

konsultuojamasis nepatenkintas psichologu ar santykiais su juo arba neatitinka psichologo ir 

kliento tikslai, pvz., žmogus siekia trumpalaikių, artimų tikslų (greitai išspręsti problemą, 

sumažinti simptomus ar kt.), o psichologas orientuojasi į ilgalaikius, tolimus tikslus. Tokiu atveju 

psichologas turėtų išsiaiškinti, kodėl konsultuojamasis nebenori susitikinėti, bei paaiškinti jam 

galimus konsultavimo ne laiku užbaigimo padarinius.  

Kriterijai paslaugai pratęstii: individualios psichologinės konsultacijos turėtų būti pratęstos, 

kai: 

 vykstant konsultavimo procesui konsultuojamasis patyrė psichologinę traumą ir 

išgyvena krizę, tokiu atveju keičiasi prioritetai sprendžiamų problemų atžvilgiu – pirmoji problema 

laikinai atidedama ir vykdoma krizės intervencija;  

 konsultavimo proceso eigoje iškyla kita – pirminė problema, kuri yra gilesnė, 

sudėtingesnė ir reikalauja ilgesnio konsultavimo laiko; tuomet turi būti performuluojami tikslai, 

sudaromi nauji problemos įveikos planai, numatomi rezultatai ir drauge iš naujo  įvertinamas ir 

nustatomas reikiamas konsultacijų skaičius; 

 vykstant konsultavimo procesui paaiškėja, kad numatyto laiko, skirto išspręsti 

problemai, pasiekti neužtenka, simptomai nemažėja (ar mažėja lėtai) arba iškyla nauja problema; 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

343 

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

 laikas nutraukti konsultavimą, tačiau klientas jaučiasi tam nepasirengęs; 

 vykstant profesinių gebėjimų atkūrimui kyla papildomų problemų, pvz., mokymosi, 

bendravimo su kitais mokiniais, mokytojais, reabilitacijos specialistais (dėl šių kliento problemų 

gali kreiptis ir kiti asmenys, pvz., mokytojas), gali prireikti atlikti papildomus tyrimus. 

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). 

Paskutinis susitikimas turi būti skirtas darbui apibendrinti ir išvadoms suformuluoti. Pirmas 

tai turėtų padaryti konsultuojamasis. Vertinant konsultavimo rezultatus, konsultuotas asmuo yra 

pagrindinis informacijos apie konsultavimo efektyvumą šaltinis, t.y. – jo pateikiamas subjektyvus 

savo būsenos įvertinimas. Toks efektyvumo vertinimas yra ribotas, tačiau bene objektyviausiai 

atspindi tikrąją padėtį (Kočiūnas R., 1995). Svarbu, kad konsultuoto asmens rezultatų įvertinimas 

būtų pakankamai konkretus. Vienas svarbiausių psichologo uždavinių baigiant konsultavimą – 

padėti žmogui kuo tiksliau ir konkrečiau suformuluoti bei įvardyti pokyčius, kurie įvyko per 

susitikimus. Nuo konkretumo laipsnio priklauso kiek sąmoningai konsultuojamasis priima 

įvykusius pokyčius. Svarbus ir paties psichologo galutinių rezultatų įvertinimas, tačiau jis 

nepakankamas konsultavimo efektyvumui nustatyti.  

Konsultavimo rezultatams objektyvizuoti gali būti panaudotos ir įvairios 

psichodiagnostinės metodikos, atsižvelgiant į sritis, kuriose buvo taikyta intervencija. 

Taigi, konsultavimo pabaiga yra konsultuoto asmens ir psichologo pateikiamų pasiekto 

efekto įvertinimų aptarimas ir suderinimas. Kartais gali būti naudinga susitarti dėl vieno ar dviejų 

susitikimų po mėnesio ar net po kelių mėnesių. Papildomo susitikimo metu galima įtvirtinti 

konsultavimo rezultatus.  

 

7.2.2. 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: 
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 jei dėl ankstesnėse raidos stadijose įgytos regos negalios yra nepakankamas ugdymas ar 

socialinis apleistumas; 

 dėl žymios regos 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 kliento atminties gebėjimai; 

 Žemesni nei vidutiniai kliento dėmesio gebėjimai; 

 Žemesni nei vidutiniai kliento mąstymo gebėjimai; 

 Žemesni nei vidutiniai kliento kalbos suvokimo gebėjimai. 

Kognityvinių gebėjimų lavinimo individualūs užsiėmimai netaikomi kai yra: 

 stipri kliento kalbos afazija ir minimali kalbos ekspresija; 

 ūmūs kliento psichinės sveikatos sutrikimai; 

 kliento protinis atsilikimas; 

 silpni kliento lietuvių kalbos įgūdžiai. 

Individualius kognityvinio lavinimo užsiėmimus tikslinga skirti tais atvejais, kai asmeniui 

rekomenduojamas kognityvinis lavinimas, tačiau grupiniai užsiėmimai netinka dėl negalėjimo 

skaityti, rašyti (pvz.: žymi regos negalia ar aklumas), dėl asmens negebėjimo, nenorėjimo dirbti 

grupėje, dėl žemesnės motyvacijos lavintis kognityviškai, dėl asmens prisitaikymo problemų ar 

kitų individualių ypatybių. Gali būti pageidautina skirti individualius kognityvinio lavinimo 

užsiėmimus, kai taikomi ir grupiniai kognityvinio lavinimo užsiėmimai, kaip papildantys grupinius 

užsiėmimus ir labiau orientuoti į individualius asmens poreikius bei individualius lavinimo tikslus. 

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:  
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COGPACK gerai struktūruota kompiuterinė lavinimo programa, leidžianti dalyviui tuojau 

pat gauti grįžtamąjį ryšį savo pasiekimų, atliekant konkrečią užduotį, klausimu. 

Lavinimo užduotys grupuojamos pagal temas: 

 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.  

Yra galimybė parinkti lavinančias užduotis pagal temas, pagal sunkumo laipsnį. Asmeniui 

galima sudaryti individualią užduočių seką.  

COGPACK programa pagal galimybes taikoma silpnaregiams asmenims, pritaikius 

Windows sistemos nustatymus (šrifto dydį, spalvų kontrastą ir kt.) ar atskiroms užduotims 

naudojama kompiuterinė didinimo programa bei didesnis kompiuterio monitorius. Tačiau 

asmenims, kurių mažas regėjimo likutis, ar akliesiems ši programa savarankiškam darbui 

netaikoma. Kai kurios užduotys jiems tampa prieinamos pasinaudojus padedančio asmens / 

asistento pagalba (pvz.: perskaitomi klausimai ir įvedami asmens pateikiami atsakymai). Tuo 

atveju, kai kompiuterinė kognityvinių įgūdžių atkūrimo / lavinimo programa asmeniui lavinti 

nepritaikoma arba pritaikoma labai ribotai, asmeniui, atsižvelgus į individualius poreikius bei 

lavinimo tikslus, kiekvienam užsiėmimui parenkamos užduotys, remiantis kognityviniam 

lavinimui parengtų užduočių rinkiniu (10 priedas). Asmenims, kurių regėjimo likutis mažas, ar 

akliesiems tikslinga pateikti žodines, akustines arba taktilines (haptines) užduotis.  

Trukmė: Bendroji 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.  
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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 sužinoti, kaip patys 

dalyviai vertina savo gebėjimus ir gautą naudą.  

Kriterijai užsiėmimams tęsti:  

 jei asmens kognityviniai gebėjimai dar nepakankami pasirinktai profesijai / mokymo 

programai, tačiau matoma teigiama rezultatų dinamika vykstant kognityviniam lavinimui; 

 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, 

siekdamas gerinti kognityvinį funkcionavimą ir prisitaikymą, lavindamas kompensacines savybes 

(pvz., aklumo atveju). 

 

7.2.3. Motyvuojamasis pokalbis 

Tikslas – asmens motyvacijos keistis didinimas, siekiant jo socialinio ir profesinio 

aktyvumo. 

Specialistai: psichologas. 

Taikoma, kai: 

 Neaiški ar silpna motyvacija dirbti, pvz.,asmeniui sunku įvardyti, kodėl jis nori dirbti; 

 Nežino, kaip įveikti asmenines įsidarbinimo kliūtis; 

 Nesugeba išsikelti realių profesinių / įsidarbinimo tikslų; 

 Nesugeba rasti / panaudoti vidinių ir išorinių išteklių, ieškodamas įsidarbinimo 

galimybių; 

 Negali suplanuoti ar imtis tinkamų veiksmų, siekdamas įsidarbinimo; 

 Netiki ar abejoja savo galimybėmis dirbti. 

Eiga: taikant motyvuojamąjį pokalbį, siekiama bendradarbiavimu su klientu sumažinti 

ambivalentiškumą ir didinti vidinę kliento motyvaciją keistis.  

Motyvuojamasis pokalbis grindžiamas šiomis prielaidomis: 

 empatiškas, palaikantis santykis kliento atžvilgiu; 
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 vengimas veltis į ginčus su besipriešinančiu klientu; 

 kliento motyvavimas remiasi neatitikimo tarp dabartinio kliento elgesio ir jam 

asmeniškai svarbių tikslų išryškinimu; 

 kliento pasitikėjimo savimi stiprinimas: svarbu skatinti neįgalaus asmens teigiamą 

savivertę bei pasitikėjimą savo jėgomis, kad jis patikėtų, jog pats tvarko savo gyvenimą, gali 

savarankiškai priimti sprendimus ir keisti savo elgesį. 

Motyvuojamojo pokalbio metu vyksta pokalbiai su klientu  apie pokyčius, kartu su klientu 

parengiamas individualus keitimosi planas. 

Pokalbiai apie pokyčius apima: 

 esamos situacijos trūkumų išryškinimą, paskatinant atsakyti į klausimus, pvz.: Kas 

verčia galvoti, kad turite keistis? Kas įvyks, jeigu nieko nedarysite?; 

 pokyčių privalumų atskleidimą. Galimi klausimai, pvz.: Ką norėtumėt veikti, ko 

negalite dabar? Tarkim, kad galite dirbti/įsidarbinote, koks būtų jūsų gyvenimas?; 

 optimizmo didinimą, pvz.: Kokius sunkumus jau esate įveikęs (-usi) anksčiau? Kokios 

Jūsų stipriosios pusės gali padėti keistis? 

 konkrečių keitimosi būdų, veiksmų numatymą, pvz.: Kaip manote, ką galėtumėt 

padaryti? Ką Jūs realiai ruošiatės daryti? 

Individualaus keitimosi plano struktūra: 

1. Svarbiausių priežasčių, dėl kurių klientas nori keistis, nurodymas; 

2. Pagrindinių tikslų suformulavimas; 

3. Konkrečių veiksmų suplanavimas; 

4. Galimos pagalbos įvardijimas; 

5. Galimų kliūčių numatymas; 

6. Laukiami rezultatai. 

Šio metodo autoriai taip pat nurodė 8 pagrindines konsultavimo technikas, kitaip - 

motyvuojamąsias strategijas, tinkamas naudoti motyvuojamojo pokalbio metu. Jų nuomone 

veiksmingiausia konsultacijoje taikyti kelias iš jų. Siūlomos motyvavimo strategijos yra šios: 

 patarimo davimas, 

 barjerų griovimas, 

 galimybių suteikimas, 

 pageidaujamumo padidinimas, 

 empatijos naudojimas,  
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 atgalinio ryšio suteikimas, 

 tikslų atskleidimas, 

 aktyvi pagalba. 

Patarimo davimas. Manoma, kad patarimas stimuliuoja pasikeitimus. Svarbus 

reikalavimas, taikant šią strategiją – aiškiai įvardyti problemą. Patarimo esmė – akcentuoti, jog 

svarbu yra keisti elgesį, paaiškinti, kodėl pasikeitimai yra svarbūs, tačiau ne direktyviai nurodyti ką 

konkrečiai daryti ir kaip. Į šiuos klausimus klientas turi atsakyti pats. 

Barjerų griovimas. Žmogus, kuris svarsto savo elgesio keitimą, gali turėti daug problemų, 

kurios jį stabdo (pvz., nemoka parašyti CV, sunku nuvykti į pokalbį su darbdaviu ir pan.). Šie 

barjerai gali sulaikyti nuo apsisprendimo keistis, t. y. sumažinti motyvaciją mokytis ar siekti 

įsidarbinti. Motyvuojamajame pokalbyje svarbu atskleisti barjerus – išsiaiškinti, kokios yra kliūtys, 

ir aptarti, kaip galima būtų praktiškai tas kliūtis įveikti. 

Galimybių suteikimas. Čia akcentuojamas laisvas pasirinkimas – svarbu klientui parodyti, 

kad jis turi laisvę pats rinktis. Geriausia kai alternatyvas įvardina pats klientas. 

Galimybių suteikimas. Čia akcentuojamas laisvas pasirinkimas – svarbu klientui parodyti, 

kad jis turi laisvę pats rinktis. Geriausia, kai alternatyvas įvardija pats klientas. 

Pageidaujamumo padidinimas. Svarstoma, kokią naudą klientas turės iš to, kad keis savo 

elgesį. Išsiaiškinama, kokius privalumus teikia esama situacija, kai jis nedalyvauja darbinėje 

veikloje. Siekiama  sumažinti esamos padėties patrauklumą, iškeliant pasikeitimų privalumus. 

Empatijos naudojimas. Jau seniai įvairių autorių yra pabrėžiama pozityvi empatijos 

reikšmė konsultavimo rezultatams, jos svarbos neginčija jokios teorinės orientacijos atstovai. 

Konsultantui svarbu laikytis nevertinančios nuostatos, tai leidžia klientui labiau priimti save, 

geriau išgirsti ir suprasti savo motyvus. 

Atgalinio ryšio suteikimas. Dažnai žmonės, apsisprendę keistis, patiria nesėkmę ar stokoja 

tikėjimo, kad gali pasikeisti, nes nemato rezultatų. Būtina užtikrinti, kad klientas gautų atgalinį ryšį 

ir matytų, jog įvyko pasikeitimų. Galima aptarti tyrimų (šiuo atveju – motyvacinės anketos, 

užpildytos programos pradžioje ir jai pasibaigus) rezultatus, atkreipti dėmesį į įvykusius pokyčius 

kliento motyvacijoje, įvardyti pastebėtus teigiamus elgesio, savivertės, pasitikėjimo savimi 

pokyčius, pasireiškusius tiek grupinių užsiėmimų, tiek ir individualių konsultacijų metu, 

pasikeitusį savo įsidarbinimo galimybių vertinimą programos pradžioje ir pabaigoje.  
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Tikslų atskleidimas. Vien atgalinio ryšio nepakanka – pokyčius klientas lygina su tikslu. 

Todėl formuluojami tikslai turi būti realistiški ir pasiekiami. Galutinis tikslas gali būti dalijamas į 

mažesnius tikslus. 

Aktyvi pagalba. Konsultantas turi rodyti susidomėjimą ir susirūpinimą kliento pasikeitimu, 

patirtomis nesėkmėmis, siekiant pasikeitimo.  

Turinys: Motyvuojamasis pokalbis (Miller W.R., Rollnick S., 1991) remiasi penkiomis 

elgesio keitimo stadijomis – nesusimąstymo, svarstymų, pasirengimo, veikimo, palaikymo. Ugdant 

asmens motyvaciją, labai svarbu atsižvelgti į tai, kurioje stadijoje šiuo metu jis yra, kadangi, 

išgyvenančių skirtingas elgesio keitimo stadijas žmonių yra skirtinga elgesio keitimo motyvacija ir 

skirtingas pasirengimą keistis. Todėl jiems reikia skirtingų poveikio priemonių.  

Transteorinis modelis (TTM) – vienas pagrindinių elgesio keitimosi modelių, analizuoja, 

kokiu laipsniu asmuo yra pasirengęs keistis. Šis modelis sėkmingai pritaikytas ir įvertinant 

pasiruošimą profesinei reabilitacijai / grįžimui į darbą po traumos (Mannock T.J., Levesque D.A., 

Prochaska J.M., 2002). Modelis pateikia neįgaliems asmenims sistemišką, empiriškai grįstą požiūrį 

į pasiruošimo grįžti į darbą konceptualizavimą ir išmatavimą. Modelis elgesio keitimą apibūdina 

kaip progresą, procesą, turintį keletą stadijų: 

1. Stadija iki svarstymų: asmuo neigia, kad turi problemų, priešinasi pokyčiams, nežino, 

nepastebi neigiamų savo elgesio pasekmių, mano, kad pasekmės yra nesvarbios. Neketina imtis 

jokių veiksmų per ateinančius 6 mėn. 

2. Svarstymų stadija: labiau linkęs pripažinti pokyčio naudą. Tačiau vis dar pervertina 

pokyčio kainą, dėl ko jaučiasi ambivalentiškas, nepasirengęs keistis. Rimtai galvoja imtis veiksmų 

per ateinančius 6 mėn. 

3. Pasiruošimo stadija: priima sprendimą pradėti pokyčius per ateinančias 30 dienų, net 

pradeda daryti mažus žingsnelius tikslo link. 

4. Veikimo stadija: įsitraukimas į elgesio keitimą, įgijimas naujo sveiko, efektyvaus 

elgesio.(įgijimas gebėjimo naujai, sveikai, efektyviai keistis) 

5. Išlaikymo stadija: geba išlaikyti pokytį bent 6 mėn. ir aktyviai siekia išvengti atkryčio, 

grįžimo į ankstesnę stadiją (Mannock T.J., Levesque D.A., Prochaska J.M., 2002; O’Brien L., 

2007). 

TTM modelis apima 4 pagrindinius teorinius konstruktus: 

 Pokyčio stadija: pasirengimas imtis veiksmų; 
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 Sprendimų balansas: apsvarstomi visi UŽ ir PRIEŠ, susiję su esamu ir būsimu (galimu) 

elgesiu; 

 Saviefektyvumas: asmeninis tikėjimas, kad pasikeitimas įvyks ir pavyks jį išlaikyti 

sunkiose situacijose. Pagunda grįžti prie ankstesnių elgesio modelių; 

 Pokyčio procesas: stadijos yra lydimos įvairių kognityvių, emocinių ir elgesio veiksnių, 

kurie palengvina arba apsunkina keitimąsi. 

Trukmė: užsiėmimo trukmė – 45-60 min., užsiėmimų dažnumas – 1 kartas per 1-2 savaites. 

Bendra užsiėmimų trukmė svyruoja priklausomai nuo to, kurioje elgesio keitimo stadijoje šiuo 

metu yra asmuo, ir kiek laiko užtruks, kol jis pasieks galutines elgesio keitimo stadijas, t.y. veikimo 

ir išlaikymo stadijas. Daugumoje atvejų reikalingi bent 2 susitikimai: pradinis ir galutinis. Pradinio 

susitikimo metu išsiaiškinamos keitimosi priežastys ir suformuluojami profesiniai tikslai, 

galutiniame susitikime siekiama suplanuoti konkrečius veiksmus, siekiant įsidarbinimo, profesinės 

savirealizacijos. 

Organizavimo sąlygos: motyvuojamajam pokalbiui reikalinga atskira patalpa, tinkama 

individualiam pokalbiui. 

Kriterijai paslaugai užbaigti: asmuo yra pasiekęs galutines elgesio keitimo stadijas (pagal 

TTM modelį), t.y.: asmuo turi išsikėlęs profesinius tikslus, žino savo profesines galimybes, turi 

numatęs konkrečių veiksmų planą, reikalingą siekiant įsidarbinimo / profesinės savirealizacijos, 

bei imasi žingsnių šiam planui įgyvendinti; asmuo pakankami pasitiki savimi, siekdamas 

įsidarbinimo / profesinės savirealizacijos, gali pasinaudoti vidiniais ir išoriniais ištekliais. 

 

7.2.4. Autogeninė treniruotė / savireguliacijos įgūdžių lavinimas  

Tikslas – mažinti psichinę įtampą, stresą, taikant savireguliacijos technikas. 

Specialistai: psichologas. 
 

Taikoma:  

 visais savireguliacijos įgūdžių lavinimo grupėje taikomais sutrikimų atvejais, kai dėl 

vienų ar kitų priežasčių, netinka grupiniai užsiėmimai; 

 kaqi savireguliacijos įgūdžių lavinimo paslaugai suteikti reikalingos specialios sąlygos,  

pvz., dėl jaučiamų skausmų, asmeniui sunku ilgesnį laiką išsėdėti ir nenori ar negali gulėti ant 

grindų kilimėlio, todėl savireguliacijos pratyboms atlikti reikalinga lova; 

 kai dėl vienų ar kitų priežasčių netinka grupiniuose užsiėmimuose taikoma technika, 

pvz., asmuo atsipalaidavęs, greitai užmiega, tuomet turi būti parenkama aktyvesnė atsipalaidavimo 
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treniruotės forma (pvz., progresyvinės relaksacijos technika ar progresyvinės relaksacijos 

treniruotė); 

 kai pagal problemos ar sutrikimo pobūdį, ypač tinkama bei efektyvi yra tam tikra 

konkreti technika, kuri nėra taikoma grupiniuose užsiėmimuose; 

 kai asmens motyvacija užsiėmimams grupėje žema (sustiprėjus motyvacijai 

individualių užsiėmimų metu, asmuo vėliau gali atsipalaidavimo pratybas tęsti grupėje);  

 kai asmuo nesupranta lietuvių kalbos (jei tokių asmenų nėra daug ir dėl to negali būti 

organizuojama atskira kitakalbių grupė). 

Netaikoma asmenims: 

 turintiems suvokimo sutrikimų; 

 kurių intelektiniai gebėjimai perdėm žemi; 

 turintiems netinkamų, rigidiškų (sunkiai koreguojamų) nuostatų atsipalaidavimo 

technikų atžvilgiu; 

 jaučiantiems įtampą, nerimą individualaus kontakto metu; 

 ūmių psichinės sveikatos sutrikimų atveju.  

Eiga: remiantis įvertinimo etape atliktų tyrimų, pokalbio su klientu, stebėjimo duomenimis, 

atsižvelgus į trečiųjų asmenų (reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, tėvų, artimųjų) 

suteiktą informaciją apie klientą bei kitus prieinamus duomenis, sprendžiama apie savireguliacijos 

įgūdžių lavinimo poreikį bei formą (grupinę ar individualią). Nustačius savireguliacijos įgūdžių 

lavinimo poreikį bei nusprendus, jog klientui tikslinga rekomenduoti individualius užsiėmimus, 

apie tai informuojamas klientas, atsiklausiama jo nuomonės bei, abipusiu sutarimu, priimamas 

sprendimas lankyti individualius savireguliacijos užsiėmimus.  

Vėliau, įžanginio susitikimo metu, klientas 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. 

Klientas išklauso rekomendacijas bei argumentus technikų pasirinkimo atžvilgiu pagal savo 

problemų pobūdį. Sutariama dėl pasirenkamos technikos – sprendimas priimamas, atsižvelgiant į 

kliento patiriamas problemas, išsakytus norus ir pageidavimus. Vėliau atliekamas pirmasis 

atsipalaidavimo įgūdžių lavinimo užsiėmimas. Po kiekvieno užsiėmimo suteikiamas grįžtamasis 

ryšys apie pratybų metu patirtus sunkumus, išsiaiškinami kilę neaiškumai.  

Taip pat klientui paaiškinama, kad atsipalaidavimo pratybų, kaip ir kiekvienos mokymosi 

praktikos, metu labai svarbūs namų darbai ir kad jie bus užduodami. Pasakoma, kad galutinis 
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pratybų tikslas – kuo veiksmingiau panaudoti atsipalaidavimo įgūdžius tolesniame gyvenime, o to 

galima pasiekti tik reguliaria praktika. Kliento prašoma relaksacines pratybas atlikti ir namuose 

bent kartą, o geriau – du kartus per dieną po 15–20 minučių. Namų darbų patirtis aptariama 

užsiėmimų pradžioje, tam skiriama 5–7 minutės.  

Užsiėmimų trukmė: individualioms atsipalaidavimo įgūdžių lavinimo pratyboms skiriami 

6–8 užsiėmimai (literatūros šaltiniuose nurodoma, kad daugumos atsipalaidavimo technikų 

pagrindus, leidžiančius toliau dirbti savarankiškai, galima įsisavinti per 5–7 užsiėmimus 

(Neverauskas J., 2008)). Užsiėmimų skaičius bus patikslintas vykstant lavinimo procesui ir 

priklausys nuo pasiektų rezultatų, kurie bus vertinami pagal dalyvių pasisakymus grįžtamojo ryšio 

teikimo metu užsiėmimų pabaigoje bei pagal  dalyvių būklės  pratybų metu stebėjimo duomenis. 

Užsiėmimai vyksta kartą arba du kartus per savaitę (priklausomai nuo problemos, asmens būklės). 

Užsiėmimų trukmė gali svyruoti nuo 25 (be vaizduotės pratimo) iki 60 minučių (su vaizduotės 

pratimu). 

Organizavimo sąlygos: pratybos atliekamos ramioje aplinkoje (pageidautina gera garso 

izoliacija), kuo labiau sumažinus išorinių dirgiklių poveikį (uždarant duris, langus, išjungiant 

telefonus, kompiuterius, pasirūpinant, kad į patalpą neužeitų kiti žmonės). Klientas patogiai 

įsitaiso, pasirūpina, kad jo kūno nevaržytų rūbai (jei reikia, atsisega marškinių sagas, kaklaraištį, 

nusiima akinius ir kt.) 

Pratybos gali būti atliekamos keliomis pozomis (jos aprašytos grupinių užsiėmimų 

aprašyme Savireguliacijos įgūdžių lavinimo dalyje). Kitaip negu per užsiėmimus grupėje, 

individualių pratybų metu yra galimybė, jei klientui to reikia, atsipalaidavimo treniruotę atlikti 

gulint lovoje (pvz., jei dėl jaučiamų skausmų, silpnumo ar kitų priežasčių asmeniui sunku pratybų 

laiką išsėdėti, ji nenori gultis ant kilimėlio). Pozas klientas gali pasirinkti savo nuožiūra, jas gali 

keisti. 

Savireguliacijos pratybose naudojamas muzikinis fonas: tinkamiausia – lėto tempo, rami 

muzika, gali būti su įvairių gamtos garsų intarpais. Muzikinį įrašą leidžiama klientui pasirinkti 

pačiam. Relaksacinės muzikos fone psichologas pateikia pratybų tekstą. Tekstas sakomas lėtu, 

raminamu, įtaigiu balsu. Jei muzika klientui trukdo susikaupti, užsiėmimas vyksta be muzikinio 

fono. Atsipalaidavimo pratybos paprastai atliekamos užmerktomis akimis. 

Užsiėmimų turinys:  
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Metodai: įvairios relaksacinės technikos (aprašytos žemiau), įvadinė paskaita (skirta 

supažindinanti su dažniausiai specialistų naudojamomis, efektyviausiomis atsipalaidavimo 

technikomis, jų esme, principais, tikslais, poveikiu bei siekiamu rezultatu). 

Individualių savireguliacijos užsiėmimų metu gali būti taikomos įvairios atsipalaidavimo 

technikos, atsižvelgiant į kliento problemų pobūdį, simptomatiką, norimus pasiekti tikslus, 

lūkesčius rezultato atžvilgiu, nuostatas, asmenybės savybes, esamus apribojimus ir kt. Siūloma į 

taikytinų technikų arsenalą įtraukti tokias atsipalaidavimo technikas, kurios yra visuotinai 

pripažintos, empiriškai pagrįstos bei plačiai naudojamos daugelio psichologų bei psichoterapeutų 

psichikos sveikatos centruose, reabilitacijos ir sveikatos stiprinimo įstaigose. 

Technikų aprašymas. Individualių savireguliacijos užsiėmimų metu taikytinos tokios 

atsipalaidavimo technikos: 

Eklektinė relaksacinė technika. Apima kvėpavimo sureguliavimo, raumenų atpalaidavimo 

bei vaizdinių kūrimo komponentus. Ši technika yra išsamiai aprašyta grupinių užsiėmimų 

aprašyme Savireguliacijos įgūdžių lavinimo dalyje, todėl šioje dalyje pakartotinai nebus aprašoma. 

Progresyvinė relaksacija (PR). Progresyvinės relaksacijos techniką ketvirtajame XX a. 

dešimtmetyje sukūrė ir ištobulino E.Jacobsonas. Technika remiasi prielaida, kad raumenų įtampos 

sumažinimas, sumažina psichologinę įtampą ir, kadangi raumenų įtampos laipsnį netreniruoti 

žmonės paprastai nelabai jaučia, pagal šią metodiką siūloma raumenis atpalaiduoti kontrasto 

principu, iš pradžių valingai juos sutraukiant. Užsiėmimų metu dirbama paeiliui su įvairiomis 

raumenų grupėmis. Pradedama nuo riešo: jį prašoma sulenkti ir išlaikyti įtemptus raumenis tokioje 

padėtyje 1 minutę, po to atpalaiduoti 3 minutėms, stebint ir fiksuojant savo potyrius. Pradėjus nuo 

rankų (riešo tiesimas ir lenkimas, alkūnės tiesimas ir lenkimas, po to visos rankos įtempimas ir 

atpalaidavimas), pereinama prie kojų, liemens, kaklo, akių. Akių ir kalbos raumenims atpalaiduoti 

skiriamas didesnis dėmesys, remiantis prielaida, kad jie turi didesnį ryšį su psichika ir mintimis. Ši 

prielaida pasitvirtino tyrimuose, kurių metu t. p. buvo nustatyta, kad, esant giliai akių raumenų 

relaksacijai, mintys išnyksta net nesistengiant jų slopinti ar atpalaiduoti nervų sistemą; akių 

raumenų atsipalaidavimas gydo nemigą; liežuvio ir žandikaulio raumenų atpalaidavimas slopina 

mąstymo žodžiais procesą ir atpalaiduoja nervų sistemą. 

Taikomoji relaksacija. Tai L.G.Östo (1987) Ši technika moko, kaip labai greitai 

atsipalaiduoti ir išlaikyti atsipalaidavimo būseną kasdienės veiklos metu bei susidūrus su stresais. 

Metodika apima 8 – 12 užsiėmimų ir turi 6 pagrindines sudedamąsias dalis – pakopas, kurių 

mokomasi tokia eilės tvarka: 1) raumenų įtempimo ir atpalaidavimo technika (jai skiriami 2 
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užsiėmimai, kurių metu išmokoma atsipalaiduoti per 15-20 min.), 2) vien raumenų atpalaidavimo 

(be įtempimo) technika (per 1-2 užsiėmimus išmokstama atsipalaiduoti per 5-7 minutes), 3) 

sąlyginio reflekso relaksacijos technika, pagal kurią dviejų užsiėmimų metu išmokoma 

atsipalaiduoti per 2-3 minutes sąlyginio reflekso būdu, vartojant žodį „ramu“, 4) diferencinė 

technika (per 2 užsiėmimus išmokoma per 60-90 sekundžių atsipalaiduoti, kartu užsiimant 

kasdiene veikla: mokomasi atpalaiduoti tik tuos raumenis, kurie nedalyvauja veiksme); 5) greita 

relaksacija (išmokstama atsipalaiduoti per 20-30 sekundžių, kaip ženklą panaudojant aplinkoje 

esančius daiktus, dirgiklius, pvz., automatiškai kaskart atsipalaiduojant, pažiūrėjus į laikrodį, 

sutikus tam tikrą žmogų ir pan.), 6) taikomoji treniruotė, kurios metu išmokstama refleksiškai, 

iškart atsipalaiduoti, susidūrus su stresinėmis situacijomis. Tyrimais buvo patvirtintas taikomosios 

relaksacijos poveikio ilgalaikiškumas, gydant nerimo sutrikimus, galvos skausmus, t. p. tinitą ir 

epilepsiją. 

Autogeninė treniruotė. Tai J.Shultzo sukurta ir W.Luthe išpopuliarinta atsipalaidavimo 

technika, besiremianti savitaiga, kurios pagrindinis veikimo mechanizmas yra panirimas į lengvo 

transo būseną, kartojant atitinkamas frazes ir dėmesį sutelkiant į savo potyrius (sunkumo ir šilumos 

pojūčius). Ši būsena turi dvi svarbias dalis, skatinančias natūralų sveikimo procesą: 1) kognityvinį 

(dėmesio sutelkimas į norimą objektą) ir 2) fiziologinį (šilumos pojūtį, kurį sukelia kraujotakos 

gerėjimas, mažėjant vegetacinės nervų sistemos simpatinės dalies aktyvumui). Mokantis 

autogeninės treniruotės, atliekami atsipalaidavimą ir fiziologinius pojūčius sukeliančių frazių 

kartojimo pratimai šešiomis pagrindinėmis temomis: 1) rankų ir kojų sunkumo jausmas, 2) rankų ir 

kojų šilumos jausmas, 3) ramus širdies plakimas, 4) ramus kvėpavimas, 5) šilumos jausmas saulės 

rezginio vietoje, 6) kaktos vėsumo jausmas. Dėmesys sutelkiamas tik į tą kūno dalį, kuriai skirta 

kartojama frazė. Naudojama tik pasyvi koncentracija, vengiant bet kokių pastangų ar rezultato 

siekimo, šalutinės mintys ignoruojamos. Psichologo pasakytą frazę, asmuo lėtai mintyse ar balsu 

pakartoja tris kartus. Kiekvieną pratimą sudaro ne mažiau nei 6 atitinkamų frazių kartojimas. Visas 

pratimas užsiėmimo metu kartojamas 3 kartus. Atsiradus gebėjimui  panirti į transo būseną, 

pradedamas specialių frazių, skirtų specifinėms problemoms spręsti, kartojimas, pvz., “aš pasitikiu 

savimi”, “aš galiu kontroliuoti savo pykčio raišką”, ir t.t. Taikant šią techniką rezultatai pasiekiami  

po keliolikos užsiėmimų, atliktų kelių savaičių laikotarpiu. Autogeninės treniruotės 

veiksmingumas įrodytas, gydant nerimo sutrikimus, nemigą, lengvą ir vidutinio sunkumo 

depresiją, psichosomatinius sutrikimus (įtampos sukeltus galvos skausmus, arterinę hipertenziją, 
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lėtinius skausmus, taip pat skausmus, turinčius aiškią organinę priežastį, pvz., nugaros skausmus ir 

kt.). 

Rezultatų įvertinimas: taikytos technikos poveikis bei pasiektos pažangos įvertinimas 

visiškai atitinka Savireguliacijos įgūdžių lavinimo grupėje rezultatų vertinimo procedūrą, aprašytą 

Rezultatų įvertinimo dalyje. 

Kriterijai paslaugai pratęsti:  

 asmuo jaučiasi nepakankamai įvaldęs praktikuoto atsipalaidavimo metodo techniką; 

 nepasiektas lauktas efektas ar jis - nepakankamas; 

 netinka praktikuojamas atsipalaidavimo metodas (neduoda rezultato ar pratybų metu 

patiriamas diskomfortas) ir nusprendžiama jį pakeisti kitu; 

 paslauga duoda teigiamą efektą, tačiau patiriamos problemos treniruojantis savarankiškai. 

 

7. Reabilitacijos stebėsena / periodiniai įvertinimai 

Tikslas – stebėti/periodiškai vertinti psichologo užsiėmimų eigą, asmens pasiekimų 

dinamiką, išryškinti per užsiėmimus kylančias problemas bei patikrinti, ar sėkmingai vykdomas 

individualaus darbo planas. 

Specialistai: psichologas. 

 

8. Psichologo užsiėmimų plano koregavimas 

Tikslas – įvertinti, ar sėkmingai vyksta psichologo užsiėmimai, vykdoma Individuali 

kliento programa bei nuspręsti, ar reikalinga psichologo užsiėmimų plano korekcija.  

Specialistai: psichologas, atvejo vadybininkas, atvejo vadybininkų koordinatorius. 

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. 

 

9. Asmens pasiekimų įvertinimas 

Tikslas – įvertinti profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo etapo (suplanuotų 

psichologo užsiėmimų) metu asmens pasiektus rezultatus bei pagal poreikį pateikti 

rekomendacijas. 

Specialistai: psichologas, pagal poreikį socialinis darbuotojas, ergoterapeutas. 
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Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo etapo (suplanuotų psichologo 

užsiėmimų) pabaigoje psichologas / specialistas įvertina per užsiėmimus kliento pasiektus 

rezultatus ir  parengia išvadas ir rekomendacijas. 

Pildomi dokumentai: Profesinės reabilitacijos dienynas, Specialistų komandos išvados apie 

kliento reabilitacijos proceso dinamiką ir pasiekimus. 

 

10. Specialistų komandos pasitarimas 

Tikslas – specialistų komandoje aptarti asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų 

išugdymo etapo metu pasiektus rezultatus ir suformuluoti bendras išvadas ir rekomendacijas. 

Specialistai: psichologas, atvejo vadybininkas, atvejo vadybininkų koordinatorius, pagal 

poreikį kiti specialistai. 

Pildomi dokumentai: Specialistų komandos išvados apie kliento reabilitacijos proceso 

dinamiką ir pasiekimus. 

 

11. Išvadų bei rekomendacijų parengimas  

Remiantis asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo psichologinio 

poveikio priemonėmis rezultatais psichologas (pagal poreikį ergoterapeutas, logoterapeutas, 

tiflopedagogas ir kiti specialistai) parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens galimybių 

mokytis pasirinktos profesijos ir / ar dirbti konkretų darbą.  

Pastaba. Atskirais atvejais asmeniui pradėjus profesinio mokymo etapą gali būti tikslinga 

papildoma psichologo pagalba asmens psichoemocinei būklei gerinti ir stabilumui palaikyti, 

psichosocialinei adaptacijai gerinti bei žemoms kognityvinėms/darbinėms savybėms lavinti 

(kompensuoti). 

Susiję dokumentai: Individuali profesinės reabilitacijos programa. 
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4.2.3. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas socialinio poveikio 

priemonėmis 

4.2.3.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

socialinio poveikio priemonėmis algoritmas 
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4.2.3.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

socialinio poveikio priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Nustatytas socialinio darbuotojo paslaugų poreikis 

Tikslas – suplanuoti socialinio darbuotojo užsiėmimus, organizuoti ir koordinuoti 

profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo socialinio poveikio priemonėmis procesą. 

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Eiga: remiantis psichosocialinių savybių įvertinimo rezultatais, socialinio darbuotojo ir kitų 

specialistų išvadomis apie asmens darbingumą bei profesinį pasirinkimą, 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.  

Pastaba. Socialinio darbuotojo paslaugų poreikis gali pasireikšti bet kuriuo profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo etapo metu (pvz., iškyla problema dėl gyvenamosios 

vietos). Tokiu atveju yra peržiūrimas kliento paskyrimų lapas ir, suderinus laiką bei paslaugų 

eiliškumą su kitais specialistais, paskiriamos socialinio darbuotojo konsultacijos. 

Susiję dokumentai: Paskyrimų lapas. 

 

2. Socialinio darbuotojo paslaugų teikimo planavimas 

Tikslas – numatyti socialinio darbuotojo teikiamų paslaugų pobūdį ir užsiėmimų dažnį bei 

trukmę. 

Specialistai: socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas. 

Eiga: socialinis darbuotojas, remdamasis nustatytu socialinio darbuotojo paslaugų poreikiu, 

išvadomis apie asmens darbingumą bei jo profesinį pasirinkimą, asmens socialinės apklausos 

duomenimis, suplanuoja užsiėmimus. Atvejo vadybininkas, suderinęs su socialiniu darbuotoju, 

užpildo asmeniui Kliento užsiėmimų tvarkaraštį (2 priedas), įrašydamas numatomų užsiėmimų 

datą, laiką ir vietą. 

Pildoma dokumentacija: Paskyrimų lapas, Socialinio darbuotojo paslaugų teikimo 

programa (1 priedas), Kliento užsiėmimų tvarkaraštis (2 priedas). 

 

3. 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). 

Atsižvelgiant į asmens psichosocialines savybes ir socialinių problemų gilumą į užsiėmimus gali 

būti įtraukiami ir asmens šeimos nariai. 

 

3.1. 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.   

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Apibūdinimas: individuali socialinio darbuotojo konsultacija, atsižvelgiant į kliento 

poreikius, reabilitacijos tikslus, gali būti dviejų tipų: 

 individualus konsultavimas; 

 informavimas apie socialines garantijas ir lengvatas. 

Kokio pobūdžio socialinio darbuotojo konsultacija reikalinga, nustatoma pirmojo 

susitikimo metu, pokalbio pagalba. 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 regos negalią turinčiu 

asmeniu dėl individualaus konsultavimo. 

 

3.1.1. Individualus konsultavimas 

Tikslas: padėti asmeniui spręsti iškylančias socialines problemas bei įgalinti asmenį ateityje 

savarankiškai spręsti panašaus pobūdžio problemas. 

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Taikoma asmenims, turintiems regos negalią,  

 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. 

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. Kadangi regos negalią 

turintys asmenys netenka didelės dalies juos supančio pasaulio informacijos svarbu socialiniam 

darbuotojui (jei tai nebuvo padaryta profesinių gebėjimų įvertinimo ir/ ar profesinio orientavimo ir 

konsultavimo metu) prisistatyti ir trumpai apie save papasakoti. Taip pat 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.  

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.  

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 

regos 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 

reikia palydovo pagalbos ir kas galėtų šias paslaugas 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 klientą 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 
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problemos, ir į regos sutrikimo pobūdį) bei lankstus (tai yra, reikia būti pasiruošusiam keisti planą 

keičiantis asmeniui ir/ ar jo situacijai). Plane turi atsispindėti tikslai, laikas, užduotys, numatyti 

konkretūs intervencijos žingsniai.  

5. Problemos sprendimas. Šio etapo metu imamasi įgyvendinti numatytus tikslus ir 

uždavinius. 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
2
. 

Tokia yra loginė konsultavimo seka, tačiau kartais ši tvarka susipina ir 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. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu individualaus konsultavimo metu iškyla poreikis 

susipažinti su regos negalią turinčio asmens asmeniniais dokumentais (pvz., pažyma apie asmens ir 

jo šeimos narių pajamas) arba šios paslaugos teikimas susijęs su asmeninių dokumentų tvarkymu, 

reikia laikytis konfidencialumo ir diskretiškumo principų (pvz., paaiškinti, kam šių dokumentų 

reikia; asmens dokumentus skaityti lėtai ir aiškiai; neskaityti dokumento tyliai, ir tik po to 

pateikiant jo santrauką ir pan.) 

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 

                                                 
2
 Pagal Gvaldaitė L., Švedaitė B. Socialinio darbo metodai, 2005 ir Socialinis darbas: profesinės veiklos įvadas, 2004. 
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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. 

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 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. 

Pildoma dokumentacija: Individuali socialinio darbuotojo paslaugų teikimo programa (1 

priedas).  

Susiję dokumentai: Kliento socialinės apklausos anketa, Specialistų komandos išvados apie 

kliento darbingumą ir kt. 
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3.1.2. Informavimas 

Tikslas: suteikti asmeniui informaciją apie socialines garantijas bei lengvatas, siekiant 

asmenį įgalinti pasinaudoti savo teisėmis bei socialinėmis garantijomis.  

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Taikoma: asmenims, turintiems regos negalią, 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. 

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: Asmenims su regos negalia labai svarbus informacijos apie socialinias lengvatas ir 

garantijas suteikimas, nes dėl regos negalios ir informacinės aplinkos nepakankamo pritaikymo šie 

asmenys dažnai susiduria su nepakankamu informacijos turėjimu siekiant spręsti iškylančias 

problemas. 

Informavimas – tai reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą, socialines garantijas 

suteikimas. Individualios informavimo paslaugos, asmeniui turinčiam regos 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: 
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 paskatinti savarankiškai spręsti iškilusias socialines 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 regos negalią (silpnaregiams), svarbu, kad 

tekstas būtų atspausdintas kontrastingai, dideliu šriftu, naudojant didesnius nei įprasta tarpus ir 

pan. Neregiams, mokantiems naudotis informacinėmis technologijomis, informaciją galima 

pateikti elektronine dokumentų forma. Siekiant asmenų, turinčių regos negalią, 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.  

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: 

 regos sutrikimo laipsnį (neregiams gali reikti daugiau paslaugų dėl jiems sunkiau 

prieinamos informacijos); 

 asmens išsilavinimą; 

 turimas žinias socialinių problemų sprendimo srityje; 

 suvokimą; 

 patirtį; 

 savarankiškumą; 

 mokėjimą naudotis internetu bei kitomis kompiuterinėmis programomis (pvz., Jaws). 

Organizavimo sąlygos: individualioms socialinio darbuotojo konsultacijoms reikalinga 

atskira patalpa, pageidautina – su gera garso izoliacija, tinkama individualiam pokalbiui. 

Pildomi dokumentai: Socialinio darbuotojo paslaugų teikimo programa (1 priedas).  

Susiję dokumentai: Kliento socialinės apklausos anketa. 
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Priemonės ir įranga: neregiams ir silpnaregiams pritaikytas kompiuteris. 

 

3.2. Socialinė konsultacija grupėje/psichosocialinių įgūdžių lavinimas 

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. 

Taikoma asmenims, turintiems regos negalią, kai: 

 nepakankama asmens socialinė adaptacija dėl įgytos regos negalios; 

 skurdi asmens dabartinė socialinė aplinka; 

 nepakankami psichosocialiniai įgūdžiai, palyginti su pasirinktos profesijos 

reikalavimais (remiamasi palyginimo profiliu) arba psichosocialiniai įgūdžiai žemesni už 

vidutinius (remiamasi sugebėjimų profiliu); 

 keičiasi asmens socialinis statusas, pvz.: pensiono gyventojas rengiasi savarankiškam 

gyvenimui. 

Sprendžiant, ar asmeniui reikalinga socialinės konsultacijos grupėje/ psichosocialinių 

įgūdžių lavinimo paslauga, 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/ psichosocialinių įgūdžių lavinimo poreikį.  

Socialinė konsultacija grupėje / psichosocialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai nepritaikyti 

asmenims: 

 turintiems suvokimo sutrikimų; 

 turintiems žymių kalbėjimo sutrikimų; 

 turintiems priklausomybę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų; 

 sergantiems psichinėmis ligomis; 

 nekalbantiems valstybine lietuvių kalba. 

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/ psichosocialinių 
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įgūdžių lavinimo poreikį. Jei asmeniui reikalingas psichosocialinių įgūdžių lavinimas, jis pildo 

Savęs vertinimo skalę (15 priedas).  

Apibendrinus visus duomenis apie asmens psichosocialinius įgūdžius, užpildoma Išvada 

apie psichosocialinių įgūdžių lavinimo poreikį (16 priedas). Išvadoje atsispindi ne tik bendra 

psichosocialinių įgūdžių stoka, bet ir lavinimo poreikis pagal atskirus psichosocialinių įgūdžių 

modulius ar aktualias temas. Psichosocialinių įgūdžių lavinimas taikomas, 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). 

Kiekvienas užsiėmimas vedamas pagal iš anksto parengtą užsiėmimo planą. Socialinio 

darbuotojo organizuojamų užsiėmimų grupėje plano pavyzdžiai pateikti 24 priede. 

Trukmė: bendra trukmė – 4 - 6 savaitės. Organizuojamas 8-12 užsiėmimų ciklas; 

susitikimų dažnis – 2-3 kartai per savaitę. Užsiėmimo trukmė iki 1,5 valandos. 

Organizavimo sąlygos: dalyvių grupės dydis: 4-8 asmenys. Pastaba. Grupės dydis priklauso 

nuo dalyvių regos negalios sunkumo; dalyvių, kurių regos negalia lengvesnė gali būti daugiau, t.y. 

iki 8 asmenų, kurių negalia sunki – mažiau. Aklų asmenų grupės dydis neturėtų viršyti 4 asmenų, 

arba didesnei dalyvių grupei reikalingas antras grupės vadovas ar pagalbininkas. 

Patalpos turi būti tinkamos 4 - 8 dalyvių grupei sėdėti ratu, kad dalyviai galėtų geriau 

girdėti vienas kitą.  

Pažangos įvertinimas: kiekvienas grupės dalyvis baigiamajame užsiėmime (ar po 

užsiėmimų ciklo) pakartotinai užpildo Savęs vertinimo skalę (15 priedas), kuri atspindi jo 

subjektyvų požiūrį į turimus psichosocialinius įgūdžius. Palyginę pirminio savęs vertinimo 

duomenis su pakartotiniu savęs vertinimu, galime nustatyti pasikeitimus, t.y. pamatuoti pasiektą 

pažangą.   

 

4. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai 

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.  

Specialistai: socialinis darbuotojas. 
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Pildoma dokumentacija: Įrašai profesinės reabilitacijos dienyne. 

 

5. Socialinio darbuotojo užsiėmimų plano korekcija 

Atsižvelgiant į tarpinių įvertinimų rezultatus, individualus socialinių paslaugų teikimo 

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 yra koreguojamas. 

Specialistai: socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas. 

 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas 

Tikslas – įvertinti profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo socialinėmis 

priemonėmis metu asmens pasiektus rezultatus. 

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Galutinis kliento pasiekimų vertinimas atliekamas paslaugos teikimo pabaigoje, siekiant 

įvertinti asmens pasiekimus individualaus plano vykdymo metu. Rezultatai palyginami su tikslais 

ir uždaviniais, pateikiamos išvados. 

Pildomi dokumentai: Profesinės reabilitacijos dienynas, Specialistų komandos išvados apie 

kliento reabilitacijos proceso dinamiką ir pasiekimus. 

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Remiantis asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo socialinio poveikio 

priemonėmis rezultatais, socialinis darbuotojas parengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnių 

veiksmų. Išvados formuojamos pasibaigus profesinių gebėjimų atkūrimui ir / ar naujų išugdymui 

socialinio poveikio priemonėmis komandinio pasitarimo metu. 
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4.2.4. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas darbo imitavimo 

priemonėmis 

4.2.4.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo darbo 

imitavimo priemonėmis algoritmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Nustatytas darbo imitavimo pratybų  poreikis 

 

2. Darbo imitavimo pratybų planavimas IPR programa 
 

Individuali profesinės 

reabilitacijos programa 

 

 

 
Kūno padėtis 

Kūno judėjimas 

Kūno dalių judesiai 

Informacijos priėmimas 

Kompleksinės fizinės savybės 

Darbo organizavimas 

Psichosocialinės savybės 

3.1 Standartizuotos darbo 

imitavimo stotelės 

3.2 Specialiosios darbo 

imitavimo stotelės 

5. Ar reikalinga 

darbo 

imitavimo 

pratybų plano 

korekcija  

3. Darbo imitavimo pratybų vykdymas 

 

Taip 

Ne 

4. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai 

6.  Darbo imitavimo pratybų rezultatų įvertinimas 

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 
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4.2.4.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo darbo 

imitavimo priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Nustatytas darbo imitavimo pratybų poreikis 

Darbo imitavimo paslauga yra teikiama tiems profesinės reabilitacijos programos 

dalyviams, kuriems būtina atkurti funkcinį pajėgumą bei darbo įgūdžius, būtinus atlikti konkretų 

darbą ir/ar įgyti atitinkamą profesiją. Dalyvauti darbo imitavimo pratybose yra pasiunčiami 

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 etapo metu, darbo imitavimo pratybos 

neskiriamos.  

Asmenims, turintiems regos sutrikimų, dažniausiai dėl įgytos negalios nėra galimybės grįžti 

į ankstesnę darbo vietą, todėl šios pratybos ypač svarbios. Jiems aktualiausia ir tikslingiausia 

persikvalifikuoti ir įgyti naujus profesinius įgūdžius. Vienas svarbiausių darbo imitavimo aspektų 

yra tai, kad klientas realizuoja programą, nukreiptą į jo darbo veiklą. 

 

2. Darbo imitavimo pratybų planavimas 

Tikslas – teisingai parinkti ir suplanuoti darbo imitavimo pratybas, atitinkančias kliento 

gebėjimų trūkumą pasirinktai veiklai atlikti, 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. 

Susiję dokumentai: Individuali profesinės reabilitacijos programa.  

Eiga: įvertinus kliento funkcines savybes (funkcinio pajėgumo vertinimo testais) ir darbinę 

veiklą darbo vietoje, nustatomi jo gebėjimai bei profesiniai reikalavimai. Juos tarpusavyje 

palyginus, yra iškeliami darbo imitavimo metodo tikslai ir kartu su klientu sudaromas darbo 

imitavimo pratybų planas, orientuotas į kliento iškeltus individualius tikslus, kuriame nurodomas 

būtinų lavinti funkcijų sąrašas.  

 

3. Darbo imitavimo pratybų vykdymas 
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Tikslas – atkurti ir/ar išugdyti asmens pagrindinius ir profesinius gebėjimus, atsižvelgiant į 

pasirinktą profesiją ar darbinę veiklą ir asmens trūkstamus bendruosius gebėjimus pasirinktai 

veiklai atlikti. 

Specialistai: kineziterapeutas, ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos 

mokytojas. 

Priemonės: standartizuotos darbo stotelės, specialiosios darbo stotelės. 

Eiga: darbo imitavimo pratimai parenkami atsižvelgiant į kliento funkcinio pajėgumo 

vertinimo rezultatus, galimybių 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. 

Darbo imitavimo pratybos atliekamos organizuojant darbo stoteles. Darbo stotelės 

skirstomos į standartizuotąsias ir specialiąsias. Standartizuotosios darbo imitavimo stotelės yra 

įrengtos stacionariai, pritaikytos įvairiems profesiniams gebėjimams/funkcijoms lavinti. Tokių 

stotelių privalumas yra tas, kad kasdien vienu metu jomis gali naudotis daug klientų. 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, gebėjimas organizuoti savo 

darbą, prisitaikymo prie situacijos greitis, ir kitas psichines savybes, galinčias daryti įtaką asmens 

darbo kokybei vėliau, jau mokymosi ir darbo darbovietėje metu. 

Darbo imitavimo pratybų patalpose esančios darbo priemonės (darbo stotelės) yra 

parenkamos atsižvelgiant į paklausiausias darbo rinkoje profesijas. Populiariausios darbo 

priemonės yra statybinės plytos, lentos, cemento arba smėlio maišai, kopėčios ir pan. Prireikus yra 

įrengiamos patalpos „nešvariems“ ir „švariems“ darbams. Pagal poreikį naudojamos taip pat ir 

profesionalios medžiagos bei įrenginiai, jeigu reikia, gali būti naudojamasi ir įmonės, kurioje 

darbuotojas dirbs, įranga bei priemonėmis. 

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 i sužeidimų, ir esant 

skausmui. Saugaus ir ergonomiško darbo technikų moko komandos nariai, dirbantys tuo metu su 

klientu: kineziterapeutas, ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas. 
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3.1 Standartizuotosios darbo stotelės 

Tikslas – organizuoti individualias asmeniui reikalingas ir tinkamas darbo imitavimo 

pratybas, atsižvelgiant į pasirinktą profesiją ar darbinę veiklą ir asmens trūkstamus bendruosius 

gebėjimus pasirinktai veiklai atlikti. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Trukmė: 45 min, pagal poreikį gali trukti iki 90 min. 

Pastaba. Darbo imitavimo pratybų trukmė nėra vienintelis matavimo vienetas. Kartais tiek 

standartizuotose, tiek specializuotose darbo imitavimo pratybose atskaitos tašku gali būti atliktas 

darbas, pvz., A4 formato lapas surinkto teksto nepriklausomai nuo užtrukto laiko ir tai gali būti 

geriau, nei matuojant laiką. 

Dažnumas: pagal poreikį – kasdien, 2-3 kartus per savaitę.  

Pildoma dokumentacija: Darbinės veiklos imitavimo forma. 

Taikoma trūkstant bendrųjų fizinių gebėjimų, išvardytų anksčiau šioje metodikoje.  

Pastaba. Taip pat kompleksiškai lavėja psichosocialinės savybės. 

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. Šiems 

įgūdžiams lavinti naudojamos priemonės iš FPV rinkinio (karutis su svoriais, kopėčios, balkis).  

Kai darbas imituojamas su ergoterapijos priemonėmis, klientas treniruojasi ergoterapijos 

kabinete prižiūrimas ergoterapeuto, kai kuriais atvejais – neįgaliųjų reabilitologo. Čia taip pat 

lavinami pagrindiniai įgūdžiai: plaštakos ir pirštų jėga, sąnarių judrumas, naudojamos 

ergoterapijos kabineto priemonės. Lavinant profesinius įgūdžius, tokius kaip veržlių sukimas ant 

varžtų arba varžtų rūšiavimas per laiko vienetą, naudojamos funkcinio pajėgumo vertinimo 

priemonės. Lavinant įgūdį – varžtų įsukimas į dėžę nematant, naudojamos specialios priemonės 

(dėžė su skylėmis ir varžtai).  

Tam, kad būtų galima tiksliai sukurti standartinę situaciją, būtina atsižvelgti į šiuos 

aspektus: 

 Darbo imitavimo pratybų  tikslas 

Kokios funkcijos, gebėjimai/darbo įgūdžiai čia turės ir galės būti lavinami? 
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Pavyzdžiui: pasikartojanti stambiosios ir smulkiosios motorikos rankų funkcija, pečių funkcija, 

ištvermingumas, išlaikant palenktą ar kitokią liemens padėtį, ištvermė, būtina stovėti ar sėdėti, 

dėmesingumas, susikaupimas, atmintis ir pan. 

 Dizainas/apipavidalinimas 

Išorinis apipavidalinimas, vietos poreikis, saugumas, konstrukcijos stabilumas, tinkamų ir tvirtų 

medžiagų naudojimas, tinkamas naudojamų detalių svoris ir dydis, profesionalūs instrumentai, 

įrankiai ir pan. 

 Medžiagos/priemonės 

Reikalingų medžiagų sąrašas. 

 Matavimo dydžiai 

Kurie veiklos parametrai gali būti išmatuoti? 

Pavyzdžiui: ciklo trukmė arba surūšiuotų, arba apdorotų detalių skaičius per laiko vienetą, klaidų 

kvotos, darbo priemonių išsidėstymas, galimas pasiekti aukštis, judesių amplitudė, pvz., lavinant 

ribotą pečių funkciją. 

 Palyginamieji dydžiai 

Įvairių asmenų grupių rodiklių palyginimas. Palyginamieji duomenys yra surenkami iš 

palyginamųjų grupių (sveikų asmenų arba panašios profesijos tiriamųjų grupės, klientų, kuriems 

yra tam tikri, pvz., nugaros arba rankų pažeidimai, grupė). Palyginamaisiais dydžiais pagal poreikį 

gali būti vidutiniai dydžiai arba procentai. 

 Aiškių, klientams suprantamų instrukcijų pateikimas 

 Sunkumo laipsnio modifikacijos variantai 

Reguliuojami darbo priemonių aukščiai, pvz., darbo vietos paviršiaus aukštis skiriasi nuo 

standartinio (darbas, kai liemuo turi būti labiau palenktas į priekį, arba darbas virš pečių iškeltomis 

rankomis), mažesnių/lengvesnių arba didesnių/sunkesnių detalių parinkimas (smulkiosios ir 

stambiosios motorikos pratybos) ir kita. 

Standartizuotųjų darbo stotelių pavyzdžiai: 

 Rūšiavimo stotelė; 

 Plytų siena; 

 Kėlimo ir nešimo; 

 Stūmimo ir traukimo; 

 Varžtų stovas; 

 Montavimo karuselė; 
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 Vamzdžių sistema ir kt. 

Standartizuotosios darbo stotelės nėra skirtos tik tam tikram darbui atlikti, jas galima 

universaliai pritaikyti pagrindiniams darbo įgūdžiams lavinti. 

 

3.2 Specialiosios darbo stotelės 

Papildomai, atsižvelgiant į poreikius, įrengiamos specialiosios darbo stotelės ir pagal 

galimybes naudojamos darbe įprastos medžiagos bei įrankiai. Tai ypač tinka tiems darbo 

reikalavimams, kuriems standartinės darbo stotelės mažiau pritaikytos. Tokias stoteles galbūt 

atsineš pats klientas arba laikinai jomis leis naudotis darbdavys. Darbo imitavimo pratybų sudėtinė 

dalis yra ir praktinis ergonominių darbo pozų ir technikų apmokymas. Kaip ir terapinėje 

mankštoje, taip ir darbo imitavimo pratybose svarbu atsižvelgti į tinkamą fizinio krūvio dozavimą, 

atitinkamai derinti darbą ir pertraukas bei išlaikyti reikiamą darbo tempą. 

Tikslas – organizuoti individualias asmeniui reikalingas ir tinkamas darbo imitavimo 

pratybas, atsižvelgiant į konkrečią pasirinktą profesiją ar darbinę veiklą ir specifinius asmens 

trūkstamus gebėjimus pasirinktai veiklai. 

Specialistai: profesijos mokytojas. 

Trukmė: 45 min, pagal poreikį gali trukti iki 90 min.  

Dažnumas: pagal poreikį – kasdien, 2-3 kartus per savaitę.  

Pildoma dokumentacija: Darbinės veiklos imitavimo forma. 

Taikoma trūkstant specialiųjų fizinių, išvardytų anksčiau šioje metodikoje.  

Pastaba. Taip pat kompleksiškai lavėja psichosocialinės savybės (dėmesys, atsakingumas, 

kruopštumas, ištvermė, motyvacija ir kt.). 

Specialiųjų darbo imitavimo stotelių pavyzdžiai: 

 Kartoninių dėžių tunelis, kuriame imituojamas realaus pločio bei gylio vėdinimo šachtų 

įrengimas; 

 Piešinio kontūrų susukimas varžtais (naudojant atsuktuvą) į lentą sienoje, ant žemės, 

lubose; 

 Ėjimas siauru suoliuku su svoriais ar be jų, imituojant padavėjo darbą salėje ir kt.; 

 Kompiuterinio plakato maketavimas; 

 Apskaitininko darbo imitavimas; 

 Verslo organizatoriaus veiklos imitavimas ir kt. 

25 priede pateikiami darbo imitavimo pratybų specialiosiose darbo stotelėse pavyzdžiai. 
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Darbo imitavimo pratybos specialiosiose stotelėse yra apribotos dėl specifinių priemonių, 

todėl vienas iš būdų efektyviai šias programas išnaudoti ir gauti priemonių darbui imituoti, yra 

paprašyti kliento ir jo darbdavio suteikti darbo imitavimo priemones programos laikotarpiui ir jas 

grąžinti, kai klientas baigia reabilitacijos programą. Taip būtų galima tiksliau imituoti specifines 

darbo užduotis ir jas atlikti tokiu pačiu tempu ir judesiais, kaip ir realioje darbo aplinkoje. 

Labai efektyvu darbo imitavimą atlikti realioje darbo vietoje, prie kurios pereinama proceso 

metu: galima pradėti reabilitacijos centre, o vėliau vykti kartu su klientu į jo darbo vietą ir ten 

kontroliuoti darbo procesą. Rekomenduojama, kad būtų didelis priemonių, skirtų specifiniams 

kiekvieno kliento poreikiams, pasirinkimas.  

 

4. Reabilitacijos stebėsena/ tarpiniai įvertinimai 

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 užduoties atlikimo pradžioje, pabaigoje ir jo eigoje arba užduoties atlikimą per laiko 

vienetą. Taip pat, jei darbo imitavimo metodas taikomas grupei, paskatai didinti rekomenduojama 

surengti varžybas. Efektyvu, kai klientas pats savarankiškai gali išmatuoti savo darbo rezultatus ir 

kartu su specialistu nusistatyti tikslus kitai savaitei. Vertinimų rezultatai yra įtraukiami į specialiai 

darbo imitavimui parengtą protokolą, kuris įsegamas į kliento bylą. Aiškiai suformuluoti vertinimo 

kriterijai pateikiami kiekvienos darbo stotelės aprašyme. 

 

5. Darbo imitavimo pratybų plano korekcija 

Po reabilitacijos stebėsenos iš gautų rezultatų nusprendžiama, ar klientui tikslinga tęsti 

darbo imitavimo pratybas, ar užbaigti jas ir pradėti profesinį mokymą. Jei vykdymo metu 

sudarytomis pratybomis nepasiektas maksimalus rezultatas dėl konkretaus neatitikimo, programa 

koreguojama ir toliau vykdoma. 

 

6. Darbo imitavimo pratybų rezultatų įvertinimas 

Jei reabilitacijos stebėsenos rezultatus palyginus su tikslais ir uždaviniais darbo imitavimo 

pratybų tęsti nebetikslinga, atliekamas darbo imitavimo pratybų rezultatų galutinis įvertinimas.  

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 
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Remdamasi kliento 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.  
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4.2.5. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas profesinio mokymo 

priemonėmis 

4.2.5.1 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

profesinio mokymo priemonėmis algoritmas 
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4.2.5.2 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

profesinio mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Nustatytas profesinio mokymo paslaugų poreikis 

Profesinio mokymo paslauga yra teikiama tiems regos negalią turintiems neįgaliesiems, 

kurie į profesinės reabilitacijos programą atvyksta siekdami įgyti naują profesinę kvalifikaciją. Ši 

paslauga yra teikiama pasibaigus profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo reabilitacinio, 

psichologinio, socialinio, darbo imitavimo poveikio priemonėmis etapui. Dalyvauti konkrečioje 

profesinio mokymo programoje pasiunčiami asmenys, kurie yra motyvuoti mokytis šios profesijos 

ir, ją įgiję, įsidarbinti, kurių psichosocialiniai profesiniai gebėjimai bei funkcinis pajėgumas 

(fizinės savybės, reikalingos darbui) iš esmės atitinka pasirinktos profesijos bei būsimo darbo 

keliamus reikalavimus asmens profesiniams gebėjimams. Profesinio mokymo paslauga asmenims, 

turintiems sunkią regos negalią yra pradedama teikti tuomet, kai nereginčio arba turinčio labai 

mažą regėjimo likutį asmens orientacijos ir mobilumo įgūdžiai yra išugdyti ir jis gali savarankiškai 

patekti į mokymo patalpas bei jose orientuotis.  

Regos negalią turintys asmenys gali įgyti visas profesijas, kurios atitinka jų profesinius 

gebėjimus, tačiau iki šiol populiariausios tarp regos negalią turinčių asmenų yra tokios kaip – 

darbo kompiuteriu, apskaitininko, baldų apmušėjo, priimamojo darbuotojo, biuro administratoriaus 

ir kt.  

Asmenis, turinčius regos negalią, gali mokyti tik atitinkamos srities pedagogas, kurio ne 

mažesnė kaip vienerių metų darbo patirtis mokant suaugusius, regos negalią turinčius asmenis, 

kurio pakankami darbo su pritaikyta regos negalei įranga bei techninės pagalbos priemonėmis 

įgūdžiai ir žinios, kuris moka dirbti su įgarsinimo programine įranga (akliesiems) bei ekrano 

didinimo (silpnaregiams) programomis.  

Prasidėjus profesinio mokymo programai, profesijos mokytojas naudodamas parengtą 

testą
3
 įvertina būsimo mokinio turimas pasirinktos profesinės kvalifikacijos žinias, įgūdžius bei 

gebėjimus naudotis būtinomis profesinio mokymo metu techninės pagalbos priemonėmis bei 

pritaikyta įranga – pavyzdžiui, ekrano didinimo programa (silpnaregiams), įgarsinimo programine 

įranga (akliesiems), klaviatūra ir pan. Įvertinęs testo rezultatus, profesijos mokytojas vienas ar 

pagal poreikį kartu su kitais specialistais – tiflopedagogu, ergoterapeutu ir kt. nustato profesinio 

                                                 
3
 Kiekvienai mokymo programai parengiamas atskiras testas, leidžiantis tinkamai įvertinti asmens turimas žinias bei 

įgūdžius 
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mokymo programos turinį bei apimtis. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, mokymo programa gali 

būti sutrumpinama.  

 

 

2. Profesinio mokymo paslaugos teikimo planavimas. 

Nustačius programos apimtis yra parengiamas individualus profesinio mokymo planas, 

kuriame turi būti nurodytos planuojamos mokymo temos, teorinių bei praktinių užsiėmimų 

tvarkaraštis, įvardytos kompetencijos, kurias asmuo įgis atitinkamu laikotarpiu. Esant poreikiui, į 

individualų planą papildomai gali būti įtrauktos ir kitos paslaugos, pavyzdžiui – orientacijos ir 

mobilumo, Brailio rašto mokymas (ypač tais atvejais, jei planuojama, jog praktiniai užsiėmimai 

vyks asmeniui nepažįstamoje aplinkoje, pavyzdžiui, pas darbdavį), 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. 

 

3. Profesinio mokymo paslaugos teikimas pagal formalaus ar neformalaus profesinio 

mokymo programas. 

Tikslas – profesinio mokymo priemonėmis atkurti ir/ar išugdyti asmens profesinius 

gebėjimus, kad įgytų profesinę kvalifikaciją.  

Specialistai: profesijos mokytojas; pagal poreikį papildomas paslaugas gali teikti ir kiti 

specialistai (ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, tiflopedagogas 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. 

Pildoma dokumentacija: Profesinės reabilitacijos dienynas, Pažangos ataskaita. 

Asmenų, turinčių regos 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 kvalifikacijų registrą, neformaliojo profesinio mokymo programas - 

į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą ar į Darbo rinkos neformaliojo profesinio 

mokymo programų sąvadą. 
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Profesinio mokymo programos turi būti adaptuotos asmenims, turintiems regos negalią, 

atitikti reikalavimus, keliamus profesinio mokymo programoms, skirtoms regos negalią turintiems 

asmenims. Programų turinys turi atitikti ne tik regos negalią 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.  

 

3.1. 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 regos 

negalią bei skirtingą 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. 

Esant galimybei praktinį mokymą vykdyti įmonėje, būtina, jog: 

 Profesinės reabilitacijos specialistai įvertintų būsimos praktikos atlikimo vietos atitikimą 

specialiesiems asmens poreikiams, t.y. įsitikinti, ar asmeniui, turinčiam regos negalią, pritaikyta 

aplinka, kurioje asmuo atliks praktiką, ar pritaikyta įranga, ar asmuo galės savarankiškai atvykti į 

praktikos atlikimo vietą ir 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. 
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Visos būtinos sąlygos yra aptariamos trišalėje sutartyje, kurią sudaro profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, darbdavys ir asmuo. 

Parengus visus reikiamus dokumentus, parengiamas praktikos atlikimo planas, su kuriuo 

supažindinamas praktikos dalyvis ir darbdavys.  

Profesinės reabilitacijos dalyviams profesinio mokymo paslauga yra teikiama pagal 

individualų profesinio mokymo planą, t.y. kiekvienam asmeniui mokymo medžiaga yra pateikiama 

individualiai. Mokytojas kartu su visa specialistų, teikusių profesinių gebėjimų įvertinimo, 

orientavimo ir konsultavimo bei profesinių gebėjimų atkūrimo paslaugą asmeniui aptaria 

mokymosi procesą bei mokymo metu taikomus metodus, kurie parenkami atsižvelgiant į asmens 

negalios sunkumą (regos likutį), jo turimas žinias bei įgūdžius profesijos srityje, jo motyvaciją bei 

psichosocialinius profesinius gebėjimus bei funkcinį pajėgumą, psichologinę būseną, išsilavinimą, 

darbo patirtį ir kitus svarbius faktorius.  

Asmenų,turinčių regos negalią, mokymo metu taikomi metodai gali būti šie: 

Aiškinimo metodas – 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.. 

Demonstravimo metodas (tinka tik asmenims, turintiems pakankamą regos likutį) – tai 

mokymo metodas, kuris paremtas 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) (netinka asmenims, kurių labai mažas regos likutis) – grafinis, 

vaizdinis medžiagos pateikimas: skaidrės, vaizdo medžiaga, natūralių objektų demonstravimas ir 

pan.  

Audialinės (girdimosios) (ypač tinka asmenims, kurių mažiausias regos likutis, neregiams) 

– tai mokymo medžiagos perteikimas žodžiu, naudojant įrašus, įgarsinimo programinę įrangą, 

ekrano didinimo programinę įrangą ir kt. 

Audiovizualinės (regimosios ir girdimosios) – kompiuterizuotos demonstravimo sistemos 

(multimedija, skaidrės). 

Taktilinės – erdviniai modeliai, realūs gaminiai, detalės ir pan. 
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Pokalbio metodas – jo metu profesijos mokytojas, remdamasis mokinio patyrimu ir 

turimomis žiniomis, klausimais padeda jam suprasti ir išmokti naują arba pakartoti anksčiau 

išmoktą medžiagą.  

Motyvuojamasis pokalbis – 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 tolesnius tikslus koreguojant 

individualų planą.  

Jei mokytojas mato, jog mokinys negali ar nesugeba įsisavinti kurios nors temos ar 

modulio, tuomet gilinamasi toliau į tas temas, kurios asmeniui yra “įveikiamos” ir profesinio 

mokymo pažymėjime yra įvardijama tik ta profesinė kompetencija, kuri buvo įgyta. 

Visos rašytinės instrukcijos ir mokymo medžiaga akliesiems turi būti pateikiama Brailio 

raštu ir/ar naudojant įgarsinimo programinę įrangą akliesiems.   

 

4. ir 6. 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 per įskaitas, o 

baigus visą programą – per egzaminus. Tai atvejais, jei asmens žinios yra įvertintos 

nepatenkinamai – tema, kursas gali būti kartojamas. Jei žinios įvertinamos patenkinamai, gerai, 

labai gerai ir puikiai, toliau tęsiamas asmens 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. 

 

5. 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. 

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 
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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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4.2.6. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas: mokymas skaityti ir 

rašyti Brailio raštu 

4.2.6.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo mokant skaityti ir rašyti 

Brailio raštu algoritmas 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tiflopedagogo paslaugų  teikimo planavimas  

1. Nustatytas poreikis mokytis skaityti ir rašyti Brailio raštu 

ir/ar supažindinti su techninės pagalbos priemonėmis 

 

Taip  

Ne  

Mokymo skaityti 

ir rašyti Brailio 

raštu programa 

Elementorius 

mokyti suaugusius 

apakusis asmenis 

Brailio rašto  

Brailio mašinėlė, 

kt. 

 

IPR programa 

Išvados apie asmens 

darbingumą ir/ar profesinį 

pasirinkimą 

Rekomendacijos dėl tolesnių 

veiksmų 

 

 

5. Ar nustatytas 

poreikis 

supažindinti su 

techninės pagalbos 

priemonėmis 

Psichologas: 

atminties, 

mąstymo 

lavinimas;  

motyvacijos 

skatinimas 

 

 

Ergoterapijos 

specialistas: 

smulkiosios 

motorikos, 

jutiminių 

pojūčių 

lavinimas 

 

 

2. Ar nustatytas 

poreikis mokytis 

skaityti ir rašyti 

Brailio raštu 

 

4.  Mokymo skaityti ir rašyti Brailio raštu užsiėmimų vykdymas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Supažindinimas su Brailio rašto raidėmis, mokymas jas 

užrašyti ir atpažinti 

 

4.2. Supažindinimas su kitomis Brailio rašto raidėmis, 

mokymas jas užrašyti ir atpažinti 

 

4.3. Supažindinimas su Brailio rašto skaičiais ir skyrybos 

ženklais, mokymas juos užrašyti ir atpažinti 

 

4.4. Skaitymo ir rašymo Brailio raštu įtvirtinimas; lentelių, 

diagramų braižymas 

 

Taip  

Ne  

8 10 
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8. Ar 

reikalinga 

plano 

korekcija  

9. Asmens profesinių gebėjimų  pasiekimų 

įvertinimas  

10. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

7. Reabilitacijos eigos stebėsena / tarpiniai 

įvertinimai  

Ne  

Taip  

Specialistų 

komandos 

išvados apie 

asmens prof. 

gebėjimų 

atkūrimo 

rezultatus 

3 5 

6. Supažindinimo su techninėmis pagalbos  

priemonėmis vykdymas  (individualūs 

užsiėmimai): 

6.1. Didinamosios priemonės skaitymui 

 

6.2. Elektroninės  didinimo priemonės skaitymui 

 

6.3. Kompaktinių diskų grotuvas įgarsintoms 

knygoms skaityti 

 
6.4. Kitos techninės pagalbos priemonės 
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4.2.6.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo mokant skaityti ir rašyti 

Brailio raštu tvarkos aprašas 

 

Gebėjimo skaityti ir rašyti Brailio raštu gebėjimų atkūrimo/lavinimo ir/ar naujų išugdymo 

paslauga yra teikiama akliems ar labai mažą regėjimo likutį turintiems asmenims. Tikslinei grupei 

priklausančius asmenis galima suskirstyti į dvi grupes:  

1. Pirmoji grupė - tai aklieji arba tie kurių regėjimo likutis jau neleidžia jiems skaityti 

reginčiųjų raštu pateikiamos rašytinės informacijos - jiems ši paslauga teikiama remiantis mokymo 

skaityti ir rašyti Brailio raštu įgūdžių lavinimo programa.  

2. Antroji grupė - tai silpnaregiai, kuriems  nėra nustatytas poreikis mokytis skaityti ir 

rašyti Brailio raštu, tačiau, atsižvelgiant į jų regėjimo sutrikimą, daugumą šių klientų būtina 

supažindinti ir apmokyti dirbti su techninės pagalbos priemonėmis, pritaikytomis silpnaregiui 

skaityti ar rašyti bei gauti informaciją iš įvairių rašytinių  informacijos šaltinių.  

Paslauga yra teikiama dirbant grupėje bei individualiai. Grupėje gali būti 3-5 asmenys 

turintys regėjimo negalią. Vidutinė paslaugos teikimo trukmė 1-2 mėnesiai. Atkuriant regos 

negalią turinčių asmenų gebėjimus rašyti bei skaityti Brailio raštu bei naudojantis kitomis 

techninės pagalbos priemonėmis, labai svarbu, kad su asmeniu dirbtų visa komanda specialistų 

(ergoterapeutai, kineziterapeutai, psichologai, kt.). Pavyzdžiui, ergoterapeutai, lavindami smulkiąją 

motoriką padeda greičiau lavėti Brailio rašto skaitymo įgūdžiams, psichologas, lavindamas atmintį 

ar mąstymą, skatina teigiamą motyvaciją ir greitesnį savarankiškumo atsiradimą rašymo ir 

skaitymo mokymosi srityje. 

Paslaugą gali teikti tiflopedagogas, turintis ne mažesnę kaip vienerių metų šioje srityje 

darbo patirtį. Supažindinti ir apmokyti dirbti su techninės pagalbos priemonėmis gali ir 

kompiuterio naudojimo profesijos mokytojas, susipažinęs su techninėmis priemonėmis, skirtomis 

regos negalią turintiems asmenims bei mokantis dirbti su „Jaws“ ir kitomis kompiuterinėmis 

programomis, skirtomis akliesiems ir silpnaregiams.  

 

1. Nustatytas poreikis mokytis skaityti ir rašyti Brailio raštu ir / ar susipažinti su 

techninės pagalbos priemonėmis 

Akliems arba turintiems labai mažą regėjimo likutį asmenims yra nustatomas poreikis 

mokytis skaityti ir rašyti Brailio raštu arba juos tik reikia supažindinti su pagalbinėmis techninėmis 
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priemonėmis padedančiomis silpnaregiams ir akliesiems gauti informaciją ir ją perskaityti. 

Aklajam Brailio raštas yra viena iš priemonių perskaityti ir užsirašyti informaciją, skaityti 

periodinę spaudą, mokomąją medžiagą (pavyzdžiui, mokantis profesijos), skaityti grožinę 

literatūrą. 

 

2. Nustatytas poreikis mokytis skaityti ir rašyti Brailio raštu 

Poreikis skaityti ir rašyti Brailio raštu nustatomas visiems akliesiems bei silpnaregiams, 

kuriems gresia apakimas arba jie negali skaityti reginčiųjų raštu, dėl per mažo išlikusio regėjimo 

likučio ir anksčiau nesimokiusiems rašyti ir skaityti Brailio raštu. 

 

3. Tiflopedagogo paslaugų planavimas 

Tiflopedagogas, įvertinęs asmens poreikį mokytis skaityti ir rašyti Brailio raštu, ir 

vadovaudamasis „Mokymo skaityti ir rašyti Brailio raštu programa“, parengia individualų 

mokymo skaityti ir rašyti planą.  

Mokymui skaityti ir rašyti Brailio raštu yra skiriamos 57 valandos.  Gali būti, kad aklasis 

jau šiek tiek moka Brailio raštą arba kažkada jį mokėjo, bet jau seniai jo nenaudoja, nes nėra 

poreikio. Gali būti taip, kad aklasis kažkada rašė naudodamaslentelę ir grifelį, o dabar visiems 

prieinamų Brailio rašto mašinėlių nėra matęs ir jomis rašęs. Tad gali būti, kad jam užteks daug 

mažiau užsiėmimų įtvirtinti savo  gebėjimams šioje srityje.  

 

4. Užsiėmimų mokymui skaityti ir rašyti Brailio raštu vykdymas (užsiėmimai gali vykti 

tiek individualiai tiek grupinių pratybų metu):  

Mokymas  skaityti ir rašyti Brailio raštu yra vykdomas remiantis „Mokymo skaityti ir rašyti 

Brailio raštu programa“. Mokymai paremti principu – nuo lengvesnio prie sudėtingesnio. Tai 

reiškia, kad kita nuo vienos temos prie kitos galima pereiti tik tuomet, kai asmuo gerai įsisavina 

ankstesniąją temą. 

4.1 Supažindinamas su Brailio rašto istorija, Brailio elementoriumi, mechanine Brailio 

rašto rašymo mašinėle. Pirmojo etapo metu klientas supažindinamas su raidėmis A, M, L, O, N ir 

kitomis, mokoma raides užrašyti ir atpažinti bei perskaityti jau parašytas. Mokoma skaityti tekstą 

su žinomomis raidėmis praretintu šriftu. 

4.2 Supažindinamas su likusiomis abėcėlės raidėmis, mokoma jas užrašyti ir atpažinti bei 

perskaityti jau parašytas. Mokoma skaityti tekstą su žinomomis raidėmis praretintu šriftu. 
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4.3 Supažindinamas su skaičiais ir skyrybos ženklais, mokoma juos užrašyti, bei atpažinti 

jau parašytus tekste. 

4.4. Skaitymo ir rašymo Brailio raštu įtvirtinimas. Šiuo laikotarpiu mokoma skaityti 

tekstą, parašytą neišretintu šriftu, braižyti lenteles, diagramas, kt. 

 

5. Nustatytas poreikis susipažinti su techninės pagalbos priemonėmis 

Tiflopedagogas, planuodamas skaitymo ir rašymo įgūdžių mokymo pratybas silpnaregiams, 

parengia planą, kuriame numato šių asmenų supažindinimą su techninės pagalbos priemonėmis, 

kurios gali jiems padėti suprasti rašytinę informaciją ir ją perskaityti ar užsirašyti. Užsiėmimų metu 

silpnaregiai mokomi šiomis priemonėmis naudotis.  Kai kurios priemonės tinka ir akliesiems. 

Asmenų supažindinimo su techninės pagalbos priemonėmis, skirtomis regos negalią 

turintiems asmenims, paslaugos teikimui galėtų būti skiriama 10-30 užsiėmimų po 45-50 minučių. 

Jų metu turi būti suteikiama informacija apie visas šiuo metu Lietuvoje esančias techninės 

pagalbos priemones bei, esant poreikiui, individualiai apmokoma su jomis dirbti.  

 

6.Supažindinimo su techninėmis pagalbos priemonėmis vykdymas 

Techninės pagalbos priemonės skirtos asmenims, turintiems regos negalią, negali visos tikti 

visiems asmenims. Techninių pagalbos priemonių, prieinamų akliesiems ir silpnaregiams, yra labai 

daug. Kai kurie asmenys, turintys regėjimo negalią, žino apie jas ir naudojasi jomis, kad 

palengvintų savo gyvenimą, bet yra tokių priemonių, kurios jiems dar nežinomos. Tad, tikslingai 

suplanavu,s reikia supažindinti asmenį su visomis techninės pagalbos priemonėmis ir su tvarka, 

veikiančia šiuo metu Lietuvoje, kaip asmuo gali jas įsigyti. Techninės pagalbos priemonių regos 

negalią turintiems asmenims yra  nemažai. Jos skirstomos pagal tai, kur asmuo gali jomis naudotis. 

Yra tokios priemonės kaip baltoji lazdelė, kalbantis ar brailio laikrodis. Šios priemonės reikalingos 

dirbančiam ar ieškančiam darbo asmeniui, turinčiam regėjimo negalią, bet yra tokių priemonių, 

kurios gali tikslingai jiems padėti būtent mokantis profesijos, tai yra skaityti informaciją  ir ją  

užsirašyti. Dažniausiai viena labai gera priemonė nebūtinai tiks ir kitam panašų regėjimo likutį 

turinčiam asmeniui. Reikia labai individualiai tas priemones parinkti ir pritaikyti. Žinoma, yra ir 

tokių priemonių, kaip kompaktinių diskų grotuvas, skirtas skaityti knygas, diktofonas ir kt., kurios 

tinka daugeliui asmenų, turinčių regėjimo negalią. Tų priemonių skyrimo/ įsigijimo  neįgaliesiems 

tvarka taip pat skiriasi. Todėl pradinio pokalbio, įvertinimo etapo metu,  būtina surinkti kuo 

daugiau informacijos apie tai, ką asmuo jau žino, kuo naudojasi, ir padėti jam išsiaiškinti, kas dar 
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galėtų jam padėti. Profesinių gebėjimų  atkūrimo laikotarpiu reikia supažindinti ir išmokyti 

naudotis su kuo daugiau asmeniui tinkamų techninės pagalbos priemonių ir padėti jam jas įsigyti 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centre. Nebūtina reabilitacijos centre turėti visų techninės 

pagalbos priemonių pavyzdžių, nes jų yra daugybė. Pirminį  supažindinimą su techninės pagalbos 

priemonėmis galima atlikti vietoje pokalbiometu supažindinant su priemonėmis, kurias turi 

reabilitacijos centras arba atvykę kiti neįgalieji. Tai gali būti – kalbantys ir Brailio laikrodžiai, 

didinamieji stiklai, mechaninės Brailio mašinėlės, kompaktinių diskų grotuvai, diktofonai, ilgio 

matuokliai ir kita turima vietoje technika. Tiflopedagogas pagal katalogą supažindina asmenis, 

turinčius regos negalią, ir su kitomis priemonėmis, esant būtinybei galima nueiti ekskursijon į 

techninės pagalbos aprūpinimo centrą ar pas pardavėjus ( pvz. ,UAB „Biomedika“)  tų priemonių 

apžiūrėti ir su jomis susipažinti, arba pasikviesti tiekėjus, kad supažindintų neįgaliuosius su šiuo 

metu Lietuvoje turimomis regos techninės pagalbos priemonėmis. 

 

6.1. Didinamosios priemonės skaitymui 

Didinamosios priemonės skaitymui yra įvairūs didinamieji stiklai ( be apšvietimo, su 

apšvietimo įrenginiu ir staliniai su apšvietimo įrenginiu) bei binokliniai akiniai. Jie skiriami 

padidinti skaitomą tekstą, kad būtų galima lengviau jį perskaityti. Didinamieji stiklai turi būti 

pritaikomi individualiai pagal regos sutrikimo laipsnį ir akių ligą. Kadangi tų stiklų yra daug ir 

įvairių, tikslinga būtų nuvykti į artimiausią techninės pagalbos priemonėmis aprūpinantį centrą 

arba pas šių priemonių Lietuvoje pardavėjus ir vietoje padėti regos negalią turinčiam asmeniui tas 

priemones, jam tinkančias, surasti ir padėti sutvarkyti dokumentus įsigyjant.  

 

6.2. Elektroninės didinimo priemonės 

Jei išsiaiškinama , kad didinamieji stiklai nepadeda geriau matyti skaitomo teksto, galima 

bandyti elektronines didinimo priemones. Jų taip pat yra daug – ir nešiojamų ir stacionarių, ir 

skirtingai veikiančių. Vienos jų tik didina, kitos gali pakeisti teksto raidžių spalvą, teksto kontrastą. 

Čia taip pat būtina parinkti priemonę individualiai regos negalią turinčiam asmeniui. Tvarka tokia 

pati kaip ir supažindinant su paprastais didinamaisiais stiklais. 

 

6.3. Kompaktinių diskų  grotuvas įgarsintoms knygoms skaityti 

Kompaktinių diskų grotuvai - nešiojami arba stacionarūs grotuvai skirti DAISY, Mp3 

formato knygoms ar muzikai klausyti. Grotuvo funkcijos priklauso nuo pasirinkto modelio. Šie 
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grotuvai tinka visiems akliesiems ir silpnaregiams, kurie negali skaityti reginčiųjų raštu parašyto 

teksto. Grotuvas tiesiog įgarsina skaitomą knygą, įrašytą į CD ar mp3 formatą. Šie prietaisai gali 

netikti išskirtinai tik tiems asmenims, kurie turi kitų sutrikimų ( pavyzdžiui, yra labai sutrikusi 

klausa). 

 

6.4. Kitos techninės pagalbos priemonės. 

Kitos techninės pagalbos priemonės galinčios padėti mokytis įgyjant profesiją ar dirbant 

tam tikrą darbą: diktofonai, nešiojami elektroniniai užrašymo įtaisai, Brailio raštu pažymėti ilgio 

matuokliai, kalbantys ilgio matuokliai, kalbantys spalvų detektoriai, specialiai akliesiems 

pritaikytos adatos, kalbantys skaičiuotuvai,  kompiuterinė programinė įranga (pvz. „Jaws“ 

programa ir kt.) ir padidinto šrifto klaviatūra skirta silpnaregiams ir/ar akliesiems.  

 

7. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai 

Vykstant paslaugos teikimui būtina atlikti paslaugos teikimo stebėseną ir atlikti tarpinį 

paslaugos teikimo kokybės vertinimą, kurio metu būtina išsiaiškinti, kaip sekasi klientui mokytis 

rašyti ir skaityti Brailio raštu ir, esant poreikiui, koreguoti planą. Gali atsitikti taip, kad asmuo 

nesugeba atpažinti smulkių Brailio rašto taškelių dėl mažo lytos išlavinimo, o gali būti, kad jis 

negali apčiuopti tų taškelių dėl somatinių ligų (tai būdinga cukraligės ir kt. sutrikimų  atveju). 

Tuomet galimi du variantai – asmeniui, pasitarus su specialistais, skiriama daugiau ergoterapijos 

užsiėmimų, skiriama daugiau užsiėmimų atminčiai lavinti arba pasiūloma daugiau skirti laiko 

Brailio raštui mokytis laisvalaikiu (vakarais).  

 

8. Individualaus plano korekcija 

Gali būti ir taip, kad prieinama prie išvados, kad asmeniui nepavyks išmokti gerai skaityti 

Brailio raštu parašyto teksto, tada jis tiesiog supažindinamas su raidėmis ir skaičiais, neturint tikslo 

gerai išmokytiti skaityti. Reikalui esant, jei aklajam gerai sekasi, bet matome, kad tik neišlavėję jo 

lytėjimo gebėjimai, galima skirti papildomų pratybų vien lytėjimui lavinti. Tą gali daryti 

tiflopedagogas ir / ar ergoterapeutas. Arba galima tiesiog kartoti jau praeitas temas ir vėl tęsti 

užsiėmimus toliau. 

 

9. Asmens profesinių gebėjimų pasiekimų įvertinimas  
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Paslaugos teikimo pabaigoje būtinas asmens gebėjimų įvertinimas ir, esant teigiamiems 

rezultatams, asmuo pasiunčiamas gauti kitas profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo 

paslaugas. 

 

10. Išvadų ir rekomendacijų parengimas  

Pasibaigus numatytam laikui būtina aptarti su klientu, kaip jam sekasi, paskatinti jį skaityti 

knygas Brailio raštu  ( jei išmoko skaityti), kad įtvirtintų ir nepamirštų jau įgytų įgūdžių. Pasitarus 

su klientu ir kitais specialistais paskatinti jį  mokytis skaityti ir rašyti Brailio raštu savarankiškai.  

Būtina priminti asmeniui, turinčiam regėjimo negalią, kad aprūpinimas techninėmis pagalbos 

priemonėmis ir jų asortimentas gali kisti ir  dėl to būtina domėtis naujovėmis bei jomis naudotis. 
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4.2.6.3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas 

fizioterapijos ir kitomis poveikio priemonėmis 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos etapu asmenims, turintiems 

regos negalią, gali iškilti poreikis atkurti ar išugdyti naujus gebėjimus fizioterapijos ar kitomis 

poveikio priemonėmis. FMR gydytojui nustačius šių paslaugų poreikį, paslaugas teikia tos srities 

specialistai pagal kompetenciją atsižvelgiant į regos negalią turinčio asmens situaciją, negalios 

pobūdį ir sunkumą. 

 

4.2.7. Tarpiniai vertinimai ir galutinis profesinių gebėjimų įvertinimas, išvados bei 

rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo paslaugos kokybė, veiksmingumas bei 

efektyvumas nulemia asmens darbingumo atkūrimo efektyvumą, todėl nepaprastai svarbu ne tik 

tiksliai ir tinkamai numatyti individualius kiekvieno dalyvio būtinus pasiekti tikslus ir uždavinius 

teikiant visą paslaugą, bet ir kiekvienos atskiros šios paslaugos sudėtinės dalies tikslus ir 

uždavinius ir numatyti terminus pasiektiems rezultatams pamatuoti.  

Kaskart įvertinus kiekvieno asmens pasiektus rezultatus, specialistų komanda parengia 

išvadas bei rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų. Pasibaigus profesinių gebėjimų atkūrimo ar 

naujų išugdymo paslaugai ir specialistams įvertinus pasiektus rezultatus, yra rengiamos išvados ir 

rekomendacijos dėl: 

 Asmens galimybių dirbti konkretų darbą 

 Dėl darbo pobūdžio ir sąlygų 

 Dėl darbo laiko 

 Dėl darbo vietos pritaikymo 

 ir kt. 

Su išvadomis ir rekomendacijomis supažindinamas asmuo, kuriam pateikiamas vienas šio 

dokumento egzempliorius.  

Asmuo siunčiamas dalyvauti „Pagalbos įsidarbinant“ programoje.  
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5. Reikalavimai profesinio mokymo programoms 

Profesinio mokymo paslaugos asmenims, turintiems regos negalią, teikiamos pagal darbo 

rinkos formaliojo ir/ar neformaliojo profesinio mokymo programas (toliau – Programa), 

įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka į Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo 

sistemą (AIKOS) – formaliojo profesinio mokymo programas, įregitruotas į  Studijų, mokymo 

programų ir kvalifikacijų registrą, neformaliojo profesinio mokymo programas, įregistruotas 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, kad ji skirta regos negalią turintiems asmenims, 

pateikiams 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.  

Rengiant programą regos negalią turintiems asmenims, ji turi būti pritaikyta prie šios 

negalios pobūdžio ir funkcijų sutrikimų ir atitikti šiuos reikalavimus: 

1. Programos turinys 

Programos turinys turi būti suskirstytas moduliais, užtikrinančiais individualius skirtingą 

negalios pobūdį ir funkcijų sutrikimus turinčių asmenų poreikius. Kiekvienas modulis turi būti 

aprašytas, nurodant jo tikslus, mokomuosius dalykus, įgyjamą kompetenciją ir pan. Programos 

turinį sudarantys moduliai turi būti parengti ir išdėstyti eilės tvarka pagal sudėtingumo lygį, 

laikantis principo – nuo lengviausio iki sunkiausio. Vienas ar keli moduliai, užtikrinantys bendrųjų 

žinių bei įgūdžių įgijimą, turi būti privalomi šių žinių bei įgūdžių neturintiems asmenims, kiti 

moduliai parenkami atsižvelgiant į kiekvieno asmens turimas profesines žinias ir profesinius 

gebėjimus.   

Atsižvelgiant į besimokančiųjų 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.  

2. Profesinio mokymo proceso organizavimas 

Šioje dalyje pateikiamas profesinio mokymo organizavimas, profesiniam mokymui skirtų 

valandų per dieną skaičius, atsižvelgiant į regos negalios pobūdį ir funkcijų sutrikimus, 

besimokančiojo poreikius ir galimybes. Taip pat šioje dalyje nurodoma, kiek laiko yra skiriama 

teoriniam ir praktiniam darbui, darbui su mokytoju bei savarankiškai ir pan. Mokymo procesas taip 
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pat organizuojamas atsižvelgiant į regos negalios pobūdį ir funkcijų sutrikimus, asmens turimus 

psichosocialinius, fizinius gebėjimus, poreikius ir galimybes, parenkami negalios pobūdį ir 

funkcijų sutrikimus atitinkantys mokymo metodai ir priemonės. 

3. Profesinio mokymo personalas 

Šioje dalyje nurodomi specialistai, teikiantys profesinio mokymo paslaugas regos negalią 

turintiems asmenims, atsižvelgiant į šios negalios pobūdį ir funkcijų sutrikimus. Taip pat 

pateikiami pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai, reikalingos kompetencijos ir gebėjimai, 

kuriuos privalo turėti paslaugas teikiantys specialistai, siekiant užtikrinti tinkamų ir kokybiškų 

paslaugų teikimą. Personalo struktūra  turi  būti  tokia, kad  užtikrintų  įstaigoje teikiamą profesinio 

mokymo veiklą, šių paslaugų teikimo efektyvumą bei kokybę ir paslaugas gaunančių asmenų bei 

darbuotojų saugumą. Personalas turi mokėti naudoti įrangą ir priemones, pritaikytas pagal 

besimokančiojo asmens  negalios pobūdį ir funkcijų sutrikimus, poreikį ir galimybes. 

4. Įranga ir priemonės 

Programoje turi būti pateiktas būtinos įrangos, užtikrinančios tinkamą programos teorinių 

bei praktinių žinių įsisavinimą bei pakankamą praktinių įgūdžių įgijimą. Įranga turi būti pritaikyta 

specifiniams regos negalią turinčių asmenų poreikiams pagal negalios pobūdį ir sudėtingumą. 

Kompiuterio vartojimo mokymo ar kitoje mokymo programoje, kurioje yra numatyta 

kompiuterio vartojimo įgūdžių mokymas, pateiktas būtinos mokymui įrangos sąrašas turi apimti 

šias pagrindines priemones: 

1. Kompiuteris su monitorium ir specialia įgarsinimo programa bei kalbos sintezatoriumi 

(neregiams). Labiausiai paplitusi yra „JAWS for Windows“ programa, naudojama kartu su kalbos 

sintezatoriumi.   

2. Kompiuteris su monitorium ir specialia padidinimo programa „MAGic“(silpnaregiams). 

3. "Windows XP" ar pažangesnė operacinė sistema 

4. "Microsoft Office XP" ar pažangesnė sistema 

5. Garso kolonėlės  

6. Ausinės 

7. Brailio spausdintuvas ir kt. 

5. Mokymo metodai. 

Šioje dalyje fiksuojami mokymo ir mokymosi metodai, metodikos, naudojamos 

profesiniams ir psichosocialiniams gebėjimams lavinti profesinio mokymo metu, skirtos užtikrinti 

kokybišką ir efektyvų profesinio mokymo paslaugų regos negalią turintiems asmenims teikimą.  
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6. Aplinka. 

Aplinkos pritaikymo dalyje pateikiamas profesinio mokymo patalpų pritaikymo akliesiems ir 

silpnaregiams reikalavimai, apimantys darbo aplinkos veiksnių (darbo/mokymosi vietos, daiktų 

išdėstymo, reikalingo apšvietimo, triukšmo ir kt.) aprašymą. Įstaigos, kuriose teikiamos profesinio 

mokymo paslaugos, turi būti įsteigtos patalpose, atitinkančiose technines, sanitarines-higienines, 

darbų ir gaisrinės saugos, darbuotojų saugos bei sveikatos reikalavimus atitinkančias normas. 

Įstaigų patalpos ir aplinka turi būti saugi, įrengta bei pritaikyta žmonėms, turintiems regos negalią. 

Tinkamas aplinkos pritaikymas regos negalią turintiems asmenims privalo užtikrinti saugų darbą, o 

kilus pavojui – tinkamą signalizavimą / informavimą apie iškilusį pavojų ir saugų pasišalinimą iš 

darbo vietos.  
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6. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugą teikiantys 

specialistai 

 

Asmenų, turinčių regos negalią, profesinių gebėjimų įvertinimą atlieka šių specialistų 

komanda: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, tiflopedagogas, psichologas, socialinis 

darbuotojas, profesijos mokytojai, ergoterapeutas, kineziterapeutas, logoterapeutas, atvejo 

vadybininkas.  

 Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas  

Reikalavimai FMR gydytojui: 

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 regos 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 regos 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 asmeniui stebėseną;  

4. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

396 

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

 Tiflopedagogas (orientacijos ir mobilumo gebėjimų/įgūdžių įvertinimo ir lavinimo 

specialistas)  

Reikalavimai tiflopedagogui: 

1. Turėti aukštąjį išsilavinimą ir tiflopedagogo profesinę kvalifikaciją bei būti 

išklausiusiam Aklųjų ir silpnaregių orientacijos ir mobilumo kursus. 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. asmenų, turinčių regėjimo negalią, specialiuosius ugdymo poreikius, kylančius dėl 

sutrikusio regėjimo funkcijų, kitų vystymosi sutrikimų ir/ ar lydinčių ligų ir gebėti juos tinkamai 

įvertinti; 

2.2. regos negalią turinčių asmenų profesinės reabilitacijos ypatumus; 

2.3. asmenų su regos negalia psichologinius ypatumus; 

2.4. tiflopedagogikos ir tiflotechnikos naujoves, naujausias ir pažangiausias regos negalią 

kompensuojančias technines priemones; 

2.5. Brailio rašto įgūdžių vertinimo bei lavinimo metodus; 

2.6. asmens orientacijos ir mobilumo vertinimo ir lavinimo metodus bei metodikas 

teikiant profesinių gebėjimų vertinimo ir atkūrimo paslaugas asmenims, turintiems regos negalią. 

 

Tiflopedagogo funkcijos: 

1. Numatyti, planuoti ir organizuoti tiflopedagogo užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir asmens individualius poreikius, ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

2. Lavinti asmens, turinčio regos negalią, orientaciją erdvėje ir mobilumo įgūdžius bei  

atkurti trūkstamus gebėjimus; 

3. Lavinti kompensacinių technikos priemonių naudojimo kasdienėje bei darbinėje 

veikloje įgūdžius  bei atkurti trūkstamus gebėjimus; 

4. Lavinti/mokyti skaitymo, rašymo Brailio raštu įgūdžius; 

5. Lavinti ir  atkurti praktinius gyvenimo įgūdžius; 

6. Lavinti ir  atkurti asmens komunikacijos ir socialinius įgūdžius; 

7. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

8. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens 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. 
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 Kineziterapeutas 

Reikalavimai kineziterapeutui: 

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 regos negalią, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

2.2. regos negalią turinčių asmenų kineziterapijos principus; 

2.3. skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių asmenų 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 regos negalią, funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų 

darbui atlikti) atkūrimo ir lavinimo kineziterapijos priemonėmis principus; 

2.8. individualaus ir grupinio darbo su įstaigos 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 tolimesnių 

veiksmų rengimo procedūrą. 

 

Kineziterapeuto funkcijos: 

1. Pagal individualius asmens 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 kineziterapeuto paslaugų teikimo asmeniui stebėseną; 

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 reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo 

kompetenciją rengti išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 
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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; 

 

 Socialinis darbuotojas  

Reikalavimai socialiniam darbuotojui: 

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). 

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. socialinio darbo su regos 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 asmens 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. 
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 Psichologas 

Reikalavimai psichologui:  

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  regos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į 

negalios pobūdį ir sunkumą; 

2.5. 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. 

 

 Logoterapeutas 
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Reikalavimai logoterapeutui:  

1. Būti baigus aukštojoje mokykloje universitetinių edukologijos studijų krypties 

specialiojo pedagogo su logoterapeuto specializacija studijų programą. 

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

2.2. darbo su neįgaliaisiais specifiką atsižvelgiant į įstaigos klientų negalios pobūdį, 

kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimus; 

2.3. kalbėjimo, kalbos, balso ir komunikacijos sutrikimų klasifikaciją, sutrikimų 

vertinimo ir jų įveikimo būdus; 

2.4. asmens, turinčio   negalią ar jo artimųjų konsultavimo principus kalbėjimo, kalbos, 

balso, rijimo ar komunikacijos sutrikimo atvejais; 

2.5. kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų įveikimo ar sušvelninimo metodus; 

2.6. efektyvius logoterapinio darbo būdus ir metodus pagal individualias neįgaliųjų 

galimybes, skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą; 

2.7. logoterapinius profesinių gebėjimų įvertinimo ir atkūrimo metodus; 

2.8. individualaus darbo su klientais principus, metodus, atsižvelgiant į individualias 

neįgaliųjų galimybes, skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą; 

 

Logoterapeuto  funkcijos: 

1. Padėti asmeniui įveikti arba sušvelninti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus 

(kalbėjimo, kalbėjimo tempo, balso, kalbos, rašymo, skaitymo ir įvairius kitus komunikacijos 

sutrikimus); 

2. Numyti, planuoti ir organizuoti logoterapinius užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos 

tikslus, asmens individualius poreikius ir, atsižvelgiant į negalios pobūdį, taikyti tinkamus 

metodus; 

3. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus; 

4. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 Profesijos mokytojas  

Reikalavimai profesijos mokytojui:  

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

srities aukštąjį/ aukštesnįjį išsilavinimą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
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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 regos ir kitas negalias, praktinių profesinių gebėjimų ir darbinių 

įgūdžių lavinimo principus ir metodus; 

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

principus ir metodus atsižvelgiant į regos sutrikimo pobūdį ir sunkumą; 

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

specifiką (pvz., įgarsinimo programa Jaws, Brailio eilutė); 

2.6. darbų saugos reikalavimus dirbant su regos 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. Vykyti 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 tolimesnių veiksmų; 

5. Numatyti, planuoti ir organizuoti profesijos mokytojo užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir asmens individualius poreikius ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

6. Atlikti profesijos mokytojo paslaugų teikimo asmeniui stebėseną; 

7. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 Ergoterapeutas  

Reikalavimai ergoterapeutui: 
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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. regos ir kitas negalias turinčių asmenų ergoterapijos specifiką ir principus;  

2.2. ergoterapinio poveikio priemones, reikalingas asmens 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 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 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 tolimesnių 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; 
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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. 

 

 Atvejo vadybininkas 

Reikalavimai atvejo vadybininkui: 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą.  

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. individualaus darbo su regos 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; 

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. 
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7. Taikomi metodai ir priemonės 

Asmenų, turinčių regos negalią, profesinių gebėjimams atkurti ir / ar naujiems gebėjimams 

išugdyti taikomi įvairūs standartizuoti ir nestandartizuoti metodai, metodikos, technikos bei 

priemonės. Paslaugų teikimo metodai ir priemonės yra parenkamos profesinės reabilitacijos 

specialistų komandos, atsižvelgiant į neįgalaus asmens individualius poreikius, negalios pobūdį bei 

sunkumą, profesijos/darbo vietos keliamus reikalavimus ir kitus aspektus.  

Asmenų, turinčių regos negalią, profesiniams gebėjimams atkurti taikomi šie metodai, 

metodikos ir priemonės:  

- Profesinių gebėjimų įvertinimo ir lavinimo programa asmenims, turintiems regos 

negalią – parengta ir įdiegta Valakupių reabilitacijos centro specialistų bendradarbiaujant su 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistais tiflopedagogais. Programa skirta aklųjų 

ir silpnaregių orientacijos ir mobilumo įgūdžių, skaitymo ir rašymo Brailio raštu gebėjimams, 

kasdieninio gyvenimo įgūdžiams, kompiuteriniam raštingumui ir kitoms savybėms / gebėjimams 

įvertinti ir lavinti. 

- Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimo metodai: 

Kompiuterinė kognityvinių gebėjimų įvertinimo ir lavinimo programa, pvz.: – 

neuropsichologinis kognityvinių įgūdžių įvertinimo ir lavinimo metodas skirtas asmenų, kuriems 

yra organinių smegenų pažeidimų, reabilitacijai. Metodas apima 64 įvertinimo ir pratybų 

programas, kurias naudojant įvertinamos ir lavinamos savybės: reakcija, budrumas, atmintis, 

koncentracija, kalba, intelektas, profesijos įgūdžiai, patirtis ir kt. 

Eklektinė (mišri) relaksacinė technika – tai atsipalaidavimo technika, jungianti kelių 

relaksacinių technikų elementus. 

Standartizuotas psichosocialinių savybių įvertinimo bei dokumentavimo priemonių 

rinkinys, kurį sudaro 14 darbinių užduočių skirtų įvertinti 29 psichosocialinius gebėjimus, 

pateiktus MELBA metodikoje. 

Standartizuota psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo ir  dokumentavimo 

metodika, skirta profesinės reabilitacijos ir integracijos specialistams, dirbantiems su neįgaliaisiais. 

Šioje metodikoje yra pateikti 29 kertinių asmens profesinių psichosocialinių gebėjimų įvertinimo 

principai.  

Motyvuojamasis pokalbis – į klientą orientuotas, direktyvus metodas, kai vidinė motyvacija 

keisti elgesį didinama, tyrinėjant ir išsklaidant ambivalentiškumą (Miller, Rollnick, 2002). 
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Taikomoji relaksacija – tai atsipalaidavimo technika, padedanti pasiekti atsipalaidavimo 

būseną per vis trumpesnį laiką bei išlaikyti ją kasdienės veiklos metu bei stresą sukeliančiomis 

aplinkybėmis. 

Relaksacijos metodas – tai fizinės/fiziologinės ir/arba psichinės/emocinės įtampos 

sumažinimas, pasiekiamas naudojant specialias koncentruoto atsipalaidavimo technikas. 

Progresyvinė raumenų relaksacija – tai atsipalaidavimo technika, pagrįsta raumenų 

atpalaidavimu kontrasto principu, kai laipsniškai įtempiamos ir atpalaiduojamos pagrindinės 

raumenų grupės. 

Autogeninė treniruotė – tai savitaiga bei tikslingų vaizdinių kūrimu paremta 

atsipalaidavimo technika. 

Psichologinis konsultavimas – tai tikslingas bendravimas tarp asmens ir psichologo, kurio 

metu taikomos psichologinės procedūros ir technikos, siekiant padėti asmeniui išmokti spręsti 

problemas,  įveikti emocinio bei tarpasmeninio pobūdžio sunkumus, mažinti simptomus, gerinti 

psichoemocinę savijautą.  

- Asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) atkūrimo metodai: 

Funkcinio pajėgumo vertinimo testas – standartizuota funkcinio pajėgumo įvertinimo 

metodika. Šį vertinimo instrumentą sudaro standartizuoti testai ir įranga, skirta 29 asmens 

funkcinėms savybėms įvertinti. Naudojant šias priemones vertinamos tokios pagrindinės savybės, 

reikalingos konkrečiam darbui atlikti: sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas, gulėjimas ėjimas, galvos 

judesiai, kėlimas, nešimas ir t.t. 

IMBA – standartizuota asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų ir funkcinio pajėgumo 

įvertinimo dokumentavimo metodika. Pagal šią metodiką vertinama iki 50 savybių, kurios 

priklauso šioms savybių grupėms: kūno padėtis, kūno judėjimas, kūno dalių judesiai, informacijos 

priėmimo gebėjimai, kompleksinės fizinės savybės, aplinkos poveikis, darbo sauga, darbo 

organizavimas. 

- Kitų asmens savybių / gebėjimų atkūrimo metodai: 

Darbo imitavimas – terapijos metodas, kai asmuo mokomas sudėtinių judesių, atkartojančių 

realų darbo procesą kuo artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje, siekiant atkurti ir/ar lavinti 

asmens profesinius gebėjimus bei darbo įgūdžius.  

Hamet2 – bazinių profesinės kompetencijos savybių vertinimo, lavinimo ir profesinio 

orientavimo metodika, sudaryta iš 4 pagrindinių modulių. Naudojant modulius gali būti įvertinami 

ir lavinami asmens baziniai, profesiniai gebėjimai, socialinės savybės.  
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8. Naudojama įranga 

 

Asmenims, turintiems regos negalią, naudojama specifinė įranga ir priemonės, būtinos 

kokybiškai teikti sutrikusios regos asmenims profesinių gebėjimų atkūrimo ir naujų išugdymo 

paslaugas . Įrangos kiekis turi užtikrinti asmenų, dalyvaujančių profesinės reabilitacijos 

programoje, individualių poreikių tenkinimą. 

- Kompiuterinė įranga su specialia programine įranga, tokia kaip ekrano įgarsinimo, ekrano 

didinimo programos, ir kt. paplitusios Lietuvoje: speciali įgarsinimo sistema - „JAWS for 

Windows programa“, naudojama kartu su kalbos sintezatoriumi „WinTalker Voice“; padidinimo 

programa „MAGic“, kuria kompiuterinis tekstas gali būti padidintas, keičiama teksto / fono spalva, 

raidžių dydis. 

- Brailio spausdintuvas. 

- Šviestuvai papildomai apšviesti darbo vietą (pvz., stalinės lempos). 

- Brailio rašymo mašinėlė ir specialus popierius.  

- Didinamieji stiklai (lupos). Naudodamas įvairius didinamuosius stiklus, pritaikytus 

individualiai, regėjimo negalią turintis klientas gali perskaityti jam pateiktą informaciją. 

Didinamieji stiklai gali būti be apšvietimo arba su apšvietimu. 

- Elektroninės didinimo priemonių sistemos, susidedančios iš ekrano arba kompiuterio 

monitoriaus ir platformos, ant kurios padedama skaitymo medžiaga.  

- Skaitmeninių knygų leistuvas (MP3 arba Daisy formato) - grotuvas, įgarsintų knygoms 

skaityti. 

- Diktofonas – tai įrašymo įrenginys, kurį naudojant įrašus galima išklausyti per ausines arba 

perkėlus informaciją į kompiuterį.  

- Įvairių daiktų ženklinimo Brailio raštu arba įgarsinimo būdu priemonė akliesiems. 

- Funkcinio pajėgumo vertinimo įranga (žr. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

metodikos asmenims su regos negalia I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimas“). 

- Profesinio mokymo klasių įranga teoriniam mokymui: kompiuterinė įranga, 

demonstravimo įranga ir kt. 

- Profesinio mokymo klasių įranga praktiniam mokymui, kurią reglamentuoja teisės aktų 

numatyta tvarka patvirtintos profesinio mokymo programos, bei mokymų klasių aplinka turi būti 

pritaikyta asmenims, turintiems regos negalią (žr. 9 skyrių). 
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- Darbo imitavimo įranga - konkretaus darbo / profesijos įrankiai, įranga, medžiagos, 

patalpos arba reabilitacijos įrankiai ir įranga, skirti imituoti darbinę veiklą. 
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9. Aplinkos pritaikymas 

  

„Netinkamai tvarkoma ar nepritaikyta fizinė aplinka neįgaliam žmogui ne tik sukelia 

papildomų sunkumų, bet gali tapti pavojinga. Žmogus gali patirti įvairių traumų, o kartais iškyla 

net tiesioginis pavojus gyvybei.“ [13]. 

„Pritaikyti regėjimo negalią turintiems žmonėms fizinę aplinką yra ne tik humaniška, bet 

ir ekonomiškai naudinga. Saugi, tinkamai suprojektuota fizinė aplinka yra viena svarbiausių 

neregių savarankiškumo, ekonominio pajėgumo sąlygų. Savarankiškas neregys atpalaiduoja 

reginčius žmones nuo būtinybės jį nuolat lydėti ar kiekviename žingsnyje jam padėti.“ [13]. 

Kalbant apie aplinkos pritaikymą regėjimo negalią turintiems klientams reikia atkreipti 

dėmesį į tokius reikalavimus kaip:  

 Apšvietimas; 

 Spalvų kontrastai, reljefiniai paviršiai; 

 Daiktų išdėstymas; 

 Darbo, mokymo(si) vieta; 

 Laiptinės, laiptai; 

 Durys, įėjimas į pastatą; stiklinės konstrukcijos, pertvaros, stiklinės durys; 

 Vestibiuliai, koridoriai; 

 Kitos pastato dalys; 

 Stendai, etiketės, užrašai; 

Apšvietimas. Jei klientas, turintis regėjimo negalią iš tamsios patalpos pereina į labai 

šviesią patalpą arba priešingai, jo regėjimas laikinai sutrinka. Svarbu, kad apšvietimo kontrastas 

nebūtų toks didelis. Klientui, turinčiam regėjimo negalią dienos šviesos gali nepakakti, jeigu ant 

langų kabo užuolaidos ar žaliuzės, jei ant palangės yra daug daiktų, kurie užstoja saulę. Darbo ar 

mokymosi metu patartina įjungti papildomą apšvietimą. Labai svarbu tinkamas apšvietimas 

siauruose koridoriuose. Svarbu, kad nesusidarytų blizgesys, kai šviesa atsimuša nuo daiktų 

paviršių: nuo poliruotų grindų, nuo veidrodžių, televizorių ar kompiuterių monitorių. Tada susidaro 

nemalonūs blyksniai. Kad taip neatsitiktų, patariama veidrodžių, televizorių ar kompiuterių 

nestatyti prieš langą ar kitą šviesos šaltinį, blizgius stalo paviršius galima užtiesti staltiese. 

„Tinkamai sureguliuotas apšvietimas ramina, šalina nuovargį, geriau padeda atsipalaiduoti.“ [23]. 
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Spalvų kontrastai. Spalvų kontrastai naudingi visiems, ypač jie reikalingi klientams, 

turintiems regėjimo negalią. Kontrastingos linijos silpnai matantį žmogų gali laiku perspėti apie 

artėjančius laiptus, padėti surasti įėjimą į pastatą, orientuotis didelėse erdvėse ar pastato viduje. 

Asmenims,turintiems regos negalią, sunku orientuotis, kai fonas ir objektas yra 

nekontrastingi, žymėjimo linijos per siauros ir nekontrastingos. Dažniausiai rekomenduojama, kad 

kontrastingos linijos būtų ne siauresnės kaip 5 cm pločio. „Tyrimų duomenimis nustatyta: 

silpnaregiai geriau mato pozityvų kontrastą (šviesų objektą tamsiame fone) nei negatyvų (tamsų 

objektą šviesiame fone).“ [13].  

Stendai, iškabos silpnaregiams bus ryškūs, jei bus naudojami šių spalvų deriniai: baltas 

juodame fone, baltas žaliame fone, baltas violetiniame fone ir pan. „Panaudodami spalvų 

kombinacijas – baltas arba geltonas objektas sąlyginai tamsiame fone (violetiniame, mėlyname, 

raudoname) – pasieksite pakankamai gero matomumo ir prasčiau apšviestoje aplinkoje.“ [13]. 

Labai svarbu kontrastingumo principą pritaikyti daugelio paskirties patalpose, pavyzdžiui, 

tualete popieriaus laikikliai turėtų būti ryškiai besiskiriančios spalvos nuo sienos spalvos, elektros 

jungikliai taip pat galėtų būti ryškios spalvos arba pakeisti šviečiančiais jungikliais.  

Regėjimo negalią turintys klientai labai gerai jaučia skirtingą dangą po kojomis. Taigi 

kontrastą gali atstoti ir skirtinga faktūra, pavyzdžiui kilimai, grotelės prie lauko durų, reljefiniai 

paviršiai pastato viduje. 

Daiktų išdėstymas. Specialistai teigia, kad orientuotis patogiausia, kai baldai išdėstyti 

palei sienas. Baldai turi būti užapvalintais kampais, neturintys aštrių briaunų. Jei gyvenamajame 

kambary yra drabužių spinta, patogiausia, kad ji būtų stumdomomis durimis. Labai svarbu, kad 

grindys nebūtų slidžios.  

Darbo, mokymo(si) vieta. Asmenims, turintiems regos negalią, geriausia orientuotis, kai 

kambaryje nėra per daug baldų, jų vieta nekeičiama, kai jie išdėstyti palei sienas. Dirbant ir/ar 

mokantis gali prireikti papildomo apšvietimo, todėl reikia atkreipti dėmesį, kad silpnaregio darbo 

vietoje būtų papildomas elektros lizdas įjungti stalinę lempą ar elektroninę didinimo įrangą. 

Klientas jausis geriau, jei turės daugiau vietos ant darbo stalo savo daiktams patogiai ir saugiai 

susidėti. Vietos gali prireikti akinių dėklui, Brailio mašinėlei, didinamajam stiklui ir kitiems 

daiktams pasidėti; tam tinka įvairios kontrastingų spalvų dėžutės. Toje pačioje aplinkoje esantys 

kiti asmenys galėtų prižiūrėti, kad priėjimas prie kliento, turinčio regėjimo negalią, darbo stalo 

nebūtų užgriozdintas laikinomis ar stacionariomis kliūtimis. Jei darbo patalpa labai didelė, ją 

būtina skirstyti paklojant skirtingų spalvų juostas ar kilimėlius. Gali net sienos būti skirtingų 
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spalvų arba pažymėtos ryškiaspalvėmis juostomis. Staklės ar įrengimai turi būti nudažyti 

kontrastinga spalva, jei būtina, darbo vieta turi būti atskirta atitvara.  

Laiptinės, laiptai. „Laiptai visų pirma turi būti saugūs, su turėklais. Neregiams labai 

nepatogūs ir net pavojingi laiptai, kurių pakopos yra skirtingo pločio ir aukščio. Ant tokių laiptų 

nesunku suklupti, susižeisti. Ten, kur įmanoma, reikia vengti nestandartinių laiptų. Būtina atkreipti 

dėmesį į aikštelę priešais laiptus. Jeigu priėjimas prie laiptų pavojingas, laiptų turėklai turėtų būti 

pratęsti iki nepavojingos vietos.“ [13]. Silpnaregiams labai svarbu pažymėti kontrastingomis 

linijomis per visą laiptų pakopą pirmą ir paskutinį laiptelį. Linija turi būti bent 5 cm pločio. Būtina 

užtikrinti, kad laiptai bet kuriuo paros metu būtų gerai apšviesti. „Apsauginėmis tvorelėmis turi 

būti atitverti laiptai, laipteliai, vedantysis į pusrūsiuose įsikūrusias patalpas.“ [13], laiptų aikštelės 

neturėtų būti užgriozdintos vazonais, dviračiais ir kitomis kliūtį sudarančiomis priemonėmis. 

Laiptų turėklai galėtų būti kitos spalvos nei laiptai ar siena, laiptų turėklai negali būti aštriais 

kampais, kad neužsikabintų drabužiai. Patartina pažymėti aukštus, kad silpnaregiui ar aklajam 

nereikėtų skaičiuoti lipant. 

Durys, įėjimas į pastatą. Stiklinės pertvaros, stiklinės durys. Visos durys pastato 

viduje turi būti visą laiką visiškaii uždarytos arba visiškai atidarytos. Jeigu jos laikomos atidarytos, 

tai jau yra kliūtis, į kurią klientai gali atsitrenkti ir susižeisti. Todėl tai turi būti paženklinta ar jei 

įmanoma, atitverta apsaugine juosta. Lauko durys turi atsidaryti į išorę. Atidarytos durys negali 

užgožti įėjimo, kad aklieji nesusižeistų. Jeigu durys stiklinės, jos turi būti iš smūgiams atsparaus 

stiklo. Priešais duris labai tinka patiesti guminius kilimėlius, skirtingos faktūros ar kontrasto 

plyteles ir panašiai, tai būtų papildomas įspėjimo ženklas. Negalima statyti šalia įėjimo durų ar 

priešais jas reklaminių stendų ar panašiai, tai gali tapti papildoma, nenumatyta kliūtimi. 

Rekomenduojama durų rankeną ir / ar užraktą nudažyti kontrastinga spalva.  

Stiklinės pertvaros, stiklinės durys gali būti silpnaregiams labai pavojingos. „Todėl visas 

stiklines konstrukcijas būtina pažymėti kontrastingomis juostomis. Juosta turėtų būti ne siauresnė 

nei 10 cm, nubrėžta suaugusio žmogaus krūtinės lygyje. Neregys, besinaudojantis baltąja lazdele, 

kliūtį – stiklinę sieną ar pertvarą – pajunta iš anksto. Tačiau šito nepakanka – klientas gali nespėti 

sustoti, atsitrenkti į stiklą ir jį sudaužyti. Būtina, kad kiekviena stiklo pertvara ar kita konstrukcija 

būtų ne tik pažymėta kontrastinga spalva, bet ir turėtų apsauginę tvorelę ar juostą.“ [13]. 

Vestibiuliai, koridoriai. Vestibiuliuose, koridoriuose neturi būti kliūčių,  į kurias klientas 

gali atsitrenkti. Tokiomis kliūtimis netyčia gali tapti  vazonai, didelės gėlių vazos, meno dirbiniai, 

įvairios pertvaros ir kita. Daugelyje vestibiulių pasitaiko tokių netyčinių kliūčių, bet labai svarbu, 
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kad jos būtų ne patalpos centre ir ne toje dalyje, kur daugiausia vaikšto klientai. Ėjimo kelio negali 

užstoti ir tokie daiktai kaip gesintuvai, šiukšliadėžės, kavos aparatai bei kita. Ilguose koridoriuose 

gali padėti kontrastingai nudažytos durys, šviesesni ar tamsesni kilimėliai. Kad nereikėtų 

klaidžioti, gali pagelbėti numeriai ant durų – jie turėtų būti reljefiniai, lengvai apčiuopiami ar 

užrašyti Brailio raštu. Užrašai Brailio raštu turi būti rašomi tiesiai virš durų rankenos ar šalia, jei tai 

neįmanoma. 

Būtina patikrinti Jūsų pastato teritorijoje esančias apsaugine tvoreles ir atitvarus – ar jie 

saugūs ir pakankamo aukščio. 

Stendai, etiketės, užrašai. Jei įstaigoje lankosi daug klientų, turinčių regėjimo negalią, 

stendus, užrašus lifte, įvairią klientams pateikiamą informaciją reikėtų pateikti arba išdidintu raštu 

arba Brailio raštu, arba įgarsintu pavidalu. Reikalavimai išdidintam užrašui: raidės 16 arba 18 

dydžio, „Arial“ šrifto.   

Tik tinkamai paruošta aplinka silpnaregiui ar neregiui tampa saugi, jis jaučiasi joje 

savarankiškesnis, geriau orientuojasi ir saugiai juda. 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

412 

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

10. Paslaugai teikti būtina dokumentacija 

 

Paslaugos teikimui naudojama dokumentacija: 

1. Vidaus tvarkos taisyklės klientams; 

2. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka; 

3. Profesinės reabilitacijos klientų registracijos žurnalas; 

4. Dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sutartis; 

5. Atmintinė profesinės reabilitacijos programos klientui; 

6. Kliento asmens byla. 

 Specialistų pildomi dokumentai: 

1. Individuali paslaugų teikimo programa; 

2. Kliento užsiėmimų tvarkaraštis;  

3. Koordinacijos įvertinimo testo forma;  

4. Pusiausvyros laikymo įvertinimo pagal TINETTI skalę forma;  

5. Raumenų jėgos įvertinimo rezultatų forma;  

6. Sąnarių amplitudės matavimo rezultatų forma;  

7. Smulkiosios motorikos atkūrimo darbinių situacijų pavyzdžiai; 

8. Išvada apie kognityvinių įgūdžių lavinimo poreikį;  

9. Kognityvinių įgūdžių lavinimo užduotys; 

10. Išvada apie  kognityvinių įgūdžių lavinimo pasiekimus; 

11. Psichologinės ir emocinės įtampos klausimynas;  

12. Fizinės įtampos klausimynas;  

13. Įtampos ir atsipalaidavimo įvertinimas;  

14. Savęs vertinimo skalė; 

15. Išvada apie psichosocialinių įgūdžių lavinimo poreikį; 

16. Socialinės adaptacijos pokyčių matavimo forma; 

17. Motyvacijos dirbti/mokytis anketa; 

18. Motyvacijos pokyčių matavimo forma; 

19. Motyvacijos vertinimo anketa dalyviui; 

20. Motyvacijos vertinimo anketa specialistui. 
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1 priedas 

INDIVIDUALI________________________ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA 

        
 (paslaugos pavadinimas) 

 

Asmens bylos Nr.:   Vardas, Pavardė:  

Gimimo data:   Programos pavadinimas:    Atvykimo data: 

    Kambario Nr.:     Išvykimo data:  

 

20__ m. _______________mėn.  

 

Paslauga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Suma Viso 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Būklė atvykus (problemos): __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Tikslai ir uždaviniai: ________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Rezultatai ir išvados: ________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Pastabos: __________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________
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2 priedas 

KLIENTO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 
 

Kliento vardas, pavardė ________________________________________________ Atvykimo data  20___-___-___ 

 

 

PASLAUGOS 

PAVADINIMAS 

I diena II diena III diena IV diena V diena 

Laikas 
Specialisto 

V.Pavardė 
Laikas 

Specialisto 

V.Pavardė 
Laikas 

Specialisto 

V.Pavardė 
Laikas 

Specialisto 

V.Pavardė 
Laikas 

Specialisto 

V.Pavardė 
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KLIENTO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 

(Pritaikytas neregiams, naudojant įgarsinimo programą „JAWS for Windows programa“) 
  

 

Kliento vardas, pavardė ________________________________________________  Atvykimo data  20___-___-___ 

 

 

 

Paslaugos pavadinimas (įrašyti) 1 diena laikas() specialisto pavardė(), 2 diena laikas(...) specialisto 

pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 

diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (įrašyti) 1 diena laikas() specialisto pavardė(), 2 diena laikas(...) specialisto 

pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 

diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (įrašyti) 1 diena laikas() specialisto pavardė(), 2 diena laikas(...) specialisto 

pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 

diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (įrašyti) 1 diena laikas() specialisto pavardė(), 2 diena laikas(...) specialisto 

pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 

diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (įrašyti) 1 diena laikas() specialisto pavardė(), 2 diena laikas(...) specialisto 

pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto pavardė, 5 

diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (įrašyti) 1 diena laikas() specialisto pavardė(...), 2 diena laikas(...) 

specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto 

pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (įrašyti) 1 diena laikas(...) specialisto pavardė(), 2 diena laikas(...) 

specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto 

pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 

 

Paslaugos pavadinimas (įrašyti) 1 diena laikas(...) specialisto pavardė(...), 2 diena laikas(...) 

specialisto pavardė (...), 3 diena laikas(...), specialisto pavardė(...), 4 diena laikas(...), specialisto 

pavardė, 5 diena laikas(...) specialisto pavardė(....) 
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3 priedas 

KOORDINACIJOS TESTAS (silpnaregiams) 
Užduotis Aprašymas  Atsimerkus Užsimerkus 

Kulnas-kelis 

Kulnas-pirštas 

PP gulint ant nugaros. Kojos kulnu siekti 

priešingos kojos kelį ir nykštį pakaitomis. 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Nosis-pirštas PP sėdint. Rodomuoju pirštu siekti savo nosį ir KT 

piršto galą. KT keičia piršto vietą tyrimo metu, 

norint įvertinti sugebėjimą, nustatyti atstumą, 

kryptį ir judesio jėgą. 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Apskritimo 

piešimas 

PP sėdint arba gulint. Piešti ore apskritimą arba 

„aštuoniukę“ ranka ir koja. Vertinant apatinę 

galūnę testas atliekamas gulint ant nugaros. 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Pirštas prie piršto PP stovint. Rankos į šalis pečių plotyje. Suglausti 

ištiestų rankų rodomuosius pirštus. 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Pirštas-nosis PP stovint. Ranka į šalį pečių lygyje. Rodomuoju 

pirštu siekti savo nosies galą. Keisti rankos 

pradinę padėtį, norint įvertinti sugebėjimą atlikti 

testą iš įvairių padėčių.  

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Piršto opozicija PP sėdint arba stovint. Nykščiu liesti kiekvieno 

piršto galą. Greitis palaipsniui gali būti didinamas. 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Pirštas-KT pirštas PP sėdint arba stovint. Siekti KT pirštą, kurio 

vietą keisti tyrimo metu. 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Padėties 

fiksavimas arba 

išlaikymas 

Viršutinės galūnės: PP rankos ištiestos pirmyn. 

Apatinės galūnės: PP gulint ant nugaros laikyti 

ištiestą koją. 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Kulnas-blauzda PP gulint ant nugaros. Vienos kojos kulną braukti 

kitos kojos priekiniu blauzdos paviršiumi. 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Kumščiavimas PP sėdint arba stovint. Pilnai sugniaužti ar ištiesti 

pirštus. Greitis keičiamas. 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Taikinio siekimas PP klientas ir KT sėdi ar stovi vienas prieš kitą. 

Rankos ištiestos pirmyn. Rodomieji pirštai 

liečiasi. Kelti rankas aukštyn ir grįžti į PP (pirštai 

vėl liečiasi). Testuojamos rankos kartu ir atskirai. 

Koordinacija sutrikusi, jei ligonis nesugeba grįžti į 

PP. Gali būti keletas testo atlikimo būdų: rankos į 

šalis arba nuleistos. 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Pronacija-

supinacija 

PP sėdint, ranka sulenkta 90° kampu. Pronuoti ir 

supinuoti dilbį. Galima atlikti ir ištiestomis 

rankomis. Atlikimo greitis didinamas. 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Reakcijos testas PP sėdint, dilbiai sulenkti. KT priešinasi ligoniui 

taip, kad sukeltų bicepso izometrinį susitraukimą. 

Pasipriešinimą nutraukti staiga. Normaliai, 

priešinga raumenų grupė (tricepsas) susitraukia ir 

„sustabdo“ galūnės judesį. Pagal šį modelį galima 

ištestuoti kitas raumenų grupes tokias, kaip žąsto  

atitraukėjus ar lenkėjus bei dilbio tiesėjus.  

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Tapšnojimas PP sėdint, kojos ant grindų. Tapšnoti pėda per Taip Taip 
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(pėda) grindis neatkeliant kulno. Ne Ne 

Tapšnojimas 

(delnas) 

PP sėdint, plaštaka tapšnoti savo kelį. Taip 

Ne 

Taip 

Ne 

Kojos pirštas-

tiriančiojo pirštas 

PP gulint ant nugaros. Siekti kojos didžiuoju 

pirštu tiriančiojo pirštą. 

Taip 

Ne 

Taip 

Ne 
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4 priedas  

PUSIAUSVYROS LAIKYMO ĮVERTINIMO PAGAL TINETTI SKALĘ FORMA 

Užduotys  Įvertinimas Atkūrimo 

laikotarpio 

pradžioje  

Atkūrimo 

laikotarpio 

pabaigoje 

1.Pusiausvyros 

laikymas sėdint 

0 – svyruoja į šonus ar slidinėja kėdėje 

1 – sėdi saugiai, stabiliai 

  

2.Atsistojimas iš 

sėdimos padėties 

0 – reikalinga pagalba 

1 – atsistoja su rankų pagalba 

2 – savarankiškai be rankų pagalbos 

  

3.Bandymas atsistoti 0 – reikalinga pagalba 

1 – savarankiškai, bet ne iš pirmo karto 

2 – savarankiškai, iš pirmo karto 

  

4.Pusiausvyros 

laikymas (5s iškart po 

atsistojimo) 

0 – nestabiliai (svyruoja į šalis, deda žingsnį į 

šoną) 

1 – stabiliai, bet naudoja vaikštynę ar lazdą 

2 – stabiliai, be pagalbinių priemonių 

  

5.Pusiausvyros 

laikymas stovint 

0 – nestabiliai 

1 – stabiliai, bet reikalinga plati atraminė 

plokštuma ar pagalbinės priemonės 

2 – siaura atraminė plokštuma, be pagalbinių 

priemonių 

  

6.Stovėjimas (pėdos 

arti viena kitos, 

tyrėjas lengvai 

stumteli delnu 

krūtinkaulio srityje 3 

kartus) 

0 – krenta 

1 – svyruoja, griebiasi atramos 

2 –stovi stabiliai 

  

7.Stumtelėjimas 

(stovima, kaip nr.6 tik 

užmerktomis skimis) 

0 – stovi nestabiliai 

1 – stovi stabiliai 

  

8.Apsisukimas 360° 

kampu 

0 – nutrūkstančiais žingsniais 

1 – nenutrūkstančiais žingsniais 

(vienmomentis); 

 

0 – nestabiliai, griebiasi atramos 

1 – stabiliai 

  

9.Atsisėdimas 0 – nesaugiai (neapskaičiuoja atstumo, krenta į 

kėdę) 

1 – su rankų pagalba ar pats judesys nėra 

tolygus 

2 – atlieka saugiai, tolygiai 

  

 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

422 

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

5 priedas 

RAUMENŲ JĖGOS ĮVERTINIMO REZULTATŲ FORMA 

Dešinė   Kairė  

Atvykus Išvykus Raumenų       funkcijos Atvykus Išvykus 

  Mentės        atitraukimas (m. serratus ant., m. 

pectoralis) 

  
  pritraukimas (mm. rhomboideis, m. trapezius)   
  kėlimas (m. trapezius, m. levator scapulae)    
  nuleidimas (m. trapezius, m. pectoralis min.)  

 

  Žąsto           lenkimas (m. deltoideus, m. pectoralis 

major) 

  
  tiesimas (m. latissimus dorsi, m. teres major)   
  atitraukimas (m. deltoideus, m. supraspinatus)   
  pritraukimas (m. pectoralis major, m. 

latissimus) 

  
  išorinė rotacija (m. infraspinatus, m. teres 

minor) 

  
  vidinė rotacija (m. subscapularis, m. 

pectoralis) 

  
  Dilbio          lenkimas (m. biceps bracbii, m. brachialis)   
  tiesimas (m. triceps brachii)   
  pronacija (m. pronator teres et guadratus)   
  supinacija (m. biceps brachii, m. supinator)   
  Riešo           lenkimas (m. flexor capri radialis et ulnaris)   
  tiesimas (m. extensor capri radialis et ulnaris)   
  Kaklas         lenkimas (m. sternocleidomastoideus)   
  tiesimas ( m. trapezius, m. semispinalis, m. 

capit- 

  
  lenkimas į kairę   
  lenkimas į dešinę   
  liemuo        lenkimas (m. rectus abdominis)   
  rotacija (m. external obligue, m. internal 

obligue) 

  
  tiesimas ( m. ilocostalis dorsi longissimus dor-   
  si, m. spin, dorsi)   
  ■   
  Šlaunies       lenkimas (m. rectus femoris, m. iliopsoas)   
  tiesimas (m. gluteus maximus)   
  atitraukimas (m. gluteus medius, m. glut, min.)   
  pritraukimas (mm. adductor, m. pectineus)   
  išorineė rotacija (m. obduratorius externus)   
  vidinė rotacija (m. gluteus minimus)   
  Blauzdos      lenkimas (biceps femori)   
  tiesimas (m. quadriceps)   
  Čiurnos       plantarinė fleksija (m. gastrocnemius, ram. 

peroneus) 

  
  dorzalinė fleksija (m. tibialis; m.m. extencor)   
  inversija (mm. tibialis)   
  eversija (mm. peroneus)   

 
 

Pacientas _________________________________ 

 

Kineziterapeutas ___________________________ 

 

Data  ____________ 
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6 priedas 

SĄNARIŲ AMPLITUDĖS MATAVIMO REZULTATŲ FORMA  

Dešinė  Kaire 

 PETYS  

 Lenkimas (0-180)  

 Tiesimas (0-60)  

 Atitraukimas (0-180)  

 Pritraukimas (0)  

 Vidine rotacija (0-80-90)  

 Isorine rotacija (0-80-90)  

 ALKUNĖ  

 Lenkimas (0-150)  

 Tiesimas (0)  

 Supinacija (0-90)  

 Pronacija (0-90)  

 RIEŠAS  

 Lenkimas (1-90)  

 Tiesimas (0-80)  

 Ulnarinis nukrypimas (0-45)  

 Radialinis nukrypimas (0-30)  

 JUOSMENINE STUBURO DALIS  

 Lenkimas (cm)  

 Tiesimas (cm)  

 Soninis lenkimas kairen (cm)  

 Soninis lenkimas desinen (cm)  

 KLUBAS  

 Lenkimas (0-130-140)  

 Tiesimas (0-15)  

 Atitraukimas (0-45)  

 Pritraukimas (0-20)  

 Vidine rotacija (0-45)  

 Isorine rotacija (0-45)  

 KELIS  

 Lenkimas (1-150)  

 Tiesimas (0)  

 ČIURNA  

 Lenkimas (1-50)  

 Tiesimas (0-30)  

 Inversija ( 0 - 35 )  

 Eversija (0 - 25 )  

 SANARIU APIMTIS  

 Alkunes  

 Riešo  

 Kelio  

 Čiurnos  

 BLAUZDOS APIMTIS  

 SLAUNIES APIMTIS  

 DILBIO APIMTIS  
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7 priedas 

 

SMULKIOSIOS MOTORIKOS ATKŪRIMO DARBINIŲ SITUACIJŲ PAVYZDŽIAI 

 

 

1 pavyzdys. Darbinė situacija: Smulkių varžtų sukimas 

Priemonės tikslas: Pirštų-plaštakos vikrumo, pirštų jutimų, viršutinių galūnių paslankumo, 

koordinacijos lavinimas. Sėdėjimo toleravimo, liemens judesių, toleravimo gerinimas. Dėmesio, 

suvokimo gerinimas. 

Priemonės: 100 smulkių varžtų, 100 smulkių veržlių, dvi dėžutės varžtams ir veržlėms, 

chronometras. Varžtų smulkumas parenkamas pagal kliento gebėjimus, užduotis neturi būti lengvai 

atliekama. 

Priemonių išdėstymas: ant stalo dedamos dvi dėžutės: viena su varžtais, kita su veržlėmis. 

Stalo aukštis standartinis. 

Matavimo dydžiai: Matuojamas laikas per kurį susukami, išsukami varžtai su veržlėmis ir 

sudedami į dėžutes, skaičiuojami ne  į vietą sudėti varžtai, kaip klaidos. 

Darbo instrukcija (pagrindiniam atlikimo modeliui): Dirbama sėdint arba stovint. Stalo 

aukštis reguliuojamas pagal kliento ūgį. Imti iš vienos dėžės varžtą, iš kitos veržlę ir susukti vieną 

su kitu iki galo. Susukus padėti ant stalo. Tęsti, kol bus susukti visi varžtai ir veržlės. Paskui imti 

susuktus varžtus po vieną ir išsukti. Varžtus dėti į vieną dėžutę, veržles – į kitą. Sudėjus varžtus į 

dėžutes stabdomas laikas. 

Pažangos įvertinimas: Pažangai įvertinti reikia atlikti kontrolinį bandymą, kurio metu 

matuojant laiką klientas turėtų susukti ir atsukti(gal įsukti ir išsukti) maksimaliai greitai 10 varžtų, 

tačiau rekomenduojama vertinimą atlikti panaudojant ir kitokią smulkiosios motorikos užduotį, 

kad būtų galima įvertinti asmens įgūdžius kitoje darbinėje situacijoje. Atlikus užduotį per 125 s 

galima laikyti, kad klientas pasiekė normos ribas ir tęsti procedūrą ergoterapijos kabinete 

nebetikslinga, klientas gali toliau lavintis individualiai darbo vietoje. 

Sunkumo laipsnių modifikacijų pasirinkimas: Užduočiai palengvinti galima sumažinti 

varžtų skaičių. Užduočiai pasunkinti  galima padidinti varžtų skaičių, sukeisti dėžutes vietomis, 

kad klientas neprisirištų prie vienos situacijos ir padėčių. Stovėjimo tolerancijai gerinti - dirbti 

stovint ar pasilenkus. 

 

2 pavyzdys. Darbinė situacija: detalių rūšiavimas 
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Priemonės tikslas: Atkurti tikslingą manipuliavimą viršutinėmis galūnėmis (koordinaciją), 

tikslius viršutinių galūnių judesius, taip pat išlavinti, pirštų- plaštakos vikrumą, griebimą, plaštakos 

jėgą ir pagerinti viršutinių galūnių paslankumą. Lygiagrečiai lavinamos psichosocialinės savybės. 

Priemonės: didelė lenta su reljefiškai pažymėtomis(kuo?) šaškėms padėti, vienodos spalvos 

adaptuotos šaškės. 

Priemonių išdėstymas: ant stalo per vidurį dedama lenta su pradinėje padėtyje išdėstytomis 

šaškėmis. 

Darbo pobūdis ir dalyvių skaičius:  užsiėmimas grupinis, dalyvių ne daugiau kaip 4.. 

Darbo instrukcija: klientai susodinami ratu apie lentą. Užsiėmimo tikslas – „nukirsti“ kuo 

daugiau šaškių. Siekiamybė – kad liktų tik viena šaškė kuo arčiau lentos vidurio. Leidžiama 

naudotis visomis pagalbinėmis priemonėmis (pvz., didinamaisiais stiklais), taip pat liesti. Labai 

svarbu, kad klientai situacijos metu įstatytų šaškes į jų vietas lentoje (kurios yra įdubusios). 

Situacija nėra varžybų pobūdžio, grupė siekia vieno bendro tikslo. 

Pažangos įvertinimas: vertinimas kokybinio pobūdžio, vertinamas klaidų skaičius įstatant 

šaškes į įdubimus, taip pat kokybinis judesio atlikimas. 
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8 priedas 

ORIENTACIJOS IR MOBILUMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO PROGRAMA 

 

Eil

. 

Nr. 

Temos  Užsiėm

imų/ 

susitiki

mų  

skaičius 

(vnt.) 

Užsiėm

imų/  

susitiki

mų  

trukmė 

 (val. 

min.) 

Veiklos aprašymas 

1. Orientacijos ir mobilumo 

gebėjimų lavinimas 

patalpose. 

Individualaus mokymo 

plano sudarymas ir 

aptarimas su asmeniu 

2 1 val. Sudaromas individualaus mokymo planas, 

supažindinama su visomis patalpomis 

(pokalbis). 

Detaliau: specialistas asmeniui žodžiu 

pateikia esamų patalpų planą – pvz., tai 3 

aukštų pastatas, cokoliniame aukšte yra 

dirbtuvės, skalbykla baseinas ir kt. 

patalpos, pirmame aukšte yra valgykla, 

sporto salė ir gyvenamieji kambariai, 

kokios patalpos ir kokie kabinetai yra 

kituose aukštuose.  

Specialistas supažindina su orientacijos ir 

mobilumo gebėjimų lavinimo programa. 

Klientas išsako savo pageidavimus bei 

lūkesčius. 

Erdvės suvokimas 2 1 val. Individualios praktinės pratybos. 

Mokymas orientuotis artimiausioje 

aplinkoje (kambary, wc patalpose) - 

aplinkos daiktų, su kuriais žmogus 

tiesiogiai susiduria, suvokimas ir 

įvertinimas.  

    Detaliau: klientas supažindinamas su jo 

gyvenamajame kambary esančiais baldais, 

papasakojama, jei reikia, parodoma kaip 

veikia dušas jo kambaryje. Supažindinama 

su baldais esančiais jo kambaryje, 

parodoma kaip paskambinti į registratūrą 

atsiradus ekstra atvejui. Supažindinama su 

patalpomis esančiomis šalia kliento 

kambario. Jei tualetas koridoriuje- 

parodomas kelias iki jo. Klientas pabando 

savarankiškai nueiti atstumą iki tualeto. 

Kūno apsaugos būdai 2 1 val. Individualios praktinės pratybos. 

Supažindinimas su kūno apsaugos  būdais. 

Viršutinės  ir apatinės kūno dalies  

apsaugos būdų panaudojimas vaikštant 

uždarose patalpose (savo gyvenamajame 
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kambary). 

       Detaliau: klientas supažindinimas su 

viršutiniu ir apatiniu kūno apsaugos būdu 

ir jo naudojimo ypatybėmis vaikščiojant 

nedideliame kambaryje. Aptariama, kad šį 

kūno apsaugos būdą galima naudoti savo 

namuose ar nepažįstamose patalpose, bet 

ir esamo pastato koridoriuose  patariama 

vaikščioti su ilgąja lazdele  dėl savo ir kitų 

klientų (sėdinčių ratukuose) saugumo. 

Klientas apeina savo kambarį 

naudodamasis kūno apsaugos būdais. 

Trumpai supažindinama su vaikščiojimo 

ypatumais, kai turintis regėjimo sutrikimų 

klientas eina su reginčiuoju palydovu. 

2.  Supažindinimas ir mokymas 

naudotis baltąja lazdele 

2  1 val. Individualios praktinės pratybos, pokalbis. 

Asmuo supažindinamas su baltąja lazdele, 

aptariamos jų rūšys. Lazdelė parenkama 

pagal asmens ūgį. Asmuo supažindinamas 

su  lazdelės laikymo būdais. Aptariama, 

kodėl konkrečiose patalpose patariama 

naudotis lazdele.  

Detaliau: klientas supažindinamas su 

aklųjų baltąja lazdele, jei paaiškėja, kad jis 

jos neturi ir anksčiau nesinaudojo. 

Parodoma, kaip lazdelę laikyti rankoje, 

kaip ja naudotis einant pagal orientyrą. 

Klientas pirmiausia pradeda naudotis 

lazdele vaikščiodamas savo 

gyvenamajame kambaryje, suranda duris, 

jas atidaro,  išeina į koridorių, nueina iki 

kitokambario ir savarankiškai  grįžta į 

savo kambarį. 

Mokymas naudotis baltąja 

lazdele einant siaurame 

koridoriuje 

2 1 val. Individualios praktinės pratybos. 

Mokymas eiti koridoriumi nuo savo 

kambario durų iki laiptų. Supažindinama 

su patalpomis to aukšto koridoriuje, kur 

asmuo gyvena. 

Detaliau: klientas mokosi eiti koridoriumi 

su baltąja lazdele laikydamasis dešinėje 

esančių orientyrų. Klientas turi nueiti 

keletą kartų pirmyn ir atgal tuo pačiu 

koridoriumi, kol išmoksta neatsitrenkti į 

kliūtis bei, jas apėjęs neišklysti iš kelio ir 

savarankiškai surasti savo kambario duris 

(arba kitas sutartas patalpas). Specialistas 

stebi, ar klientas taisyklingai laiko lazdelę, 

ar tinkamas mostas. Klientas mokosi eiti 
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prie pat sienos ir maždaug 1 metro nuo 

sienos atstumu. 

Mokymas naudotis baltąja 

lazdele lipant laiptais 

2 1 val. Individualios praktinės pratybos. 

Orientacija laiptų aikštelėje. Priėjimas prie 

laiptų. Laiptų tyrinėjimas naudojant baltąją 

lazdelę. Turėklų ieškojimas, 

pasinaudojimas jais reikalui esant. Asmuo 

mokomas lipti laiptais į viršų ir laiptais 

žemyn būdų. Veiksmų aptarimas ir 

praktiniai bandymai. 

Detaliau: klientas lėtai nueina iki laiptinės, 

suranda laiptus į viršų - naudodamas 

baltąją lazdelę tyrinėja, kokio pločio, gylio 

laiptų pakopos, kiek jų, ar yra turėklai, 

kurioje laiptų pusėje. Specialistas parodo, 

papasakoja kaip laikyti baltąją lazdelę 

lipant laiptais, kad tai būtų saugu jam ir 

aplinkiniams. Klientas savarankiškai 

keletą kartų lipa laiptais į viršų ir žemyn, 

laikydamasis turėklų ir nesilaikydamas. 

Mokymas naudotis baltąja 

lazdele vaikščiojant 

patalpose 

6 1 val. Individualios praktinės pratybos. Asmuo 

supažindinamas(su kuo?) ir mokomas 

orientuotis skirtingų aukštų  patalpose, 

surasti įvairias patalpas: valgyklą, sporto 

salę, specialistų kabinetus ir pan. bei jose 

orientuotis ir judėti kartu su specialistu, o 

vėliau – savarankiškai. 

Detaliau: mokymas orientuotis nežinomoje 

patalpoje. Orientyrų suradimas bei jų 

paskirties nustatymas.  Susipažįstant su 

patalpomis – koridoriai apeinami iš 

dešinės į kairę arba iš kairės į dešinę, 

pagrindiniu orientyru laikomos  kambario 

durys. Suradus  maršrute kitą orientyrą ar 

kliūtį ji apžiūrima, apeinama ir grįžtama į 

tą patį maršrutą. Įėjus į patalpas, 

specialistas papasakoja, kurioje vietoje yra 

langas (jei jis yra), kur stovi stalas ir kiti 

baldai. Manoma, kad klientas gerai 

susipažino su patalpa tada, kai jis, 

stovėdamas kambaryje, gali parodyti savo 

kūno atžvilgiu, kur yra langas, stalas ir kiti 

objektai, apie kuriuos jam papasakojo 

specialistas.   

3.  Mokymas orientuotis lauke 

 

Orientacija pastato kieme 

naudojantis baltąja lazdele 

10 1 val. Individualios praktinės pratybos. Asmuo 

mokomas išeiti į kiemą, orientuotis prie 

lauko durų, orientuotis kieme, surasti 

reikiamus orientyrus kieme - lauko duris, 
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laiptus, suoliuką ir pan. 

Asmuo supažindinamas su kliūtimis ir 

mokomas jas apeiti (apšvietimo stulpai, 

automobiliai, kt.). 

Asmuo mokomas apeiti kiemo teritoriją ir 

pastatą, eiti takeliais, šaligatviais, atpažinti 

ir apeiti kliūtis, naudodamasis lazdele 

surasti reikiamus orientyrus kieme bei prie 

pastato durų.  

Asmuo mokomas eidamas pasisukti 90, 60 

ir 180 laipsnių kampu, taip pat pereiti į 

kitą šaligatvio kraštą, įsėsti į transporto 

priemonę (automobilis, autobusas),  

teisingai pasidėti baltąją lazdelę transporto 

priemonėje. 

Detaliau: klientas vaikšto pastato kieme 

šalia specialisto. Specialistas kontroliuoja, 

kad mostas būtų taisyklingas, kad lazdelė 

būtų laikoma teisingai. Jis stebi, kaip 

klientui sekasi, ir jei mato, kad klientas 

„susidraugavo“ su lazdele, skatina eiti jį 

savarankiškai. Klientas eina savarankiškai 

taku ar šaligatviu kieme nuo pastato durų 

apie 70-100 metrų ir sugrįžta tuo pačiu 

keliu. Klientas skatinamas eiti 

savarankiškai vis didesnį atstumą nuo 

pastato durų. Įgūdžiai lavinami ne tik 

einant maršrutu. Klientas mokomas 

eidamas įsiklausyti į garsus, atpažinti, 

kurioje pusėje yra gatvė, upė ir panašiai. 

Kai  specialistas mato, kad klientui 

pavyksta vienam savarankiškai nueiti 

maršrutą ir sugrįžti atgal iki durų be 

pagalbos, klientas pradedamas mokyti 

orientacijos gatvėje. Einant šaligatviu 

mokoma pasisukti 90 laipsnių kampu, 

pereiti į kitą šaligatvio/ gatvės pusę. 

Tikslas pasiektas, kai asmuo sugeba pats 

savarankiškai, tik naudodamasis baltąja 

lazdele, nueiti kieme 100-300 metrų ir 

nepasiklydęs grįžti iki pastato durų. 

Mokant vaikščioti kieme pagrindinė 

užduotis nėra tik „aklai“ išmokti maršrutą, 

svarbiau yra tai, kad,  klientui einant, 

lavinami jo orientacijos ir mobilumo 

įgūdžiai, jis skatinamas būti savarankiškas, 

ugdomi jo pasitikėjimo savimi jausmai. 

4. Orientavimasis gatvėje 15 1 val. Individualios ir grupinės praktinės 
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pratybos. Pirmiausia specialistas parenka 

maršrutą ir aptaria su asmeniu. Asmeniui 

einant nustatytu maršrutu jį lydi 

orientacijos ir mobilumo specialistas, kuris 

moko asmenį pasirinkti teisingas baltosios 

lazdelės laikymo technikas einant 

šaligatviu ir kelio kelkraščiu, pievos 

keliuku. 

Einant nustatytu maršrutu asmuo 

mokomas nustatyti garso šaltinius gatvėje: 

stovint ir judant lygiagrečiai eismo 

judėjimo krypčiai. 

Asmuo mokomas eiti kelkraščiu 

(šaligatviu) naudojantis orientyrais, 

atpažinti kelyje pasitaikančias kliūtis ir jas 

apeiti.  

Asmuo taip pat mokomas vaikščioti 

savarankiškai, surasti visuomeninio 

transporto stotelę šaligatvyje. 

Detaliau: pirmą kartą susipažįstant su 

maršrutu, specialistas gali eiti kartu su 2-3 

klientais. Tačiau dėl saugumo 

orientavimosi  gatvėje mokymas turėtų 

vykti dalyvaujant vienam. Klientas 

mokomas pereiti per gatvę 

nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje.  

Kai klientas gali savarankiškai nueiti iki 2 

km palei gatvę ir grįžti į pradinį maršruto 

tašką, jis skatinamas mokytis naudotis 

visuomeniniu transportu, pvz. autobusu.   

5.  Naudojimasis visuomeniniu 

transportu. Orientacija 

nežinomoje patalpoje. 

Mokymasis vykti aptartu 

maršrutu 

20 1 val. Individualios praktinės pratybos. Asmuo 

mokomas surasti atidaromas transporto 

priemonės duris: eiti pagal žmonių srautą, 

išilgai transporto priemonės, įlipti ir išlipti 

iš transporto priemonės, susirasti sėdimą 

vietą, transporto priemonėje surasti 

turėklus, saugiai stovėti transporto 

priemonės viduje, susiorientuoti išlipus iš 

transporto priemonės.  

Detaliau: klientas mokomas vykti 

maršrutu, kai reikia pasinaudoti 

visuomeniniu transportu. Keletą kartų 

klientas važiuoja autobusu ar troleibusu  

kartu su specialistu. Vėliau klientas 

skatinamas savarankiškai surasti autobusų/ 

troleibusų stotelę, įlipti į autobusą ir 

važiuoti juo reikiamą maršrutui atstumą. 

Atvykus reikia sugebėti susigaudyti 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

431 

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

stotelėje ir toliau eiti aptartu arba 

reikalingu maršrutu.    

6.  Orientacijos ir mobilumo 

įgūdžių įtvirtinimas. 

Gebėjimų ir įgūdžių 

įvertinimas 

10 1 val. Individualios ir grupinės praktinės 

pratybos.  

Orientacijos ir mobilumo įgūdžiai 

įtvirtinami vykdant savarankiškas 

užduotis: savarankiškai einant žinomu 

maršrutu, pavyzdžiui - iki artimiausios 

parduotuvės ir atgal. 

Tolimesnius maršrutus, pavyzdžiui į 

miesto centrą ar į kitą vietovę, asmuo 

įveikia eidamas kartu su specialistu, tačiau 

kartkartėmis pastarasis sudaro galimybę 

asmeniui eiti savarankiškai.  

Detaliau: specialistas pasiūlo užduotį ( 

pvz., nueiti iki socialinio darbuotojo 

kabineto, pas kitą klientą ar iki valgyklos. 

Tuo metu specialistas stebi jo orientacijos 

ir mobilumo įgūdžius bei jo 

savarankiškumą nueiti sutartą atkarpą. 

Panaši užduotis pateikiama atlikti lauke 

(kieme, gatvėje). Tai nebūtinai turi vykti 

kaip „egzaminas“, specialistas tiesiog 

darbo metu ar dirbdamas su kitu klientu 

gali stebėti „egzaminuojamąjį‘‘ ir 

pasižymėti pastabas. Klientui pasakoma 

pastebėtos klaidos ir pasiūloma jų 

sprendimo būdai. 

Pasiekto orientacijos ir 

mobilumo lygio aptarimas ir 

įvertinimas 

2 1 val. Pasiektą orientacijos ir mobilumo pažangą 

specialistas aptaria kartu su asmeniu. 

Asmuo supažindinamas su jo pasiekta 

pažanga, taip pat asmeniui nurodomos jo 

klaidos, aptariama, ką daryti, kad ateityje 

galima būtų tų klaidų išvengti, aptariami 

būdai, kaip tobulinti orientacijos ir 

mobilumo įgūdžius. 

Detaliau:  specialistas aptaria su klientu jo 

orientacijos ir mobilumo  gebėjimų lygį, 

aptaria dažniausiai daromas klaidas, 

pasiūlo sprendimo variantus toms 

klaidoms ištaisyti. Dažniausiai klientui 

tereikia paskatinimo ir padrąsinimo tęsti 

mobilumo įgūdžių lavinimo pratybas 

klientui pažįstamoje aplinkoje. 

  Dėl įvairių gretutinių ligų ar sutrikimų 

klientui gali nepavykti įsisavinti aprašytos 

orientacijos ir mobilumo įgūdžių lavinimo 

programos. Tuomet išvadose reikia 
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parašyti ir su klientu aptarti: ar klientui 

tiesiog reikia daugiau laiko visiems  

įgūdžiams įsisavinti, ar klientas labai 

blogai orientuojasi ir jam savarankiškam 

šioje srityje tapti nepavyks.    

 Iš viso: 75 1 val.  
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9 priedas 

IŠVADA APIE  KOGNITYVINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO POREIKĮ 

 

Kliento vardas, pavardė: ………………………………………………………………………. 

 

Kognityvinė 

funkcija 

Specialistų  

ĮVERTINIMAS 

Specialistų  

IŠVADA  

Atmintis  

Lavinimas (pabraukti): 

netikslingas 

pageidautinas 

rekomenduojamas 

Dėmesys  

Lavinimas (pabraukti): 

netikslingas 

pageidautinas 

rekomenduojamas 

Mąstymas  

Lavinimas (pabraukti): 

netikslingas 

pageidautinas 

rekomenduojamas 

Suvokimas  

Lavinimas (pabraukti): 

netikslingas 

pageidautinas 

rekomenduojamas 

Verbaliniai 

gebėjimai 
 

Lavinimas (pabraukti): 

netikslingas 

pageidautinas 

rekomenduojamas 

 

Specialistai: ............................................................................................................. 

Data: ........................................................................................................................ 
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10 priedas 

KOGNITYVINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO 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 priešingiausios (pabraukite/pasakykite)? 

 

Neprotingas, malonus, žinantis, išmintingas, suvokiamas; 
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Grynas, didingas, išraudęs, atžarus, išblyškęs, gražus; 

 

Klaidingas, padrikas, įkvepiantis, nepriekaištingas, kultūringas. 

 

2. Ilgalaikė atmintis 

1. Prisiminkite ir įrašykite (pasakykite) trūkstamas Maironio eilėraščio ”Trakų pilis” vietas: 

 

Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai 

Trakų …………………………….. 

Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, 

O ji tebestovi dar vis. 

Bet amžiai………………………….. 

……………………………………… 

Kai vėjas pakyla ir drumsčias vanduo, 

Ir ežeras veržias platyn,- 

Banga…………………………………. 

Paplautas nuvirsta žemyn. 

………………………………………… 

Graudindamos jautrią širdį ne vieną. 

………………………………………… 

Ir tiek mums davei milžinų! 

Tu Vytauto didžio galybę matei, 

Kad jojo tarp savo pulkų! 

................................................................ 

Kur ta senovė, brangi atminimais? 

 
 

2. Parašykite kelias valstybes, kurių pavadinimai prasideda raide I: 

 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

 

3. Įsiminimą lavinančios užduotys: 

 

I užduotis: “Įsiminkite automobilių stovėjimo tvarką. Tik vieną kartą perskaitysiu užduotį, o jums 

reikės parašyti, kokia tvarka pagal spalvą stovi automobiliai”. 

a) Aikštelės viduryje stovi raudonas automobilis. 

b) Iš kairės šalia jo pastatomas žalias automobilis. 

c) Iš dešinės stovi mėlynas ir, iškart už jo – geltonas. 

d) Mėlynasis automobilis išvažiuoja, o jo vieton pastatomas baltas automobilis. 
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e) Dar toliau į kairę – pastatomas juodas automobilis. 

“Dabar užrašykite automobilių stovėjimo tvarką – iš kairės į dešinę”. 

Vėliau prašoma kiekvieno dalyvio perskaityti užrašytą savo variantą ir atsakyti į klausimus: 

Klausimai:  

-     Kaip įsiminėte automobilių tvarką? Kas padėjo įsiminti? 

-     Kokias įsiminimo strategijas/technikas naudojote? 

-     Kokias dar įsiminimą lengvinančias technikas galima buvo panaudoti, kad 

pagerintumėte įsiminimą? 

 

II užduotis: “Įguskite skaitydami sakinį trumpam paversti jį vaizdiniu, paskui, skaitydami kitą, vėl 

įsivaizduoti kitą vaizdinį ar situaciją ir t.t. 

Tik vieną kartą perskaitysiu tris sakinius, ir paprašysiu jūsų atsakyti į keletą klausimų apie 

perskaitytą tekstą:” 

Rugpjūčio  14 – ąją beveik 12 500 miesto darbininkų ir darbininkių dalyvavo demonstracijoje. 

Aikštėje buvo susirinkę dar 20 000 kitų demonstrantų. Ten taip pat buvo ir vyrų, ir moterų, tiesa, 

pirmųjų kur kas mažiau. 

Klausimai:   

- Kiek demonstrantų dalyvavo iš viso? 

- Kokia dalyvių veiklos sritis? 

- Kurios lyties atstovų buvo daugiau? 

III užduotis: Kiekvienas dalyvis gauna po 9 vienodus daiktus. Skiriama 1 minutė šiems objektams 

juos lytint apžiūrėti bei įsiminti. Praėjus laikui, daiktai paimami ir paprašoma juos išvardyti. 

Galima prašyti daiktus įsiminti, panaudojant tam tikrą konkrečią įsiminimo techniką, pvz., istorijų 

kūrimą (kurioje figūruotų visi įsimintini daiktai). 

 

4. Vaizduotę ir atmintį lavinančios užduotys 

I užduotis: “Pasistenkite įsivaizduoti maršrutą, kurį perskaitysiu, įsiminkite jį ir vėliau nupieškite 

ar užrašykite”. 

Važiuokite tiesiai iki pirmo šviesoforo, sukite į dešinę ir važiuokite gatve apie šimtą metrų, kol 

privažiuosite muziejų – jis dešinėje pusėje. Pravažiavę muziejų, vėl sukite į dešinę ir pamatysite 

restoraną, kurio ieškote. 

Klausimai: 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

437 

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

- Kokios įsiminimo technikos padėjo įsiminti maršrutą? 

- Kokias dar technikas būtų galima panaudoti? 

 

II užduotis: Dalyviams išdalijami 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?   

         

5. Erdvinio suvokimo ir vaizduotės lavinimo užduotys. 

I užduotis: Dalyviams pateikiamas du kartus perlenkto kvadrato formos popieriaus lapo su dviem 

iškirptomis skylutėmis pavyzdys. Šalia jo pateikiami keturi atlankstyti popierinių kvadratų 

variantai su įvairiose vietose simetriškai iškirptomis skylutėmis. Instrukcija: “Štai čia (rodomas 

sulankstytas popierius) yra vieno iš keturių popierinių kvadratų variantų, perlenktų du kartus, 

prototipas. Lytėdami eksponatus apžiūrėkite ir pamėginkite įsivaizduoti, kaip kiekvienas iš jų 

atrodytų du kartus perlenktas, tačiau pačių eksponatų nelankstykite. Nurodykite kuris iš keturių yra 

sulankstytojo kvadrato prototipas.   
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11 priedas 

IŠVADA APIE  KOGNITYVINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO PASIEKIMUS 

 

Dalyvio vardas, pavardė  

 

Lavinimo trukmė  

Specialisto pareigos, 

vardas, pavardė, data 

 

Specialisto įvertinimas Naudoti įvertinimo metodai: 

 

 

 

 

 

 

Galutinio įvertinimo rezultatai ir pasiekta pažanga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvada ir rekomendacijos: 
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12 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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13 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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14 priedas  

ĮTAMPOS IR ATSIPALAIDAVIMO ĮVERTINIMAS 
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15 priedas  

SAVĘS VERTINIMO SKALĖ 

 

SAVĘS VERTINIMAS  

 

Prašome pažymėti, ar sutinkate su šiais teiginiais: 

 

 

Teiginys Visiškai 

sutinku 

Iš dalies 

sutinku 

Iš dalies 

nesutinku 

Visiškai 

nesutinku 
Pastabos 

 

Esu vertas pagarbos ir pripažinimo ne mažiau 

nei kiti 

     

 

Nesunkiai susitvardau ir įveikiu stresines 

situacijas 

     

 

Sugebu savarankiškai spręsti ir tvarkyti savo 

gyvenimą 

     

 

Nesutrinku konfliktinėse situacijose ir sugebu 

rasti abipusiai  

priimtiną sprendimą 

     

 

Man lengva užmegzti ir palaikyti santykius su 

kitais žmonėmis 

     

 

Moku dirbti komandoje ir žinau, kuo galiu 

prisidėti prie bendro tikslo 

     

 

Bendraudamas sugebu atsižvelgti ne tik į  

pašnekovo žodžius, bet ir į „kūno kalbą“ 

     

 

Noriu dirbti ir esu pasirengęs aktyviai to siekti  

     

 

Mokėčiau susirasti darbą 

     

 

Sugebu parengti įsidarbinimo dokumentus 

(CV, motyvacinį laišką) 

     

 

Jaučiuosi pasirengęs pokalbiui su darbdaviu 

     

 
 

Pildžiusio asmens vardas, pavardė data 
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16 priedas  

IŠVADA APIE PSICHOSOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO  POREIKĮ 

 

 

Kliento 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 

 

 

 

 

 

 

 

Netikslinga 

Pageidautina 

Rekomenduojama 

2 modulis 

Tarpasmeninis 

bendravimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netikslinga 

Pageidautina 

Rekomenduojama 

3 modulis 

Profesinis 

identiškumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netikslinga  

Pageidautina 

Rekomenduojama 

 

Išvadą parengė …………………………………………………………………….. 

Data:….............................. 
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17  priedas 

PSICHOSOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮVERTINIMO IR LAVINIMO UŽSIĖMIMŲ PLANO 

PAVYZDŽIAI 

 

1. Bendravimo įgūdžių lavinimas (I) 

Modulis: 2. 

Užsiėmimo pavadinimas: Bendravimo įgūdžių lavinimas. 

Grupės dydis: 4 – 8 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: 1,5 val. 

Specialistai: psichologas. 

Problemos: bendravimo įgūdžių trūkumas, santykių užmezgimo problemos, siauras 

bendravimo ratas. 

Tikslai: verbalinių bendravimo įgūdžių lavinimas. 

Priemonės: silpnaregiams pritaikyta padalomoji medžiaga, rašymo priemonės, popierius. 

Metodai: paskaitėlė, diskusija. 

Užsiėmimo eiga: 

 Susipažinimas. Gali būti žaidimas, sužadinantis aktyvumą, tarpusavio bendravimą. 

 Diskusija klausimu, kas padeda užmegzti santykius, pradėti pokalbį su nepažįstamu 

žmogumi? 

 Kiekvienam dalyviui užduotis: išvardyti asmenybės savybes ar įgūdžius, kurie, jų 

nuomone, yra svarbiausi bendraujant (5-10 savybes); 

 Pasiūlymas,( nurodymas0 išvardytas savybes suskirstyti į 3 grupes: kurias turi, kurių 

turi nepakankamai, kurių neturi.  Pastaba: pagal galimybes dalyviai gali surašyti vardijamas 

savybes ar vadovas gali pasižymėti išvardytas savybes; 

 Paskaita apie bendravimo reikšmę, bendravimo lygius, asmenines bendravimo erdves – 

Johari langus, bendravimo įgūdžių formavimosi procesą, komunikacijos procesą ir grįžtamojo 

ryšio svarbą, kalbos subtilybes – daugiareikšmiai žodžiai, žodžio akcentavimas sakinyje, mažybinė 

žodžio forma ir kt. reikšmingi netiesioginiai signalai, eufemizmai, žodžiai parazitai ir kt. 

 Užsiėmimo naudos aptarimas diskutuojant. 

 

2. Bendravimo įgūdžių lavinimas (II) 

Modulis: 2. 
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Užsiėmimo pavadinimas: Bendravimo įgūdžių lavinimas. 

Grupės dydis: 4-8 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: 1,5 val. 

Specialistai: psichologas. 

Problemos: bendravimo įgūdžių trūkumas, santykių užmezgimo problemos, siauras 

bendravimo ratas. 

Tikslai: verbalinių ir neverbalinių bendravimo įgūdžių lavinimas. 

Priemonės: silpnaregiams pritaikyta padalomoji medžiaga (apie bendravimo kliūtis), 

rašymo priemonės, popierius. 

Metodai: paskaita, diskusija, vaidinimas. 

Užsiėmimo eiga: 

 Pirmojo užsiėmimo apie bendravimą trumpas aptarimas; 

 Paskaita apie dialogą, uždari-atviri klausimai; 

 Kūno kalba – regimieji signalai, girdimieji nežodiniai signalai, taktiliniai signalai; 

bendravimo kliūtys; klausymasis (aktyvus, pasyvus ir kt.); 

 Kūno kalbos testas/vaidinimo užduotis; 

 Užsiėmimo naudos aptarimas diskutuojant. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

446 

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

18 priedas  

SOCIALINĖS ADAPTACIJOS POKYČIŲ MATAVIMO FORMA 

 

 

            Kliento vardas, pavardė    

 Data                             Reabilitacijos forma  

 

 

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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19 priedas  

MOTYVACIJOS DIRBTI/MOKYTIS ANKETA 

 

 

Vardas, pavardė …………………………………………………         Data …………………….. 

 

 

Noras dirbti  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     (1 – visai nenoriu; 10 – labai noriu) 

 

Noras mokytis 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

Įsitikinimas, kad pavyks įsidarbinti metų laikotarpiu 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, kurios trukdytų pradėti 

dirbti? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 Kokias artimieji mato kliūtis, kurios trukdytų 

man pradėti dirbti? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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20 priedas 

MOTYVACIJOS POKYČIŲ MATAVIMO FORMA 

 

 Kliento vardas, pavardė _______________________________________ 

 Reabilitacijos forma __________________________________________ 

 

Pradinis įvertinimas 

Data ____________ 

 

 

           Motyvacija dirbti/mokytis 

 

 

 

     

 

Galutinis įvertinimas 

Data ____________ 

 

 

Motyvacija dirbti/mokytis 

 

 

 

     

 

 

0 – visai nemotyvuotas, nesidomintis, atsisakantis, abejingas. 

 

1 – silpnai motyvuotas, dažnai pasiųstas kitų instancijų, mažai domisi konkrečiu pasirinkimu, 

motyvacija palaikoma išorinių sankcijų ar finansinių motyvų. 

 

2 – iš dalies motyvuotas, laikinai susidomintis veikla, trūksta adekvatumo apsisprendžiant dėl 

profesijos. Stokoja gebėjimo  visavertiškai apsispręsti, gali būti priimami momentiniai sprendimai. 

Įdedantis mažai pastangų. 

 

3 – pakankamai motyvuotas. Išoriškai  motyvuojamas, pasiduodantis orientavimui. Trūksta vidinės 

motyvacijos, kartkartėmis reikalingas išorinis motyvavimas (paskatinimas, kontrolė). 

 

4 – motyvuotas. Adekvačiai vertinantis savo galimybes. Įdedantis pastangų. Gali trūkti galutinio 

apsisprendimo pasirenkant kryptį. Gali  būti neužtikrintumo dėl tolesnių perspektyvų. 

 

5 – labai motyvuotas. Svarbūs tampa vidiniai motyvai. Konkretus, ilgalaikis sprendimas 

pasirenkant kryptį. Užtikrintas, nuolatinės pastangos, išorinis motyvavimas nėra būtinas. 

 

Užpildė  _____________ _______________________     ___________ 
 Specialistas     Vardas, pavardė      Parašas 

0    1      2         3              

0    1      2         3              



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimas“ 

 

449 

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

21 priedas 

MOTYVACIJOS VERTINIMO ANKETA DALYVIUI 

 

I. Nusiteikimo dirbti vertinimas 

 

Įvertinkite savo norą dirbti skaičiumi nuo 1 iki 3 (0 – visai nenoriu dirbti, 3 – labai noriu dirbti), 

tinkamą Jums skaičių apibraukite: 

 

0  1  2  3 

 

Įvertinkite skaičiumi nuo 1 iki 3 savo tikėjimą, kad pabaigus profesinę reabilitaciją/ mokymus, 

pavyks įsidarbinti per ateinančius 6 mėnesius (1 – visai netikiu, 3 – esu visiškai įsitikinęs), 

tinkamą Jums skaičių apibraukite: 

 

0  1  2  3 

Pastabos:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

II. Motyvacija mokytis 

 

Dalyvio vertinimas 

 

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 įsidarbinimo veiksmus per pastarąjį 

 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: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

22 priedas 
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 KLIENTO MOTYVACIJOS VERTINIMO ANKETA  

 

Specialisto vertinimas 

 

Įvertinkite nuo 0 iki 3 kliento 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 

 

Matyti įsidarbinimo veiksmai: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Specialisto pastabos:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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23 priedas  

MOTYVACIJOS UGDYMO UŽSIĖMIMŲ PLANŲ  PAVYZDŽIAI 

 

1. Pokalbis telefonu dėl darbo 

Stadija: pasiruošimo, veikimo. 

Grupės dydis: 4-8 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: 1,5 val. 

Specialistai: psichologas. 

Užsiėmimo tikslai: pasirengimas pokalbiui telefonu dėl darbo, efektyvaus bendravimo 

telefonu įgūdžių lavinimas, darbo paieškos telefonu skatinimas. 

Priemonės:  

1. Rašymo lenta ir rašymo priemonės/ didelio formato popieriaus lapai ir flomasteriai. 

2. Mobilusis telefonas. 

3. Padalomoji medžiaga. 

Metodai: 

 Pokalbis telefonu (forma); 

 Efektyvaus bendravimo telefonu pagrindiniai principai; 

 „Pozityvūs žodžiai“. 

Užsiėmimo eiga: 

 Vadovo įžanga  apie pokalbio telefonu reikšmę darbo paieškos procese (galimybė 

naudotis lenta ir flomasteriais). 

 Vadovo kvietimas diskutuoti: Ar teko ieškotis darbo/ tartis dėl darbo telefonu? Kaip 

dažnai naudojate pokalbį telefonu ieškodami darbo? Ar sėkmingai?  

 Grupės pasidalijimas savo patirtimi ir mintimis. 

 Vadovas: grupės išsakytų minčių apibendrinimas. 

 Vadovas: supažindinimas su efektyvaus bendravimo telefonu pagrindiniais principais. 

 Praktinė užduotis grupei: „Pozityvūs žodžiai“. 

 Vadovas: Pokalbio telefonu formos pristatymas ir aptarimas. 

 Pasiūlymas grupei: 1. Du savanoriai imituoja pokalbį telefonu dėl darbo; 2. Realus 

savanorio skambutis telefonu pagal darbo skelbimą. 

 Namų užduotis grupei: paskambinti telefonu pagal dominantį darbo skelbimą, 

naudojantis siūloma pokalbio telefonu forma. 
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 Grįžtamasis ryšys. 

 

2. Teigiama įsidarbinimo patirtis 

Stadija: apmąstymo, pasiruošimo. 

Grupės dydis: 4-8 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: 1,5 val. 

Specialistai: psichologas. 

Užsiėmimo tikslai: pozityvių įsidarbinimo nuostatų, realių savo galimybių įvertinimo 

formavimas, pateikiant sėkmingai įsidarbinusio neįgaliojo asmens pavyzdį/-džius. 

Užsiėmimo vieta - erdvi patalpa. 

Užsiėmimo eiga: 

 Vadovas grupei trumpai pristato neįgalųjį asmenį, kuris/-i turi sėkmingo įsidarbinimo 

patirties. 

 Svečias pristato grupei save, paliesdamas šias temas: kokią negalią turi ir su kokiais 

sunkumais teko susidurti ieškant darbo bei įsidarbinant, kada ir kur įsidarbino, kas padėjo 

įsidarbinti/ kaip rado darbą, kaip darbo vieta pritaikyta, pristato CV platinimo bei pokalbio su 

darbdaviu patirtį. 

 Grupės dalyvių klausimai svečiui, galima diskusija. 

 Vadovo apibendrinimas bei grįžtamasis ryšys. 

 

3. 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, galinti vežti 10 asmenų, bei vairuotojas. 

Užsiėmimo eiga: 
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 Vadovas 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, vadovo apibendrinimas bei grįžtamasis ryšys.
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24 priedas  

SOCIALINIO DARBUOTOJO ORGANIZUOJAMŲ UŽSIĖMIMŲ GRUPĖJE PLANO 

PAVYZDŽIAI 

 

1. Galimybės mokytis bei įsidarbinimas  

Modulis: 1,3. 

Grupės dydis: 6-10 asmenų. 

Užsiėmimų trukmė: 1,5 val. 

Specialistai: socialiniai darbuotojai. 

Problemos: informacijos trūkumas, savarankiškumo įgūdžių stoka (klientas nesugeba 

savarankiškai susirasti reikiamos informacijos ar neturi tam galimybių).  

Tikslai:  

 Suteikti informacijos apie galimybę mokytis bei finansinę pagalbą neįgaliesiems; 

 Supažindinti dalyvius apie darbdaviams teikiamas lengvatas įdarbinant neįgalųjį ir apie 

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, ugdytis savarankiškumą, 

bendravimo įgūdžius spręsti iškilusias problemas). 

Priemonės: Padalomoji medžiaga (lankstinukai, įstatymų (LR neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymas (Žin., 2005, Nr. 127-4534 (2005-10-27), LR aukštojo mokslo įstatymo 

apibendrinimas (Žin., 2006, Nr. 87-3395 (2006-08-08), LR užimtumo rėmimo įstatymas (Žin., 

2007, Nr. 59-2278 (2007-05-29) santraukos, kompiuteris (mokymo/lavinimo informacijos 

paieškos); 

Metodai: informavimas (paskaita), diskusija 

Užsiėmimo eiga: 

1. Savęs prisistatymas (vadovo ir grupės narių prisistatymas: jei šis užsiėmimas yra pirmas, 

jei  grupę papildė naujas grupės narys);  

2. Temos pristatymas; 

3. Padalomosios medžiagos išdalijimas;  
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4. Medžiagos išdėstymas (grupės narių pageidavimu daugiau dėmesio skiriama konkrečiam 

klausimui apie įstatymą, dėstant temą diskutuojama, grupės nariai dalijasi savo žiniomis, 

patirtimi ir t.t.): 

 stipendijos, paskolos 

 parama studentams našlaičiams ir neįgaliems studentams 

 gyventojų pajamų mokesčių lengvata 

Užsiėmimo vertinimas: užsiėmimo aptarimas diskutuojant (grupės dalyviai pasidalija savo 

patirtimi, užsiėmimo nauda ir t.t.); 

2. Darbingumo lygio nustatymas 

Modulis: 3 

Grupės dydis: 6 -10 asmenų. 

Užsiėmimų trukmė: 1,5 val. 

Specialistai: socialiniai darbuotojai. 

Problemos: informacijos trūkumas, savarankiškumo įgūdžių stoka (nesugeba savarankiškai 

susirasti reikiamos informacijos ar neturi tam galimybių).  

Tikslai:  

 Supažindinti su  Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu; 

 Suteikti informacijos apie neįgalumo, darbingumo lygio nustatymą bei patekimo į 

profesinės reabilitacijos įstaigą kelius;  

 Lavinti neįgaliųjų socialinius įgūdžius ir gebėjimus susirasti tinkamos informacijos 

konkrečiu atveju (užsiėmimo metu diskutuojant su grupės dalyviais pasidalyti 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 (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, lankstinukas 

„Trumpai apie neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymą“, institucijų adresai, telefonai ir kita 

informacija), kompiuteris (mokytisįstatymų bei kitos informacijos paieškos, lavintis tai daryti). 

Metodai: informavimas (paskaita), diskusija, praktinės užduotys - informacijos paieška 

internete. 

Užsiėmimo eiga: 

1. Savęs prisistatymas (vadovo ir grupės narių prisistatymas: jei šis užsiėmimas yra pirmas, 

jei grupę papildė naujas grupės narys);  

2. Temos pristatymas; 
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3. Padalomosios medžiagos išdalijimas 

4. Medžiagos išdėstymas (grupės narių pageidavimu daugiau dėmesio skiriama konkrečiam 

klausimui apie įstatymą, dėstant temą diskutuojama, jie dalijasi savo žiniomis, patirtimi ir 

t.t.): 

 Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, šio įstatymo tikslas; 

 Neįgalumo lygis ir jo nustatymas; 

 Darbingumo lygis ir jo nustatymas; 

 Specialieji poreikiai, jų nustatymas ir tenkinimas. 

Užsiėmimo vertinimas: užsiėmimo aptarimas diskutuojant (grupės dalyviai pasidalija savo 

patirtimi, užsiėmimo nauda ir t.t.); 

3. Socialinės garantijos, lengvatos, pašalpos neįgaliesiems 

Modulis: 1. 

Grupės dydis:  6-10 asmenų. 

Užsiėmimų trukmė: 1,5 val. 

Specialistai: socialiniai darbuotojai. 

Problemos: informacijos trūkumas, savarankiškumo įgūdžių stoka (nemoka/nesugeba 

savarankiškai susirasti reikiamos informacijos internete ar neturi tam galimybių).  

Tikslai:  

 Supažindinti dalyvius su socialinėmis garantijomis, jiems priklausomomis lengvatomis 

bei pašalpomis; 

 Išmokyti savarankiškai susirasti (internete) įstatymus, poįstatyminius teisės aktus; 

 Lavinti socialinius savarankiškumo įgūdžius, ugdyti socialinę kompetenciją: 

(užsiėmimo metu diskutuojant su grupės dalyviais pasidalyti asmenine patirtimi, kaip efektyviai 

pritaikyti įgytas žinias. Tokiu būdu grupės dalyviai yra skatinami aktyviai dalyvauti užsiėmime, 

ugdytis savarankiškumą, bendravimo įgūdžius spręsti iškilusias problemas.) 

Priemonės: padalomoji medžiaga (lankstinukai, įstatymai (Neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymas, Socialinių paslaugų įstatymas, Šalpos išmokų įstatymas, poįstatyminiai 

aktai), savivaldybių Socialinės paramos skyrių kontaktiniai duomenys ir kita informacija), 

kompiuteris mokyti informacijos paieškos, lavinti tai daryti.  

Metodai: informavimas (paskaita), diskusija, praktinės užduotys - informacijos paieška 

internete. 

Užsiėmimo eiga:  
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1. Savęs prisistatymas (vadovo ir grupės narių prisistatymas: jei šis užsiėmimas yra  pirmasis, 

jei grupę papildė naujas grupės narys);  

2. Temos pristatymas; 

3. Padalomosios medžiagos išdalijimas; 

4. Medžiagos išdėstymas: (grupės narių pageidavimu daugiau dėmesio skiriama aktualiems 

klausimams apie įstatymus, dėstant temą diskutuojama, grupės nariai dalijasi savo 

žiniomis, patirtimi ir t.t.): 

 Socialinės garantijos; 

 Lengvatos neįgaliesiems ir jas reglamentuojantys teisės aktai; 

 Šalpos išmokos: šalpos pensijos, slaugos ir pagalbos (priežiūros) išlaidų tikslinės 

kompensacijos, šalpos kompensacijos. 

Užsiėmimo vertinimas: užsiėmimo aptarimas diskutuojant (grupės dalyviai pasidalija savo 

patirtimi, užsiėmimo nauda ir t.t.); 

4. Transportas, aplinkos pritaikymas, techninės pagalbos priemonės  

Modulis: 1 

Grupės dydis: 6-10 asmenų 

Užsiėmimų trukmė: 1,5 val. 

Specialistas: socialiniai darbuotojai. 

Problemos: informacijos trūkumas, savarankiškumo įgūdžių stoka (nemoka/nesugeba 

savarankiškai susirasti reikiamos informacijos internete ar neturi tam galimybių). 

Tikslai: Suteikti informaciją apie transporto, aplinkos pritaikymo, techninės pagalbos 

priemonių lengvatas. Diskusijų su socialiniu darbuotoju, kitais grupės nariais metu lavinti 

socialinius (bendravimo) įgūdžius siekiant savarankiškumo kasdieninėje veikloje. 

Priemonės: padalomoji medžiaga (įstatymai, paslaugas teikiančių institucijų adresai, 

telefonai ir kita informacija, Transporto išlaidų kompensacijos ir neįgaliųjų aprūpinimo techninės 

pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas). 

Metodai: informavimas (paskaita), diskusija, praktinės užduotys, padalomoji medžiaga. 

Užsiėmimo eiga: 

1. Savęs prisistatymas (vadovo ir grupės narių prisistatymas: jei šis užsiėmimas yra pirmas, 

jei  grupę papildė naujas grupės narys);  

2. Temos pristatymas; 

3. Padalomosios medžiagos išdalijimas; 
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4. Medžiagos išdėstymas (grupės narių pageidavimu daugiau dėmesio skiriama aktualiems 

klausimams apie įstatymus, dėstant temą diskutuojama, grupės nariai dalijasi savo 

žiniomis, patirtimi ir t.t.): 

 Transporto lengvatos neįgaliesiems; 

 Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems; 

 Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. 

Užsiėmimo vertinimas: užsiėmimo aptarimas diskutuojant (grupės dalyviai pasidalija savo 

patirtimi, užsiėmimo nauda ir t.t.). 
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25 priedas  

DARBO IMITAVIMO PRATYBŲ SPECIALIOSIOSE DARBO STOTELĖSE 

PAVYZDŽIAI 

 

1 pavyzdys. Darbo kompiuteriu stotelė 

Tikslas - rankų smulkiosios motorikos lavinimas (vikrumo, jutimo, jautrumo lavinimas, 

koordinacija), dėmesio koncentracija, ilgo sėdėjimo toleravimas. Ergonominio darbo kompiuteriu 

įgūdžių ugdymas. 

   Reikalavimai: sugebėti laikytis instrukcijų, motyvacija, pasitikėjimas savimi, kompiuterinio 

raštingumo pagrindai. 

Dizainas: ekranas (vaizdo ergonominiams parametrams); integruota programa asmenims, 

turintiems regos sutrikimų; didintuvas; klaviatūra (klavišų išdėstymui bei užrašams ant jų, vieta ant 

stalo); stalas ir kėdė, atitinkantys ergonominio darbo taisykles; turi būti pakankamai erdvės, kad 

darbuotojas galėtų laisvai judėti ir keisti padėtį; turi būti pakankamas bendras ir vietinis 

apšvietimas esant regos likučiui; triukšmas neturi blaškyti ir trukdyti bendrauti; patalpos 

temperatūra turi būti tokia, kad darbuotojui nesukeltų diskomforto; elektromagnetinis 

spinduliavimas turi būti sumažintas iki nekenksmingų lygių. 

Medžiagos/priemonės: 

 Monitorius; 

 Didintuvas; 

 Procesorius; 

 Klaviatūra; 

 Pelė (modifikuota ir paprasta); 

 Dokumentų laikiklis; 

 Stalas ir kėdė (turi būti reguliuojamo aukščio); 

 Laikrodis; 

 Specialūs porankiai kompiuterio stalui. 

   Matavimo dydžiai: teksto rinkimas (pvz., 100 žodžių) per laiko vienetą 

Palyginamieji dydžiai: kliento pasiektų rezultatų palyginimas su jo rezultatais prasidėjus 

reabilitacijai ir jai vykstant. 

Darbo instrukcija (pagrindinis modelis): 

1. Atlikdami testą naudokite abi rankas; 

2. Atsisėskite ergonomiškai teisingai; 
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3. Pasistenkite spausdinti kuo greičiau; 

4. Stenkitės padaryti kuo mažiau klaidų. 

 

2 pavyzdys. Darbo imitavimas apskaitos klasėje – lentelių pildymas pagal sąskaitų 

planą 

Stotelės tikslas - sėdėjimo ir iš dalies stovėjimo, galvos, kaklo, liemens, plaštakos/pirštų 

judesių, skaitymo, skaičiavimo, rašymo, fizinės ištvermės, smulkiosios motorikos, paskatos, 

savarankiškumo, susikaupimo, nesėkmių toleravimo, komunikabilumo, savikontrolės, 

atsakomybės, darbo planavimo, suvokimo, planų įgyvendinimo, susikaupimo, išmokimo, 

tvarkingumo, kruopštumo, ištvermingumo, kritikos priėmimo lavinimas. Ergonominio darbo 

įgūdžių ugdymas. 

Dizainas: reguliuojamo aukščio darbo stalas, kėdė, bendrasis apšvietimas, esant reikalui – 

sustiprintas apšvietimas, didinimo įranga, spintos dokumentams, kompiuteris, pritaikytas regos 

negalią (dalinę ar visišką) turinčiajam. 

Medžiagos/priemonės: sieninė lenta, žymekliai, segtuvai, rašymo priemonės, apskaitos 

dokumentų pavyzdinės kopijos. 

Standartiniai matavimo dydžiai: 

1. Klaidų kvotos; 

2. Užpildytų lentelių skaičius per laiko vienetą. 

Palyginamieji dydžiai:  

1. Rezultatai palyginami su panašių biosocialinių sutrikimų klientų kokybiškais rezultatais. 

2. Paties kliento rezultatų palyginimas. 

Darbo instrukcija:  

1. Užduoties tikslo, reikalavimų darbo eigos aptarimas su profesijos mokytoju; 

2. Supažindinimas su apskaitos veikla ir sąskaitos planu; 

3. Lentelių pildymas pagal sąskaitų planą; 

4. Rezultatų aptarimas su profesijos mokytoju ir klaidų analizė; 

5. Klaidų taisymas; 

6. Individualus savo darbo vertinimas; 

7. Atliktos užduoties aptarimas su profesijos mokytoju. 

Sunkumo laipsnių modifikacijų pasirinkimas 

Palengvinimas:  

1. Pertraukų darymas. 
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2. Sėdėjimo trukmės mažinimas. 

3. Papildomas apšvietimas. 

4. Specialus rašymo priemonių pritaikymas. 

Pasunkinimas: lentelės su sąskaitų kodais arba su įrašytomis sumomis užpildymas. 
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1. Pagalbos įsidarbinant samprata 

 

Regos negalią turintiems asmenims kitaip nei sveikiesiems kyla sunkumų orientuojantis 

aplinkoje, atliekant kasdienes veiklas, integruojantis į visuomeninį gyvenimą, darbo rinką. Todėl 

regos negalią turintiems asmenims, siekiantiems integruotis į darbo rinką, reikalinga pagalba. LR 

Socialinės integracijos įstatymas numato profesinės reabilitacijos paslaugas negalią turintiems 

žmonėms, siekiant ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes. 

Viena iš įstatyme numatytų sudedamųjų profesinės reabilitacijos dalių yra pagalbos įsidarbinant 

paslaugos – tai profesinės reabilitacijos programą užbaigiantis etapas,  kai asmeniui, kuris jau yra 

įgijęs naują kvalifikaciją, naujų darbo įgūdžių ir gebėjimų ar atkūręs savo profesinius gebėjimus 

pagal anksčiau turėtą kvalifikaciją, teikiamos paslaugos skirtos galimybėms savarankiškai 

įsidarbinti ar dalyvauti įdarbinimo programose didinti. Regos negalią turintiems asmenims šios 

paslaugos yra ypač svarbios, kadangi jiems yra reikalinga įdarbinimo vadybininko pagalba ne tik 

ugdant savarankiškos darbo paieškos įgūdžius, atliekant darbo paiešką, bet ir tarpininkaujant 

įdarbinimo metu ar jau įsidarbinus. Pagalbos įsidarbinant paslaugų tikslas – suteikti pagalbą 

įsidarbinant regos negalią turintiems asmenims, siekiant įgalinti juos ieškoti darbo, sėkmingai 

integruotis į darbo rinką ir socialinį gyvenimą tokiu būdu gerinant savo gyvenimo kokybę. Šias 

paslaugas teikia įdarbinimo vadybininkai, psichologai ir atvejo vadybininkai. Parenkant asmeniui 

tinkamą darbą ir pritaikant darbo vietą pagal kliento, turinčio regos negalią poreikius, 

konsultuojamasi su ergoterapeutais, tiflopedagogais bei kitais specialistais. Asmeniui, turinčiam 

regos negalią, baigus profesinės reabilitacijos programą ir sėkmingai įsidarbinus, su juo ir toliau 

palaikomas ryšys ir toliau, asmuo konsultuojamas dėl kylančių sunkumų darbe bei kitais 

klausimais, ryšys palaikomas ir su darbdaviais.  
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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
1
. 

Aplinkos veiksniai – fizinės, socialinės ir kitų žmonių nuostatos aplinkoje, kuriose asmuo 

gyvena ir kuria savo gyvenimą
2
.   

Atvejo vadyba – modernus (psichosocialinės ar profesinės) reabilitacijos paslaugų 

teikimo koordinavimo metodas, kuris remiasi individualiu požiūriu į klientą ir  užtikrina paslaugų 

prieinamumą, tikslingumą bei tęstinumą.3
.  

Atvejo vadybininkas – vienas iš reabilitacijos specialistų, vykdantis atvejo vadybą, 

tiesiogiai dirbantis su klientu, kuruojantis klientą ir kontroliuojantis profesinės reabilitacijos eigą, 

tarpininkaujantis su išorės institucijomis.
4
  

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
5
.
 
 

Darbo rinka – darbo vietų paklausos ir pasiūlos santykių visuma. Darbo rinka visuomet 

yra viena iš 3 formų: perteklinė, deficitinė, nulinė. 

Darbo birža – valstybinė institucija, kuri tarpininkauja tarp darbdavių ir ieškančių darbo 

žmonių, padėdama jiems įsidarbinanti. Ji analizuoja darbo pasiūlą ir paklausą, registruoja laisvas 

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 įtraukimas į gyvenimo situacijas
6
.  

Darbdavys - gali būti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, nepaisant 

nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies ir veiklos pobūdžio, turinti darbinį teisnumą ir 

veiksnumą 
7
, kuri priima darbuotojus konkrečioms profesinės veiklos funkcijoms atlikti. Darbo 

                                                 
1
 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. 
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
Germanavičius A., Čiurinskas D. Atvejų vadybos metodas. Kas tai?  Leidinys Sveikata 2002 NR 8 

4
 Ten pat. 

5
LR Nedarbo socialinio draudimo įstatymas. Leidinys: Valstybės žinios. 2004, Nr. 4-26 

6
 Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija. Pasaulinė sveikatos organizacija, Ženeva, 2001, 

VU Specialiosios  Specialiosios psichologijos laboratorija, 2004. 
7
 LR  Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926, Vilnius. 
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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
8
. 

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

kompetenciją arba atlikti mažesnės profesinės kompetencijos reikalaujančius darbus
9
.  

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 - vienas iš reabilitacijos specialistų, teikiantis pagalbos 

įsidarbinant paslaugas klientui. 

Karjeros planavimas – nuoseklus asmens pažintinės ir profesinės veiklos sprendimų 

išdėstymas laike, siekiant profesinio tobulėjimo tikslų ir numatant būtinus išteklius ir 

aplinkybes
10

.  

Kompetencija – efektyvios veiklos demonstravimas, sugebėjimas atlikti pateiktas 

užduotis realioje ar imituojamoje darbo situacijoje; gebėjimas pagal kvalifikaciją, žinias, įgūdžius 

gerai atlikti veiklą
11

.   

Konsultacija – žinovo, specialisto patarimas kaip suteikti informaciją, pagalbą asmenims, 

šeimoms, grupėms, bendruomenei, socialinio darbuotojo pageidavimu
12

.   

Konsultantas – asmuo, sudarantis palankias profesijos rinkimosi arba karjeros planavimo 

sąlygas
13

.  

Konsultavimas – socialinio darbuotojo veikla, padedanti klientui suvokti ir spręsti jam 

svarbias problemas
14

.   

                                                 
8
 Ten pat. 

9
 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. 
10

 http://www.smm.lt/es_parama/docs/projektai/pos_rez/Pkpgu_C%20metodika.VDU.pdf 
11

 V. Kučinskas, R. Kučinskienė. Socialinis darbas švietimo sistemoje. Teoriniai aspektai. Klaipėda 2000m. 
12

 Ten pat 
13

 http://www.ldb.lt/konsultantai/mod_richtext.php?pid=33 
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Nedarbingumas – žmogaus būklė, kai jis dėl itin ryškių organizmo funkcijos sutrikimų 

visiškai ar iš dalies negali atlikti jokio darbo įprastinėmis arba specialiomis darbo sąlygomis, kai 

darbingumo negalima kompensuoti protezavimu, kompensacine technika ir kitomis reabilitacijos 

priemonėmis. 

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 
15

.  

Profesiniai gebėjimai – asmens funkcinio pajėgumo bei asmens psichosocialinių 

profesinių savybių visuma, atspindinti asmens galimybes bei kompetenciją atlikti atitinkamas 

veiklas
16

. 

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
17

.  

Socialinė aplinka – socialinės normos, įstatymai, jų praktika ir ideologija, formalios ir 

neformalios taisyklės, veikiančios asmenį. 

Specialios darbo sąlygos – darbas specialiame ceche, bare, dirbtuvėse, namie ar 

įprastinėje darbovietėje: laisvas darbo grafikas, numatant papildomas pertraukas, galimybė atlikti 

darbą ir darbovietėje ir namie, darbo vietos pritaikymas, kito darbuotojo nuolatinė arba epizodinė 

pagalba. 

Specialios pagalbos priemonės – priemonės specialiam poreikiui patenkinti. Gaunančiam 

asmeniui užtikrinti lygias ugdymo, profesines, socialines ir visaverčio integravimo į visuomenę 

galimybes (socialiniai darbuotojai) 
18

.  

Specialus poreikis – dėl asmens ilgalaikių įgytų ar įgimtų sveikatos sutrikimų ir negalios, 

nepalankios aplinkos atsiradę specialūs poreikiai 
19

. 

                                                                                                                                                               
14

 V. Kučinskas, R. Kučinskienė. Socialinis darbas švietimo sistemoje. Teoriniai aspektai. Klaipėda. 2000m. 
15

 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. 
16

 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. 
17

 Psichologijos žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993 
18

 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. 
19

 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. 
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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) 
20

. 

Valstybės subsidija – piniginė valstybės parama tam tikroms gamybos arba vartojimo 

sritims ar formoms skatinti. 

                                                 
20

 Ten pat. 
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3. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo principai 

 

1. Etika ir teisės – užtikrinama, kad pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo metu nebus 

pažeisti profesiniai bei visuotinai priimti bendravimo etikos principai, asmens teisės į 

konfidencialumą ir apsisprendimą. 

2. Profesionalumas – visi specialistai, teikiantys pagalbos įsidarbinant paslaugas privalo 

atitikti šioje metodikoje pateiktus kvalifikacinius reikalavimus. 

3. Individualumas – pagalbos įsidarbinant paslaugos yra suteikiamos atsižvelgiant į 

kiekvieno asmens individualius poreikius ir savybes. Asmenims, turintiems regos negalią, svarbu 

parinkti tinkamas techninės pagalbos priemones ir taikyti tinkamus darbo paieškos metodus ir 

priemones, atsižvelgiant į regos sutrikimo pobūdį 

4. Holistiškumas (visapusiškumas) – teikiant pagalbos įsidarbinant paslaugas 

atsižvelgiama į asmens, turinčio regos negalią, orientacijos ir mobilumo ir savarankiškumo lygį, į 

fizinius, intelektinius, psichinius bei socialinius aspektus, ir kultūrinį ir ekonominį kontekstą. 

Teikiant įsidarbinimo paslaugas užtikrinamas asmens integracijos procesas. 

5. Pagarba ir tolerancija - kiekvienas asmuo yra vertas pagarbos, gerbiamas asmens 

orumas bei išskirtinumas. Neleistina, kad nukentėtų asmens orumas dėl jo ribotų galimybių matyti 

ir orientuotis erdvėje bei naudotis informacinėmis priemonėmis. 

6. Pasirinkimo laisvė ir atsakomybė už save – gerbiama asmens darbo vietos 

pasirinkimo laisvė: klientas yra laisvas pasirinkti jam tinkamą darbo vietą ir atsakingas už savo 

pasirinkimą.  

7. Profesinis aktyvumas - kiekvienas asmuo pagal jo individualias galimybes siekia 

savirealizacijos ir turi turėti galimybę dalyvauti profesiniame gyvenime. Asmens, turinčio regos 

negalią, sėkmingam įdarbinimui tikslinga panaudoti visas prieinamas techninės pagalbos 

priemones, taikyti socialines ir psichologines priemones, pasitelkti bendruomenės resursus. 

8. Paslaugų tęstinumas - įsidarbinimo paslaugų teikimo metu ir joms pasibaigus su 

asmeniu palaikomas nuolatinis/periodinis ryšys, siekiant užtikrinti sėkmingą įsidarbinimą ar teikti 

pagalbą, ieškant darbo ir motyvuoti jį darbo paieškai. Asmenims, turintiems regos negalią, svarbu 

parinkti tinkamus tęstinės pagalbos ir grįžtamojo ryšio teikimo būdus. 
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4. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo tvarka 

4.1. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo algoritmas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Darbo vietos  

reikalavimų  įvertinimas 

ir darbdavių 

konsultavimas 

1. Asmens priėmimas pagalbai 

įsidarbinant 

2. Pagalbos įsidarbinant užsiėmimų 

vykdymas 

 

2.3. Darbo paieška 

2.2. Pasirengimas pokalbiui su 

darbdaviu 

3. Tarpininkavimas įdarbinant 

4. Rasta 

darbo vieta  

5. Tęstinis 

tarpininkavimas/atvejo 

vadyba klientui 

neįsidarbinus 

7. Parama darbo vietoje /atvejo 

vadyba asmeniui įsidarbinus 

Ne 

Taip 

Ne 

Taip 

Asmens individuali 

profesinės reabilitacijos 
programa; Įdarbinimo 

sektoriaus kliento anketa 

Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo 

programa, 

Įdarbinimo vadybininko paslaugų 

teikimo programa, 
 „Gyvenimo aprašymas“, 

„Motyvacinis laiškais“ 

 „Darbo skelbimų paieškos istorija“ 

„Profesinės reabilitacijos dienynas“ 

 

Įdarbinimo vadybininko 

paslaugų teikimo programa,                                                                            
Įdarbinimo sektoriaus 

kliento anketa 

Audiotreniruotės metodas/ 

pokalbio su darbdaviu 
imitavimas, vaidmenų 

atlikimas (grupėse ir/ar 

individualiai) 

Psichologo paslaugų teikimo programa;  

Profesinės reabilitacijos dienynas 

Įdarbinimo vadybininko paslaugų teikimo 
programa; Teisinė informacija 

darbdaviams; Profesinės reabilitacijos 

dienynas; Ataskaita apie profesinės 

reabilitacijos programos pasiektą pažangą;  

 Išvados apie kliento darbingumą ir 

rekomendacijos darbdaviui;Įdarbinimo 

sektoriaus kliento anketa; 

 

Darbo vietos paieška 

internete, spaudoje, 
Darbo vietos paieška, 

remiantis kontaktais su 

darbdaviais, remiantis soc. 

įmonių sąrašu ir kt., 

Pokalbis dėl darbo telefonu. 

 

8. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Įdarbinimo vadybininko paslaugų teikimo 

programa; PR klientų užimtumo registras;, 
Ataskaita apie profesinės reabilitacijos 

programos pasiektą pažangą; Darbo 

sutarties kopija/pažyma iš darbdavio apie 

kliento įdarbinimą/ pateisinantis 

neįsidarbinimą dokumentas 

 
 

 

Kliento byla, 
Profesinės 

reabilitacijos 

dienynas 

Reikalingas 

darbo vietos 

reikalavimų 

įvertinimas  

2.1. Darbo paieškos ir 

įsidarbinimo  įgūdžių 

formavimas 

Kliento byla 

Darbo skelbimų paieškos istorija 

Reikalavimų profilis; 

Gebėjimų profilis; 

Palyginamasis profilis; 

Darbo skelbimų 
paieškos istorija; 

Profesinės 

reabilitacijos dienynas 

Profesinės 

reabilitacijos 
dienynas; Įdarbinimo 

vadybininko paslaugų 

teikimo programa 
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4.2. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo aprašymas 

 

1. Asmens priėmimas pagalbai įsidarbinant 

Tikslas – sudaryti pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programą. 

Specialistai: įdarbinimo vadybininkas. 

Klientas po profesinių gebėjimų atkūrimo ir/arba naujų profesinių gebėjimų išugdymo 

(mokymo etapo) yra priimamas pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimui. Iš pradžių specialistas 

analizuoja ir pagal poreikį koreguoja kliento profesinių gebėjimų vertinimo metu užpildytą 

Įdarbinimo sektoriaus kliento anketą, sudaro Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo programą 

(popierinę, kompiuterinę, ar  Brailio raštu versiją). Įdarbinimo vadybininkas renka ir analizuoja 

situaciją darbo rinkoje, konsultuoja klientą 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.  

Trukmė: 3-4 val.  

Pildoma dokumentacija: Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa. 

Susiję dokumentai: Asmens individuali profesinės reabilitacijos programa; Įdarbinimo 

vadybininko paslaugų teikimo programa, Įdarbinimo sektoriaus kliento anketa 

 

2. Pagalbos įsidarbinant užsiėmimo vykdymas 

2.1 Darbo paieškos įgūdžių formavimas  

Tikslas – formuoti savarankiškos darbo paieškos įgūdžius asmenims, turintiems regos 

negalią, siekiant padidinti asmenų galimybes sėkmingai integruotis į darbo rinką.  

Specialistai: įdarbinimo vadybininkas, psichologas.  

Klientas žodžiu supažindinamas su bendra situacija darbo rinkoje ir įgytos profesijos darbo 

rinkoje poreikių, įsidarbinimo galimybėmis, neįgaliajam suteikiama informacija apie subsidijų 

programas. Paslaugų teikimo metu klientas 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. Regos negalią turintis asmuo supažindinamas su jam 

prieinamais darbo paieškos būdais ir priemonėmis, mokomas savarankiškai ieškotis darbo. 

Įdarbinimo vadybininkas kartu negalią turinčių asmeniu ieško pastarajam tinkančios laisvos darbo 

vietos, siunčia paruoštą CV, motyvacinį laišką el. paštu potencialiems darbdaviams. 

Trukmė: 8-10 val.  
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Pildoma dokumentacija: Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa, Profesinės 

reabilitacijos programos kliento dienynas. 

Susiję dokumentai: Įdarbinimo sektoriaus kliento anketa, Įdarbinimo vadybininko 

paslaugų teikimo programa, Gyvenimo aprašymas (CV), Motyvacinis laiškas darbdaviui. 

 

2.2 Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu  

Tikslas – išugdyti asmens, turinčio regos negalią, savarankiškus įsidarbinimo įgūdžius, 

pagerinti savęs pristatymo darbdaviui įgūdžius, paruošti klientus pokalbiui su darbdaviu, 

sustiprinti pasitikėjimą savimi įsidarbinimo situacijoje. 

Specialistai: įdarbinimo vadybininkas, psichologas. 

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; 

 Kai žemesni verbalinio ir  neverbalinio bendravimo įgūdžiai. 

Grupiniai užsiėmimai. Psichologas/įdarbinimo vadybininkas, remdamasis 

rekomendacijomis dėl įsidarbinimo įgūdžių lavinimo (Išvados apie kliento profesinį pasirinkimą), 

organizuoja pasirengimo pokalbiui su darbdaviu užsiėmimus grupėje. Užsiėmimai vykdomi pagal 

parengtus užsiėmimų planus. Siekiant išugdyti asmens savęs pristatymo, pokalbio su darbdaviu 

įgūdžius, taikomi įvairūs metodai. Naudojant žaidimų metodą, inscenizavimą, interviu ir kt., 

modeliuojamos pokalbio su darbdaviu situacijos. Vėliau aptariami pokalbio metu stebimi grupės 

dalyvių verbalinių pasisakymų bei kūno kalbos ypatumai taip pat suteikiamos rekomendacijos 

efektyvesniam savęs pristatymui. Siekiant įtvirtinti prisistatymo darbdaviui įgūdžius, vyksta 

praktinis išbandymas, klientas, bendraudamas su darbdaviu telefonu, 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 klientu metu vykdo telefoninius pokalbius su darbdaviu, imituoja kliento ir darbdavio darbo 

pokalbį, taip suteikdamas asmeniui darbo paieškos žinių ir praktinių įgūdžių. Užsiėmimai 

vykdomi siekiant išugdyti asmens savęs pristatymo, pokalbio su darbdaviu įgūdžius, suteikti savęs 
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pasitikėjimo savo jėgomis, didinti motyvaciją. Vykdomi bandomieji pokalbiai telefonu su 

darbdaviu pagal surastą tinkantį klientui darbo skelbimą. Vėliau aptariami kliento 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.  

Trukmė: 10 val.  

Pildoma dokumentacija: Psichologo paslaugų teikimo programa (įrašas apie paslaugos 

suteikimą), Įdarbinimo vadybininko paslaugų teikimo programa; Profesinės reabilitacijos 

programos kliento dienynas. 

Susiję dokumentai: Išvados apie kliento profesinį pasirinkimą, Pagalbos įsidarbinant 

paslaugų teikimo programa, Asmens individuali profesinės reabilitacijos programa.  

 

2.3 Darbo paieška 

Tikslas – vykdyti nuolatinį informacijos rinkimą ir analizę apie situaciją darbo rinkoje, 

darbo paiešką ir skatinti savarankišką asmenų turinčių regos negalią darbo paiešką, siekiant 

sėkmingos asmenų integracijos į darbo rinką. 

Specialistai: įdarbinimo vadybininkas, psichologas.  

Asmuo žodžiu 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. Regos 

negalią turintis asmuo žodžiu ar specializuotų kompiuterinių programų pagalba supažindinamas su 

jam prieinamais darbo paieškos būdais, savarankiškai ieško darbo, įdarbinimo vadybininkas taip 

pat ieško asmeniui tinkančios laisvos darbo vietos. Klientui suteikiama informacija apie rinkoje 

esančius pasiūlymus bei laisvas darbo vietas, susisiekiama su įdarbinimo organizacijomis, 

potencialiais darbdaviais, informuojama apie savarankišką užimtumą, galimybes kurti nuosavą 

verslą, asmuo užregistruojamas ieškančiųjų darbo duomenų bazėse. Klientai vykdo savarankišką 

informacijos rinkimą ir analizę apie situaciją darbo rinkoje,  darbo paiešką ir fiksuoja pasiektus 

rezultatus „Darbo skelbimų paieškos istorijos“ lape, kuris vėliau yra aptariamas su įdarbinimo 

vadybininku. Klientui suradus tinkamą darbo pasiūlymą, atitinkanti jo asmenines savybes bei 
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turimus darbinius įgūdžius įdarbinimo vadybininkas esant poreikiui teikia tarpininkavimo 

paslaugas (plačiau žr. „Tarpininkavimas įdarbinant“). 

Trukmė: 20 val.  

Pildoma dokumentacija: Profesinės reabilitacijos programos kliento dienynas, Darbo 

skelbimų paieškos istorija, Darbo paieškos veiksmų planas. 

Susiję dokumentai: Įdarbinimo sektoriaus kliento anketa, Pagalbos įsidarbinant paslaugų 

teikimo programa, Gyvenimo aprašymas (CV), Motyvacinis laiškas darbdaviui, Asmens 

individuali profesinės reabilitacijos programa . 

 

3. Tarpininkavimas įdarbinant 

Tikslas – suteikti tarpininkavimo su potencialiais darbdaviais, darbo biržomis, 

socialinėmis įmonėmis, neįgaliųjų atstovais ir kitomis institucijomis paslaugas darbo paieškos 

procese, siekiant rasti tinkamą darbą regos negalią turintiems asmenims ir padėti jiems įsidarbinti. 

Specialistai: įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas. 

Ieškant laisvų darbo vietų, kreipiantis į darbdavius dėl galimybės įsidarbinti bei 

dalyvaujant pokalbyje dėl darbo labai svarbi yra tarpininkavimo paslauga. Regos 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, informuojant darbdavius apie regos negalią turinčio asmens 

darbinius sugebėjimus, reikalingą darbo vietos pritaikymą ir pan. Taip pat susisiekiama su darbo 

biržomis asmens gyvenamoje teritorijoje ir su darbdaviais, skelbiančiais apie darbuotojų paiešką 

internete, spaudoje ir kitų priemonių pagalba, vedamos derybos dėl asmens turinčio regos negalia 

įdarbinimo esančioje laisvoje darbo vietoje. Asmeniui žodžiu ar specializuotų kompiuterinių 

programų pagalba pateikiama informacija apie potencialius darbdavius ir darbdaviams apie 

potencialų darbuotoją, turintį regos negalią. Darbdaviai telefonu arba susitikimo metu 

konsultuojami negalios pobūdžio, kliento darbingumo ir invalidumo, negalės etiketo klausimais, 

informuojami apie regos negalią turinčio asmens socialinius ir profesinius gebėjimus, pateikia 

specialistų komandos išvadas apie asmens darbingumą bei rekomendacijas darbdaviui, suteikia 

teisinę informaciją susijusia su negalią turinčio asmens priėmimą į darbą. Įdarbinimo 

vadybininkas vyksta į įmones, kurios neskelbia apie laisvas darbo vietas, bet potencialiai gali būti 

darbdaviais, veda derybas dėl darbo vietos sukūrimo ar papildomo darbuotojo poreikio įmonėje. 

Esant poreikiui, įdarbinimo vadybininkas atstovauja klientą pokalbyje su darbdaviu. Atvejo 
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vadybininkas teikia nuolatinę paramą klientui pagalbos įsidarbinant metu bei bendradarbiauja su 

kitomis socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ar šeimos nariais, jei iškyla toks poreikis. 

Trukmė: 7 val.  

Pildoma dokumentacija: Profesinės reabilitacijos kliento dienynas, Ataskaita apie 

profesinės reabilitacijos programos kliento pasiektą pažangą, Įdarbinimo vadybininko paslaugų 

teikimo programa . 

Susiję dokumentai: Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa, dokumentai 

„Teisinė informacija darbdaviui“, „Išvados apie kliento darbingumą ir rekomendacijos 

darbdaviui“, Asmens individuali profesinės reabilitacijos programa. 

 

4. Rasta darbo vieta  

Tikslas –motyvuoti darbdavį priimti regos negalią turintį asmenį dirbti. 

Specialistai: Įdarbinimo vadybininkai, atvejo vadybininkai. 

Atsiradus klientą dominantį darbo pasiūlymą, įdarbinimo tarpininkas arba pats klientas 

susisiekia su darbdaviu ir veda derybas dėl įsidarbinimo. Potencialūs darbdaviai motyvuojami 

priimti dirbti regos negalią turintį asmenį, 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. Potencialūs darbdaviai bei kolektyvas konsultuojami dėl neįgalaus asmens 

socialinių ir profesinių gebėjimų, darbo vietos pritaikymo regos negalią turinčiam asmeniui 

galimybių, adaptacijos darbo vietoje ypatumų. Atsiradus klientui tinkamai darbo vietai pirminio 

pokalbio metu įdarbinimo vadybininkas/atvejo vadybininkas atlieka pirminį darbo vietos 

reikalavimų įvertinimą ir nustato, ar reikalingas išsamus specialistų komandos darbo vietos 

reikalavimų įvertinimas ir darbdavių konsultavimas darbo vietos pritaikymo regos negalią 

turinčiam asmeniui klausimais.  Įdarbinimo vadybininkas/atvejo vadybininkas taip pat konsultuoja 

dėl valstybės teikiamos paramos darbdaviams, pageidaujantiems pritaikyti darbo vietą 

neįgaliajam. Jeigu išsamaus darbo vietos įvertinimo bei darbdavių konsultavimo nereikia, 

įdarbintam neįgaliajam 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. 

Trukmė: 7 val.  

Pildoma dokumentacija: Įdarbinimo vadybininko paslaugų teikimo programa, Profesinės 

reabilitacijos kliento dienynas, Atsisakymas įsidarbinti. 
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Susiję dokumentai: Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa, Ataskaita apie 

profesinės reabilitacijos programos kliento pasiektą pažangą, dokumentai „Teisinė informacija 

darbdaviui“, „Išvados apie kliento darbingumą ir rekomendacijos darbdaviui“, Asmens individuali 

profesinės reabilitacijos programa. 

 

5. Tęstinis tarpininkavimas / Atvejo vadyba asmeniui neįsidarbinus 

Tikslas – toliau vykdyti laisvos darbo vietos paiešką regos negalią turinčiam asmeniui 

siekiant jo užimtumo ir integracijos į darbo rinką ir teikti atvejo vadybos paslaugą. 

Specialistai: įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas. 

Baigus profesinės reabilitacijos programą ir neįsidarbinus, pagalbos įsidarbinant paslaugos 

regos negalią turinčiam asmeniui teikiamos ir toliau, su klientu ir toliau palaikomas ryšys 

telefonu, kartu su klientu ieškant jam darbo. Vykdoma potencialių darbdavių, galimos darbo 

vietos paieška įvairiomis priemonėmis, bendradarbiaujama su specialistais, dirbančiais su regos 

negalią turinčiais asmenimis, palaikomas ryšys su aklųjų ir silpnaregių organizacijomis, 

socialinėmis įmonėmis, asmenys, turintys regos negalią, savarankiškai ieško jiems prieinamais 

būdais darbo skelbimų bei aktyviai bendradarbiauja su įdarbinimo vadybininkais ir kitomis 

įdarbinimo organizacijomis. Taip pat poreikiui esant klientui yra teikiama tarpininkavimo 

paslauga siekiant jų įsidarbinimo.  

Pildoma dokumentacija: Įdarbinimo vadybininko paslaugų teikimo programa, Profesinės 

reabilitacijos kliento dienynas, Darbo skelbimų paieškos istorija; 

 

6. Darbo vietos reikalavimų įvertinimas ir darbdavių konsultavimas 

Tikslas – atlikti potencialios darbo vietos įvertinimą siekiant nuspręsti, ar darbo vieta yra 

tinkama asmeniui, turinčiam regos negalią, ir ar reikalinga atlikti darbo vietos pritaikymą regos 

negalią turinčiam asmeniui ir konsultuoti darbdavį darbo vietos pritaikymo klausimais. 

Specialistai: Įdarbinimo vadybininkai, atvejo vadybininkai, ergoterapeutai, 

kineziterapeutai, psichologai, kiti specialistai. 

Specialistų komanda atlieka išsamų darbo vietos įvertinimą ir konsultuoja darbdavius 

darbo vietos pritaikymo regos 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 regos negalią, gebėjimų profiliu, sudaromas palyginimo profilis. Tokiu būdu 

nustatoma, kokius pakeitimus reikia atlikti darbo vietoje siekiant pritaikyti ją  regos negalią 
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turinčiam asmeniui. Esant poreikiui specialistai padeda pritaikyti darbo vietą neįgaliojo 

poreikiams.  

Trukmė: 4 val.  

Pildoma dokumentacija: Įdarbinimo vadybininko paslaugų teikimo programa, 

Reikalavimų profilis, Palyginimo profilis 

Susiję dokumentai: Gebėjimų profilis.  

 

7. Parama darbo vietoje / Atvejo vadyba asmeniui įsidarbinus. 

Tikslas – palaikyti ryšius su regos negalią turinčiu asmeniu jam įsidarbinus, teikti 

asmeniui palaikymą darbo vietoje ir konsultuoti, siekiant išlaikyti darbo vietą, teikti 

tarpininkavimo paslaugas, konsultuoti darbdavį ir darbo kolektyvą dėl regos negalios specifikos, 

bendravimo specifikos. 

Specialistai: įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas.  

Pagalbos įsidarbinant procesas nesibaigia asmens įsidarbinimu. Siekiant ilgalaikio 

įsidarbinimo yra tęsiamas darbas su klientu ir jam teikiama  paramos darbo vietoje paslauga. 

Asmeniui įsidarbinus tiek regos negalią turinčiam asmeniui, tiek su juo dirbančiais kolegoms ir 

darbdaviui kyla įvairios pagalbos poreikis – socialinės, psichologinės, teisinės ir kt., todėl su juo ir 

toliau palaikomas ryšys telefonu 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 problemų sprendimas, 

paties asmens konsultavimas darbo vietos išlaikymo klausimais. 

Trukmė: 6 val.  

Pildoma dokumentacija: Įdarbinimo vadybininko paslaugų teikimo programa, Profesinės 

reabilitacijos kliento dienynas. 

Susiję dokumentai: Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo programa. 

 

8. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Tikslas – parengti išvadas apie kliento įsidarbinimą ar neįsidarbinimo priežastis. 

Specialistai: įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas. 

Pasibaigus Pagalbos išsidarbinant etapui yra parengiama ataskaita apie pasiektus 

rezultatus. Klientui įsidarbinus yra bendradarbiaujama su klientu ir darbdaviu siekiant gauti darbo 
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sutarties kopiją, kuri yra įsegama į bylą kaip įsidarbinimą įrodantis dokumentas, o duomenis apie 

įsidarbinimą yra suvedami į profesinės reabilitacijos klientų registro lentelę. Klientui 

neįsidarbinus, į bylą yra įsegami neįsidarbinimo priežastį įrodantys dokumentai: kliento 

atsisakymai dirbti jam siūlomose darbo vietose, medicininė pažyma apie pablogėjusią sveikatos 

būklę ir pan. Duomenis apie neįsidarbinimą taip pat suvedami į statistinių duomenų kaupimo 

lentelę. Tiek įsidarbinimo duomenis, tiek neįsidarbinimo priežastys vėliau yra analizuojami 

siekiant pagalbos įsidarbinant paslaugų tobulinimo ir rezultatyvumo didinimą. Remiantis 

aprengtomis išvadomis apie pagalbos įsidarbinant etapą, parengiamos rekomendacijos 

tolimesniam darbui – paramai darbo vietoje arba tęstiniam tarpininkavimui asmeniui 

neįsidarbinus. 

Trukmė: 2 val. 

1. Pildoma dokumentacija: Išvados apie kliento darbingumą ir rekomendacijas 

darbdaviui. 

Susiję dokumentai: Kliento byla, Profesinės reabilitacijos kliento dienynas, Įdarbinimo 

vadybininko paslaugų teikimo programa, Profesinės reabilitacijos klientų sąrašas, Ataskaita apie 

profesinės reabilitacijos programos kliento pasiektą pažangą, 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 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. 

Gyvenimo aprašymas, arba CV (CURRICULUM VITAE (lot.) – trumpas gyvenimo 

aprašymas, kurio tikslas yra struktūriškai pateikti pagrindinę informaciją apie save. Dauguma 

darbdavių į gyvenimo aprašymą žiūri kaip į asmens gebėjimo bendrauti raštu įrodymą ir asmens 

nuomonę apie save. Asmens siunčiami dokumentai sudaro pirmąjį įspūdį, nuo kurio priklauso, ar 

asmuo bus pakviestas į susitikimą. CV gali būti labai įvairių tiek forma tiek pateikiama 

informacija. Tačiau svarbiausia informaciją pateikti lengva forma, glaustai konstatuojant faktus. 

2005 m. buvo sukurta ir pradėta naudoti Europos Sąjungos šalyse pripažinta bendra CV forma – 

Europass CV (žiūrėkite „Priedas 5“). Ši forma yra internete ir ją galima atsisiųsti iš internetinės 

svetainės www.europass.lt . Šią CV formą galima koreguoti pagal savo poreikius ir pasiekimus. 

Taip pat galima naudoti ir kitas CV formas, kurios skiriasi informacijos išdėstymo būdu ir tam 

tikrų detalių išryškinimu. CV struktūra yra gana griežtai apibrėžta, tačiau rašant CV galima tam 

tikra įvairovė. Svarbiausia, kad CV būtų aiškiai struktūruotas, kalba suprantama, lakoniška. CV 

turi būti spausdintas ant A4 formato lapo ne mažesniu nei 12, bet ne didesniu nei 14 šriftu. 

Pagrindiniai CV punktai turi būti aiškiai išskirti, kad jų nereikėtų ilgai ieškoti. Priklausomai nuo 

darbo patirties ir keliamų reikalavimų, CV turi būti pritaikomas kiekvienai konkrečiai darbo vietai 

ir keliamiems reikalavimams. Rašant CV reikia labai gerai apgalvoti, ko reikalauja ar gali 

pareikalauti darbdavys, taip pat atsižvelgti į turimą darbo patirtį ir išsilavinimą. Jei asmuo neturi 
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darbo patirties, labiau reikia akcentuoti ir išskirti jo turimas žinias ir mokslo metu gautus įgūdžius, 

aprašyti, kokias disciplinas asmuo yra išklausęs, kokius įgūdžius įgijęs praktikos metu. Jei asmuo 

turi reikiamą patirtį, tačiau asmens išsilavinimas neatitinka keliamų reikalavimų, reikėtų labiau 

akcentuoti darbo patirtį, aprašant darbinius pasiekimus. CV apimtis neturi būti didesnė nei 2 lapai. 

Jei asmens CV yra faktų, kurie gali neigiamai paveikti darbdavį jam priimant sprendimą dėl 

būsimo darbuotojo priėmimo į darbą, geriau į CV jų nerašyti. Reikėtų rašyti tik tuos faktus, kurie 

galėtų sudominti darbdavį, o apie likusius tik užsiminti. Patraukliai pateikus darbdavio 

pageidaujamus faktus, galime tikėtis skambučio ar kvietimo į pokalbį, kurio metu asmuo galės 

paaiškinti trūkstamas CV detales. 

Svarbiausios CV dalys: 

 Asmeninė informacija,  

 Darbo patirtis,  

 Išsilavinimas,  

 Kalbų mokėjimas, 

 Kompiuterio žinios,  

 Kursai, kvalifikacijos kėlimas,  

 Pomėgiai.  

Asmeninė informacija. Tai yra CV dalis, kurioje pateikiami formalūs duomenys, kaip 

galima surasti asmenį: 

 Vardas, Pavardė,  

 Gimimo metai,  

 Adresas,  

 Telefonas,  

 El. Paštas.  

Ši formali informacija neturi užimti daug vietos. Svarbiausia tiksliai ir aiškiai nurodyti 

kontaktines koordinates. Jos turi būti pateikiamos aiškiai ir struktūruotai. Vardas ir pavardė turi 

būti šiek tiek išryškinti. Adresas turi būti parašytas aiškiai ir visas, nurodant gatvę, namą, butą, 

miestą. Darbdaviai dažnai gana palankiai reaguoja į tai, kad dėl norimo darbo asmuo galėtų 

pakeisti gyvenamąją vietą, jei ji yra toli nuo darbo. Jei tokia galimybė yra, verta tai parašyti. 

Rašant telefono numerį, skliausteliuose reikėtų nurodyti miesto kodą.  

Darbo patirtis. Kiekvienas darbdavys pageidauja, kad būsimas darbuotojas turėtų 

reikiamos jo kompanijai darbo patirties. Šį skyrių, kaip ir kitus CV skyrius, reikia rašyti ypač 

kruopščiai, aiškiai pažymėti darbovietę, kurioje buvo dirbama, pareigas, atliekamas užduotis. 
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Darbo patirtį reikėtų pradėti aprašyti nuo paskutinės darbovietės, kurioje asmuo dirbo. Rašant 

darbo laiką, nurodyti metus ir mėnesį, kada asmuo pradėjo dirbti ir kada išėjo iš darbo. Įmonės 

pavadinimas turi būti nurodomas aiškiai, apibūdinant įmonės tipą (AB, UAB, IĮ, VĮ), veiklos sritį. 

Reikia rašyti realias pareigas, t.y. tas, kurias asmuo atliko. Svarbu nurodyti, kokias pareigas teko 

atlikti, už ką asmuo buvo atsakingas. Jei asmuo atliko labai sėkmingus darbus, kurie gali 

sudominti darbdavį, verta apie tai parašyti.  

Išsilavinimas. Tai labai reikšmingas CV punktas. Kaip ir darbo patirtis, išsilavinimas yra 

pradedamas nuo paskutinės mokslo įstaigos, kurioje asmuo mokėsi, šiuo atveju - profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančio centro. Svarbu aiškiai nurodyti, kokioje mokslo įstaigoje asmuo 

mokėsi, įgytą kvalifikaciją. Išsilavinimo ir darbo patirties skyriai išdėstomi po kontaktinės 

informacijos. Jei asmuo neturi tinkamos darbo patirties, tačiau turimas išsilavinimas atitinka 

darbdavio keliamus reikalavimus, vertėtų pirma rašyti apie išsilavinimą, jei turima darbo patirtis 

gali būti svarbesnė nei išsilavinimas - pirma vertėtų rašyti apie darbo patirtį. 

Kalbų žinios. Dažnai darbdaviai reikalauja vienos ar kelių užsienio kalbų. CV reikėtų 

išvardyti tas kalbas, kurias asmuo moka ar bent supranta. Rašant apie kalbos mokėjimo lygius, 

reikėtų išskirti kalbėjimo, rašymo ir skaitymo įgūdžius. Dažnai darbdaviui yra svarbu, kad asmuo 

galėtų susikalbėti, nebūtina, kad rašytų užsienio kalba. Jei darbdavys reikalauja užsienio kalbos, 

tačiau asmens žinios nėra pakankamos, galima parašyti, kad asmuo planuoja tobulinti savo 

užsienio kalbų mokėjimą. Reikėtų vadovautis taisykle: pirma rašyti tą kalbą, kurios reikalauja 

darbdavys ir kuri yra nurodyta skelbime, po to likusias išdėstyti pagal tai, kaip gerai jas asmuo 

moka. 

Kompiuterio žinios. Šiame skyriuje reikėtų parašyti, su kokiomis programomis asmuo 

dirba, koks yra darbo kompiuteriu lygis.  

Kvalifikacijos kėlimas. Toliau CV reikėtų aprašyti kvalifikacijos kėlimo kursus ir 

seminarus, kurie gali būti įdomūs darbdaviui. Reikėtų aiškiai nurodyti, kokia buvo kursų tema, 

kokius naudingus įgūdžius asmuo įgijo kursų metu, kas organizavo kursus. 

Pomėgiai/hobi. Tai nėra svarbiausias CV punktas, tačiau į jį visuomet yra atkreipiamas 

dėmesys. Apie savo pomėgius reikėtų rašyti atsargiai. Pagal tai darbdavys gali spręsti apie asmens 

sugebėjimus ir galimybes dirbti.  

Rekomendacijos. Pavardės, vardai, telefonai buvusių darbdavių, dėstytojų ar kitų 

aukštesnes pareigas einančių asmenų, kurie galės gerai atsiliepti apie asmenį. Tai nėra privaloma 

gyvenimo aprašymo dalis.  

Informacija apie negalią  
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Informacijos apie negalią pateikimas gyvenimo aprašyme ir negalios atskleidimo 

apsisprendimas yra paties neįgaliojo sprendimas. Prieš priimant sprendimą pateikti informaciją 

apie negalią gyvenimo aprašyme, su negalią turinčiu asmeniu reikėtų aptarti šiuos svarbius 

klausimus.  

 Ar negalia yra matoma? Jeigu negalia yra akivaizdžiai matoma, geriausiai apie ją 

užsiminti gyvenimo aprašyme tam, kad darbdavys nebūtų nustebintas, pamatęs asmenį, turinti 

regos negalią. Darbdavys turi teisę apsispręsti, ar jis norėtų pasikviesti pokalbiui asmenį, turintį 

regos negalią ir pasiruošti pokalbiui. Tikėtina, kad darbdavys įvertins atvirumą ir sąžiningumą.  

 Ar negalios atskleidimas bus privalumas ar trūkumas? Gyvenimo aprašyme patartina 

minėti apie negalia tuomet, jei tai gali būti privalumas priimant neįgalųjį į darbą, pavyzdžiui, kai 

tikėtina, jog darbdavys ieško neįgalių darbuotojų arba darbdavys atstovauja socialiai atsakingai 

įmonei. Bet kuriuo atveju derėtų daugiau akcentuoti įgūdžius ir gebėjimus ir darbo patirtį. Jei 

negalios atskleidimas ženkliai sumažins tikimybę, kad asmuo bus pakviestas į darbo pokalbį, 

patartina šią informaciją palikti vėlesniam laikui. 

 Ar darbdavys įgauna teisę į valstybės paramą įdarbinant neįgalųjį asmenį? 

Darbdavius dažniausiai motyvuoja finansinė valstybės parama įdarbinus neįgalųjį, tad tikėtina, 

kad negalios atskleidimas gyvenimo aprašyme paskatins darbdavį plačiau svarstyti negalią 

turinčio asmens kandidatūrą. 

 Ar darbdavio požiūris į neįgalius asmenis yra teigiamas? Patartina pasidomėti, ar 

įmonėje, kurioje ruošiasi įsidarbinti negalią turintis asmuo dirba neįgaliųjų, ar įmonė skelbiasi 

esanti socialiai atsakinga – tikėtina, kad šių įmonių vadovai turi palankų požiūrį į asmenis, 

turinčius negalią. Jeigu darbdavys turi neigiamos patirties, susijusios su asmenų, turinčių negalią 

įdarbinimu, patartina gyvenimo aprašyme neminėti apie negalią. 

Svarbiausias dalykas ruošiant gyvenimo aprašymą yra padaryti teigiamą įspūdį, tad CV 

turi būti pozityvus - atskleidžiantis gebėjimus ir kvalifikaciją, neakcentuojant negalios kaip 

trūkumo. Gyvenimo aprašymų peržiūrai darbdaviai paprastai skiria nedaug laiko, todėl labai 

svarbu, kad gyvenimo aprašymas būtų tinkamai parašytas:  

 informacija jame susisteminta ir aiškiai išdėstyta, 

 nebūtų palikta kalbos klaidų, 

 informacija turėtų būti pateikta skaitymui patogia forma, neapkrautą  per smulkia 

informacija, 

 išskirti tuos (darbinės) biografijos faktus ar sugebėjimus, kurie atitinka skelbiamo 

konkurso atrankos kriterijus. 
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Kaip siųsti CV? 

CV siunčiamas darbdavio pageidaujamu būdu, dažniausiai elektroniniu paštu, aiškiai 

nurodant, į kokias pareigas asmuo pretenduoja. Šis CV siuntimo būdas yra labiausiai priimtinas 

regos negalią turintiems asmenims, kadangi kompiuteris dažnu atveju yra jiems priimtiniausia 

komunikacijos priemonė. Siunčiant CV ir siekiant, kad jis darbdavio būtų peržiūrėtas, reikėtų 

kartu siųsti ir motyvacinį laišką. Taigi, parengus CV, klientas mokomas rašyti motyvacinį laišką 

darbdaviui. Pagal pasirinktą skelbimą apie laisvą darbo vietą, atitinkančią asmens įgytą 

kvalifikaciją, rengiamas motyvacinis laiškas darbdaviui. Siunčiant CV yra būtina parašyti lydimąjį 

laiško tekstą, kuriame keliais sakiniai nurodoma, į kokias pozicijas asmuo pretenduoja bei 

nepamiršti padėkoti darbdaviui už jo skirtą laiką asmens kandidatūros svarstymui.  

Motyvacinis laiškas įmonei siunčiamas kartu su gyvenimo aprašymu. Būtinai reikia 

nurodyti laiško temą: pvz.: „dėl darbo skelbimo“, „dėl apskaitininko darbo“, atkreipiant dėmesį 

kokią laiško temą prašo nurodyti darbdavys. Jeigu klientas siunčia gyvenimo aprašymą su 

motyvaciniu laišku įmonei, kuri neskelbia konkurso laisvai darbo vietai užimti, laiško temoje 

galima nurodyti: „kandidatūros pasiūlymas pardavėjo pareigoms užimti“.  

 

Motyvacinis laiškas 

Kaip ir CV tai yra labai svarbi darbo paieškos dalis. Motyvaciniame laiške turi būti 

išdėstomi asmens motyvai, kodėl asmuo nori dirbti konkrečioje darbovietėje, kuo gali būti 

naudingas, svarbu pateikti asmenį iš geriausios pusės, akcentuojant tas savybes, kurios tinkamos 

siūlomoms pareigoms. Darbdavys visuomet atidžiai perskaitys motyvacinį laišką. Jis turi būti 

parašytas taisyklinga kalba, jame neturi būti stiliaus ar gramatinių klaidų. 

Motyvacinio laiško tikslas – įrodyti darbdaviui, kad asmuo yra tinkamas kandidatas užimti 

laisvą darbo vietą ir kad verta asmenį pakviesti pokalbio. Laiške pateikiamas turinys turėtų 

atskleisti asmenybę, išsilavinimą bei kvalifikaciją. Motyvacinis laiškas – tai priemonė, padedanti 

išskirti iš kitų kandidatų, atskleisti asmens unikalias savybes, gebėjimus, kurie leistų siūlomame 

darbe geriau nei bet kuriam kitam pretendentui.  

Motyvacinį laišką reikėtų pradėti nuo kreipimosi į darbdavį. Tuomet reikėtų parašyti, nuo 

ko šis laiškas. Motyvacinis laiškas yra rašomas laisva forma, nurodant savo savybes, reikalingas 

tam tikram darbui. Motyvacinio laiško dėstymą reikėtų pradėti nuo to, iš kur asmuo sužinojo apie 

siūlomą darbo vietą. Tuomet reikėtų motyvuoti, kodėl asmuo nori dalyvauti konkurse šiai darbo 

vietai užimti. Trumpai aprašyti darbinę patirtį, paminint tik tuos faktus, kurie reikalingi siūlomai 

pozicijai. Motyvaciniame laiške reikėtų paminėti, kuo asmuo gali būti naudingas kompanijai ir 
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kokios asmens savybės gali pagerinti kompanijos veiklos rodiklius. Motyvacinis laiškas neturėtų 

būti ilgas. CV ir motyvacinis laiškas turėtų papildyti vienas kitą.  

Motyvacinio laiško principai ir taisyklės 

Pats laiškas rašomas laisva forma, tačiau jį rašant reikėtų laikytis verslo laiško stiliaus ir 

mūsų kultūroje priimtų tradicijų.  

Pateiktų reikalavimų atitikimas. Prieš pradedant rašyti laišką, reikėtų peržiūrėti bei 

išanalizuoti konkrečius reikalavimus, kurie keliami pasirinktai darbo vietai, motyvaciniame laiške 

reikėtų paaiškinti, kaip asmuo juos atitinka.  

Įtaigumas. Laiško tekstas turėtų būti parašytas profesionaliai, tačiau reikėtų nepamiršti, 

kad jis negali būti šabloniškas bei formalus. Parašius laišką naudinga duoti jį perskaityti kitam 

asmeniui, kuris padėtų išsiaiškinti, ar nėra nesuprantamų, netaisyklingų žodžių; ar laiško tekstas 

skamba įtikinamai; ar nėra stiliaus bei gramatinių klaidų. Laiškas turi skambėti sklandžiai ir 

natūraliai.  

Laiško forma – viena iš svarbiausių dalių, nes netvarkingas, su gramatinėmis ir stiliaus 

klaidomis parašytas laiškas nekelia pasitikėjimo jį rašiusiu asmeniu.  

Motyvacinio laiško struktūra: 

1. Įvadas.  

 Kreipinys. Tai gali būti bendras kreipinys „gerbiamieji“ arba konkretaus žmogaus 

vardas ir pavardė, jei tiksliai yra žinoma, kam jis adresuojamas.  

 Antraštė, nurodanti, koks būtent darbas domina (jei kreipiamasi pagal skelbimą, 

reikėtų nurodyti, kur jis buvo rastas). 

 Trumpas savęs pristatymas.  

2. Kvalifikacijos ir išsilavinimo nurodymas. Reikėtų paaiškinti, kodėl asmuo mano, kad 

turi galimybę eiti siūlomas pareigas. Tai būtų išsilavinimo, įgūdžių bei gebėjimų, kurie įrodytų 

asmens tinkamumą pareigoms, aprašymas. Laiške nereikėtų pateikti asmens darbo patirties, nes ji 

išdėstyta CV (gyvenimo aprašyme). Svarbu parodyti laimėjimus darbinėje veikloje ar studijose. 

3. Asmens motyvacija dirbti būtent šį darbą. Motyvavimas, kodėl asmuo nori dirbti 

būtent šį darbą. Šioje dalyje turėtų atsispindėti: interesų sritys, asmeniniai pomėgiai, kokią įtaką 

tai turi asmenybei, darbinei veiklai. Ko siekia pats asmuo ir kaip gali padėti būsimai savo 

organizacijai sukurti gerovę, ką šis darbas duos organizacijai ir pačiam asmeniui. Taip pat vertėtų 

nurodyti tai, jog asmuo turi papildomo rėmimo požymius, taigi darbdavys galėtų įdarbinti asmenį 

pasinaudodamas valstybės parama. Tai motyvuoja darbdavius.  
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4. Priedai, kontaktai. Išvardijami su motyvaciniu laišku pateikiami priedai, asmens 

kontaktai. Svarbu nepamiršti nurodyti potencialiam darbdaviui savo kontaktinių duomenų 

(adresas, telefono numeris) ir galimas laikas, kuriuo galėtų darbdavys su asmeniu susisiekti, jei 

nuspręstų kviesti į darbo pokalbį. Jei prie laiško pridedama dokumentų, reikėtų juos išvardyti (CV, 

rekomendacijos). 

5. Pabaiga. Paskutinėje laiško pastraipoje reikėtų padėkoti už sugaištą laiką bei parodytą 

dėmesį.  

Motyvacinio laiško pavyzdys: 

 

Motyvacinis laiškas 

Pardavimų vadybininko pozicija 

  

 Laba diena, 

 

Jūsų skelbimą dėl duomenų įvesties specialisto darbo radau Lietuvos darbo biržos 

internetinėje svetainėje www.ldb.lt. Šis darbo pasiūlymas mane sudomino, kadangi baigęs 

Profesinės reabilitacijos programą ir įgijęs kompiuterio pagrindų vartotojo kompetenciją ieškau 

mano gebėjimus atitinkančio darbo. Anksčiau teko dirbti skambučių centre apklausų atlikėju. Šio 

darbo metu išmokau malonaus klientų aptarnavimo, greitos informacijos paieškos.  

Kadangi turiu papildomo rėmimo požymius, mane galėtumėte įdarbinti pasinaudodami 

Valstybės parama. Jei mano pasiūlymas Jus sudomino, prašau informuokite mane Jums patogiu 

metu telefonu nr. 8 000 00000. Dėkoju Jums už sugaištą laiką, 

 

Pagarbiai, 

Vardenis Pavardenis. 

 

Parengus kliento gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką darbdaviui, klientas 

supažindinamas su savarankiška darbo paieška. Savarankiška kliento darbo paieška yra vienas iš 

pagrindinių dalykų, kuriuos neįgalusis turi išmokti. Dažniausi nesėkmingos savarankiškos 

paieškos faktoriai: 

1. neįgalumas; 

2. darbo vietos nepritaikymas; 

3. negebėjimas savęs tinkamai pristatyti; 
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4. negebėjimas pristatyti savo kompetencijos; 

5. negebėjimas bendrauti; 

6. nepasitikėjimas savimi; 

7. mažas atlyginimas; 

8. nepakankama motyvacija. 

Todėl dirbant su neįgaliaisiais didžiausias dėmesys kreipiamas į sėkmingą savirealizaciją, 

savarankiškumo, motyvacijos ugdymą. Šie faktoriai, lemia sėkmingą įsidarbinimą. Regos negalią 

turintys asmenys yra mokomi, kaip reikia tinkamai bendrauti su darbdaviu, bendradarbiais, 

analizuojami įvairių konfliktų sprendimo būdai, mokoma savęs pristatymo, savo darbų pristatymo 

ir kt. Mokymų metu klientai bando savarankiškai ieškotis darbo įvairiais būdais
21

. 

 

5.2. Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu  

Surinkus informaciją apie laisvas darbo vietas, klientai apmokomi (žiūrėkite „Priedas 14“, 

„Priedas 12“)  kaip reikėtų kalbėtis su darbdaviu telefonu, kaip prisistatyti darbdaviui. Tuomet 

asmenys savarankiškai mėgina skambinti darbdaviams ir kalbėtis apie pageidaujamą darbą. Jei 

darbdavys susidomi potencialiu darbuotoju, susitariama dėl darbo pokalbio ir klientas 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, turintis regos negalią,  labai gerai įsimintų, kas jame parašyta. Reikėtų gerai 

apgalvoti, kaip dar geriau pabrėžti teigiamus patirties ir išsilavinimo aspektus, kaip paaiškinti 

neigiamus, kaip pabrėžti savo negalios stipriąsias puses. Regos negalią turintiems asmenims, kurie 

yra akli, reikėtų iš anksto įspėti darbdavį apie savo aklumą bei pasiruošti pabrėžti savo stipriąsias 

dabines savybes, kurioms visiškai netrukdo jų turimas aklumas. 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.  

                                                 
21

 Neįgaliųjų darbo paieškos ir įdarbinimo vertinimo metodika, VRC, 2007. 
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Klientui parengiama atmintinė, kurioje nurodytos pagrindinės taisyklės, kurias būtina 

įsiminti prieš einant į pokalbį pas darbdavį. Asmeniui, turinčiam regos negalią, pateikiamas 

kompiuterinis atmintinės variantas arba atmintinė Brailio raštu. 

Psichologai veda užsiėmimus regos negalią turintiems asmenims, siekdami apmokyti juos, 

kaip tinkamai save pristatyti darbdaviui ir dalyvauti pokalbyje dėl darbo. Šiam tikslui yra parengti 

užsiėmimų planai, kuriais remiantis vedami numatyti užsiėmimai.  

 

Užsiėmimų planai: 

1. Pokalbis dėl darbo telefonu 

Grupės dydis: 1-8 asmenys.  

Užsiėmimo trukmė: 1-1,5 val. 

Vedėjai: psichologas/įdarbinimo vadybininkas. 

Užsiėmimo tikslai: pasirengimas pokalbiui telefonu dėl darbo, efektyvaus bendravimo 

telefonu įgūdžių lavinimas, bandomieji skambučiai darbdaviui, darbo paieškos telefonu 

skatinimas.  

Priemonės:  

1. Telefonas.  

2. Pritaikyta padalomoji medžiaga: 

 Pokalbis telefonu (planas) (žr. 14 priedą);   

 Efektyvaus bendravimo telefonu pagrindiniai principai (žr. 12 priedą); 

 „Pozityvūs žodžiai“ (žr. 13 priedą). 

Pastaba. Padalomoji medžiaga silpnaregiams pateikiama popieriniu variantu išdidintu 

formatu, akliems parengiamas audio įrašas arba kompiuterinis variantas, kuris vėliau naudojamas 

su kompiuterine įgarsinimo programa arba medžiaga Brailio raštu. Mokantiems Brailio raštą 

padalomoji medžiaga pateikiama Brailio raštu. 

Užsiėmimo eiga: 

 Vedėjo įžanga apie pokalbio telefonu reikšmę darbo paieškos procese. 

 Vedėjo kvietimas diskusijai: Ar teko ieškotis darbo/ tartis dėl darbo telefonu? Kaip 

dažnai naudojate pokalbį telefonu ieškant darbo? Ar bandymai buvo sėkmingi?  

 Grupės pasidalijimas savo patirtimi ir mintimis. 

 Vedėjas: grupės išsakytų minčių apibendrinimas. 

 Vedėjas: supažindinimas su efektyvaus bendravimo telefonu pagrindiniais principais 

(žr. 12 priedą). 
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 Praktinė užduotis grupei: „Pozityvūs žodžiai“ (žr. 13 priedą). 

 Vedėjas: Pokalbio telefonu plano pristatymas ir aptarimas. 

 Pasiūlymas grupei: 1. Du savanoriai imituoja pokalbį telefonu dėl darbo 2. Realus 

savanorio skambutis telefonu pagal darbo skelbimą. 

 Namų užduotis grupei: paskambinti telefonu pagal dominantį darbo skelbimą, 

naudojantis siūlomu pokalbio telefonu planu. 

 Grįžtamasis ryšys. 

 

2. Savęs pristatymas darbdaviui I 

 

Grupės dydis: 1-8 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: 1,5-2,5 val. 

Vedėjai: psichologas (-ai)/įdarbinimo vadybininkai. 

Problemos: sunku kalbėti apie save, priimti save tokį, koks esu, gynybiškumas, 

nemokėjimas pristatyti savęs. 

Tikslai: Savęs pažinimo, prisistatymo įgūdžių lavinimas. 

Priemonės: Pritaikyta padalomoji medžiaga (pasiruošimas pokalbiui; interviu su 

darbdaviu), diktofonas.  

Pastaba: Padalomoji medžiaga silpnaregiams pateikiama popieriniu variantu išdidintu formatu, 

akliems parengiamas audio įrašas arba kompiuterinis variantas, kuris vėliau naudojamas su 

kompiuterine įgarsinimo programa. Mokantiems .Brailio raštą padalomoji medžiaga pateikiama 

Brailio raštu. 

Metodai: vaidmenų žaidimas, audio treniruotė, informavimas, diskusija (žr. skyrių 7. 

Taikomi metodai ir priemonės). 

Užsiėmimo eiga: 

 Užduotis grupei – trumpas prisistatymas darbdaviui, pateikiant pagrindinę informaciją 

apie save: vardas, pavardė, išsilavinimas/specialybė, svarbiausios asmeninės savybės (mano 

stipriosios ir silpnosios pusės). 

 Prisistatymų aptarimas: kaip sekėsi? Kas buvo lengva? Kas sunku? 

 Paskaita/diskusija apie asmens, turinčio regos negalią, stipriąsias ir silpnąsias puses.  

 Užduotis grupei – pasiskirstymas poromis pokalbio su darbdaviu vaidinimui, 

išankstinis pasitarimas porose (pvz., į kokią darbo vietą pretenduos kandidatas). 

 Pokalbio su darbdaviu vaidinimas porose, keičiantis vaidmenimis ir garsinis įrašymas. 
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 Suvaidintų pokalbių aptarimas: dalyvių pasisakymai. 

 Užsiėmimo naudos aptarimas diskusijoje. 

 Pasiektos pažangos aptarimas bei rekomendacijų pateikimas įdarbinimo vadybininkui. 

 

3. Savęs pristatymas darbdaviui II 

 

Grupės dydis: 1-8 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: 1.5-2,5 val. 

Vedėjai: psichologas/įdarbinimo vadybininkai. 

Problemos: sunku kalbėti apie save, priimti save, tokį, koks esu, gynybiškumas, 

nemokėjimas pristatyti savęs. 

Tikslai: savęs pažinimo, prisistatymo įgūdžių lavinimas. 

Priemonės: audio grotuvas. 

Užsiėmimo eiga:  

 Vedėjas: trumpas praeito užsiėmimo apibendrinimas. 

 Klausimas grupei – „Kaip jaučiatės? Kokie įspūdžiai po praėjusio užsiėmimo? 

 Garso įrašo perklausa ir analizė grupėje. 

Siūloma struktūra: 

1. Vieno pokalbio su darbdaviu perklausa. 

2. Pokalbio dalyvių pasisakymai. 

3. Stebėjusių dalyvių komentarai. 

4. Vedėjo apibendrinamieji komentarai, pastabos ir rekomendacijos. 

 Paskaita/diskusija: Pokalbis su darbdaviu: pasiruošimas, interviu, teigiamo įspūdžio 

svarba. 

 Diskusija: negalios pristatymo problema: kaip tinkamai pristatyti regėjimo sutrikimą 

darbdaviui? 

 Klausimas grupei: kuo darbdaviui gali būti naudingas neįgalus sutrikusio regėjimo 

darbuotojas? Siūlomas metodas – minčių lietus. 

 Grįžtamasis ryšys, užsiėmimo naudos aptarimas diskusijoje. 

Trukmė. Atsižvelgus į dalyvių poreikius, suplanuojami 1-3 užsiėmimai. Jei Savęs 

pristatymo darbdaviui užsiėmimai vyksta 2 kartus, tarp jų vykdymo neturėtų praeiti daugiau nei 

1-2 dienos.  
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Organizavimo sąlygos. Darbas gali būti organizuojamas tiek individualiai dirbant su 

klientu, tiek grupėse. Grupės dydis priklauso nuo dalyvių regos negalios sunkumo; dalyvių su 

lengvesne regos negalia gali būti daugiau, t.y. iki 8 asmenų, su sunkia negalia – mažiau. Aklų 

asmenų grupės dydis neturėtų viršyti 4 asmenų, arba didesnei dalyvių grupei reikalingas antras 

grupės vedėjas ar pagalbininkas. 

Patalpos turi būti erdvios, t.y. tinkamos 1-8 dalyvių grupei sėdėti ratu ir atlikti vaidmenis, 

imituojant įsidarbinimo situaciją. Patalpa turi būti su gera garso izoliacija, kad netrukdytų 

pašaliniai garsai. Jei planuojami 2 užsiėmimai, pageidautina, kad jie vyktų toje pačioje patalpoje.  

Pažangos įvertinimas: Psichologas, apibendrinęs dalyvio atsiliepimus ir savo stebėjimo 

duomenis, įvertina dalyvio pasiektą pažangą (įrašas Profesinės reabilitacijos dienyne; žr. 3 priedą). 

Vėliau pažanga aptariama su įdarbinimo vadybininku.  

 

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.skelbiu.lt 

www.darbo.lt 

www.cv.lt 

www.cv-online.lt 

www.skelbimai.lt 

www.isidarbink.lt 

www.jau.lt 

www.darbaslietuvoje.lt 

www.naujasdarbas.lt 

www.dirbu.lt 

www.cvbankas.lt 

www.cvmarket.lt 
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http://darbas.alio.lt/ 

www.karjeroscentras.lt 

www.unriis.lt  

www.manager.lt 

www.visidarbai.lt ir kt. 

 Spauda. Asmuo gali ieškoti darbo spaudoje – įvairiuose laikraščiuose, žurnaluose, 

kuriuose gali būti skelbiama apie laisvas darbo vietas. Neregiams šis darbo paieškos būdas yra 

prieinamas tik su įdarbinimo vadybininko ar kito asmens pagalba. 

 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, turintys regos negalią, registruojami 

ieškančiųjų darbo duomenų bazėse, tokiose kaip www.cv.lt, www.cvonline.lt, www.unriis.lt ir 

pan. Be to, klientai registruojasi organizacijų, kuriose norėtų dirbti, duomenų bazėse, pildo šių 

darboviečių pateiktas anketas. 

 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.  

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 potencialiais darbdaviais ir nuolat 

palaiko ryšius su sėkmingai įdarbinusiais negalią turinčius asmenis darbdaviais. 

Darbo paieška: individualus konsultavimas, motyvuojamasis pokalbis 

Įdarbinimo vadybininkas konsultuoja regos negalią turintį asmenį darbo paieškos 

klausimais bei siekia jį įgalinti savarankiškai darbo paieškai. Siekiant paskatinti asmenį, turintį 

regos negalią, aktyviai darbo paieškai, tikslinga parengti konkrečių darbo paieškos veiksmų planą. 
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Įdarbinimo vadybininkas kartu su regos negalią turinčiu 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 regos negalią turinčių asmenų įsidarbinimui turi tarpininkavimas. 

Tarpininkavimas įdarbinant vykdomas siekiant padėti ieškantiems darbo neįgaliems asmenims 

susirasti tinkamą darbą, o darbdaviams apsirūpinti tinkamais darbuotojais. 

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; 

 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 regos 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 
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vietos pritaikymo, Valstybės lengvatų teikimo darbdaviams klausimais, apie neįgalaus asmens 

socialinius ir profesinius gebėjimus, negalią ir kuo ji pasireiškia 
22

. 

 

5.5. Tęstinis tarpininkavimas / atvejo vadyba klientui 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 metodologinio rato pagalbos procese pagrindinio principo – pagalbos 

tęstinumo, siekdamas padėti savo klientui pasiekti užsibrėžtų tikslų.  

Metodologinis ratas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Metodologinis ratas remiasi principu, kas kiekvienas pagalbos procesas prasideda nuo 

esamos kliento situacijos įvertinimo. Svarbu išsiaiškinti, kokie yra dabartiniai kliento tikslai, 

susiję su darbu. Todėl svarbu atkreipti dėmesį, į kliento norus ir poreikius, susijusius su darbu, 

atsižvelgiant į neįsidarbinimo priežasčių analizę ir į esamas galimybes vietinėje darbo rinkoje. Po 

veiksmų plano įgyvendinimo, atvejo vadybininkas ir įdarbinimo vadybininkas kartu su savo 

klientu turi apžvelgti, kaip sekėsi įgyvendinti suplanuotas įsidarbinimo veiklas. Ar klientas 

patenkintas pasiektais rezultatais, ar jam atrodo, kad dar daug kas liko nepadaryta. Specialistai 

pateikia savo įsidarbinimo proceso įvertinimą klientui. Ar klientas pageidauja tolimesnio 

palaikymo ir pagalbos siekiant naujų tikslų? Jei klientas pageidauja tęsti pagalbą įsidarbinant, 

paslaugos klientui tęsiamos teikti. 

 

                                                 
22

 Neįgaliųjų darbo paieškos ir įdarbinimo vertinimo metodika, VRC, 2007. 

Norų ir  poreikių 

vertinimas: 
  

Tikslų 

formulavimas 

Planavimas: 

Proceso vertinimas 

Veiksmai: 
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Atvejo vadyba asmeniui neįsidarbinus  

Atvejo vadyba, tai yra koordinacinis požiūris į paslaugų teikimą pastaruoju metu 

susilaukęs ypač daug dėmesio. Jis pasirodė esąs naudingas protinės sveikatos, vystymosi negalios 

(regos negalia) ir gerontologijos srityse. Siūloma jį taikyti, kai klientui reikia paslaugų iš kelių 

socialinių ar sveikatos paslaugų teikėjų. Viena iš svarbių atvejo vadybos principų yra paslaugos 

tęstinumas, todėl Asmeniui, neįsidarbinus per numatytą skirtą darbo paieškai ir įsidarbinimui 

laikotarpiui, toliau yra teikiamos atvejo vadybos paslaugos. 

Atvejo vadybininkas klientui neįsidarbinus nuolat palaiko su juo ryšį, tokiu būdu 

siekdamas sustiprinti kliento motyvaciją ieškotis darbo ir įsidarbinti – teiraujasi kliento, kaip 

sekasi darbo paieškos procese, gal yra reikalinga papildoma pagalba. Tvirtas ryšys su atvejo 

vadybininku ir emocinis palaikymas padeda išvengti krizių, nebijoti iššūkių ir imtis naujų 

uždavinių. Atvejo vadybininkas dirba glaudžiai bendradarbiaudamas su įdarbinimo vadybininku, 

ieškodamas būdu padėti klientui įsidarbinti. Jis padeda įdarbinimo vadybininkui organizuoti 

susitikimus su potencialiais 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.  

Yra parengti keli atvejo vadybos modeliai, orientuoti į konkrečią praktikos sritį. Vienas 

modelis tiksliausiai ir aiškiausiai apibūdina procesą. Šis modelis prasideda nuo kreipimosi į 

agentūrą dėl paslaugų ir tęsiasi tol, kol klientui reikalinga pagalba. Pirmiausia klientui atliekamas 

įvertinimas, nustatomi ir trumpalaikiai ir ilgalaikiai psichologiniai, socialiniai ir medicininiai 

tikslų formulavimo komponentai poreikių įvertinimo išvadų pagrindu. Proceso grandinės dalys 

yra monitoringas, pakartotinas situacijos vertinimas ir rezultatų įvertinimas. Dažnai aptariami du 

tikslai, susiję su šiuo požiūriu: rūpybos tęstinumas ir maksimalus funkcionavimo lygis. Paslaugos 

tęstinumas yra labai svarbus, nes daugumai regos negalią turinčių klientų, kuriems reikalinga 

atvejo vadybos paslauga, paslaugų reikia ilgesnį laiką, kartais net visą gyvenimą. Pasibaigus 

profesinei reabilitacijai, ši paslauga išeina už profesinės reabilitacijos centro ribų ir teikiama 

bendruomenės lygiu. Atvejo vadybininkai dažnai pasirūpina pageidaujamu tęstinumu. 

Maksimalus funkcionavimo lygis yra svarbus, kadangi dauguma klientų, kuriems taikomas šis 

būdas, funkcionuoja žemesniu nei savarankišku lygiu. Dėl daugumos įvairių problemų jie negali 

funkcionuoti tokiu aukštu lygiu, kokiu galėtu. Atvejo vadybos metodas leidžia turėti visumos 

vaizdą, o tai skatina planavimą, savo ruožtu skatinantį maksimalų funkcionavimo lygį. 

Tęstinis tarpininkavimas asmeniui neįsidarbinus. Klientui neįsidarbinus po profesinės 

reabilitacijos programos baigimo pagalba įsidarbinant teikiama 1 m. nuo programos baigimo 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos negalią, metodika 

IV dalis „Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimas“ 

 

VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 496 

dienos. Didinant įsidarbinimo galimybes yra iš naujo vertinami kliento poreikiai, analizuojamos 

neįsidarbinimo priežastys. Klientui yra koreguojamas arba parengiamas naujas pagalbos 

įdarbinant paslaugų teikimo planas, kuriuo vadovaujantis bus tęsiama pagalba klientui įsidarbint. 

Toliau kontaktuojama su potencialiais darbdaviais, klientu, klientui artima aplinka 1 m. po 

profesinės reabilitacijos programos baigimo bei klientui neįsidarbinus. Planuojama, 

organizuojama, koordinuojama reikalinga parama, pagalba siekiant kaip galima greičiau padėti 

įsidarbinti asmeniui turinčiam regos negalią. Bendradarbiaujama su multidisciplinine komanda ir 

kartojamas pagalbos įsidarbinant ciklas. Visas pagalbos įsidarbinant ciklas kartojamas iš naujo tol, 

kol klientas įsidarbina ir tampa savarankiškas. 

 

5.6. Darbo vietos reikalavimų įvertinimas ir darbdavių konsultavimas 

Darbdaviai konsultuojami darbo vietos pritaikymo, darbo sąlygų keitimo, lengvatų 

darbdaviui bei garantijų neįgaliajam klausimais. 

Dėl sveikatos ir funkcinės būklės, visiškai ar iš dalies netekęs darbingumo žmogus, 

besirengiantis dalyvauti darbo procese ir konkuruoti darbo rinkoje, susiduria su neįgaliajam 

reikšmingais išorinės aplinkos faktoriais, kurie savo buvimu ar nebuvimu skatina funkcionavimą 

ir mažina neįgalumą. Jiems priskirtini: 

 aplinkos prieinamumas; 

 galimybė įsigyti reikiamą pagalbinę techniką; 

 teigiamos žmonių nuostatos į neįgalumą; 

 paslaugos ir politinės priemonės, skatinančios neįgalių žmonių integraciją į darbo 

rinką. 

Prie išorinių kliūčių, turinčių reikšmės įsidarbinimui, priskiriami šie faktoriai: 

 mažas bendradarbiavimas tarp institucijų; 

 nepritaikyta informacinė aplinka, dėl kurios neįgalieji neturi galimybės pasinaudoti 

informacijos šaltiniais. Tokiu būdu neįgaliesiems neprieinama visuomenės naudojama 

informacija; 

 visuomenės neigiama nuostata į neįgalųjį; 

 nepritaikyta fizinė aplinka, kurią galima suskirstyti į: 

1. Viešąją aplinką (visuomeninio lankymo ir paslaugų objektų, darbo aplinka, 

transportas ir jo infrastruktūra), kuri yra svarbi neįgalių asmenų dalyvumo galimybėms švietimo, 

ugdymosi, darbinėje, kultūrinėje ir laisvalaikio veikloje. 

2. Būsto aplinką (gyvenamieji namai, butai ir jų aplinka). 
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Fizinės aplinkos pritaikymai leidžia įvairias negales turintiems asmenims būti 

savarankiškiems, judėti be pagalbos ir kliūčių pastatų viduje ir jų išorinėse erdvėse, naudotis 

aplinkoje esančiais objektais, atveria ne tik didesnes mobilumo, bet ir dalyvavimo įvairioje 

socialinėje veikloje, galimybes. 

Darbo vietos pritaikymas neįgalaus žmogaus poreikiams svarbus tuo, kad daugeliui sunkią 

fizinę negalią turinčių asmenų pagrindinė kliūtis integruotis į darbo rinką yra ta, kad jiems 

reikalingos papildomos priemonės prisitaikyti individualioje darbo aplinkoje. 

Svarbus ne tik pačios darbo vietos pritaikymas, bet ir susisiekimas, įvažiavimas, 

pagalbinės patalpos, maitinimo ir kt. patalpos. Tačiau tenka konstatuoti, kad, jei visuomeninių 

paslaugų įmonės, kiti viešieji objektai (prekybos, viešojo maitinimo objektai, viešbučiai, 

sanatorijos, sporto įstaigos, muziejai, mokyklos, bibliotekos, teatrai, bankai, paštai, ligoninės, 

poliklinikos ir kiti) jau pertvarko ir pritaiko fizinę aplinką neįgaliesiems, tai privačios įmonės, 

kurių veikla nėra tiesiogiai susijusi su lankytojų srautais, neskuba keisti darbo aplinkos, sudarant 

sąlygas dirbti ir neįgaliesiems. 

Įdarbinimo vadybininkai, psichologai, atvejo vadybininkai konsultuoja darbdavius darbo 

vietos pritaikymo klausimais, vyksta į darbo vietą jos įvertinti ir teikia informaciją apie jos 

pritaikymą konkrečiu atveju, kad norintis dirbti neįgalusis galėtų sėkmingai save realizuoti 

dirbdamas 
23

. 

 

5.7 Parama darbo vietoje / Atvejo vadyba 

Asmeniui įsidarbinus jam yra teikiama paramos darbo vietoje paslauga, kuria vykdo 

įdarbinimo vadybininkai kartu su atvejo vadybininkais. Įdarbinimo vadybininkai savo 

kompetencijos ribose sprendžia dalį darbdaviui iškilusių sunkumų su įdarbintu regos negalią 

turinčiu asmeniu, sumažina darbdavio patiriamus sunkumus. Įdarbinimo vadybininkas teikia 

paramą savo ir savo klientui darbo vietoje ir darbdaviui įdarbinusiam regos negalią turinčiam 

asmeniui. Šios naujos pareigybės įvedimas žada realius pokyčius neįgaliųjų darbo rinkoje, naudą 

tiek darbdaviui, tiek neįgaliam asmeniui.  

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. Užsienio šalių patirtis rodo, kad paramos darbo vietoje paslauga nėra 

būtina daug laiko praleisti šalia darbuotojo – dažnai susitikimai vyksta už darbo vietos ribų, o 

konsultacijos gali vykti telefonu. Darbdaviui iškilus klausimams, susijusiais su darbuotojo darbo 

                                                 
23

 Neįgaliųjų darbo paieškos ir įdarbinimo vertinimo metodika, VRC, 2007. 
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kokybę, jo negalios specifika, darbo vietos pritaikymo tobulinimo, komunikacijos su regos negalia 

turinčiu asmeniu, įdarbinimo vadybininkas suteikia išsamią konsultaciją darbdaviui jam rūpimais 

klausimais. Palaikymas darbo vietoje bei atvejo vadybos paslauga, teikiama asmeniui įsidarbinus, 

lemia asmens, turinčio regos negalią, kokybišką įsidarbinimą bei išsilaikymą darbo vietoje.  

Asmeniui nesugebėjus išsilaikyti darbo vietoje, visas pagalbos įsidarbinant ciklas 

kartojamas iš naujo tol, kol klientas įsidarbina ir tampa savarankiškas. 
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6. Pagalbos įsidarbinant paslaugą teikiantys specialistai 

Pagalbos įsidarbinant paslaugas teikia įdarbinimo vadybininkai, psichologai, atvejo 

vadybininkai.  

 

 Įdarbinimo vadybininkas 

Reikalavimai įdarbinimo vadybininkui: 

1. Turėti aukštąjį socialinių ar humanitarinių mokslų išsilavinimą ir konsultavimo, 

organizacinių, bendravimo, bendradarbiavimo, tarpininkavimo gebėjimus; 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

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

aspektus; 

2.2. bendravimo psichologijos pagrindus; 

2.3. pagalbos įsidarbinant etapo programos sudarymo principus ir jų taikymo technikas 

atsižvelgiant į individualius kliento poreikius; 

2.4. profesinės reabilitacijos įstaigoje taikomas pagalbos įsidarbinant metodikas; 

2.5. įdarbinimo proceso organizavimo tvarką; 

2.6. bendradarbiavimo su darbdaviais principus ir metodus; 

2.7. pagalbos ir paramos teikimo įsidarbinimo situacijoje asmenims su skirtingomis 

negaliomis principus; 

2.8. individualaus ir grupinio darbo su klientais metodus; 

2.9. 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 regos 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 regos 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 regos 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 psichologui:  

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 regos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į 

negalios pobūdį ir sunkumą; 

2.4. psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimo metodus bei jų taikymo principus. 

 

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. 

 

 Atvejo vadybininkas 

Reikalavimai atvejo vadybininkui: 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą.  

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. individualaus darbo su regos 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. 

 

Atvejo vadybininko funkcijos: 

1. Stebėti kliento elgesį, pasiekimus visos profesinės reabilitacijos metu; 

2. Bendradarbiauti su specialistais, teikiančiais profesinės reabilitacijos paslaugas; 

3. Tarpininkauti sprendžiant iškilusias problemas profesinės reabilitacijos metu; 

4. Rengti atskaitas apie klientų profesinės reabilitacijos eigą, pasiektą pažangą; 

5. Dalyvauti kliento ir specialistų komandiniuose susitikimuose ir pasitarimuose; 

6. Palaikyti kliento motyvaciją dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje; 

7. Tarpininkauti su specialistais ir klientu informacijos perdavimo procese; 

8. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

9. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 
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7. Taikomi metodai ir priemonės 

Tarpininkavimo metodas – konsultacinio pobūdžio procesas, kurio metu įdarbinimo 

vadybininkas padeda darbdaviui ir potencialiam darbuotojui išspręsti nesutarimus. 

Tarpininkavimo tikslas – paskatinti ginčo 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 

(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. 

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 - 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. 

Minčių lietus - yra laisvas minčių telkimo būdas. Grupei užduodamas klausimas arba 

problema ir prašoma pateikti kiek įmanoma daugiau idėjų. Skatinamos laisvos asociacijos ir 

dalyvių mintys užrašomos ant lentos būtent taip, kaip jos nuskambėjo. Jei mintis yra ilga arba 

neaiški, vadovas gali paprašyti mintį pasiūliusio dalyvio ją perfrazuoti. Jei dalyvis nepajėgia to 

padaryti, ją turi perfrazuoti vadovas ir po to atsiklausti dalyvio, ar ji priimtinai išreikšta. Labiau 

akcentuojama siūlomų idėjų kiekybė, negu kokybė. Pasiūlymai nekritikuojami, nekomentuojami ir 

nevertinami – taip sudaromos sąlygos spontaniškai, kūrybiškai minčių raiškai. Tik surinkus visus 
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pasiūlymus daroma atidesnė idėjų analizė, atranka. Minčių lietaus 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. 

Audio treniruotė - mokymo metodas, kuriuo analizuojami ir tobulinami praktinės veiklos 

įgūdžiai, veiklos stilius, kai naudojami audio įrašai. Pvz., diktofono pagalba įrašomas asmens 

prisistatymas įsivaizduojam darbdaviui. Po to perklausomas garso įrašas ir analizuojama asmens 

prisistatymo kalba (jos turinys, intonacijos, pauzės, minčių formulavimas ir pan.). Remiantis 

perklausos analize, daromos išvados bei teikiami pasiūlymai prisistatymo kalbos koregavimui.. 

Įrašai kartojami, kad būtų galima tiksliau atlikti analizę. Audio treniruotės metodą taiko 

psichologai. 

Informavimas žodžiu / raštu - dalyvis išgirsta naudingos informacijos ne tik iš grupės 

vedėjo (psichologo ar socialinio darbuotojo), 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 

rega padalomoji medžiaga turi būti pateikiama prieinama forma: Padalomoji medžiaga 

silpnaregiams pateikiama popieriniu variantu išdidintu formatu, akliems parengiamas audio įrašas 

arba kompiuterinis variantas, kuris vėliau naudojamas su kompiuterine įgarsinimo programa arba 

medžiaga Brailio raštu. Mokantiems .Brailio raštą padalomoji medžiaga pateikiama Brailio raštu. 

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, 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 
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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. 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 regėjimo sutrikimu reikalinga 

įranga: 

 Kompiuteris ir kompiuterinės programos, skirtos nereginčių  ir silpnaregių darbui 

su kompiuteriu, t.y. kompiuterinė įgarsinimo programa bei kompiuterinė išdidinimo programa. 

Dirbant su silpnaregiais svarbu panaudoti Windows operacinės sistemos galimybes, paruošiant 

konkretų kompiuterį darbui pagal asmens poreikius, pvz.: parenkant tinkamą funkciją, pažyminčią 

kompiuterio pelę, nustatant renkamam tekstui tinkamą spalvinį kontrastą ir pan. 

 Kompiuterio klaviatūra turi būti ryškiai pažymėta silpnaregiams (didesnis žymėjimo 

šriftas, parinktas kontrastas, pvz.: geltona/juoda), neregintiems asmenims tikslinga naudoti 

taktiliniams jutimams pritaikytą klaviatūrą. Kompiuterio ir kompiuterinių įgarsinimo ar didinimo 

programų  pagalba sutrikusios regos asmenims tampa prieinami susipažinimui ir / ar pasirašymui 

skirti įstaigos dokumentai, asmuo savarankiškai gali pildyti anketas, klausimynus ir kitus pagalbos 

įsidarbinant paslaugos teikimo metu numatytus dokumentus, efektyviau vykdomas informavimas, 

mokymai, pateikiant asmeniui naudingą  informaciją kompiuterine forma. Asmens gebėjimas ir 

galėjimas dirbti kompiuteriu – esminė sąlyga, vykdant darbo paieškos įgūdžių formavimo 

užsiėmimus bei asmeniui savarankiškai ieškant darbo. 

 Brailio rašto spausdintuvas. Sutrikusios regos asmenims, mokantiems skaityti Brailio 

raštą, reikalingi dokumentai bei užsiėmimų medžiaga pateikiami Brailio raštu. Brailio rašto 

spausdintuvo pagalba neįgalusis ieškantis darbo skelbimų, gali atspausdinti jam reikalingą 

informaciją spausdintuvo pagalba. 

 Diktofonas. Sutrikusios regos asmuo specialistų pateikiamą informaciją pagal poreikį 

gali įsirašyti diktofonu. Specialistai gali iš anksto įrašyti naudingą informaciją diktofonu ar 

parengti mokymų/užsiėmimų medžiagos audio įrašą. Diktofonas reikalingas audio treniruotės 

užsiėmimų metu rengiant grupės dalyvio savęs pristatymo ar imituojamo pokalbio su darbdaviu 

audio įrašą. Balso įrašymo įranga reikalinga įrašyti informacija, kuri yra pateikiama vykdant 

pokalbius dėl darbo telefonu ir kurią yra svarbu pasižymėti, tam kad atsiminti tiksliai 

(organizacijos pavadinimas, adresas, telefonas, susitikimo laikas ir pan.). Diktofonus naudoja 

atvejo vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai darbo paieškos paslaugos teikimo metu. 

 Audiogrotuvas. Audiogrotuvas reikalingas audio įrašo perklausai. Šiam tikslui gali 

būti panaudojamas kompiuteris ar magnetofonas, diktofonas.  
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 Telefonas. Darbo paieškos įgūdžių formavimo, pasirengimo pokalbiui du darbdaviu 

bei darbo paieškos metu reikalingas telefonas tam, kad susisiekti su darbdaviais pagal rastus 

skelbimus.  
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9. Aplinkos pritaikymas 

„Netinkamai tvarkoma ar nepritaikyta fizinė aplinka neįgaliam žmogui ne tik sukelia 

papildomų sunkumų, bet gali tapti pavojinga. Žmogus gali patirti įvairių traumų, o kartais iškyla 

net tiesioginis pavojus gyvybei.“ [13]. 

„Pritaikyti regėjimo negalią turintiems žmonėms fizinę aplinką yra ne tik humaniška, bet ir 

ekonomiškai naudinga. Saugi, tinkamai suprojektuota fizinė aplinka yra viena svarbiausių neregių 

savarankiškumo, ekonominio pajėgumo sąlygų. Savarankiškas neregys atpalaiduoja reginčius 

žmones nuo būtinybės jį nuolat lydėti ar kiekviename žingsnyje jam padėti.“ [13]. 

Kalbant apie aplinkos pritaikymą regėjimo negalią turintiems klientams reikia atkreipti 

dėmesį į šiuos reikalavimus :  

1. Apšvietimas; 

2. Spalvų kontrastai, reljefiniai paviršiai; 

3. Daiktų išdėstymas; 

4. Darbo, mokymo(si) vieta; 

5. Laiptinės, laiptai; 

6. Durys, įėjimas į pastatą; stiklinės konstrukcijos, pertvaros, stiklinės durys; 

7. Vestibiuliai, koridoriai; 

8. Kitos pastato dalys; 

9. Stendai, etiketės, užrašai. 

Apšvietimas. Jei klientas, turintis regėjimo negalią iš tamsios patalpos pereina į labai 

šviesią patalpą, arba atvirkščiai, jo regėjimas laikinai sutrinka. Svarbu, kad apšvietimo kontrastas 

nebūtų toks didelis. Klientui, turinčiam regėjimo negalią dienos šviesos gali nepakakti, jeigu ant 

langų kabo užuolaidos ar žaliuzės, jei ant palangės yra daug daiktų, kurie užstoja saulę. Darbo ar 

mokymosi metu patartina įjungti papildomą apšvietimą. Labai svarbu tinkamas apšvietimas 

siauruose koridoriuose. Svarbu, kad nesusidarytų blizgesys, kai šviesa atsimuša nuo daiktų 

paviršių: nuo poliruotų grindų, nuo veidrodžių, televizorių ar kompiuterių monitorių. Tada 

susidaro nemalonūs blyksniai. Kad taip neatsitiktų patariama veidrodžių, televizorių ar 

kompiuterių nestatyti prieš langą ar kitą šviesos šaltinį, blizgius stalo paviršius galima užtiesti 

staltiese. „Tinkamai sureguliuotas apšvietimas ramina, šalina nuovargį, geriau padeda 

atsipalaiduoti.“ [23]. 

Spalvų kontrastai. Spalvų kontrastai naudingi visiems, ypač jie reikalingi klientams, 

turintiems regėjimo negalią. Kontrastingos linijos silpnai matantį žmogų gali laiku perspėti apie 

artėjančius laiptus, padėti surasti įėjimą į pastatą, orientuotis didelėse erdvėse ar pastato viduje.  
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Asmenims, turintiems regos negalią, sunku orientuotis, kai fonas ir objektas yra 

nekontrastingi, žymėjimo linijos per siauros ir nekontrastingos. Dažniausiai rekomenduojama, kad 

kontrastingos linijos būtų ne siauresnės kaip 5 cm pločio. „Tyrimų duomenimis nustatyta: 

silpnaregiai geriau mato pozityvų kontrastą (šviesų objektą tamsiame fone) nei negatyvų (tamsų 

objektą šviesiame fone).“ [13].  

Stendai, iškabos silpnaregiams bus ryškūs, jei bus naudojami šių spalvų deriniai: baltas 

juodame fone, baltas žaliame fone, baltas violetiniame fone ir pan. „Panaudodami spalvų 

kombinacijas – baltas arba geltonas objektas sąlyginai tamsiame fone (violetiniame, mėlyname, 

raudoname) – pasieksite pakankamai gero matomumo ir prasčiau apšviestoje aplinkoje.“ [13]. 

Labai svarbu kontrastingumo principą pritaikyti daugelyje patalpų paskirties, pavyzdžiui, 

tualete popieriaus laikikliai turėtų būti ryškiai besiskiriančios spalvos nuo sienos spalvos, elektros 

jungikliai taip pat galėtų būti ryškios spalvos arba pakeisti šviečiančiais jungikliais.  

Regėjimo negalią turintys klientai labai gerai jaučia skirtingą dangą po kojomis. Taigi 

kontrastą gali atstoti ir skirtinga faktūra, pavyzdžiui kilimai, grotelės prie lauko durų, reljefiniai 

paviršiai pastato viduje. 

Daiktų išdėstymas. Specialistai teigia, kad orientuotis patogiausia, kai baldai išdėstyti 

palei sienas. Baldai turi būti užapvalintais kampais, neturintys aštrių briaunų. Jei gyvenamajame 

kambary yra drabužių spinta, patogiausia, kad ji būtų stumdomomis durimis. Labai svarbu, kad 

grindys nebūtų slidžios.  

Darbo, mokymo(si) vieta. Asmenims, turintiems regos negalią, geriausia orientuotis, kai 

kambaryje nėra per daug baldų, jų vieta nekeičiama, kai jie išdėstyti palei sienas. Dirbant ir/ar 

mokantis gali prireikti papildomo apšvietimo, todėl reikia atkreipti dėmesį, kad silpnaregio darbo 

vietoje būtų papildomas elektros lizdas įjungti stalinę lempą ar elektroninę didinimo įrangą. 

Klientas jausis geriau, jei jis turės daugiau vietos ant darbo stalo savo daiktams patogiai ir saugiai 

susidėti. Vietos gali prireikti akinių dėklui, Brailio mašinėlei, didinamajam stiklui ir kitiems 

daiktams pasidėti, tam tinka įvairios kontrastingų spalvų dėžutės. Toje pačioje aplinkoje esantys 

kiti asmenys galėtų prižiūrėti, kad praėjimas prie kliento, turinčio regėjimo negalią darbo stalo 

nebūtų užgriozdintas laikinomis ar stacionariomis kliūtimis. Jei darbo patalpa labai didelė, ją 

būtina skirstyti paklojant skirtingų spalvų juostomis ar kilimėliais. Gali net sienos būti skirtingų 

spalvų arba pažymėtos ryškiaspalvėmis juostomis. Staklės ar įrengimai turi būti nudažyti 

kontrastinga spalva, jei būtina, darbo vieta atskirta atitvarą.  

Laiptinės, laiptai. „Laiptai visų pirma turi būti saugūs, su turėklais. Neregiams labai 

nepatogūs ir net pavojingi laiptai, kurių pakopos yra skirtingo pločio ir aukščio. Ant tokių laiptų 
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nesunku suklupti, susižeisti. Ten, kur įmanoma, reikia vengti nestandartinių laiptų. Būtina 

atkreipti dėmesį į aikštelę priešais laiptus. Jeigu priėjimas prie laiptų pavojingas, laiptų turėklai 

turėtų būti pratęsti iki nepavojingos vietos.“ [13]. Silpnaregiams labai svarbu pažymėti 

kontrastingomis linijomis per visą laiptų pakopą pažymėti primą ir paskutinį laiptelį. Linija turi 

būti bent 5 cm pločio. Būtina užtikrinti, kad laiptai bet kuriuo paros metu būtų gerai apšviesti. 

„Apsauginėmis tvorelėmis turi būti atitverti laiptai, laipteliai, vedantysis į pusrūsiuose įsikūrusias 

patalpas.“ [13], laiptų aikštelės neturėtų būti užgriozdintos vazonais, dviračiais ir kitomis kliūtį 

sudarančiomis priemonėmis. Laiptų turėklai galėtų būti kitos spalvos nei laiptai ar siena, laiptų 

turėklai negali būti aštriais kampais, kad neužsikabintų drabužiai. Patartina pažymėti aukštus, kad 

silpnaregiui ar aklajam nereikėtų skaičiuoti lipant. 

Durys, įėjimas į pastatą. Stiklinės pertvaros, stiklinės durys.  Visos durys pastato 

viduje turi būti visą laiką pilnai uždarytos arba pilnai atidarytos. Jeigu jos laikomos atidarytos, tai 

jau yra kliūtis, į kurią klientai gali atsitrenkti ir susižeisti. Todėl tai turi būti paženklinta ar jei 

įmanoma, atitverta apsaugine juosta. Lauko durys turi atsidaryti į išorę. Atidarytos durys negali 

užgožti praėjimo, kad aklieji nesusižeistų. Jeigu durys stiklinės, jos turi būti iš smūgiams atsparaus 

stiklo. Priešais duris labai tinka patiesti guminius kilimėlius, skirtingos faktūros ar kontrasto 

plyteles ir panašiai, tai tarnautų kaip papildomas įspėjimo ženklas. Negalima statyti šalia įėjimo 

durų ar priešais jas reklaminių stendų ar panašiai, tai gali tapti papildoma, nenumatyta kliūtimi. 

Rekomenduojama durų rankeną ir / ar užraktą nudažyti kontrastinga spalva.  

Stiklinės pertvaros, stiklinės durys gali būti silpnaregiams labai pavojingos. „Todėl visas 

stiklines konstrukcijas būtina pažymėti kontrastingomis juostomis. Juosta turėtų būti ne siauresnė 

nei 10 cm, nubrėžta suaugusio žmogaus krūtinės lygyje. Neregys, besinaudojantis baltąja lazdele, 

kliūtį – stiklinę sieną ar pertvarą – pajunta iš anksto. Tačiau šito nepakanka – klientas gali nespėti 

sustoti, atsitrenkti į stiklą ir jį sudaužyti. Būtina, kad kiekviena stiklo pertvara ar kita konstrukcija 

būtų ne tik pažymėta kontrastinga spalva, bet ir turėtų apsauginę tvorelę ar juostą.“ [13]. 

Vestibiuliai, koridoriai. Vestibiuliuose, koridoriuose neturi būti kliūčių į kurias klientas 

gali atsitrenkti. Tokios kliūtys netyčia gali tapti – vazonai, didelės gėlių vazos, meno dirbiniai, 

įvairios pertvaros ir kita. Daugelyje vestibiulių pasitaiko tokių netyčinių kliūčių, bet labai svarbu, 

kad jos būtų ne patalpos centre ir ne toje dalyje, kur daugiausia vaikšto klientai. Praėjimo negali 

užstoti ir tokie daiktai kaip gesintuvai, šiukšliadėžės, kavos aparatai bei kita. Ilguose koridoriuose 

gali padėti kontrastingai nudažytos durys, šviesesni ar tamsesni kilimėliai. Kad nereikėtų 

klaidžioti, gali pagelbėti numeriai ant durų – jie turėtų būti reljefiniai, lengvai apčiuopiami ar 
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užrašyti Brailio raštu. Užrašai Brailio raštu turi būti rašomi tiesiai virš durų rankenos ar šalia, jei 

tai neįmanoma. 

Būtina patikrinti, ar Jūsų pastato teritorijoje esančias apsaugine tvoreles ir atitvarus – ar jie 

saugūs ir pakankamo aukščio. 

Stendai, etiketės, užrašai. Jei įstaigoje lankosi daug klientų turinčių regėjimo negalią 

stendus, užrašus lifte, įvairią klientams pateikiamą informaciją reikėtų pateikti arba išdidintu raštu 

arba Brailio raštu arba įgarsintu pavidalu. Reikalavimai išdidintam užrašui: raidės 16 arba 18 

dydžio, „Arial“ šrifto.   

Tik tinkamai paruošta aplinka silpnaregiui ar neregiui tampa saugi, jis jaučiasi joje 

savarankiškesnis, geriau orientuojasi ir saugiai juda. 
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10. Paslaugai teikti būtina dokumentacija 

Dokumentų sąrašas: 

 Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo planas,  

 Įdarbinimo vadybininko paslaugų teikimo programa,  

 Įdarbinimo sektoriaus kliento anketa,  

 CV,  

 Darbo skelbimų paieškos istorija,  

 Psichologo paslaugų teikimo programa,  

 Profesinės reabilitacijos kliento dienynas,  

 Ataskaita apie profesinės reabilitacijos kliento pasiektą pažangą,  

 Informacija darbdaviui,  

 Išvados apie kliento darbingumą ir rekomendacijos darbdaviui,  

 Darbo apieškos veiksmų planas,  

 Kliento atsisakymas darbintis,  

 Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu,  

 Interviu dėl darbo,  

 Pokalbis telefonu,  

 Praktinė užduotis „Pozityvūs žodžiai“,  

 Efektyvaus pokalbio telefonu principai,  

 kita. 
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1 priedas  

PROFESINĖS REABILITACIJOS KLIENTO PAGALBOS ĮSIDARBINANT ETAPO 

PROGRAMA 

 

 

Vardas, pavardė_______________________________________________________ 

Namų adresas, kontaktinis tel.nr.__________________________________________ 

Įgyta nauja kvalifikacija pagal mokymo programą_____________________________ 

Pagalbos įsidarbinant laikotarpis nuo 20... m. ............    mėn........d. iki 20... m. .........  mėn. ....... d.  

 

Pagalba įsidarbinant 

 

Paslaugos Paslaugos aprašymas Data 

 

1. Kliento 

konsultavimas apie 

situaciją darbo 

rinkoje 

1.1 Bendros statistikos apie darbo rinką pristatymas 

1.2 Informacijos apie verslo rėmimo, viešųjų darbų, 

subsidijų programas teikimas; 

1.3 Konsultacija apie darbo rinkos poreikį atitinkamai 

profesijai, įsidarbinimo galimybes 

20... ... ... 

 

 

 

 

 

2. Savarankiškos 

darbo paieškos 

įgūdžių 

formavimas, 

pagalba klientui 

potencialių 

darbdavių paieškoje 

 

2.1 Klientas supažindinamas su darbo paieškos 

priemonėmis: 

 Internetas 

 Spauda 

 Darbo birža 

 Lietuvos įmonių katalogas (klientas gali kreiptis į 

darbdavį/įmonę, kurioje pageidautų dirbti ir 

klausti, ar jiems nereikalingas atitinkamos 

kvalifikacijos darbuotojas) 

 Darbo paieškos agentūros 

 

3. Galimos darbo 

vietos klientui 

paieška 

3.1 Informacijos apie rinkoje esančių darbo pasiūlymų bei 

laisvas darbo vietas rinkimas; 

3.2 Informacijos rinkimas apie potencialias darbo vietas 

neįgaliesiems; 

3.3 Susisiekimas su TDB, potencialiais darbdaviais bei 

nevyriausybinėmis organizacijomis; 

3.4 Galimybių steigti darbo vietas neįgaliesiems paieška 

bendradarbiaujant su TDB, savivaldybėmis, neįgaliųjų 

organizacijomis, užmezgant nuolatinius kontaktus su 

darbdaviais; 

3.5 Susisiekimas su įmonėmis, kurios jau yra įdarbinusios 

neįgaliuosius. 

 

4. Pagalba 

parengiant kliento 

4.1 Kliento konsultavimas CV parengimo klausimais; 

4.2 Pagalba parengiant kompiuterinę CV versiją. 

20... ... ... 
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gyvenimo 

aprašymą (CV): 

5. Pagalba rengiant 

kliento motyvacinį 

laišką darbdaviui 

5.1 Kliento konsultavimas parengiant motyvacinį laišką 

darbdaviui: klientui pateikiamas motyvacinio laiško 

pavyzdys, suteikiama informacija apie motyvacinio laiško 

tikslą, parengimą.  

5.2 Pagalba parengiant kompiuterinę motyvacinio laiško 

versiją. 

20... ... ... 

6. Pagalba klientui 

ruošiantis pokalbiui 

su darbdaviu 

6.1. Klientui suteikiama informacija ir jis konsultuojamas 

apie tai, kaip pasirengti pokalbiui su darbdaviu, kaip 

pradėti pokalbį su darbdaviu, ko klausti, kaip elgtis pas 

darbdavį ir kt. klausimai.   

20... ... ... 

7. Įsidarbinimo 

įgūdžių ugdymas: 

 

7.1 Žaidimų metodas, inscenizavimas, interviu ir kt., 

klaidų aptarimas. 

7.2 Prisistatymo darbdaviui įgūdžių įtvirtinimas ir 

praktinis išbandymas (skambutis darbdaviui).  

 

 

8. Potencialių 

darbdavių paieška 

8.1 Vykdoma potencialių darbdavių paieška  

8.2 Klientas savarankiškai ieško potencialių darbdavių, 

darbo skelbimų visomis įmanomomis priemonėmis pagal 

pageidaujamas pareigas.  

 

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 potencialius 

darbdavius ir darbdaviams apie potencialų darbuotoją su 

negalia; 

11.2 Potencialių darbdavių motyvavimas priimti į darbą 

neįgalųjį; 

11.3 Potencialaus darbdavio konsultavimas apie neįgalaus 

asmens socialinius ir profesinius gebėjimus, negalią, kuo 

ji pasireiškia; 

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. 

20... ... ... 

 

 

Atsakingas asmuo  ________________________________________________________ 

   (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

Susipažinau:  ___________________________      

                                    (kliento parašas) 

Data ________________ 

Kliento pastabos_______________________________________________________________ 
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2 priedas  

 

ĮDARBINIMO SEKTORIAUS KLIENTO ANKETA 

 

LIN: ____ Vardas: _________ Pavardė _____________ Gimimo data: _________ 

Programa: _____________________ Registracijos data: ________ Išrašymo data: _________ 

 
Savivaldybė:      Adresas:   

Telefonas:       Elektroninis paštas:   

Darbingumo lygis (%):     Tech. pagalbos priemonės:   

Svarbi informacija:   

Anketos pildymo data: 

Gimimo vieta:      Šeimyninė padėtis:  Netekėjusi/nevedęs 

          Ištekėjusi/vedęs 

Vaikai iki 16 m.        Išsiskyrusi/išsiskyręs 

  

          Neregistruota santuoka 

Vyresni vaikai:        Našlė/Našlys 

          Ištekėjusi/vedęs, bet 

gyvena atskirai 

 

Negalia:      NDNT nustatytas bazinis darbingumas (%): 

 

Sergamumas. Paskutinių hospitalizacijų sąrašas: 

Gydymo įstaiga Nuo Iki Priežastis 

    

    

    

 

Išsilavinimas:  (aukštasis, aukštesnysis, vidurinis, spec. vidurinis, pagrindinis, žemesnis nei 

pagrindinis) 
 

Mokymo įstaiga Nuo Iki Įgyta kvalifikacija 

    

    

    

    

    
 

 

Kalbų mokėjimas (silpnai, vidutiniškai, gerai, puikiai):  

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

 gimtoji gimtoji gimtoji 
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Darbo patirtis: 

Paskutinė darbovietė                                                                             Adresas 

Pareigos                                             Vadovas                                             Tel. 

Pareiginės funkcijos:  

Dirbo nuo               metų  iki                 metų.                                           Viso:              metų                

mėnesių 

Valdyti įrengimai/įrankiai: 

Išėjimo priežastis: 

 

Ankstesnio darbo patirtis: 

 

 

 

Pageidaujamas darbo tipas(-ai) 
Kelionės: kiek darbo laiko norite 

praleisti komandiruotėse? 

Pageidaujama darbo 

vieta: 

 Nuolatinis pilną darbo dieną 

 Nuolatinis nepilną darbo dieną 

 Nenuolatinis (pagal iškvietimą) 

 Laikinas 

 Sezoninis 

 Pamaininis / savaitgaliais 

 Nenoriu 

 Ne daugiau 25% 

 Ne daugiau 50% 

 Daugiau 50% 

 Vilnius 

 Kaunas 

 Klaipėda 

 Šiauliai 

 Panevėžys 

 

 

Pageidaujamas darbo pobūdis:      

 kompiuteriu   odininko               kirpėjo 

 kasininko-pardavėjo  medžio darbai                      juvelyro            

 apskaitininko   pynėjo iš vytelių                  siuvėjo 

 

Kita:  

Įsidarbinimo motyvai: 
 

Savarankiško darbo paieškos priemonės, rezultatai:  

 

 

Darbo kompiuteriu įgūdžiai: Nėra   internetas  tekstų redaktorius  kita 

               Pagrindai 

    Geri 

 

Finansiniai įsipareigojimai:  Paskola   Alimentai   Kita 

Pageidaujamas darbo užmokestis per mėnesį:   Pomėgiai, hobis: 

Vairuotojo pažymėjimas ________kategorijos (-ų).    Stažas nuo ________ metų 

Žalingi įpročiai:   Tabakas  Psichotropinės medžiagos   Alkoholis  Kita 

Teistumas:  Nėra       Komentaras: 

  Baudžiamoji atsakomybė 

  Administracinė atsakomybė 

Rekomendacijos, pastabos:  

 

 

Specialistas: ________________________________ Klientas: ___________________________ 
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3 priedas  

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS DIENYNAS 

 

LIN: ______ Vardas: _____________ Pavardė _____________________ Gimimo data: 

_________ 

Programa: ______________________ Registracijos data: _____________ Išrašymo data: 

_________ 

 

Data Pastabos Pareigos Vardas Pavardė Parašas 
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4 priedas  

 

(vardas, pavardė) 

 

 

(adresas, telefono numeris) 

 

 

 

VšĮ Valakupių reabilitacijos centro 

Direktorei/iui 

 

 
ATSISAKYMAS DARBINTIS 

 

                                                        

____________ 

(data) 

 

 

 Baigęs Profesinės reabilitacijos programą atsisakau man siūlomo darbo įmonėje (-ėse): 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................. 
 

Atsisakymo dirbti pasiūlytose įmonėse priežastys (-ys): 

:............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................  

_________________ 

                                                                                                                            (parašas) 
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 5 priedas 

 

  
 

  

 

Europass  
Gyvenimo aprašymas  

Įterpkite nuotrauką. Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. 
Instrukciją). 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Vardas (-ai) Pavardė (-és). Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. 

Instrukciją). 

Adresas(-ai) Gatvė, namo numeris, pašto indeksas, miestas, valstybė. Jeigu informacijos neteikiate, 
pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

Telefonas(-ai) Jeigu informacijos neteikiate, 
pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

Mobilusis telefonas: (jeigu informacijos 
neteikiate, 
pašalinkite eilutę, žr. 
Instrukciją). 

Faksas(-ai) Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

El. paštas(-ai) Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
  

Pilietybė Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
  

Gimimo data Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
  

Lytis Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
  

Pageidaujamas darbas ar 
profesinės veiklos sritis 

Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

  

Darbo patirtis  
  

Datos Atskirais įrašais pateikite informaciją apie darbovietes. Pradėkite nuo paskutinės. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją).   

Profesija arba pareigos  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  

Darbovietės pavadinimas ir adresas  

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  
  

Išsilavinimas  
  

Datos Atskirais įrašais pateikite informaciją apie darbovietes. Pradėkite nuo paskutinės. Jeigu 
informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

Kvalifikacija  

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

 

Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, pavadinimas ir 

tipas  
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Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 

Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 

  

Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Nurodykite gimtąją kalbą (nurodykite antrą gimtąją kalbą, jei svarbu) 
  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Raš
ym
as 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Kalba            

Kalba            

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu informacijos neteikiate, 
pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu informacijos neteikiate, 
pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu informacijos neteikiate, 
pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu informacijos neteikiate, 
pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją)  

  

Meniniai gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu informacijos neteikiate, 
pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos Aprašykite kompetencijas ir nurodykite, kur jas įgijote. Jeigu informacijos neteikiate, 
pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją) 

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) Nurodykite, ar turite vairuotojo pažymėjimą, ir jeigu taip, kokios kategorijos transporto 
priemones galite vairuoti. Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. 
Instrukciją). 

  

Papildoma informacija Pateikite bet kurią informaciją, kuri Jums atrodo svarbi (pavyzdžiui, kontaktiniai 
asmenys, nuorodos ir pan.). Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. 
Instrukciją) 

  

Priedai Išvardinkite priedus. Jeigu informacijos neteikiate, pašalinkite eilutę (žr. Instrukciją). 
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6 priedas  
 

IŠVADOS APIE KLIENTO DARBINGUMĄ IR REKOMENDACIJOS DARBDAVIUI 

 

Kliento vardas, pavardė ________________________________________________ 

Data________________________ 

 

Išvados ir rekomendacijos_________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

             

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

             

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________ 
(Parengusio asmens pareigos, V.Pavardė, parašas, kontaktinis telefono numeris) 
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7 priedas  

DARBO SKELBIMŲ PAIEŠKOS ISTORIJA 

 

 

Eil. 

nr. 

Įmonės 

pavadinimas 

Siūlomos 

pareigos 

Adresas, 

Telefono nr., 

El. paštas 

Kontaktinis 

asmuo 

Įmonės 

veikla 

Kur rastas 

skelbimas 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

      

 

 

Kliento vardas, pavardė, parašas.................................................................................................. 

 

Data.................................... 
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8 priedas 

______________________________________________                                                             
 (Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pavadinimas) 

______________________________________________ 
                                                (Adresas) 

______________________________________________ 
                          (Teritorinės darbo biržos pavadinimas) 

______________________________________________ 
                                    (Kliento vardas, pavardė) 

 

ATASKAITA APIE PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMOS PASIEKTĄ PAŽANGĄ  

 

Nuo 20__-__-__  iki 20__-__-__ 

 

Profesinės reabilitacijos programos tikslas  - ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės 

veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo. 

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutartį Nr.______, __ punktą, informuojame, kad 

___________________________________  

(profesinės reabilitacijos programos dalyvio vardas, pavardė) 

buvo suteiktos šios profesinės reabilitacijos paslaugos:  

 Atlikti veiksmai ir suteiktos 

paslaugos 

Išvada Dienų skaičius 

I Profesinių gebėjimų įvertinimas 

Asmens psichosocialinių 

profesinių savybių ir/ar 

funkcinio pajėgumo 

įvertinimas 

   

II Profesinis orientavimas ir konsultavimas 

Asmens motyvacijos mokytis 

ir dirbti bei asmeninių 

savybių analizė 

   

Konsultavimas profesinio 

kryptingumo, tinkamumo, 

profesinės karjeros 

planavimo klausimais 

   

Informavimas apie profesinio 

mokymo ir įsidarbinimo 

galimybes 
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Profesinių gebėjimų praktinis 

išbandymas 

   

Pagalba asmenims renkantis 

arba keičiant profesiją 

   

III Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas 

Prarastų savybių, reikalingų 

darbui atstatymas bei esamų, 

bet nepakankamų savybių, 

reikalingų darbui, lavinimas 

ar naujų savybių ugdymas 

socialinio, psichologinio, 

reabilitacijos, darbo 

imitavimo priemonėmis  

   

Profesinis mokymas     

IV Pagalba įsidarbinant 

Informacijos rinkimas ir 

analizė apie situaciją darbo 

rinkoje 

   

Galimos darbo vietos 

klientams bei potencialių 

darbdavių paieška 

   

Darbo paieškos įgūdžių 

formavimas 

   

Darbdavių konsultavimas 

darbo vietos pritaikymo, 

įdarbinimo klausimais ir kt. 

   

Darbo pasiūlymų pateikimas    

 Rezultatai, išvados, rekomendacijos: 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Direktorė                                                                                                                           

                                                                       (parašas) (vardas, pavardė) 

 

Atvejo vadybininkas (-ė)                                                                                                          

(parašas)    (vardas, pavardė)      
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9 priedas 

DARBO PAIEŠKOS VEIKSMŲ PLANAS 

 

Vardas, Pavardė: _______________________________________________________________________________________ 

Darbo paieškos tikslas: ___________________________________________________________________________________ 

Kodėl svarbu pasiekti šį tikslą? ____________________________________________________________________________ 

Dominančios darbo vietos: ________________________________________________________________________________ 

 

Užduotys Veiksmai užduočiai įvykdyti Terminas Atžyma apie užduoties 

įvykdymą/neįvykdymą 

Užduotį atlikusio 

asmens parašas 

Pastabos 

1.       

2.       

3.       

 

Plano peržiūros data: ______________________________________________________________________________ 

Išvados, rekomendacijos: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Įsipareigoju vykdyti darbo paieškos veiksmų planą, aktyviai bendradarbiauti su įdarbinimo vadybininku ieškant darbo bei susisiekti su įdarbinimo 

vadybininku plane numatytu laiku plano peržiūrai. 

Parašai: __________________                                                      _____________________ 

                          (klientas)                                                               (įdarbinimo vadybininkas) 
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10 priedas 

 

PASIRUOŠIMAS POKALBIUI 

(savęs pristatymui) 

 

1. Kur einu, pas ką einu ir ko iš manęs tikimasi? 

2. Koks yra mano tikslas pokalbyje? Ko aš siekiu? 

3. Kokį noriu, kad mane pamatytų kiti? 

4. Dėl kokių priežasčių manau, kad iš tiesų tinku veiklai, kurią save pristatau? 

 

Atsakyti padėtų pamąstymai apie: 

 

 Ką moku; 

 Ką sugebu; 

 Kokia mano patirtis; 

 Ką noriu ir galiu daryti, susiejant tai su pašnekovo lūkesčiais, jo pateiktais reikalavimais; 

 Kokios mano stipriosios pusės; 

 Kokios mano silpnosios pusės; 

 Koks elgesys su manimi man priimtinas; 

 Koks elgesys su manimi man nepriimtinas; 

 Kaip pats elgiuosi su kitais žmonėmis; 

 Ką norėčiau ar galėčiau išmokti pradedant veiklą ir kiek laiko turėčiau tam skirti. 

 

Patarimai kalbančiajam apie save: 

 

1. Išnaudok kiekvieną galimybę išreikšti save. 

2. Negailėk laiko pasiruošti. 

3. Suformuluok sau savo tikslus. 

4. Atsižvelk į klausančiojo ypatumus, jo kūno kalbą. 

5. Išklausyk klausimus ir atsakyk į juos, kiek galėdamas tiksliau. 

6. Klausk apie tai, kas tau neaišku. Tikslinkis. 

7. Paprašyk laiko pagalvoti, jei tau to reikia. 

8. Nepradėk nuo “seniai, seniai... toli, toli...”. 

9. Nesikartok. 

10. Improvizuok, atsižvelgdamas į situaciją. 

11. Kalbėk net ir tiems, kurie ignoruoja tave. 

12. “Nesakyk visko, ką žinai, bet žinok viską, ką sakai” (Klaudijus). 
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INTERVIU DĖL DARBO 

 
Pirmasis susitikimas dėl darbo paprastai trunka 30-40 min. Jo tikslas trejopas: 

1) Sužinoti, ar Jūsų įgūdžiai, asmenybė, patirtis geriausiai tinka siūlomoms pareigoms; 

2) Pristatyti Jums firmą ir darbo pasiūlymą; 

3) Susitarti dėl darbo sąlygų ( darbo valandų, atlyginimo ir kt.). 

Bendra pokalbio dėl darbo eiga: 

 Abiejų pusių pasisveikinimas, prisistatymas; 

 Pokalbis apie išsilavinimą, darbo patirtį, motyvus dirbti; 

 Pokalbis įvairiomis temomis, kurių tikslas sužinoti kuo daugiau apie Jus, Jūsų būdą, 

pomėgius ir kt.; 

 Pareigų ir būsimo darbo aptarimas, pokalbio pabaigoje galite užduoti rūpimus klausimus; 

 Atsisveikinimas, susitarimas dėl tolimesnių kontaktų. 

Po pokalbio galima tikėtis teigiamo arba neigiamo atsakymo. Kartais firma delsia pranešti savo 

sprendimą,- deja, daugeliu atvejų tai reiškia neigiamą atsakymą. 

Prisistatymo svarba: įspūdis, kurį mes paliekame kitiems žmonėms, susideda ne tik iš žodžių, 

kuriuos pasakome. Daugeliu atvejų apie žmones sprendžiame iš pirmo įspūdžio. 

Tyrimai rodo, kad pirmas įspūdis susidaro: 

 

Tyrimai rodo, kad pirmas įspūdis susidaro: 

 55 proc. iš išvaizdos ir elgsenos  (apsirengimas, gestai, kūno kalba ir veido išraiškos) 

 38 proc. iš to, kaip šnekame (balsas, intonacijos, šnekos aiškumas, akcentas) 

 7 proc. iš žodžių, kuriuos sakome. 

Taigi, 93 proc. pirmo įspūdžio, kurį mes sukeliame kitiems žmonėms, yra paremtas tuo, KAIP 

mes atrodome ir KAIP mes kalbame. 
 

Pokalbio metu pasiruoškite, kaip atsakytumėte į šiuos klausimus: 

1. Papasakokite apie save 

2. Kodėl pasirinkote būtent šią vietą, kodėl norite dirbti mūsų firmoje? 

3. Ar turite darbo patirties? 

4. Kodėl išėjote iš paskutinės darbovietės? 

5. Kokie jūsų pomėgiai ir hobiai? 

6. Kokia jūsų sveikata? 

7. Kokios Jūsų stipriosios savybės? 

8. Kokios Jūsų silpnybės? 

9. Kodėl turėtume pasirinkti Jus, o ne kitą kandidatą? 

10. Kokio atlyginimo norėtumėte? 

 

Atminkite: 

Net nepatrauklus darbas gali tapti Jūsų galimybe, nes padės greičiau siekti norimo tikslo. 

Sužinokite, kiek įmanoma daugiau apie įmonę, kurioje norite susirasti darbą ir išnaudokite tą 

informaciją pokalbio metu. Pasidomėkite, kuo įmonė garsi, ką gamina, kokie jos tikslai. 

Norėdami išlikti kuklūs ir pasigirti, naudokite frazes: “aplinkiniai sako, kad aš...”, “mano 

viršininkas pastebėjo, kad...”, “turiu keletą pažymėjimų, patvirtinančių mano...” 
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12 priedas 

 

EFEKTYVAUS BENDRAVIMO TELEFONU PRINCIPAI 

 

 

 Teigiamai nusiteikite, pvz.: “aš esu tinkamas kandidatas, ir pašnekovui rūpi sužinoti apie 

mane daugiau”. 

 Maloni pradžia: pradedant kalbėti nusišypsokite, pasisveikinkite. 

 Atsiliepdami į skambutį ir skambindami prisistatykite, pvz.: Laba diena, PETRAS 

Petraitis. Suteikite galimybę pašnekovui pasisveikinti. 

 Skambinant į mob. telefoną, pasiteiraukite, ar pašnekovas gali šiuo metu kalbėti. 

 Kalbėkite žvaliu balsu, parodykite susidomėjimą. 

 Kalbėkite tinkamu garsumu, atkreipkite dėmesį į kalbos tempą, pauzes. 

 Stenkitės nenaudoti neiginių, žodžių su ne, pvz.: ar nesutiktumėt, ar negalėtumėt, nemanau 

ir t.t. 

 Venkite negatyvių žodžių, posakių, pvz.: Jus trukdo, tokia problema ir pan. 

 Būkite dalykiškas, reikalą išdėstykite trumpai ir aiškiai. 

 Jei kalbatės dėl darbo, pabrėžkite savo darbines savybes, privalumus, paaiškinkite, kuo 

galėtumėte būti naudingas. 

 Pabaigoje padėkokite už skambutį, suteiktą informaciją ir pan. 

 Atsisveikinkite. 
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13 priedas 

 

PRAKTINĖ UŽDUOTIS “POZITYVŪS ŽODŽIAI” 

 
 

Pakeiskite negatyvius išsireiškimus pozityviais: 

 

Jus trukdo - .................................................................................................. 

…………………………………………………………………………….. 

Ar negalėtumėt - ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Nesutiktumėt - ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

Nemanau - ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………... 

Problema - …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….... 

Abejoju - …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Ne - ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Nesugebėsiu - ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Kas Jūs toks? - ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..... 
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14 priedas 

 

POKALBIS TELEFONU 

 

Įmonė /įstaiga (pavadinimas, adresas, veiklos pobūdis) 

Telefono numeris Mano argumentai 

Pasiruošimas pokalbiui (eilės tvarka ir 

temos, pvz.: pasisveikinimas, 

prisistatymas, kreipimasis į firmą)  

Pokalbio užrašai (telefoninio pokalbio 

metu) 

Mintys (apmąstymai po pokalbio) Rezultatai (terminai ir kt.) 

 


