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 Įvadas 

Profesinė reabilitacija Lietuvoje vertintina kaip naujas, besiformuojantis reiškinys. Šalyje ir 

ankščiau buvo teikiamos atskiros profesinės reabilitacijos paslaugos, tačiau jos dažniausiai buvo 

prieinamos asmenims su nesunkia negalia
1
. Didžiausia patirtis sukaupta teikiant profesinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems su fizine negalia, tuo tarpu asmenims, turintiems intelekto 

sutrikimą, šios paslaugos teikiamos epizodiškai, žinomi pavieniai projektinių veiklų, ar asmeninės 

iniciatyvos atvejai. Natūralu, kad nėra išsamių statistinių duomenų apie intelekto sutrikimą turinčių 

asmenų profesinės reabilitacijos proceso sėkmę ar sunkumus. 2003 – 2004 metais atliktas tyrimas 

apie asmenų, turinčių nežymų intelekto sutrikimą, įsidarbinimo situaciją parodė, kad nuolatinį darbą 

tyrimo metu turėjo 32,8 ℅ asmenų, laikinai dirbo 16,1℅
2
. Likusieji nedirbo. Šiems asmenims 

nebuvo teikiama jokia socialinė parama įsidarbinimo situacijoje, todėl aptariamus rezultatus 

vertiname kaip gerus. Tyrimo rezultatai taip pat išryškino nesėkmių atviroje darbo rinkoje 

priežastis. Į pirmą vietą iškyla ne tik nepakankamas  profesinis sutrikusio intelekto asmenų 

pasirengimas, bet ir tokios priežastys, kaip socialiai nepriimtinas elgesys, konkurencija darbo 

rinkoje, nepakankamas pasirengimas savarankiškam gyvenimui, neigiamas įvaizdis, stigmos baimė, 

nepakankama parama įsidarbinimo situacijoje, menkas darbdavių ir bendradarbių suinteresuotumas, 

nepakankamas darbdavių informavimas
3
. Šie ir kiti tyrimų rezultatai parodo, kad svarbu sutrikusio 

intelekto asmenims teikti sistemingas profesinės reabilitacijos paslaugas profesinė bei sukurti 

procesą palaikamčius mechanizmus
4
.  

Šiame kontekste sutrikusio intelekto asmenų profesinė reabilitacija suvokiama kaip vientisas 

reiškinys, apimantis šiuos sėkmės principus:  

 Profesinė reabilitacija neatsiejama nuo socialinio teisingumo idėjų. 

 Profesinė reabilitacija yra sudėtinga sistema, apimanti profesinių gebėjimų įvertinimą, 

profesinį orientavimą ir konsultavimą, profesinių gebėjimų atkūrimą ir/ar naujų išugdymą, pagalbą 

įsidarbinant. 

 Profesinė reabilitacija remiasi aktyviu neįgaliųjų dalyvavimu, kryptinga specialistų 

parama – tarpininkavimu visais profesinės reabilitacijos proceso etapais, instituciniu profesinės 

reabilitacijos sistemos atvirumu ir prieinamumu. 

                                                 
1
 Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategija.  

2
 Baranauskienė, I., Ruškus J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės 

adaptacijos sąveika.  
3
 Ten pat.  

4
 Išsamiau Baranauskienė I., Juodraitis A. (2008). Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: sėkmės prielaidos.   
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 Profesinė reabilitacija yra nuolat tobulėjanti sistema, kurią lemia tiek neįgaliųjų 

lūkesčiai, tiek visuomenės poreikiai.  

 Profesinės reabilitacijos sistemoje vertingi ne tik rezultatai, bet ir procesas
5
.  

Metodikos tikslas – užtikrinti kokybišką, metodologiškai pagrįstą profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą sutrikusį intelektą turintiems asmenims. 

Tikslinė grupė – darbingo amžiaus sutrikusį intelektą turintys asmenys, kuriems nustatytas 

0- 55 proc. darbingumo lygis ir profesinės reabilitacijos poreikis. 

Metodika skirta profesinės reabilitacijos specialistams, teikiantiems šias paslaugas 

sutrikusį intelektą 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 Vilties žiedo ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro profesinės 

reabilitacijos specialistai, konsultuodamiesi su kitais specialistais, turinčiais ilgametę darbo su 

tiksline grupe patirtį. Rengiant metodiką, remtasi užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų sukurtais 

moksliniais darbais, Lietuvos bei kitų šalių profesinės reabilitacijos specialistų sukaupta praktine 

patirtimi. 

Parengtos metodikos veiksmingumas buvo išbandytas vykdant pilotinį projektą, kuriame 

dalyvavo asmenys, turintys sutrikusį intelektą. Parengta ir išbandyta metodika buvo įvertinta 

nepriklausomų Lietuvos ekspertų ir pripažinta tinkama taikyti teikiant profesinės reabilitacijos 

paslaugas sutrikusį intelektą turintiems asmenims. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

sutrikusio intelekto asmenims metodika yra maksimaliai suderinta su kitomis trimis sukurtomis 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikomis, skirtomis asmenims, turintiems regos, 

klausos 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 sutrikusio intelekto specifikos aspektus.  

                                                 
5
 Ten pat.  



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutrikusio intelekto asmenims metodika 

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

5 

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

Metodika parengta įgyvendinant ES finansuojamą projektą  “Neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės 

reabilitacijos specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas”. Projektą 

įgyvendina Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
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1. Sąvokos  

Aktyvumo sutrikimas – vyrauja padidinto aktyvumo/hiperaktyvumo ir impulsyvumo 

simptomai
6
. 

Dalyvumas – asmens įtrauktumas į gyvenimo situacijas
7
. 

Darbo rinka – darbo vietų paklausos (visų, kuriose dirbama, taip pat laisvų, neužimtų) ir 

pasiūlos (konkrečias kvalifikacijas turinčių ir dirbančių, taip pat ieškančių darbo žmonių) santykių 

visuma
8
. 

Darbo vadovas – asmuo, padedantis neįgaliems darbuotojams (ypač turintiems intelekto 

sutrikimų). Jis profesiniu požiūriu vertina juos, parengia darbui, padeda planuoti jų veiklą, bendrauti 

su darbdaviais, šeima ir reikiamomis valstybinėmis bei įvairias paslaugas teikiančiomis tarnybomis 

(Hallahan, Kaufman, 2003)
9
. 

Darbingumo lygis – asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją 

ar įgyti naują profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės kompetencijos reikalaujančius darbas
10

.  

Darbinės veiklos gebėjimai – tai tam tikrų žinių bei įgūdžių rinkinys, reikalingas atlikti tam 

tikrai profesinei veiklai.  

Demonstravimas – tai atitinkamo elgesio (darbo operacijos imitavimas, rodymas). 

Nuosekliai atskiromis fazėmis parodoma darbo eiga, sudedant akcentus į svarbiausius dalykus. Po 

kelių parodomųjų seansų mokinys ima pamėgdžioti pavyzdinį elgesį (Hallahan, Kaufman, 2003)
11

. 

Dėmesio sutrikimas – vyrauja dėmesio išlaikymo sutrikimai. Asmenims turintiems 

nedėmesingąjį tipą, dažnai būdingas lėtas informacijos apdorojimo (psichinės veiklos) tempas
12

. 

Elgesio ir emociniai sutrikimai (ar sindromai) (F50 - F59, F90 - F98) – sutrikimai, susiję su 

fiziologiniais pakitimais ar fiziniais faktoriais bei galintys pasireikšti vaikystėje (hiperkinezė, fobijos, 

kt.), paauglystėje (elgesio patologizacija agresyvumas, įžūlumas ir kt.), suaugusiesiems (elgesio 

sutrikimas – asocialumas, žiaurumas ir kt). Nesocialumas – vienas bruožų, pasireiškiantis nuolatiniu 

antivisuomeniškumu. Ankstyva diagnostika ir socialinė edukacinė prevencija susilpnina sutrikimo 

dinamiką ar padeda ją slopinti
13

. 

                                                 
6
 Ališauskas A. (2009). Sutrikimų klasifikacija. Nepublikuotas paskaitų konspektas, Šiaulių universitetas.  

7
 Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija (2004). Vilnius, p. 18. 

8
 Laužackas, R. (2005). Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: VDU. 

9
 Cituota iš Profesinis rengimas darbo vietoje. (2007). VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. 

10
 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba. (Prieiga per internetą: http://www.ndnt.lt/index.php?1253366483). 

11
 Ten pat. 

12
 Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija (2004). Vilnius, p. 184.  

13
 Pasaulinė sveikatos organizacija: tarptautinė ligų ir problemų, susijusių su sveikata, klasifikacija. (1995). 
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Funkcijos sutrikimas (defektas) – bet koks psichologinės, fiziologinės funkcijos ar 

anatominės struktūros pažeidimas ar netekimas
14

.  

Intelektas – įgimtų ir įgytų mąstymo savybių bei gebėjimo naudotis informacija visuma, nuo 

kurios priklauso mokymosi ir kitokios kryptingos bei sąmoningos veikios sėkmė. „Intelekto testais 

galima įvertinti vaiko intelekto lygį (IQ), verbalinio (VQ) ir neverbalinio (PQ) intelekto santykį. 

Koeficientas (IQ), kurio vidutinė reikšmė dažniausiai būna 100. Vaikams IQ nustatomas iš protinio ir 

chronologinio asmens amžių santykio, intelekto sutrikimas (žr. „protinis atsilikimas“ medicininiu 

aspektu) kaip statusas negali visiškai eliminuoti asmens iš darbo rinkos, tuo labiau iš visuomeninio 

gyvenimo
15

. 

Intelekto funkcijos – bendrosios psichikos funkcijos, dėl kurių suprantamos ir 

konstruktyviai integruojamos įvairios, tarp jų ir pažinimo funkcijos. Plėtojasi visą gyvenimą. 

Apima: intelekto augimo funkcijas; intelekto sutrikimą, protinį atsilikimą, silpnaprotystę 

(demenciją)
16

. 

Intelekto sutrikimas – tai protinių sugebėjimų nukrypimas nuo normos, sukeliantis elgesio, 

emocijų bei socialinio prisitaikymo problemų
17

. 

Interesai – tai susidomėjimas kuo nors, noras tai pažinti
18

. 

Įdarbinimas – tai oficialių darbo santykių, šiuo atveju tarp neįgalaus asmens bei darbdavio, 

įteisinimas. 

Įgūdžiai – individo gebėjimai atlikti tam tikrą užduotį
19

.  

Įgūdžių įtvirtinimas – leidžiama darbininkui dirbti savarankiškai. Darbo vadovas stebi jo 

judesius, darbo kokybę, tempą
20

. 

Kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimai – įgimti ar įgyti, daliniai ar totalūs kalbinės 

saviraiškos, tarimo, bendravimo ir pan. sutrikimai (dislalija, alalija, disleksija, disgrafija; mikčiojimas 

ir kt.)
21

.  

                                                 
14

 Kriščiūnas, A. (1996). Cit. iš Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų 

darbinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
15

 Ališauskas, A. (2002). Cit. iš Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų 

darbinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
16

 Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija (2004). Vilnius, p. 61. 
17

 Bagdonas, A. (1997). Specialiojo ugdymo sistemos matmenys. Socialinės reabilitacijos organizaciniai aspektai: 

mokymo priemonė. Vilnius: Logos.  
18

 Psichologijos žodynas. (1993). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 
19

 Profesinio konsultavimo ir bendrųjų gebėjimų ugdymo programa neįgaliesiems, norintiems studijuoti aukštosiose 

mokyklose, bet tam dar nepasirengusiems (2007). VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. 
20

 Baranauskienė, I. Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės 

adaptacijos sąveika. Monografija. Šiauliai: ŠU. 
21

 Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų darbinių įgūdžių ir bendrųjų 

gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
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Karjera – iš pašaukimo kylančių ir visą gyvenimą besitęsiančių įvairių žmogaus atliekamų 

socialiai reikšmingų vaidmenų, darbo vietų ir jose užimamų pareigų bei pasiekimų seka, susijusi su 

saviraiška ir individualiu tobulėjimu bei atspindinti asmenybės gyvenimo viziją bei stilių
22

. 

Karjeros planavimas – nuoseklus asmens pažintinės ir profesinės veiklos sprendimų 

išdėstymas laike, siekiant profesinio tobulėjimo bei numatant būtinus išteklius ir aplinkybes
23

. 

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis mokymosi rezultatų, įgytų žinių, 

įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma
24

. Kompetencija gali būti sutrikdyta, paveikta fizinio, 

psichinio, protinio, emocinio vystymosi sutrikimo. Tačiau kompetencija nėra stabili būsena - ją 

privalu pritaikyti prie veiklos (profesijos, specialybės) formų, pobūdžio. Kompensacinės organizmo 

savybės gali padidinti asmens kompetenciją. Specialioji edukacinė pagalba ir reabilitacinės formos 

gali padėti išvengti lemiančio kompetencijos lygio vaidmens renkantis profesiją ar darbą
25

.  

Kompleksinis sutrikimas – mokymosi negalė dėl bendrųjų atminties sutrikimų ir emocijų ir 

elgesio sutrikimų (savireguliacijos, hiperaktyvumo, dėmesio problemų), dėl girdimojo suvokimo ir 

motorinių koordinacijų nevisavertiškumo (pvz., akustinė – motorinė disleksija). Taip pat 

kompleksinis sutrikimas įvardija kelių sutrikimų „rinkinį“, nesant galimybės nustatyti vieno jų 

pirmumą (pvz., regos ir intelekto sutrikimas)
26

.  

Kvalifikacija – įstatymų, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka 

pripažintas mokėjimas ir teisė verstis tam tikra profesine veikla; tam tikrą profesinę veiklą vykdyti 

įgalinanti kompetencijų (žr. „kompetencija“) visuma
27

. 

Lydimoji pagalba – tai pagalba klientui įsitvirtinti darbo vietoje: užduočių išsiaiškinimas 

darbo vietoje, mokymas atlikti užduotis savarankiškai, darbas kartu su juo; nuolatinė stebėsena 

darbo vietoje; bendravimas su šeimos nariais bei kolegomis. 

Negalė (angl. disability) – dėl sutrikimo kylantys trūkumai, sunkumai žmogaus bendrųjų 

gebėjimų srityje (negalė reiškiasi individo lygmeniu)
28

. Negalės kompensavimas specialiuoju, 

papildomu, reabilitaciniu ugdymu galėtų tapti vienu švietimo sistemos prioritetų siekiant įgyvendinti 

įstatymuose deklaruojamą humanizmo (socialinio teisingumo) principą. Terminas traktuotinas 

                                                 
22

 Laužackas, R. (2005). Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: VDU. 
23

 Ten pat. 
24

 LR Švietimo įstatymas. (1991). Valstybės žinios, 2003 – 06 – 28, Nr. 63 – 2853. 
25

 Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų darbinių įgūdžių ir bendrųjų 

gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
26

 Ten pat. 
27

 LR Švietimo įstatymas. (1991). Valstybės žinios, 2003 – 06 – 28, Nr. 63 – 2853. 
28

 Bagdonas, A. (1995). Sutrikimų klasifikacija. Vilnius: VU. 
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socialumo, mokslumo lygmeniu, numatant artimiausiosios vystymosi zonos (L. Vygotskij) faktorių ir 

vystymosi (kartu ugdymo/si/) perspektyvas
29

.  

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
30

. 

Neįgaliųjų profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei 

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

reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis
31

. 

Nerimo spektro sutrikimas – būdingas susirūpinimas, nerimas, intensyvios baimės, kurios 

stipriai veikia asmens funkcionavimą
32

. 

Nežodinių pranešimų priėmimas bendraujant – gestais, simboliais arba piešiniais 

perduodamų pranešimų supratimas. Apima: bendravimą priimant gestus, ženklus, simbolius, 

piešinius ir fotografijas
33

. 

Pagalba įsidarbinant – tai informacijos apie darbo rinkos situaciją rinkimas bei 

analizavimas; galimos darbo vietos klientams, potencialių darbdavių paieška; neįgalaus asmens 

darbo paieškos įgūdžių formavimas; darbdavių konsultavimas dėl ergonominio darbo vietos 

pritaikymo, darbo sąlygų keitimo, lengvatų darbdaviui bei garantijų neįgaliajam bei kitais 

klausimais.  

Prieštaraujantis neklusnumas – vyrauja nuolatinis negatyvaus, priešiško, įžūlaus, 

provokuojančio elgesio kompleksas, be akivaizdaus antisocialaus elgesio ar agresijos priepuolių
34

.  

Profesija – atitinkamomis žiniomis ir gebėjimais pagrįstos žmonių veiklos kombinacijos, 

teikiančios jiems pasitenkinimo, materialinio aprūpinimo ir aktyvaus įsijungimo į visuomeninio 

gyvenimo struktūras
35

. 

Profesinis konsultavimas – tai specialiai organizuota veikla, padedanti asmenims pasirinkti 

profesiją, atsižvelgiant į jų individualias savybes, darbo rinkos poreikius
36

. 

                                                 
29

 Bagdonas, A. (1995). cit. iš Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų 

darbinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
30

 LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. (2005). (Preiga per internetą: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=264550&p_query=&p_tr2=). 
31

 Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-20012 metų strategija.  
32

 Ališauskas A. (2009) Sutrikimų klasifikacija. Nepublikuotas paskaitų konspektas, Šiaulių universitetas. 
33

 Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija (2004). Vilnius, p. 149. 
34

 Ten pat.  
35

 Laužackas, R. (2005). Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: VDU. 
36

 Laužackas, R. (2005). Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: VDU. 
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Profesinis orientavimas (profesinis švietimas) – nepertraukiamas ikiprofesinio ugdymo 

procesas, apimantis profesinę informaciją, reklamą, agitaciją, konsultavimą, pirminę profesinę 

diagnostiką, profesinį apsisprendimą, ekonominį ugdymą
37

.  

Profesiniai gebėjimai – tam tikra žinių, mokėjimų, įgūdžių visuma reikalinga ir pritaikoma 

konkrečioje profesijoje
38

. 

Profesinis tinkamumas – fizinių, psichinių, intelektinių ir kt. individo savybių visuma, 

apibūdinanti jo tinkamumą ir potencialias galimybes dirbti tam tikroje profesinėje sferoje. Svarbus 

kontraindikacijų faktorius vertinant sveikatos būklę, atsižvelgiant į pasirenkamos specialybės 

pobūdį. Profesinis tinkamumas apibūdinamas ne tik sveikatos, bet ir bendrųjų gebėjimų, 

elementarių darbinių gebėjimų ir įgūdžių, socialinio statuso lygmeniu
39

. 

Protinis atsilikimas (medicininis – klinikinis aspektas) (intelekto sutrikimas) (F70-F79) –  

sustabdytas ar dalinis protinis vystymasis, susidarant sunkumams pažintinėje, kalbinėje, motorinėje ir 

socialinėje sferose. Tinkamai organizuojant specialųjį ugdymą švietimą profesinę reabilitaciją, 

socialinė adaptacija gali kokybiškai dinamiškai kisti atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį ir gilumą 

Protinis atsilikimas gali tapti socializacijos kliuviniu: būtina pritaikyti edukacijos formas ir būdus 

visapusiškam individo vystymuisi. Nežymus protinis atsilikimas (IQ 50-69) veikia profesinį 

parengimą, kompetenciją dėl bendrųjų gebėjimų nepakankamumo, tačiau pritaikius reabilitacinį 

profesinį rengimą galima susilpninti sutrikimo poveikį socializacijos eigai. Vidutinis (IQ 35-49), 

sunkus (žymus) (IQ 20-34), gilus (labai žymus) (IQ iki 20) protinis atsilikimas veikia elementaraus 

darbinio rengimo taikymą kaip vieną terapijos ir užimtumo formų skatinant saviraišką, kūrybiškumą 

bendravimą bei bendradarbiavimą ir pan.
40

. 

Psichologinės raidos sutrikimai (F80-F89) – specifiniai kalbos ir kalbėjimo raidos ar 

specifiniai mokymosi sugebėjimų raidos, taip pat mišrūs sutrikimai, veikiantys asmenybės daromus 

sprendimus (tarp jų ir profesinio apsisprendimo) bei veiklą
41

. 

Raidos sutrikimai – intelekto sutrikimai (žr. protinis atsilikimas): specifiniai pažinimo 

sutrikimai, sukeliantys mokymosi negales; emocijų ir elgesio (psichosocialinės adaptacijos) 

sutrikimai; kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimai; klausos sutrikimai; regos sutrikimai; fiziniai ir 

                                                 
37

 Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų darbinių įgūdžių ir bendrųjų 

gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
38

 Ten pat.  
39

 Profesiniam pasirengimui skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų darbinių įgūdžių ir bendrųjų 

gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje (2007). VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.  
40

 Pasaulinė sveikatos organizacija: tarptautinė ligų ir problemų, susijusių su sveikata, klasifikacija. (1995). 
41

 Ten pat.  
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judėjimo sutrikimai; lėtiniai somatiniai ir neurologiniai sutrikimai; kompleksiniai sutrikimai; kiti 

sutrikimai
42

.  

Profesinė reabilitacija - asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo 

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

kitomis poveikio priemonėmis
43

. 

Socialinis aktyvumas – tai gebėjimas bendrauti su aplinka, ją veikti
44

. 

Specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar 

įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir nepalankių aplinkos 

veiksnių
45

. 

Tarpininkas – profesinės reabilitacijos specialistas, teikiantis pagalbą neįgaliam asmeniui 

įgyjant profesinį išsilavinimą, įsidarbinimo situacijoje bei profesinės adaptacijos laikotarpiu. 

Veikla – tai asmens atliekama užduotis ar veiksmas
46

. 

                                                 
42

 Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų darbinių įgūdžių ir bendrųjų 

gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
43

 LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. (2005). (Preiga per internetą: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=264550&p_query=&p_tr2=). 
44

 Profesinio konsultavimo ir bendrųjų gebėjimų ugdymo programa neįgaliesiems, norintiems studijuoti aukštosiose 

mokyklose, bet tam dar nepasirengusiems (2007). VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. 
45

 LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. (2005). (Preiga per internetą: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=264550&p_query=&p_tr2=). 
46

 Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija (2004). Vilnius, p. 18. 
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2. Profesinių gebėjimų įvertinimo samprata 

Profesinių gebėjimų įvertinimas apibrėžiamas kaip asmens psichosocialinių profesinių 

savybių ir/ar funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas
47

.  

Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos tikslas yra tinkamai įvertinti asmens pajėgumą 

dalyvauti darbo rinkoje, t.y., įvertinti asmens galimybes įgyti pasirinktą profesiją ir/ar dirbti 

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

padėsiančias maksimaliai atkurti asmens darbingumą. Profesinių gebėjimų įvertinimas yra pirmasis  

ir būtinas profesinės reabilitacijos programos etapas, nes remiantis profesinių gebėjimų įvertinimo 

išvadomis planuojami kiti profesinės reabilitacijos etapai: profesinio orientavimo ir konsultavimo, 

profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo ir pagalbos įsidarbinant. Todėl labai svarbu 

tinkamai ir kokybiškai įvertinti turimus asmens profesinius gebėjimus bei jų pasireiškimo laipsnį ir 

jų atitikimą profesijos/darbo vietos keliamiems reikalavimams.  

Asmens profesiniams gebėjimams įtaką daro įvairūs veiksniai – tiek asmeninės savybės, tiek 

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

būtina, atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualų poreikį ir potencialios darbo vietos 

reikalavimus, vertinti visus juos veikiančius veiksnius. 

                                                 
47

 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 . 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. 
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1 pav. Profesinius gebėjimus veikiantys veiksniai 

 

 

Sėkmingą profesinę reabilitaciją lemia ne tik profesiniai gebėjimai, bet ir tai, ar asmuo turi 

(ar neturi) elgesio ir/ar emocijų sutrikimų (aktyvumo ir dėmesio, elgesio sutrikimai, emocijų 

sutrikimai), kitų sutrikimų. Siekiant įsidarbinimo, sutrikusio intelekto asmenims labai svarbios 

tarpininkavimo paslaugos/lydimoji pagalba 
48

. Daugeliu atvejų asmenims, turintiems vidutinį, žymų 

ir labai žymų intelekto sutrikimą, reikalinga lydimoji pagalba, sukurianti palankias sąlygas asmens 

įsitvirtinimui darbe.  

                                                 
48

 Terminas I. Baranauskienės. Išsamiau Baranauskienė I., Juodraitis A. (2008). Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: 

sėkmės prielaidos.  Monografija.  
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3. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo principai 

Tinkamas žmogus tinkamoje vietoje
49

. Remiantis šiuo principu asmuo ugdomas minimaliai. 

Todėl vertinant svarbu tiek specialistams, tiek asmeniui, tiek jo šeimos nariams suvokti kokios 

asmens galimybės, kur jis save realizuotų geriausiai. Sutrikusio intelekto asmenys, dėl savo negalės 

ypatumų, turi ribotas suvokimo, išmokimo galimybes, todėl reikia  įžvelgti ne tik asmens, bet ir  

aplinkos privalumus, gebėti jais pasinaudoti.  

Praktinis išbandymas realiose darbo vietose (ar imitacinėse erdvėse). Sutrikusio intelekto 

asmens gebėjimų įvertinimui labai svarbi aplinka. Tik realioje aplinkoje galima suvokti asmens 

privalumus ir trūkumus, parengti ugdymo planą. Nesant galimybei naudotis realiomis darbo 

vietomis (dėl įstatymų trūkumo, gamtos sezoniškumo ir pan. rekomenduojama kurti imitacines 

erdves ir jomis naudotis).  

Kompleksinis požiūris į asmens galimybes. Labai svarbu pažvelgti į asmenį iš įvairių 

situacijų (žinomos/nežinomos; darbingas/pavargęs; darbo pradžia/ pabaiga ir pan.). Svarbi 

ankstesnė patirtis (dirbo/nedirbo), šeimos palaikymas (tiki sėkme/ netiki) ir kt. Svarbus 

savarankiškumo lygio nustatymas. Daugelio atvejų, tikėtina, kad asmuo turintis intelekto sutrikimą, 

be lydimosios specialisto pagalbos integruotis į darbo rinką negebės (arba integracija bus 

trumpalaikė ar net momentinė). Gydytojo išvada apie asmens sveikatą, psichologo konsultacija yra 

neatsiejama vertinimo dalis.  

Kolegialus sprendimų priėmimas.  Nežiūrint kad asmuo turi intelekto sutrikimą, jo 

dalyvavimas (kaip ir artimųjų/globėjų) yra būtinas. Nereikėtų specialistams (profesinės 

reabilitacijos, gydytojui, psichologui) vieniems prisiimti atsakomybės už vertinimo rezultatus. 

Komandinis darbas leidžia išvengti tendencingumo. Todėl svarbu vertinimo viduryje ir pabaigoje 

organizuoti aptarimą, kuriame specialistai kartu su šeimos nariais ir asmeniu aptartų jo stipriąsias 

puses, numatytų sunkumus, bei galimybes jiems sušvelninti.  

 

                                                 
49

 Terminas I. Baranauskienės. Išsamiau knygoje Baranauskienė I., Juodraitis A. (2008). Neįgaliųjų profesinė 

reabilitacija: sėkmės prielaidos.  Monografija.  
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4. Asmens profesinių gebėjimų klasifikacija 

Asmens profesiniai gebėjimai gali būti apibrėžiami kaip fizinės bei psichinės savybės, 

reikalingos tinkamai atlikti asmeniui iškeltas užduotis darbinėje veikloje. Taigi asmens profesinius 

gebėjimus sudaro: (1) psichosocialinės profesinės savybės, (2) funkcinis pajėgumas (fizinės 

savybės), reikalingos darbui atlikti ir (3) darbinės veiklos gebėjimai, t.y. praktiniai profesiniai 

įgūdžiai. Siekiant objektyviai ir tinkamai įvertinti asmens profesinius gebėjimus profesinių 

gebėjimų įvertinimo paslaugos metu, būtina įvertinti daugelį faktorių, sąlygojančių asmens 

profesinius gebėjimus. Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai bendrieji ir specifiniai profesiniai 

gebėjimai/savybės, svarbios asmenų su intelekto sutrikimais darbinei veiklai, bei minėtų profesinių 

gebėjimų/savybių apibrėžimai. Kadangi tarp intelekto sutrikimą turinčių asmenų dažnai pasitaiko 

elgesio ir emocijų sutrikimų, todėl įvertinant asmens darbingumą svarbu nustatyti ir galimus 

darbinės veiklos trukdžius. 
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1 lentelė. Asmens profesinių gebėjimų klasifikacija 

1.  Bendrieji psichosocialiniai profesiniai 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 

Baziniai 

(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 Uoslė/ 

skonio 

jutimas 

Suvokimas Sugebėjimas 

vadovauti 

Nesėkmių 

toleravimas 

Smulkioji 

motorika 

Skaičiavimas Stovėjimas Kopimas Liemens 

judesiai 

Nešimas Gestai/mimika 

      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 

 

Išmokimas/ 

Atmintis 

Kritikos 

priėmimas 

Punktualumas   Darbas 

palinkus/ 

pasilenkus 

 Kojos/pėdos 

judesiai 

Pusiausvyra  

Problemų 

sprendimas  

Darbas 

komandoje 

Savarankiškumas   Priverstinė 

rankų padėtis 

    

    Prisitaikymas       Kruopštumas        

Abstraktus 

mąstymas/mąsty

mas 

 Atsakingumas        

3. Specifiniai
50

 asmens psichosocialiniai gebėjimai/savybės  4. Profesinės veiklos trukdžiai 

Gyvenimiški

eji gebėjimai 

Įsidarbini

mo 

gebėjimai 

Socialinės 

savybės 

Savybės, 

susijusios su 

darbo atlikimo 

pobūdžiu 

Darbinės 

veiklos 

gebėjimai 

Baziniai 

(komunikavim

o) 

gebėjimai/žini

Elgesio ir emocijų 

sutrikimai 

    

                                                 
50

 Savybės, svarbios asmenims, turintiems tntelekto sutrikimą. 
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ų taikymas.  

Savipiežiūra Būsimos 

darbo vietos 

įsivaizdavi

mas 

Bendravimo 

normų 

laikymasis 

Drausmės 

laikymasis 

Užduoties 

atlikimo 

kokybė 

Laikrodžio 

(kalendoriaus) 

pažinimas ir 

orientacija 

laike 

Aktyvumo sutrikimas     

Gebėjimas 

atvykti į 

darbo 

vietą/parvykti 

iš darbo 

vietos 

Darbo 

santykių 

suvokimas 

 Instrukcijų 

laikymasis 

Paprastos 

užduoties 

ėmimasis 

 Dėmesio sutrikimas     

 Darbo 

užmokesčio 

suvokimas 

 Sprendimų 

priėmimas 

Darbo tempas  Prieštaraujantis 

neklusnumas 

    

 Darbo 

paieškos 

įgūdžiai 

 Savisauga   Nerimo spektro 

sutrikimas 

    

 Bendravima

s su 

darbdaviu 

    Nuotaikos spektro 

sutrikimas 
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4.1. Vertinamų profesinių gebėjimų apibrėžimai 

Visi specialistai, vertinantys asmens profesinius gebėjimus, turi vienodai suprasti vertinamų 

savybių reikšmę. Kitu atveju, toks vertinimas nebus patikimas. Dėl šios priežasties metodikoje 

vartojamos savybės yra apibrėžtos. Metodikoje vartojamų savybių apibrėžimai yra pateikti iš 

Tarptautinės funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos (TFK), MELBA, IMBA 

standartizuotų metodų, Ališausko A. (2009) Sutrikimų klasifikacijos bei sukurti šios metodikos 

dalies autorių. 

4.1.1. 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 [10]. 

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 [10]. 

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) [10]. 

(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) [10]. 

(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 [10]. 
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(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 (pagal TFK, psl.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 

[10]. 

(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 [10]. 

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

spalvų, dydžių, garsų ir t.t.), procesų ir struktūrų savybes bei kūrybinių procesų rezultatus  [10]. 

(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 žmonių, kurie kitu atveju 

siektų savų ketinimų, pagalba [10]. 

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 [10]. 

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. [10]. 
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Kritinis vertinimas – tai sugebėjimas patikrinti ir įvertinti kitų elgesį darbo proceso ir 

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

[10]. 

Kritikos priėmimas – asmens sugebėjimas leisti kitiems dalykine prasme teisingai patikrinti 

ir įvertinti jo elgesį, susijusį su darbo procesu, ir jo darbo rezultatus [10]. 

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

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

darbinę užduotį [10]. 

 

 Savybės, susijusios su darbo atlikimo pobūdžiu 

Ištvermingumas – sugebėjimas atlikti darbinės veiklos užduotis, atliekant jas nuosekliai ir 

nepertraukiamai nuo pradžios iki pabaigos [10]. 

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

nėra užtikrintas [10]. 

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

susijusį su darbo procesu ir savo paties pasiektą darbo rezultatą [10]. 

Tvarkingumas – sugebėjimas darbo vietoje esančias darbo priemones ir darbo medžiagas 

išlaikyti geros būklės pagal iš anksto suderintą tvarką, paruoštas darbui [10]. 

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

laiko ir t.t.) [10]. 

Savarankiškumas – sugebėjimas pačiam priimti darbui svarbius sprendimus ir juos 

įgyvendinti. Savarankiškumui būtinas gebėjimas veikti savo asmenine atsakomybe [10]. 

Kruopštumas – sugebėjimas atlikti darbus apdairiai ir sąžiningai [10]. 

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

sutarties pusę bei joje numatytus terminus, bus pasiektas [10]. 

 

 Psichomotorinės savybės 

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

veiklai atlikti [10]. 

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

[10]. 

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

signalus [10]. 
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(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, psl. 66]). 

 

 Komunikavimo gebėjimai/žinių taikymas 

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

laikraščių); šios veiklos tikslas – gauti žinių ar specifinės informacijos [28, psl. 66].   

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

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

naudojant šablonus. 

Skaičiavimas – tai sugebėjimas naudotis matematinėmis, žodžiais formuluojamomis  

problemos spremdimo taisyklėmis [28, psl. 143].             

Kalbėjimas – sugebėjimas sakyti tiesioginės arba perkeltinės prasmės pranešimus, tariant 

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

4.1.2. Bendrųjų sutrikusio intelekto asmens funkcinio pajėgumo gebėjimų apibrėžimai 

 Kūno padėtis 

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

sėdėjimui pritaikytą vietą [8].  

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

[8].  

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

keliai ir pirštai remiasi į grindis ir išlaiko kūno svorį [8]. 

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 

[8]. 

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  

[8]. 

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

atraminio paviršiaus), ištiestomis į priekį, virš pečių ir / arba galvos [8]. 
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 Judamumas/kūno padėties keitimas 

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

galūnėmis [8]. 

Lipimas - tai sugebėjimas įveikti nedideles kliūtis ar laiptus [8]. 

Kopimas - tai sugebėjimas įveikti aukščių skirtumą pasitelkiant viršutines ir apatines 

galūnes, pvz., kopėčiomis arba pastoliais [8]. 

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

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

statyboje. [8]. 

 

 Kūno dalių judesiai 

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

sukamuosius, lenkiamuosius, tempiamuosius [8]. 

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

stovint, lenkimo ir išsitiesimo judesius [8]. 

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

veiksmus, kurie reikalauja abiejų arba vienos rankos panaudojimo [8]. 

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

suėmimą, sugriebimą, spaudimą, sukimą [8]. 

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

sulenkimą ir ištiesimą per kelius, sukamuosius, spaudžiamuosius pėdų judesius [8]. 

 

 Kompleksinės fizinės savybės 

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

daiktus [8]. 

Nešimas – tai sugebėjimas laikyti ir transportuoti daiktus panaudojant kūno jėgą [8]. 

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

[8]. 

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

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

intensyvumo kardio-pulmonalinės sistemos (širdies-plaučių sistemos) apkrovas [8]. 

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

pusiausvyra) ir judant (dinaminė pusiausvyra) [8]. 
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 Informacijos priėmimo/perdavimo gebėjimai 

Gestai/mimika - tai sugebėjimas perduoti informaciją veido arba kūno judesių ir kūno pozos 

pagalba nesinaudojant artikuliacija [8]. 

Uostymas / degustavimas  – tai sugebėjimas pajusti ir atpažinti kvapus ir skonį [8]. 

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

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

 

4.1.3. Specifinių sutrikusio intelekto asmens psichosocialinių gebėjimų/savybių apibrėžimai 

 Gyvenimiškieji gebėjimai 

Savipriežiūra – tai veiklos, susijusios su asmenine priežiūra, komunikacija, judamumu bei 

gyvenimu visuomenėje. 

Gebėjimas atvykti į darbą/parvykti iš darbo vietos –žinojimas, kaip tinkamu būdu nuvykti į 

darbo vietą ir parvykti iš darbo vietos bei mokėjimas šias žinias pritaikyti. 

 

 Įsidarbinimo gebėjimai 

Būsimos darbo vietos įsivaizdavimas – sugebėjimas realiai įsivaizduoti būsimą darbo vietą. 

Darbo santykių suvokimas – tai formalių bei neformalių santykių užmezgimas bei 

palaikymas su darbdaviu, bendradarbiais, klientais.  

Darbo užmokesčio suvokimas – sugebėjimas suvokti tam tikros darbinės veiklos realų 

darbo užmokestį. 

Darbo paieškos įgūdžiai – sugebėjimas savarankiškai, naudojantis įvairiais būdais, ieškoti 

darbo. 

Gebėjimas bendrauti su darbdaviu – sugebėjimas priimti/perduoti sakytinius bei nežodinius 

pranešimus bendraujant su darbdaviu. 

 

 Socialiniai gebėjimai 

Bendravimo normų laikymasis – tarpasmeninis bendravimas atsižvelgiant į visuotinai 

pripažintas elgesio ir mandagumo taisykles. 

 

 Savybės, susiję su darbo atlikimo pobūdžiu 

Drausmės laikymasis – privalomos nustatytos tvarkos laikymasis. 

Instrukcijų laikymasis – sugebėjimas laikytis tam tikrų nurodymų, atliekant darbą.   
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Sprendimų priėmimas – galimų variantų įvertinimas bei nuomonės suformavimas ir 

atitinkamų sprendimų priėmimas. 

Savisauga – gebėjimas saugiai dirbti, įvertinant darbinę riziką sveikatai.  

 

 Darbinės veiklos gebėjimai 

Uždavinių atlikimo kokybė – Gebėjimas atliekant pavestus (užduotus) sukurti (pridėtinę) 

vertę. 

Paprastos užduoties ėmimasis – paprastos užduoties, atskiros darbinės operacijos, kurioje 

vyrauja vienas komponentas, inicijavimas, pasiruošimas jai, laiko ir vietos numatymas ie atlikimas 

(TFK, psl. 145.) 

Darbo tempas – darbo atlikimo sparta.  

 

 Baziniai (komunikavimo)/žinių taikymo gebėjimai 

Laikrodžio (kalendoriaus) pažinimas ir orientacija laike – paros meto, datos (dienos, 

mėnesio ir metų) suvokimas ir supratimas bei gebėjimas šias žinias taikyti darbinėje veikloje (TFK, 

psl. 61). 

 

4.1.4. Asmenų su intelekto sutrikimais profesinės veiklos trukdžių apibrėžimai 

 Elgesio ir emocijų sutrikimai 

Aktyvumo sutrikimas – vyrauja padidinto aktyvumo/hiperaktyvumo ir impulsyvumo 

simptomai
51

. 

Dėmesio sutrikimas – vyrauja dėmesio išlaikymo sutrikimai. Asmenims turintiems 

nedėmesingąjį tipą, dažnai būdingas lėtas informacijos apdorojimo (psichinės veiklos) tempas)52. 

Prieštaraujantis neklusnumas – kai vyrauja nuolatinis negatyvaus, priešiško, įžūlaus, 

provokuojančio elgesio kompleksas, be akivaizdaus antisocialaus elgesio ar agresijos priepuolių. 

Asmeniui būdingi sutrikusio elgesio ypatumai pasireiškia bendraujant suaugusiais ir 

bendraamžiais)
53

. 

Nerimo spektro sutrikimas – būdingas susirūpinimas, nerimas, intensyvios baimės, kurios 

stipriai veikia asmens funkcionavimą (...)
54

. 

                                                 
51

 Ališauskas A. Sutrikimų klasifikacija. Nepublikuotas paskaitų konspektas, 2009,Šiaulių universitetas.  
52

 Yra ir aktyvumo bei dėmesio sutrikimas, kuriam būdingi vienodai išreikšti visų grupių simptomai. Ten pat. 
53

 Pasireiškia dažnu melavimu, siekiant naudos ar vengiant užduoties, dažnu konfliktų iniciavimu (...), priekabiavimu ar 

grasinimais, vagystėmis, žiaurumu su gyvūnais ar žmonėmis, tyčiniu padeginėjimu ar kitu nuosavybės gadinimu, 

bandymu prievartauti (...) nesugebėjimu įsilieti į bendraamžių grupę (...).Ten pat. 
54

 Ten pat. 
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Nuotaikos spektro sutrikimas (būdingi emocijų pokyčiai (jaučiasi liūdni, dažnai verkia ar 

atrodo bepravirkstantys), savęs vertinimo (...), motyvacijos (...), šiam sutrikimų pogrupiui priklauso 

depresijos bei distimijos  sutrikimai (...)
55

. 

                                                 
55

 Ten pat.  
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5. Sutrikusį intelektą turinčių asmenų profesinių gebėjimų įvertinimo kriterijai 

 

5.1. Bendrųjų psichosocialinių profesinių  gebėjimų vertinimo kriterijai 

Sutrikusį intelektą turinčio asmens bendrųjų psichosocialinių gebėjimų vertinimą 

rekomenduojama apibendrinti remiantis suvestinėje pateiktais kriterijais (2 lentelė). Šia suvestine 

remiantis parengiamas individualus gebėjimų atkūrimo ir/ar lavinimo ir/ar ugdymo planą. 

Pastaba: dominuojantys silpni požymiai nereiškia, kad asmuo toliau negali dalyvauti 

profesinės reabilitacijos procese. Proto negalės atveju, vertingi ne tik rezultatai, bet vertingas ir pats 

procesas. 

Pažymėtina, kad psichosocialinių profesinių  gebėjimų vertinimo ir analizės atveju 

dominuoja profesinės reabilitacijos specialistas, turintis specialiojo pedagogo, socialinio 

pedagogo/darbuotojo ar psichologo išsilavinimą bei profesinės reabilitacijos specialistas, turintis 

profesinio rengimo patirties.  

Visais atvejais išvados derinamos su gydytojo išvadomis.   



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutrikusio intelekto asmenims metodika 

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

28 

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

2 lentelė. Psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo kriterijai 

Gebėjimai 0 (gebėjimų nėra) 1 (labai maži 

gebėjimai) 

2 (maži gebėjimai) 3 (vidutiniai 

gebėjimai) 

4 (aukšti gebėjimai) 

Skaitymas Visiškai neskaito, teksto 

suvokimas žemas 
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. 

Rašymas Visiškai nemoka rašyti Skiria raides nuo kitų 

simbolių, geba rašyti raides 

ir žodžius, kurių rašybą yra 

gerai įvaldęs, 

geba nurašyti paprastus 

žodžius nuo pavyzdžio. 

Geba pakankamai 

suprantamai parašyti bet 

kokius žodžius ir 

nesudėtingus sakinius, 

gali užrašyti ilgesnius 

sakinius, jei yra duotas 

pavyzdys. 

Geba dažniausiai 

gramatiškai teisingai ir be 

rašybos klaidų, teksto forma 

perteikti raštu dalykinę 

informaciją. 

Geba sudėtingesnę dalykinę 

informaciją perteikti raštu, 

be gramatinių klaidų ir 

tinkamai suformuluotą. 

Skaičiavimas Visai nemoka skaičiuoti 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. 

Moka aritmetiką šimto 

ribose, geba taikyti 

praktiškai. 

Yra įvaldęs pagrindinius 

skaičiavimo veiksmus ir 

sugeba teisingai per 

atitinkamą laiką išspręsti 

tekstinius uždavinius. 

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 nadarydamas 

gramatinių klaidų kalbėti 

sudėtingais sakiniais ir 

teisingai vartoti daug 

tarptautinių žodžių bei 

dalykinių terminų. 

- 

Ištvermingumas - Net ir trumpalaikėms 

užduotims atlikti reikalinga 

nuolatinė išorinė motyvacija 

ir/arba yra labai lengvai 

atitraukiamas nuo darbinės 

užduoties atlikimo kitų 

Geba atlikti ir neįdomias 

darbines užduotis, tačiau 

tik tais atvejais, jeigu jos 

atliekamos  trumpai.    

Geba atlikti ir tas darbines 

užduotis, kurioms atlikti 

reikia ir žymiai ilgesnio 

laiko tarpo ir/arba reikia 

karts nuo karto pakeisti 

darbo užduotį. 

Geba ilgą laiką atlikinėti 

atskiras, mažai 

motyvuojančias darbines 

užduotis.          
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asmenų ar kitokių optinių 

arba akustinių dirgiklių.    

Nesėkmių toleravimas - Susidūręs su nesėkmėmis 

netenka vilties, nors reikia 

tik labai nedaug pastangų, 

kad užduotis galėtų būti vėl 

atliekama ir/arba vengia 

dirbti toliau, jeigu darbas 

nepasiseka iš karto ir/arba 

sėkminga darbinės 

užduoties pabaiga turi būti 

užtikrinta iš karto   

Geba po nesėkmės vėl iš 

naujo pradėti veiklą, 

jeigu tai nereikalauja 

didelių   pastangų ir/arba 

sugeba po nesėkmės dar 

kelis kartus pabandyti 

atlikti tą darbą, tam, kad 

galėtų jį sėkmingai 

užbaigti. 

Geba atlikti darbus, kuriems 

nepasisekus, reikia įdėti dar 

daugiau pastangų ir/arba 

bando daug kartų, tol kol 

sėkmingai jį atlieka. 

Geba atlikti darbus, kuriems 

nepasisekus, reikia žymiai 

daugiau pastangų ir/arba 

įsipareigoja tą darbą atlikti, 

net, jeigu ta darbinė 

užduotis jau anksčiau 

nesėkmingai buvo 

atliekama.   

Savikontrolė - Nesupranta savo klaidų 

ir/arba reikalinga nuolatinė 

kontrolė ir/arba savikritika 

yra visiškai neišreiškta 

ir/arba savo darbo rezultatą, 

ir savo darbo pasiekimus 

laiko puikiais ir 

nekritikuotinais arba labai 

blogais ir/arba savo veiklos 

kokybės iš vis negali 

įvertinti.   

Geba paragintas kritiškai 

stebėti ir tuomet jo 

vertinimas yra 

tendencingai korektiškas 

ir/arba gali kartais 

priimti sprendimus tik 

tais atvejais, kai galimi 

neteisingi sprendimai. 

Llaikas nuo laiko savo 

iniciatyva peržiūri savo 

darbą ir/arba gali atpažinti ir 

pakoreguoti klaidas.     

Savarankiškai peržiūri savo 

veiklą ir/arba gali dažnai 

priimti sprendimus dėl 

veiklos pobūdžio, netgi jei 

jo klaidingas elgesys 

atneštų  nemažai žalos.     

Punktualumas  Dažnai nesugeba net 

apytikriai laikytis sutartų 

terminų. 

Kartais laikosi sutartų 

terminų.       

Visuomet laikosi sutartų 

terminų.     

 

Atsakingumas  Gali tik padedamas kitų 

laikytis paprastų susitarimų, 

bendradarbiaujant su kitais 

nėra patikimas.     

Geba laikytis tik 

nedaugelio susitarimų su 

kitais laiko ir darbo 

turinio klausimais ir/arba 

gali laikytis tik bendrų 

darbo saugos instrukcijų.   

Yra patikimas dalykinių bei 

laiko susitarimų su kitais 

prasme ir/arba gali laikytis 

specialių darbo saugos 

taisyklių ir/arba sąžiningai 

elgiasi su darbo 

priemonėmis.   

Visuomet yra patikimas 

susitarimų su kitais 

dalykine bei terminų 

prasme ir/arba gali 

sąžiningai elgtis su 

vertingomis arba 

pavojingomis darbo 

priemonėmis ir 

medžiagomis ir/arba gali 

perimti ir rimtas užduotis. 

Tvarkingumas  Reikia nuolatinio skatinimo 

ir priežiūros, kad būtų 

palaikoma tvarka darbo 

Darbo vietoje tvarkosi 

pagal nustatytas 

taisykles, tačiau  

Pakankamai tvarkosi darbo 

vietoje pagal sutartas 

taisykles. 

Geba palaikyti tvarką darbo 

vietoje niekieno 

neraginamas, net ir 
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vietoje. 

 

nepakankamai, todėl 

periodiškai reikalinga 

kontrolė iš šalies. 

 

turėdamas mažai laiko. 

Savarankiškumas  Negali ilgesnį laiką dirbti 

savarankiškai, reikia 

epizodinės priežiūros. 

Gali dirbti savarankiškai, 

tačiau ribotai. Gali 

prisitaikyti prie 

nedidelių žinomų 

nukrypimų nuo įprastos 

darbo eigos. 

 Geba dirbti savarankiškai, 

gali nuspręsti, kaip atlikti 

darbą, kai alternatyvos 

žinomos. 

Geras savarankiškumas 

dirbant, gali greitai priimti 

tinkamus sprendimus, 

susijusius su darbo atlikimo 

pobūdžiu.. 

Kruopštumas  Geba laikytis vos kelių, 

labai paprastų ir tikslių 

darbo atlikimo instrukcijų, 

atlikto darbo rezultatas tik 

apytikriai atitinka duotą 

pavyzdį. 

Geba laikytis 

nesudėtingų ir tikslių 

darbo atlikimo 

instrukcijų, galutinis 

atlikto darbo rezultatas 

atitinka duotą pavyzdį. 

Geba laikytis tik bendrais 

bruožais suformuluotų 

instrukcijų, darbo rezultatas 

atitinka tikslą. 

 

Geba atlikti darbus, 

reikalaujančius labai 

sąžiningo atlikimo, net ir 

tada, kai tikslių darbo eigos 

instrukcijų nėra. 

Darbo planavimas  Darbo užduoties atlikimo 

eigos savarankiškai negali 

suplanuoti, gali atlikti tik 

nesudėtingas užduotis, 

kurių atlikimo eiga yra 

nustatyta iš anksto.  

Geba savarankiškai 

atlikti nesudėtingas 

užduotis, kurių struktūra 

yra suplanuota ir 

tarpusavyje suderinti 

keletą  skirtingų 

elementų. 

Geba suderinti įvairius 

darbinei užduočiai 

priklausančius elementus 

taip, kad būtų pasiektas 

efektyvus darbo rezultatas.   

Geba efektyviai derinti 

daugelį elementų, 

naudojamų sudėtingos 

darbinės užduoties atlikimui 

ir tokiu būdu pasiekti 

efektyvų darbo rezultatą. 

Suvokimas - Geba suvokti tik trumpus, 

nesudėtingus ir labai aiškius 

nurodymus ir juos pritaikyti 

atlikdamas labai 

nesudėtingus darbus. 

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. 

Susikaupimas  Sugeba dėmesį koncentruoti 

l. trumpą laiką, gali 

nesudėtingas užduotis iki 

galo atlikti tik padedamas 

kitų. 

 

 Gali susikaupti 

nesudėtingų užduočių 

atlikimui ir jas atlikti, 

tačiau dėmesį gali 

išblaškyti pažaliniai 

dirgikliai. 

Pakankamai koncentruoja 

dėmesį, gali ilgiau ir be 

pertraukų susikaupęs atlikti 

užduotis, geba dirbant 

atkreipti dėmesį į skirtingus 

informacijos aspektus. 

Gerai koncentruoja dėmesį, 

gali ilgą laiką ir be 

pertraukų susikaupęs atlikti 

užduotis, geba dirbant 

atkreipti dėmesį į skirtingus 

informacijos aspektus, 

išlaikant pastovų darbo 

tempą. 

Atidumas  Pastebi ir  supranta tik labai Geba pastebėti ir gerai Geba pastebėti ir teisingai Geba  pastebėti daug ir 
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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. 

supranta bei tinkamai 

įvertina  signalų, 

sklindančių iš 

netiesioginės darbinės 

aplinkos, reikšmę ir 

tinkamai į juos reaguoja. 

Gali ignoruoti veiklai 

nesvarbius signalus. 

suprasti daugelio, vienu 

metu sklindančių skirtingų 

signalų iš netiesioginės 

darbo aplinkos, reikšmę ir 

tinkamai į juos reaguoti.  

 

sunkiai vienas nuo kito 

atskiriamus signalus, 

sklindančius iš didelės 

netiesioginės darbinės 

apimties ir tinkamai, bei 

greitai į juos sureaguoti 

Išmokimas/atmintis . Medžiagos, kurią mokėsi 

atgaminimas labai 

fragmentiškas 

 

Su pagalba atgamina 

esmę medžiagos, kurią      

mokėsi. 

 

Atgamina esmę mežiagos, 

kurią mokėsi. 

Atgamina beveik visą 

išmoktą medžiagą. 

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  Pereinat prie naujos 

užduoties viską reikia 

pradėti iš pradžių 

 

Nuolat patariant 

panaudoja žinomą 

sprendimo būdą 

 

Tik patarus naudoja žinomą 

sprendimo būdą 

Panaudoja žinomą 

sprendimo būdą 

Abstraktus 

mąstymas/mąstymas  

 Gali įsivaizduoti tik 

paprastus, konkrečius 

daiktus ar procesus. 

Geba konkrečius daiktus 

ar procesus įsivaizduoti 

pakankamai realiai 

Paprastai sugeba  teisingai 

įnumatyti atliekamų 

veiksmų pasekmes, 

numatyti rezultatus ir 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.  

Paskata  Labai apatiškas ir/arba be 

išorinių stimulų nesugeba 

ką nors padaryti  ir/arba 

neramus ir permainingas 

ir/arba nesugeba nieko 

padaryti gerai, taip, kad 

nesusilauktų kritikos. 

Darbą atlieka 

„mechaniniškai“, ir/arba 

turi būti dažnai 

aktyvinamas ir/arba 

agituojamas bei 

raginamas.   

Tikslingas, sistemingas 

veiklos pradėjimas ir/arba 

išorinė stimuliacija yra tik 

sąlyginai reikalinga.    

Tik labai retai reikalinga 

išorinė stimuliacija ir/arba 

dirba siekiant tikslo, 

sistemingai ir/arba rodo 

asmeninę iniciatyvą.   

Smulkioji motorika  - Negali atlikti jokių Gali dirbti tik su Gali valingai ir Gali dirbti su trapiomis, 
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koordinuotų rankų bei 

pirštų judesių. 

vidutinio dydžio ir 

nesudėtingomis     

medžiagomis ir/arba gali 

atlikti darbus, 

reikalaujančius 

centimetrų tikslumo. 

kontroliuojamai atlikti 

rankų bei pirštų judesius 

esant  vidutiniam  darbo 

tempui ir/arba dirbti 

milimetrų tikslumu.   

dūžtančiomis  arba labai 

smulkiomis medžiagomis 

milimetrų tikslumu. 

Reakcijos greitis - Gali reaguoti tik į 

paprasčiausius, gerai 

žinomus signalus ir/arba 

gali reaguoti tik labai ribotai 

ir/arba jam reikia labia daug 

laiko, kad sureaguotų. 

Gali kartais dirbti 

betarpiškai 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 

greit sureaguoti, kai reikia 

išvengti gresiančios žalos.   

Gali dirbti su pavojingais 

mechanizmais ar transporto 

priemonėmis, o taip pat su 

pavojingomis medžiagomis 

arba įrankiais.    

Įgyvendinimas  Daro viską, kas yra 

nurodoma ir/arba gali būti 

lengvai išnaudojamas 

ir/arba esant nedideliems 

nesutarimams greitas savo 

norų realizavimas visiškai 

nepaisant kitų asmenų 

interesų ir teisių.             

Išvengia konfliktų 

ir/arba stengiasi išvengti 

tam tikrų situacijų 

ir/arba abejotinais 

atvejais lengvai 

pasiduoda ir/arba esant 

dideliems nesutarimams 

greitas savo norų 

realizavimas, paminant 

kitų interesus bei norus.      

Iškilus konfliktams gali 

realizuoti savo interesus ir 

reikalavimus, 

atsižvelgdamas į kitų 

interesus ir teises, jeigu yra 

konfliktinių situacijų 

sprendimo būdai. 

Iškilus konfliktams gali 

realizuoti savo interesus ir 

reikalavimus,    

atsižvelgdamas į kitų 

interesus ir teises net ir 

tuomet, kai konfliktinių 

situacijų išsprendimo 

taisyklės ne visuomet 

egzistuoja.     

Sugebėjimas vadovauti  Negali priimti savarankiškų 

sprendimų, gali dirbti tik 

esant nuolatiniams 

nurodymams, būtina 

nuolatinė darbo rezultatų 

kontrolė.     

Geba priimti 

sprendimus, kurių 

pasekmės neturi didelės 

reikšmės ir/arba gali 

suorganizuoti 

nesudėtingų darbinių 

užduočių, atliekamų 

vieno – dviejų 

bendradarbių, atlikimą. 

Geba vadovauti keliems 

vienos profesijos 

bendradarbiams ir/arba gali 

suorganizuoti užduočių 

atlikimą ir  kontroliuoti jų 

įvykdymą.    

Geba vadovauti daugeliui 

skirtingos profesinės 

pakraipos bendradarbių  

ir/arba gali prisiimti 

atsakomybę už darbo 

rezultatą. 

Komunikabilumas  Nesugeba užmegzti 

kontaktų su kitais 

asmenimis ir/arba būdingi 

žymūs  nuotaikų 

svyravimai, 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, 

Sugeba užmegzti 

intensyvesnius, ilgiau 

besitęsiančius ryšius su 

klientais, pirkėjais ir t.t. 

ir/arba sugeba nuraminti 

žmones, jiems patarti ir t.t 
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bendraujant yra draugiškas, 

bendravimo formos yra 

orios. 

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 

įvardinti 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 

direktyvomis ir taisyklėmis, 

kaip kritikuoti. 

Kritikos priėmimas  Kritikuojamas reaguoja 

labai neigiamai arba 

negalvodamas pritaria bet 

kokio pobūdžio kritikai 

ir/arba pakritikuotas 

sutrinka.   

Sutinka su teisinga 

kritika, jeigu ji yra 

atsargiai išsakoma arba į 

kritiką reaguoja 

skausmingai. 

Geba teisingą kritiką priimti 

ir ją įgyvendinti ir/arba gali 

nepagrįstus priekaištus 

suprasti ir juos atmesti, jei 

juos išsako neįgalioti 

asmenys. 

Geba priimti pagrįstą ir 

nepagrįstą kritiką ir deramai 

į ją reaguoti ir/arba į 

nepagrįstą kritiką, išsakytą 

neįgaliotų asmenų, reaguoja 

deramai, jei ji nėra pateikta 

viešai. 

 Darbas komandoje  Geba rasti su kitais bendrus 

sprendimus labai 

nesudėtingais klausimais, 

mažai prisideda prie bendrų 

užduočių atlikimo arba 

bando užduotį įvykdyti 

vienas, 

neatsižvelgia į kitų interesus 

ar nuostatas. 

 

Geba susitarti 

nesudėtingais klausimais 

arba išsiderėti 

susitarimus, nesutarimo 

atveju veiksmų imasi 

vienas, 

nenoriai priima kitų 

asmenų nuomonę, 

nesutampančią su jo 

nuomone.  

 

Geba tinkamai susitarti ar 

išsiderėti bendro pobūdžio 

privalomus vykdyti 

susitarimus, 

atliekant bendrą užduotį, 

atsižvelgia  į kitų komandos 

narių nuomonę bei 

stipriąsias jų puses. 

Geba susitarti ar išsiderėti 

bendro pobūdžio 

privalomus vykdyti 

susitarimus komandoje, 

kurios narių interesai yra 

labai įvairūs, 

geba konstruktyviai 

atsižvelgti į kitų komandos 

narių silpnybes ir stiprybes 

komandoje, gali imtis 

skirtingų vaidmenų ir 

dalyvauti komandos darbe 

atsižvelgdamas į savo 

silpnybes ir stiprybes. 
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5.2. Bendrųjų funkcinio pajėgumo gebėjimų/ savybių vertinimo kriterijai 

Asmens funkcinis pajėgumo vertinimas yra svarbus siekiant tinkamai parinkti asmeniui 

darbo vietą ir tinkamai jį parengti. Prieš pradedant asmens funkcinio pajėgumo vertinimą, labai 

svarbu surinkti kuo daugiau informacijos apie asmens funkcinę būklę.  

Asmenų, turinčio intelekto sutrikimų, atvykusių į profesinės reabilitacijos programą, 

funkcinio pajėgumo vertinimas prasideda nuo klinikinės apžiūros. Tai atlieka fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojas.  

Funkcinio pajėgumo vertinimo tikslas ir darbingumo galimybių įvertinimas: 

 Darbingumo ir darbingumo galimybių įvertinimas 

 Detalus fizinių gebėjimų trūkumų išsiaiškinimas siekiant planuoti profesinės 

reabilitacijos veiksmus. 

Vertinimo rezultatus rekomenduojama apibendrinti pagal 3 lentelėje pateiktą pavyzdį. Kaip 

jau buvo minėta ankstesniais kartais, tai leis ne tik įvertinti asmenį, bet ir individualizuoti sutrikusį 

intelektą turinčio asmens gebėjimų lavinimo programą ateityje. 

Pastaba: dominuojantys vien silpni požymiai nereiškia, kad asmuo toliau negali dalyvauti 

profesinės reabilitacijos procese. Asmeniui reikėtų rekomenduoti sąlyginai paprastesnes profesines 

kryptis, nereikalaujančias sudėtingų ar atsakingų sprendimų priėmimo.    

Funkcinio pajėgumo vertinimą atlieka kineziterapeutas, ergoterapeutas.  

Visais atvejais išvados derinamos su psichologo ir gydytojo  išvadomis.   
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3 lentelė. Bendrųjų asmens funkcinio pajėgumo gebėjimų/savybių vertinimo kriterijai 

Funkcinio pajėgumo 

pobūdis /vertinimo 

kriterijus 

0 (gebėjimų nėra) 1 (labai maži 

gebėjimai) 

2(maži gebėjimai) 3 (vidutiniai 

gebėjimai) 

4 (aukšti gebėjimai) 

KŪNO PADĖTIS 

Sėdėjimas Negali atlikti judesio. 

 

Negali sėdėti ilgiau nei 

10 min. Reikalingos 

paildomos priemonės. 

Negali sėdėti ilgiau nei 

20 min. Reikalingos 

papildomos priemonės. 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų gali sėdėti 

30 min. Galimos sėdimos 

padėties keitimo 

variacijos. 

Atlieka darbą sėdint be 

apribojimų ir pagalbinių 

priemonių 30 min. ir ilgiau. 

Nereikia keisti kūno padėčių. 

Stovėjimas Negali atlikti judesio. Negali stovėti ilgiau nei 

10 min. Reikalingos 

papildomos priemonės. 

Negali stovėti ilgiau nei 

20 min. Reikalingos 

papildomos priemonės. 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų gali stovėti 

30 min. Galimos 

stovimos padėties 

keitimo variacijos. 

Atlieka darbą stovint be 

apribojimų ir pagalbinių 

priemonių 30 min. ir ilgiau. 

Neišsako ir nestebimi padėties 

pakeitimo poreikiai. 

Klūpėjimas/tupėjimas Negali atlikti judesio. Negali atlikti darbo 

klūpėdamas ilgiau nei 2 

min. ar tupėdamas ilgiau 

nei 20s. Reikalingos 

papildomos priemonės 

įgaunaunt ir išlaikant 

padėtį. 

Negali atlikti darbo 

klūpėdamas ilgiau nei 4 

min. ar tupėdamas ilgiau 

nei 40s. Reikalingos 

pagalbinės atramos 

priemonės įgaunant 

užduočiai reikalingą 

kūno padėtį ar ją 

išlaikant. 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų klūpi 5 

min. ar tupi 60s. Galimos 

padėties keitimo 

variacijos, įgaunant 

užduočiai reikalingą 

kūno padėtį, galimas 

nežymus prisilaikymas 

atramos, bet įgavus 

padėtį atrama 

nereikalinga. 

Atlieka darbą klūpėdamas be 

pagalbinių priemonių 5 min., 

tupėdamas 60s. ir ilgiau. Gali 

be apribojimų keisti kūno 

padėtį iš stovimos 

atsitūpti/atsiklaupti, išlaikyti 

padėtį nesinaudodamas 

pagalbinėmis priemonėmis. 

Nestebimi padėties keitimo 

poreikiai. 

Darbas palinkus/pasilenkus Negali atlikti judesio. Negali atlikti darbo 

sėdint/stovint pasilenkus 

30˚ kampu ilgiau nei 

2min. Be pagalbos negali 

įgauti užduočiai 

reikalingos kūno 

padėties, reikalingos 

papildomos priemonės 

išlaikant padėtį, dažnai 

keičia kūno padėtį. 

Negali atlikti darbo 

sėdint/stovint pasilenkus 

30˚ kampu ilgiau nei 

4min. Dažnai keičia 

kūno padėtį, stebimas 

kojų/nugaros nuovargis. 

Sėdėdamas padėtį gali 

išlaikyti lengviau nei 

stovėdamas. 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų atlieka 

darbą stovint/sėdint 

pasilenkus 30˚ kampu 

5min. Galimas darbas 

arti kūno su lengvu ir 

vidutiniu svoriu bei be 

svorio toliau nuo kūno. 

Gali keisti kūno padėtis. 

Atlieka darbą stovint/sėdint 

pasilenkus 30˚ kampu be 

apribojimų ir pagalbinių 

priemonių 5min. ir ilgiau. Gali 

išlaikyti padėtį 

nesinaudodamas pagalbinėmis 

atramos priemonėmis. 

Nestebimi padėties keitimo 

poreikiai. Gali atlikti darbą 

pasilenkus arti kūno su sunkiu 

svoriu bei toliau nuo kūno su 
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lengvu ir vidutiniu svoriu. 

Priverstinė rankų padėtis Negali atlikti judesio. Negali atlikti užduoties 

nei statinėje, nei 

dinaminėje padėtyse 

pakeltomis rankomis 

akių lygyje ilgiau nei 

2min. Dažnai keičia 

kūno padėtis. 

Negali atlikti užduoties 

dinaminėje padėtyje 

pakeltomis rankomis 

akių lygyje nei 4min. 

Gali išlaikyti rankas 

statinėje padėtyje. 

Dažnai keičia kūno 

padėtį, stebimas rankų ar 

nugaros nuovargis. 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų atlieka 

dinaminį ir statinį darbą 

pakeltomis rankomis 

5min. Galimos  padėties 

keitimo variacijos, gali 

keisti rankų sąnarių 

kampus nekeičiant kūno 

padėties. Galimas darbas 

arti kūno su lengvu ir 

vidutiniu svoriu bei be 

svorio toliau nuo kūno. 

Atlieka užduotį statinėje ir 

dinaminėje padėtyse 

pakeltomis rankomis akių 

lygyje ir aukščiau be 

apribojimų ir pagalbinių 

priemonių 5min. ir ilgiau. 

Galimos liemens ir kaklo 

priverstinės padėtys. 

Nestebimi padėties keitimo 

poreikiai. Gali atlikti darbą 

pakeltomis rankomis akių 

lygyje ir aukščiau arti kūno su 

sunkiu svoriu bei toliau nuo 

kūno su lengvu ir vidutiniu 

svoriu. 

KŪNO PADĖTIES PAKEITIMAS   

Ėjimas/lipimas Negali atlikti judesio. Nenueina daugiau nei 

100-150m be poilsio. 

Užlipa/nulipa mažiau nei 

50 laiptų. Eidamas 

neišlaiko tempo, lėtėja, 

neadekvačiai kyla ŠSD. 

Laikosi abiem rankom, 

lipa pristatomu žingsniu. 

Nenueina daugiau nei 

200-300m be poilsio. 

Užlipa/nulipa  mažiau 

nei 70 laiptų. Eidamas 

neišlaiko tempo, lėtėja, 

neadekvačiai kyla ŠSD. 

Laikosi abiem rankom, 

lipa keisdamas kojas. 

Eina 400m be poilsio. 

Užlipa/nulipa 100 laiptų. 

Eidamas išlaiko vienodą 

tempą, ŠSD kyla 

adekvačiai. Esant 

reikalui gali laikytis 

vieno turėklo, lipa 

keisdamas kojas. 

Gali eiti 400m, užlipti/nulipti 

100 laiptų ir daugiau be 

poilsio. Eidamas išlaiko 

vienodą tempą, ŠSD kinta 

nežymiai. Darbas nesukelia 

nuovargio. Esant reikalui gali 

laikytis vieno turėklo, lipa 

keisdamas kojas. 

Kopimas Negali atlikti judesio. Užlipa/nulipa 

kopėčiomis mažiau nei 

30 pakopų. Neišlaiko 

tempo, neadekvačiai kyla 

ŠSD. Rankų ir kojų 

judesiai nekoordinuoti, 

judesiai nesaugūs, lipa 

pristatomu žingsniu. 

Neišlaiko pusiausvyros, 

išsako baimę. 

Užlipa/nulipa 

kopėčiomis mažiau nei 

40 pakopų. Neišlaiko 

tempo,  neadekvačiai 

kyla ŠSD. Rankų ir kojų 

judesiai nekoordinuoti, 

judesiai nesaugūs, lipa 

keičiant kojas. kartais 

neišlaiko pusiausvyros. 

Užlipa/nulipa 

kopėčiomis 40 pakopų. 

Išlaiko vienodą tempą, 

ŠSD kyla adekvačiai. 

Rankų ir kojų judesiai 

koordinuoti, saugūs, lipa 

keičiant kojas. Išlaiko 

pusiausvyrą. 

Gali užlipti/nulipti kopėčiomis 

40 pakopų ir daugiau. Išlaiko 

vienodą tempą, ŠSD kyla 

nežymiai. Rankų ir kojų 

judesiai koordinuoti, lipa 

keičiant kojas. Išlaiko 

pusiausvyrą. 

Ropojimas Negali atlikti judesio. Ropoja mažiau nei 6m. 

Be pagalbos negali įgauti 

užduočiai reikalingos 

padėties. Rankų ir kojų 

Ropoja mažiau nei 9m. 

Įgaunant užduočiai 

reikalingą padėtį 

reikalingos pagalbinės 

Ropoja 9m. be 

apribojimų. 

Atsiklaupiant/ 

atsistojant pagalbinės 

Gali ropoti daugiau nei 9m. be 

apribojimų. 

Atsiklaupiant/atsistojant 

nereikalingos pagalbinės 
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judesiai nekoordinuoti 

arba naudojasi ne 

visomis galūnėmis. 

atramos priemonės. 

Rankų ir kojų judesiai 

šiek tiek nekoordinuoti, 

naudojasi visomis 

galūnėmis. 

priemonės nereikalingos. 

Rankų ir kojų judesiai 

koordinuoti. 

priemonės. Rankų ir kojų 

judesiai koordinuoti. 

KŪNO DALIŲ JUDESIAI 
Galvos/kaklo judesiai Negali atlikti judesio. Negali atlikti vieno iš 

trijų vertinamų judesių. 

Dažnai keičiant galvos 

padėtį stebimas 

nuovargis. Stebimas 

vienos ar abiejų kaklo 

pusių ribotumas. 

Judėjimas 

nekoordinuotas. 

Susipažinęs su užduotimi 

dažnai neišlaiko 

teisingos judesio 

krypties. 

Atlieka visus vertinamus 

judesius, bet dažnai 

keičiant galvos padėtį 

stebimas nuovargis. 

Stebimas vienos pusės 

kaklo ribotumas. Judesys 

koordinuotas. 

Susipažinęs su užduotimi 

kartais neišlaiko 

teisingos judesio 

krypties. 

Atlieka visus vertinamus 

judesius be didesnių 

pastangų. Užduotys 

nesukelia diskomforto. 

Abi kūno pusės 

koordinuotos. Galvos, 

kaklo judesiai laisvi, 

neapriboti. Susipažinęs 

su užduotimi retai 

neišlaiko teisingos 

judesio krypties. 

Gali atlikti norimą kiekį kaklo 

judesių be pastangų, 

nepriklausomai nuo judesio 

greičio bei dažnumo. Galvos, 

kaklo judesiai laisvi, 

neapriboti. Judesiai 

koordinuoti. Galimos padėties 

keitimo variacijos. 

Susipažinęs su užduotimi 

išlaiko teisingą judesio kryptį. 

Liemens judesiai Negali atlikti judesio. Atlieka mažiau nei 20 

liemens pasisukimų 

sėdint/stovint perkeliant 

labai lengvus daiktus 

priešinga sukimuisi 

ranka. Stebimas galvos, 

pečių juostos, liemens 

ribotumas. Dažnai keičia 

kūno padėtis. Judesiai 

nekoordinuoti. 

Susipažinęs su užduotimi 

dažnai neišlaiko 

teisingos judesio 

krypties. 

Atlieka mažiau nei 30 

liemens pasisukimų 

sėdint/stovint perkeliant 

lengvus daiktus priešinga 

sukimuisi ranka. 

Stebimas vienos pusės 

galvos, pečių juostos, 

liemens ribotumas. 

Judesiai nekoordinuoti. 

Susipažinęs su užduotimi 

kartais neišlaiko 

teisingos judesio 

krypties. 

Atlieka 30 liemens 

pasisukimų sėdint/ 

stovint perkeliant 

lengvus ir vidutinio 

sunkumo daiktus 

priešinga sukimuisi 

ranka. Galvos, kaklo, 

limens judesiai laisvi, 

neapriboti. Judesiai 

koordinuoti. Susipažinęs 

su užduotimi retai 

neišlaiko teisingos 

judesio krypties. 

Gali atlikti daugiau nei 30 

liemens pasisukimų sėdint/ 

stovint perkeliant vidutinio 

sunkumo ir sunkius daiktus 

priešinga sukimuisi ranka. 

Galvos, kaklo, limens judesiai 

laisvi, neapriboti. Judesiai 

koordinuoti. Susipažinęs su 

užduotimi išlaiko teisingą 

judesio kryptį. 

Rankų judesiai Negali atlikti judesio. Nepilna judesių 

amplitudė pečių juostos 

sąnariuose (normos 

ribos: lenkimas 180˚, 

tiesimas 60˚, 

atitraukimas 180˚, vidinė 

Judesius atlieka pilna 

amplitude. Galimas 

vienos rankos ribotumas. 

Negali atlikti judesių 

pilna amplitude su labai 

lengvu svoriu. Judesiai 

Be apribojimų atlieka 

judesius rankomis su 

lengvu svoriu tiek arti, 

tiek toliau nuo kūno. 

Judesiai koordinuoti. 

Atlikdamas judesius 

Be apribojimų atlieka judesius 

rankomis su vidutiniu ir 

sunkiu svoriu tiek arti, tiek 

toliau nuo kūno. Judesiai 

koordinuoti. Atlikdamas 

judesius išlaiko pusiausvyrą 
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rotacija 90˚, išorinė 

rotacija 90˚, dilbio 

pronacija 80˚, dilbio 

supinacija 90˚) atliekant 

judesius be svorio. 

Neišlaiko pusiausvyros 

atlikdamas judesius. 

Atliekant judesius 

stebimas abiejų rankų 

tarpusavio 

nekoordinuotumas. 

koordinuoti, bet kartais 

neišlaiko pusiausvyros. 

išlaiko pusiausvyrą. nepriklausomai nuo kūno 

padėties. Gali keisti kūno 

padėtis atlikdamas judesius 

rankomis. 

Plaštakų/pirštų judesiai Negali atlikti judesio. Naudojant penkių 

pozicijų Jamar 

dinamometrą, rankų 

griebimo jėga ryškiai 

žemiau normos. Judesiai 

nekoordinuoti. Galimos 

plaštakų/pirštų 

patologijos 

(deformacijos), dėl kurių 

yra apsunkintas 

maksimalios jėgos 

išmatavimas. 

Galimos kelios rankų 

griebimo matavimo 

pozicijos normos ribose, 

o kelios žemiau normos, 

naudojant Jamar 

dinamometrą. Nežymus 

judesių koordinacijos 

sutrikimas. Galimos 

plaštakų/pirštų 

patologijos 

(deformacijos), dėl kurių 

apsunkintas kai kurių 

pozicijų maksimalios 

jėgos išmatavimas. 

Naudojant penkių 

pozicijų Jamar 

dinamometrą, išmatuota 

rankų griebimo jėga yra 

normos ribose. Judesiai 

koordinuoti. Plaštakų 

biomechanika normali. 

Naudojant penkių pozicijų 

Jamar dinamometrą, rankų 

griebimo jėga yra  virš 

normos. Judesiai koordinuoti. 

Plaštakų biomechanika 

normali. 

Kojos/pėdos judesiai Negali atlikti judesio. Atlieka mažiau nei 10 

pritūpimų. Neišlaiko 

tempo, neadekvačiai kyla 

ŠSD. Judesiai 

nekoordinuoti. 

Reikalinga atrama 

pusiausvyrai išlaikyti. 

Neapskaičiuoja atstumo 

iki žemės. Dėl pėdų 

patologijos 

(deformacijos) gali būti 

apsunkintas judesio 

atlikimas. 

Atlieka mažiau nei 20 

pritūpimų. Neišlaiko 

tempo, neadekvačiai kyla 

ŠSD. Judesiai nežymiai 

nekoordinuoti. 

Reikalinga atrama 

pusiausvyrai išlaikyti. 

Pėdų biomechanika 

normali. 

Atlieka 20 pritūpimų be 

ryškių apribojimų. 

Išlaiko vienodą tempą, 

ŠSD kyla adekvačiai. 

Judesiai koordinuoti. 

Pusiausvyrai išlaikyti, 

atrama nebūtina. Judesys 

tolygus. Pėdų 

biomechanika normali. 

Gali atlikti 20 ir daugiau 

pritūpimų be apribojimų. 

Išlaiko vienodą tempą, ŠSD 

kyla adekvačiai. Judesiai 

koordinuoti. Išlaiko 

pusiausvyrą. Pėdų 

biomechanika normali. 

KOMPLEKSINĖS FIZINĖS SAVYBĖS 
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Kėlimas Negali atlikti judesio. Atlieka judesius stovint 

su labai lengvu ir/ar 

lengvu svoriu 

dviem/viena ranka arti 

kūno. Nepilna judesių 

amplitudė pečių juostos, 

alkūnės, riešų sąnariuose 

atliekant judesius. 

Susipažinęs su įranga, 

negali atlikti užduoties. 

Judesiai netikslūs, 

neišlaiko pusiausvyros 

atlikdamas judesius. 

Atliekant judesius 

stebimas abiejų rankų 

tarpusavio 

nekoordinuotumas. 

Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

nesaugiai. 

Atlieka judesius stovint 

su lengvu ir/ar vidutiniu 

svoriu dviem/viena ranka 

tiek arti, tiek toliau nuo 

kūno. Judesius atlieka 

pilna amplitude. 

Susipažinęs su įranga 

atlieka užduotį. Esant 

vienos rankos ribotumui 

atlieka užduotį viena 

ranka naudodamas 

pritaikytą įrangą. 

Judesiai šiek tiek 

netikslūs, pusiausvyros 

sutrikimai neryškūs. 

Abiejų rankų judesiai 

koordinuoti. Susipažinęs 

su ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

Atlieka judesius stovint 

su vidutiniu ir/ar sunkiu 

svoriu abiem rankom tiek 

arti, tiek toliau nuo kūno. 

Judesius atlieka pilna 

amplitude. Susipažinęs 

su įranga atlieka užduotį. 

Judesiai tikslūs, stabiliai 

išlaiko pusiausvyrą. 

Abiejų rankų judesiai 

koordinuoti. Susipažinęs 

su ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

Gali atlikti judesius stovint su 

sunkiu ir/ar labai sunkiu 

svoriu abiem rankom. Judesiai 

galimi tiek arti, tiek toliau nuo 

kūno. Judesius atlieka pilna 

amplitude. Judesiai tikslūs. 

Stabiliai išlaiko pusiausvyrą. 

Abiejų rankų judesiai 

koordinuoti. Susipažinęs su 

ergonominio darbo technika, 

užduotį atlieka saugiai. 

Nešimas Negali atlikti judesio. Atlieka užduotį su labai 

lengvu ir/ar lengvu 

svoriu dviem/viena 

ranka. Galimas plaštakos 

griebimo funkcijos 

ribotumas. Judesiai 

galimi tik arti kūno. 

Susipažinęs su įranga, 

negali atlikti užduoties. 

Judesiai netikslūs, 

neišlaiko pusiausvyros 

atlikdamas judesius. 

Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

nesaugiai. 

Atlieka užduotį su 

lengvu ir/ar vidutiniu 

svoriu dviem/viena 

ranka. Galimas nežymus 

plaštakos griebimo 

funkcijos sutrikimas. 

Judesiai galimi tiek arti, 

tiek toliau nuo kūno. 

Susipažinęs su įranga, 

atlieka užduotį. Esant 

vienos rankos ribotumui 

atlieka užduotį viena 

ranka naudodamas 

pritaikytą įrangą. 

Judesiai netikslūs, 

pusiausvyros sutrikimai 

neryškūs. Abiejų rankų 

judesiai koordinuoti. 

Atlieka užduotį su 

vidutiniu ir/ar sunkiu 

svoriu dviem/viena 

ranka. Judesiai galimi 

tiek arti, tiek toliau nuo 

kūno. Susipažinęs su 

įranga, atlieka užduotį. 

Judesiai tikslūs, stabiliai 

išlaiko pusiausvyrą. 

Abiejų rankų judesiai 

koordinuoti. Susipažinęs 

su ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

Gali atlikti užduotį su sunkiu 

ir/ar labai sunkiu svoriu 

abiem/viena ranka. Judesiai 

galimi tiek arti, tiek toliau nuo 

kūno. Judesiai tikslūs, stabiliai 

išlaiko pusiausvyrą. Abiejų 

rankų judesiai koordinuoti. 

Susipažinęs su ergonominio 

darbo technika, užduotį atlieka 

saugiai. 
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Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

Stūmimas/traukimas Negali atlikti judesio. Atlieka užduotį su labai 

lengvu ir/ar lengvu 

svoriu dviem/viena 

ranka. Galimas plaštakos 

griebimo funkcijos 

ribotumas. Susipažinęs 

su įranga negali atlikti 

užduoties. Judesiai 

netikslūs: negali 

nustumti/nu-traukti 

talpos tiksliai į tam skirtą 

vietą. Neišlaiko 

pusiausvyros atlikdamas 

judesius. Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

nesaugiai. 

Atlieka užduotį su 

lengvu ir/ar vidutiniu 

svoriu dviem rankom. 

Galimas nežymus 

plaštakos griebimo 

funkcijos sutrikimas. 

Judesiai Susipažinęs su 

įranga atlieka užduotį. 

Esant vienos rankos 

ribotumui atlieka užduotį 

viena ranka naudodamas 

pritaikytą įrangą. 

Pusiausvyros sutrikimai 

neryškūs. Abiejų rankų 

judesiai koordinuoti. 

Susipažinęs su 

ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

Atlieka užduotį su 

vidutiniu ir/ar sunkiu 

svoriu dviem rankom. 

Susipažinęs su įranga 

atlieka užduotį. Stabiliai 

išlaiko pusiausvyrą. 

Abiejų rankų judesiai 

koordinuoti. Susipažinęs 

su ergonominio darbo 

technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

Gali atlikti užduotį su sunkiu 

ir/ar labai sunkiu svoriu abiem 

rankom. Susipažinęs su 

įrangaatlieka užduptį. Stabiliai 

išlaiko pusiausvyrą. Abiejų 

rankų judesiai koordinuoti. 

Susipažinęs su ergonominio 

darbo technika, užduotį atlieka 

saugiai. 

Fizinė ištvermė Negali atlikti nei vienos 

labai lengvo svorio 

kėlimo užduoties iki 

galo. Po kiekvieno 

kėlimo veiksmo 

reikalinga pertrauka. 

Dinaminės užduotys 

(pvz. ėjimas, lipimas 

laiptais/kopėčiomis, 

pritūpimai) kelia grėsmę 

saugumui. 

Negali atlikti labai 

lengvo ir/ar lengvo 

svorio kėlimo užduočių 

serijos be poilsio. Po 

kiekvienos kėlimo serijos 

reikalinga daugiau nei 

3min. pertrauka. 

Dinaminių užduočių 

(pvz. ėjimas, lipimas 

laiptais/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 daugiau nei 

3min. pertrauka. 

Dinaminių užduočių 

(pvz. ėjimas, lipimas 

laiptais/kopėčiomis, 

pritūpimai) atlikimo 

metu neadekvačiai kyla 

ŠSD. 

Atlieka vidutinio ir/ar 

sunkaus svorio kėlimo 

visą užduotį (iki 

maksimumo) su 

leistinomis mažiau 1min. 

pertraukomis. Dinaminių 

užduočių (pvz. ėjimas, 

lipimas 

laiptais/kopėčiomis, 

pritūpimai) atlikimo 

metu ŠSD kyla 

adekvačiai. 

Atlieka sunkaus ir/ar labai 

sunkaus svorio kėlimo visą 

užduotį (iki maksimumo) su 

leistinomis mažiau nei 1min. 

pertraukomis. Dinaminių 

užduočių (pvz. ėjimas, lipimas 

laiptais/kopėčiomis, 

pritūpimai) atlikimo metu 

ŠSD kyla nežymiai. 

Testavimas nesukelia 

ilgalaikio nuovargio. 

Uoslė/skonio jutimas Nepažįsta ir neskiria 

skonio ir kvapų. 

Sunkiai atpažįsta visiems 

įprastus kvapus ir įprastų 

Dažniausiai atpažįsta 

visiems įprastus kvapus 

Pažįsta daugumai 

įprastus kvapus ir įprastų 

Pažįsta ir skiria įvairius, net ir 

panašius kvapus ir skonį. 
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produktų skonį. ir įprastų produktų skonį, 

tačiau panašaus kvapo ar 

skonio produktus maišo. 

produktų skonį ir gali 

juos įvardyti 

Gestai/mimika Informacijai perteikti 

nenaudoja gestų ir/ar 

mimikos 

Nesudėtingą informaciją 

gali perteikti 

gestais/mimika, tačiau tai 

daro lėtai 

ir pasinaudodamas 

papildomomis 

priemonėmis (pvz. darbo 

įrankiais). 

Geba gestais/mimika 

perteikti nesudėtingą 

informaciją, tik labai 

minimaliai naudodamasis 

papildomomis 

priemonėmis. 

Geba pakankamai aiškiai 

ir greitai perteikti 

gestais/mimika 

pagrindinę informaciją, 

reikalingą nesudėtingoms 

užduotims atlikti. 

Geba perteikti gestais/mimika 

sudėtingesnę informaciją, 

reikalingą sudėtingesnėms 

užduotims atlikti. 
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5.3. Specifinių asmens psichosocialinių gebėjimų vertinimo kriterijai 

Siekiant įvertinti sutrikusio intelekto asmenų darbingumą, nepakanka tirti ir analizuoti 

bendrąsias profesines savybes. Specifinės, svarbios intelekto sutrikimą turinčių asmenų darbinei 

veiklai savybės, kartu su bendrosiomis profesinėmis savybėmis leidžia pilnai ir visapusiškai 

apibūdinti asmens darbingumą.  

4 lentele. Specifinių asmens psichosocialinių gebėjimų vertinimo kriterijai
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4 lentelė. Specifinių asmens psichosocialinių gebėjimų vertinimo kriterijai 

Gebėjimai 0 (gebėjimų nėra) 1 (labai maži 

gebėjimai) 

2 (maži gebėjimai) 3 (vidutiniai 

gebėjimai) 

4 (aukšti gebėjimai) 

Laikrodžio pažinimas ir 

orientacija laike 

Nepažįsta laikrodžio, 

nesiorientuoja laike 

Nepažįsta laikrodžio, bet 

šiek tiek orientuojasi laike 

Nepažįsta laikrodžio, bet 

orientuojasi laike pagal 

aplinkos signalus 

Nepažįsta laikrodžio, bet 

žino alternatyvius būdus 

sužinoti laiką ir gerai 

orientuojasi 

Pažįsta laikrodį ir gerai 

orientuojasi laike 

Gebėjimas atvykti į 

darbo vietą/parvykti iš 

darbo vietos 

Negali atvykti ir 

parvykti iš darbo 

savarankiškai 

Tikėtina, kad negebės 

atvykti ir parvykti iš darbo 

savarankiškai 

 

Savarankiškai atvykti ir 

parvykti į (iš) darbo 

galėtų tik jei darbas būtų 

l. arti  

Tikėtina, kad gali išmokti 

atvykti ir parvykti iš darbo 

savarankiškai 

Gali išmokti atvykti ir 

parvykti iš darbo 

savarankiškai 

Savipriežiūra Netvarkingas, nešvarus, 

apsirengęs ne pagal 

visuomenėje priimtas 

taisykles. Nesuvokia 

visuomenėje priimtų 

taisyklių 

Suvokia priimtinas 

visuomenėje taisykles, bet 

reikalinga nuolatinė 

kontrolė 

 

Kartais laikosi higienos 

normų ir suvokia 

reikalavimus aprangai 

 

Patenkinami higienos 

įgūdžiai ir apranga 

Geri higienos įgūdžiai, 

tvarkinga apranga 

Drausmės laikymasis Turi ryškių drausmės 

laikymosi problemų, 

visai nepaiso nustatytų 

drausmės taisyklių. 

 

Trūksta drausmės, bet gali 

laikytis kelių aiškių 

drausmės  reikalavimų, į 

pastabas dėl drausmės 

reaguoja iš dalies. 

Geba laikytis tam tikrą 

laiką  pagrindinių 

nustatytų drausmės 

reikalavimų. Daugeliu 

atvejų pakankamai 

reaguoja į pastabas dėl 

drausmės. 

Geba tinkamai laikytis 

nustatytos drausmės.  

Geba savrankiškai laikytis 

nustatytos drausmės, taiko 

sau ir papildomus 

(numanomus) drausmės 

reikalavimus, drausmina 

kitus. 

Instrukcijų laikymasis Instrukcijų laikytis 

negeba 

 

Reikia nuolatinio skatinimo 

ir priežiūros, kad laikytųsi 

instrukcijų  

 

Gali laikytis keleto 

instrukcijų, ilgesnį laiką 

dirbant reikia periodinės 

kontrolės dėl instrukcijų 

laikymosi 

Deba tinkamai laikytis 

darbo veiklai reikalingų 

instrukcijų. 

Geba laikytis išsamių 

instrukcijų, atsižvelgdamas 

į detales. 

Sprendimų priėmimas  Negeba savarankiškai 

priimti sprendimų, 

apsispręsti.  

Sprendimus  priimti gali tik 

iš dalies ir tik paprastose, 

pažįstamose situacijose., 

Reikalinga pagalba priimant 

sprendimus. Dažnai remiasi 

subjektyviais, neesminiais 

kriterijais. 

 

Gali priimti sprendimus 

pažįstamose situacijose, 

kai nuimatytos kelios 

alternatyvos. Priimant 

sudėtingesnius 

sprendimus reikalinga 

pagalba. 

Geba priimti tinkamus 

sprendimus, atsižvelgia į 

esminę informaciją. 

Geba priimti tikslius ir 

greitus sprendimus, 

atsižvelgdamas į darbinės 

situacijos reikalavimus. 
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Savisauga Nesugeba suvokti 

pavojaus signalų 

darbinėje situacijoje, 

nesupranta darbo 

keliamos rizikos 

sveikatai ir visiškai 

nesisaugo. Būtina iš 

šalies pastoviai rūpintis 

asmens saugumu. 

Retai suvokia pavojaus 

signalus darbinėje 

situacijoje ir tik intensyvius 

ar keletą jų. Žino tik vieną 

ar kelis būdus, kaip reikia 

reaguoti į pavojų ar riziką 

apsaugant save. Reikalinga 

pasirūpinti asmens saugumu 

iš šalies. 

Atpažįsta ribotą kiekį 

pavojaus signalų 

darbinėje situacijoje,, 

žino konkrečius 

svarbiausius būdus, kaip 

apsaugoti save. 

Reikalinga pagalba iš 

šalies išaiškinant riziką 

ir įpratinant prie 

konkrečių saugumo 

priemonių ar saugių 

veiksmų darbo vietoje. 

Geba pakankamai saugiai 

dirbti darbo vietoje, 

adekvačiai gali įvertinti 

darbinę riziką, ypač 

keliančia didesnį pavojų. 

Geba savarankiškai 

susipažinti su saugumo 

reikalavimais. 

Pageidautinas pradinis ir 

periodinis saugaus darbo 

patikrinimas. 

Geba pilnai įvertinti pavojų 

ir riziką sveikatai darbo 

vietoje, gali tinkamai 

įvertinti ir vėlesnę darbinės 

situacijos įtaką sveikatai, 

suprasti galimus padarinius. 

Savarankiškai rūpinasi savo 

saugumu darbo vietoje. 

Būsimos  darbo vietos 

įsivaizdavimas 

Neturi jokio supratimo 

apie būsimą darbo vietą. 

Nesidomi būsima darbo 

vieta, ją įsivaizduoja 

neadekvačiai. 

 

Ga;li ribotai įsivaizduoti 

darbo vietą, pvz.: kai 

darbinė veikla atspindėta 

tik iš dalies, gali 

įsivaizduojama vieta  

neatitikti realioms 

asmens galimybėms.,  

 

Geba realiai įsivaizduoti 

darbo vietą, pakankamai 

atsižvelgdamas į savo 

galimybes. 

Realiai įsivaizduoja darbo 

vietą, atsižvelgia į savo 

galimybes, gali numatyti 

papildomus darbinės 

veiklos aspektus, 

alternatyvas, perspektyvą. 

Darbo santykių 

suvokimas 

Darbo santykių 

nesuvokia 

 

Suvokia tik kai kuriuos 

darbo santykių aspektus, 

nesupranta kai kurių 

esminių dalykų darbo 

santykiuose. 

 

Suvokia daugumą 

pagrindinių dalykų 

darbo santykiuose, 

tačiau nepilnai. Sunkiau 

skiria formalius ir 

neformalius santykius.  

Realiai suvokia darbo 

santykius, skiria formalius 

ir neformalius santykius. 

   

Realiai suvokia darbo 

santykius, supranta 

papildomus darbo santykių 

aspektus, gerai susigaudo 

formaliuose ir 

neformaliuose santykiuose,. 

,  

Darbo užmokesčio 

suvokimas 

Nesuvokia kas yra darbo 

užmokestis 

 

Darbo užmokestį suvokia ir 

dalies, dažnai sieja su labai 

konkrečiais dalykais, pvz.: 

galimybė kažką nusipirkti.  

Darbo užmokestį 

suvokia ribotai, sunkiau 

supranta įdėto darbo, 

perkamosios galios 

atitikmenis. 

Realiai suvokia darbo 

užmokestį.  

            

Suvokia darbo užmokestį, 

geba jį planuoti, numatyti. 

Darbo paieškos įgūdžiai Neturi darbo paieškos 

įgūdžių, neturi 

supratimo, kaip ieškotis 

darbo. 

Žino arba yra prieinami tik 

elementariausi darbo 

paieškos būdai. Kad 

vykdytų darbo paiešką  

reikalingas nuolatinis 

Žino arba yra prieinami 

keli darbo paieškos 

būdai, tačiau juos 

naudoja ribotai ir 

epizodiškai vykdydamas 

Pakankami darbo paieškos 

įgūdžiai, geba savarankiškai 

ieškoti darbo. 

Geba aktyviai, kryptingai ir 

sistemingai ieškoti darbo, 

naudodamasis įvairiais 

darbo paieškos būdais ir 

priemonėmis. 
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skatinimas ir priežiūra darbo paiešką. 

Reikalingas periodinis 

paskatinimas iš šalies. 

Gebėjimas bendrauti su 

darbdaviu 

Nėra pasiruošęs 

bendravimui su 

darbdaviu, nenumano, 

kaip elgtis, ką kalbėti 

pokalbio su darbdaviu 

metu. 

Minimaliai ar iš dalies 

susipažinęs su esminiais  

bendravimo su darbdaviu 

reikalavimais ir žino, kaip 

elgtis keliose numatytose 

situacijose. Dažniausiai 

reikalingas tarpininkavimas. 

Yra susipažinęs su 

esminiais bendravimo su 

darbdaviu reikalavimais, 

žino kaip elgtis 

pagrindinėse situacijose. 

Ilgesnio, sudėtingesnio 

pokalbio su darbdaviu 

atveju reikalingas 

tarpininkavimas. 

Pakankamai sklandžiai 

bendrauja su darbdaviu, gali 

savarankiškai dalyvauti 

pokalbyje. Gali prireikti 

konsultacijų rengiantis 

pokalbiui su darbdaviu.  

Geba sklandžiai bendrauti 

su darbdaviu, gali 

savarankiškai pasiruošti 

pokalbiui su darbdaviu. 

Užduoties atlikimo 

kokybė 

Užduotis visai neatlikta 

arba darbo rezultatas 

neatitaisomai sugadintas. 

Užduotis atlikta tik iš dalies 

ir/ar rezultatas tik iš dalies 

patenkinamas. 

Užduotis atlikta ir darbo 

rezultatas patenkinamas. 

Užduotis atlikta pilnai, 

darbo rezultatas tinkamas, 

jo kokybė pakankama. 

Užduotis atlikta pilnai, 

skiriant dėmesio detalėms ir 

papildomoms 

smulkmenims. Darbo 

rezultato kokybė gera. 

Paprastos užduoties 

ėmimasis 

Net paragintas nesugeba 

imtis paprastos ir 

pažįstamos (pvz.: 

stebėtos) užduoties 

Paragintas gali pradėti 

paprastą užduotį, tačiau 

reikalingas paskatinimas iš 

šalies, kad iki galo pabaigtų 

užduotį. 

Gali pradėti, atlikti ir 

užbaigti žinomą paprastą 

užduotį. Tačiau reikia 

pagalbos ar paskatinimo 

užduoties atlikimo 

pasirengimui (pvz.: 

reikalingų priemonių, 

darbo vietos 

paruošimui). Jei veikla 

susideda iš kelių 

darbinių operacijų, reikia 

paraginti, kad pakartotų 

operaciją. Neraginamas, 

dirba lėtai. 

Savarankiškai gali 

pasiruošti užduoties 

atlikimui, ją pradėti ir atlikti 

iki galo. Stengiasi dirbti 

tolygiai. Geba atlikti veiklą, 

susidedančią iš 

pasikartojančių operacijų.  

Rodo iniciatyvą užduoties 

atlikimui, pats numato jos 

atlikimą, pasiruošia jai, 

imasi ir atlieka iki galo. Jei 

veikla susideda iš daug 

darbinių operacijų, gali ilgai 

dirbti, atliekant 

pasikartojančias operacijas. 

Darbo tempas - Darbinius veiksmus atlieka 

labai lėtai. 

Darbinius veiksmus 

atlieka lėtai. 

Darbinius veiksmus atlieka 

pakankamai sparčiai 

(vidutiniu/normaliu tempu). 

Darbinius veiksmus atlieka 

sparčiai (greitu tempu). 

 

 Bendravimo normų 

laikymasis 

Nesilaiko bendravimo 

normų, pvz.: nesupranta 

mandagaus elgesio. 

Bendravimo normų 

laikymasisifragmentiškas, 

priklauso nuo nuotaikos 

Bendravimo normų 

laikymasis iš dalies, bet  

nepakankamai. 

Pakankamas bendravimo 

normų laikymasis  

Tinkamas bendravimo 

normų laikymasis.  
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5.4. Profesinės veiklos trukdžių vertinimo kriterijai 

Šis vertinimas reikalingas, jeigu asmeniui įtariami elgesio ir emocijų sutrikimai
56

. Vertinimą 

atlikta psichologas.  

Gauti duomenys analizuojami remiantis individualumo ir kokybinės prieigos principais, kai 

5 – ryškūs požymiai, o 0 – požymių nėra. Šiuo atveju, kuo požymiai silpnesni, tuo rezultatai yra 

geresni. Tačiau ryškūs požymiai nereiškia, kad asmuo negali dalyvauti profesinės reabilitacijos 

procese. Tai rodo specialiosios pagalbos poreikį, kuris turi būti suteiktas vėlesniuose profesinės 

reabilitacijos etapuose.  

                                                 
56

 Tai heterogeniška grupė sutrikimų, pasireiškiančių elgesio ir /ar emocinėmis reakcijomis, ryškiai besiskiriančiomis 

nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų bei išreikštu nedėmesingumu, impulsyvumu ir /ar prasta elgesio 

reguliacija. Elgesio ir/ar emocijų sutrikimams būdinga: nėra tai laikina, tikėtina reakcija į stresą keliančius aplinkos 

įvykius; nuolat pasireiškia ne mažiau nei dviejose skirtingose srityse; nepasiduoda intervencijoms, taikomoms bendrojo 

ugdymo aplinkoje cituota iš Ališauskas A. (2009) Sutrikimų klasifikacija. Nepublikuotas paskaitų konspektas, Šiaulių 

universitetas.  
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5 lentelė. Profesinės veiklos trukdžių vertinimo kriterijai 

Sutrikimai 5 4 3 2 1 0 

Aktyvumo sutrikimas  Būdingas labai stipriai 

pasireiškiantis 

hiperaktyvumas 

(bėgiojimas, judėjimas, 

triukšmavimas, kai 

reikia sėdėti ramiai, 

įkyrus elgesys). Labai 

sunku jį koreguoti.  

Hiperaktyvumo 

požymiai 

(bėgiojimas, 

judėjimas, 

triukšmavimas, kai 

reikia sėdėti ramiai, 

įkyrus elgesys). 

pasireiškia stipriai. 

Sunku jį koreguoti, 

pavyksta 

sukontroliuoti elgesį 

trumpam laikui. 

Hiperaktyvumo 

požymiai 

(bėgiojimas, 

judėjimas, 

triukšmavimas, kai 

reikia sėdėti ramiai, 

įkyrus elgesys). 

pasireiškia 

vidutiniškai Elgesį 

galima koreguoti.  

Hiperaktyvumo 

požymiai 

(bėgiojimas, 

judėjimas, 

triukšmavimas, kai 

reikia sėdėti ramiai, 

įkyrus elgesys) 

pasireiškia 

epizodiškai. 

Reikalingas 

epizodiškas elgesio 

koregavimas.  

Hiperaktyvumo 

požymiai 

(bėgiojimas, 

judėjimas, 

triukšmavimas, kai 

reikia sėdėti ramiai, 

įkyrus elgesys)  

pasireiškia silpnai 

Dažniausiai elgesio 

koregavimas nėra 

būtinas. 

Hiperaktyvumo 

požymiai 

(bėgiojimas, 

judėjimas, 

triukšmavimas, kai 

reikia sėdėti ramiai, 

įkyrus elgesys) 

nepasireiškia. 

Dėmesio sutrikimas Būdingas labai stipriai 

pasireiškiantis 

neatidumas, 

negalėjimas 

susikoncentruoti, 

negebėjimas ilgiau 

išlaikyti dėmesį. 

Stipriai pasireiškia 

neatidumas, 

negalėjimas 

susikoncentruoti, 

negebėjimas ilgiau 

išlaikyti dėmesį. 

Vidutiniškai 

pasireiškia 

neatidumas, 

negalėjimas 

susikoncentruoti, 

negebėjimas ilgiau 

išlaikyti dėmesį. 

Epizodiškai 

pasireiškia 

neatidumas, 

negalėjimas 

susikoncentruoti, 

negebėjimas ilgiau 

išlaikyti dėmesį. 

Silpnai pasireiškia 

neatidumas, 

negalėjimas 

susikoncentruoti, 

negebėjimas ilgiau 

išlaikyti dėmesį.  

Neatidumas, 

negalėjimas 

susikoncentruoti, 

negebėjimas ilgiau 

išlaikyti dėmesį 

nepasireiškia. 

Prieštaraujantis 

neklusnumas 

Būdingas labai stipriai 

pasireiškiantisnuolatinis 

negatyvaus, priešiško, 

įžūlaus, provokuojančio 

elgesio kompleksas (be 

akivaizdaus 

antisocialaus elgesio ar 

agresijos priepuolių).  

Stipriai pasireiškia 

negatyvaus, 

priešiško, įžūlaus, 

provokuojančio 

elgesio kompleksas 

(be akivaizdaus 

antisocialaus elgesio 

ar agresijos 

priepuolių). 

Vidutiniškai 

pasireiškia 

negatyvaus, 

priešiško, įžūlaus, 

provokuojančio 

elgesio kompleksas 

(be akivaizdaus 

antisocialaus 

elgesio ar agresijos 

priepuolių). 

Epizodiškai 

pasireiškia 

negatyvaus, 

priešiško, įžūlaus, 

provokuojančio 

elgesio kompleksas 

(be akivaizdaus 

antisocialaus elgesio 

ar agresijos 

priepuolių). 

Silpnai pasireiškia  

negatyvaus, 

priešiško, įžūlaus, 

provokuojančio 

elgesio kompleksas 

(be akivaizdaus 

antisocialaus elgesio 

ar agresijos 

priepuolių). 

Nepasireiškia 

negatyvaus, 

priešiško, įžūlaus, 

provokuojančio 

elgesio kompleksas 

(be akivaizdaus 

antisocialaus elgesio 

ar agresijos 

priepuolių). 

Nerimo spektro sutrikimas Būdingas labai stipriai 

pasireiškiantis 

susirūpinimas, nerimas, 

intensyvios baimės, 

Stipriai pasireiškia 

susirūpinimas, 

nerimas, intensyvios 

baimės, kurios 

Vidutiniškai 

pasireiškia 

susirūpinimas, 

nerimas, 

Epizodiškai 

pasireiškia 

susirūpinimas, 

nerimas, baimės, 

Silpnai pasireiškia  

susirūpinimas, 

nerimas, baimės, 

kurios gali veikti 

Nepasireiškia 

susirūpinimas, 

nerimas, baimės,. 
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kurios stipriai veikia 

asmens funkcionavimą.  

veikia asmens 

funkcionavimą. 

intensyvios baimės, 

kurios veikia 

asmens 

funkcionavimą. 

kurios veikia asmens 

funkcionavimą. 

asmens 

funkcionavimą. 

Nuotaikos spektro 

sutrikimas 

Būdingi labai stipriai 

pasireiškiantys emocijų 

pokyčiai (liūdnumas, 

prislėgta nuotaika, 

verksmingumass);  

Stipriai pasireiškia 

emocijų pokyčiai 

(liūdnumas, 

prislėgta nuotaika, 

verksmingumas) 

Vidutiniškai 

pasireiškia emocijų 

pokyčiai 

(liūdnumas, 

prislėgta nuotaika, 

verksmingumas). 

Epizodiškai 

pasireiškia emocijų 

pokyčiai (liūdnumas, 

prislėgta nuotaika, 

verksmingumas). 

Silpnai 

pasireiškiaemocijų 

pokyčiai (liūdnumas, 

prislėgta nuotaika, 

verksmingumas). 

Nepasireiškia 

emocijų pokyčiai 

(liūdnumas, prislėgta 

nuotaika, 

verksmingumas). 
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6. Darbinės veiklos reikalavimų ir profesinių gebėjimų atitikties nustatymas 

Profesinės reabilitacijos tikslas – sėkmingas asmens įsidarbinimas pasibaigus profesinės 

reabilitacijos laikui. Profesinės reabilitacijos sėkmę lemia trys pagrindiniai faktoriai – tai asmens 

pasirinkimas/noras, jo galimybės ir darbo rinkos poreikis. Į profesinės reabilitacijos programą 

sutrikusio intelekto asmuo atvyksta turėdamas vieną iš dviejų tikslų: 

 atstatyti profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius pagal dirbtą ankstesnį darbą 

arba 

 įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo įgūdžius. 

Pirmuoju atveju, profesinės reabilitacijos metu klientui yra 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, klientas profesinės reabilitacijos metu įgyja 

naują profesiją bei naujus darbo įgūdžius. Sutrikusio intelekto negalios atveju dažniausiai pasitaiko 

antrasis atvejis. Tiek pirmuoju, tiek ir antruoju atveju, būtina įvertinti trečią profesinės reabilitacijos 

sėkmę lemiantį faktorių – asmens galimybes/gebėjimus/įgūdžius 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. Profesnių gebėjimų įvertinimo matrica
57
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 IMBA. Įžanga. P. 24. 

REIKALAVIMAI GEBĖJIMAI 

REIKALAVIMŲ IR GEBĖJIMŲ PALYGINIMAS 

REIKIAMŲ VEIKSMŲ NUMATYMAS 

GEBĖJIMŲ 

KEITIMAS 
APLINKOS 

KEITIMAS 
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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 arba, kitaip tariant, profesiniai gebėjimai. Taigi, norint tinkamai 

įvertinti, ar konkretus asmuo tinka konkrečiai darbo vietai, pirmiausia būtina 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.  

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 

vertinimo suvestinę. Joje yra pateiktos reikalaujamos savybės, o vertinimo skalėje atsispindi 

reikalavimų, keliamų vienai ar kitai savybei, dydis. 

Vadovaujantis profesijos/būsimos darbo vietos keliamais reikalavimais, dokumentuotais 

reikalavimų vertinimo suvestinėje asmens profesiniams gebėjimams yra 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 ir žodinius informacijos šaltinius. Įvertinus asmens profesinius 

gebėjimus, sudaroma asmens profesinių gebėjimų įvertinimo suvestinė. Joje yra pateikiamos 

reikalaujamos savybės, o vertinimo skalėje atsispindi gebėjimo/savybės pasireiškimo lygis. 

Įvertinus darbinės veiklos/darbo vietos ir/ar profesijos reikalavimus bei  asmens gebėjimus 

ir jų pasireiškimo laipsnį, būtina juos palyginti sudarant palyginimo suvestinę. Remiantis 

palyginimo rezultatais profesinės reabilitacijos specialistų komanda parengia reikiamų veiksmų ir 

priemonių planą. Visos tolimesnių 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, 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.  



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutrikusio intelekto asmenims metodika 

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

51 

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

Matrica (2 pav.) nubrėžia profesinių gebėjimų vertinimo proceso eigą. Tokia paslaugos 

teikimo schema tinkama visoms profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms bei 

skirtingas negalias turintiems profesinės reabilitacijos dalyviams.  

6.1. Reikalavimai. Reikalavimų tyrimas, vertinimas ir dokumentavimas 

 

Prieš pradedant asmens profesinių gebėjimų, būtinų tam tikrai darbinei veiklai atlikti ir/ar 

mokytis pasirinktos profesijos, įvertinimą, būtina įvertinti darbinės veiklos/darbo vietos ir/ar 

profesijos keliamus reikalavimus. Reikalavimus galima apibrėžti, kaip visus darbinės veiklos 

aspektus, kurie įtakoja šią veiklą atliekantį asmenį. Šiais aspektais gali būti: darbo organizavimo 

struktūra, bendradarbiai bei vadovai, darbo užduotys, darbo priemonės ir kt. 

 

Šaltiniai ir metodai 

Darbo vietos/profesijos keliami reikalavimai. Prieš pradedant asmens profesinių gebėjimų 

vertinimą, būtina įvertinti darbo vietos/profesijos keliamus reikalavimus. Reikalavimai yra visi 

darbinės veiklos aspektai, kurie daro įtaką šią veiklą atliekančiam asmeniui. Tokiais aspektais gali 

būti pvz. klimato/oro sąlygos, darbo organizavimo struktūra, darbo priemonės, darbo užduotys ir 

pan. Darbo vietos/profesijos įvertinimui reikalingi duomenys gali būti renkami pasinaudojant 

įvairiais informacijos šaltiniais, todėl prieš pradedant rinkti informaciją reikia apgalvoti, kokios 

konkrečios darbinės veiklos sritys gali kelti reikalavimus potencialiam darbuotojui, turinčiam 

intelekto sutrikimą. Galima išskirti tris pagrindines sritis:  

 Profesijos charakteristika; 

 Įmonės bei darbo vietos charakteristika; 

 Darbinės veiklos charakteristika. 

Kaip jau buvo minėta, metodikoje kaip pavyzdys pasirinktos penkios profesinės kryptys, 

prieinamos sutrikusio intelekto asmenims: kapų tvarkymo; individualaus gyvenamojo namo 

aplinkos tvarkymo; patalpų valymo ir tvarkymo; želdynų prižiūrėtojo; virėjo padėjėjo. Galima 

rinktis ir kitas profesinės veiklos kryptis, užtikrinančias asmens saugumą, įsisavinimo galimybes, 

prieinamumą, poreikį darbo rinkoje. Tačiau tai turi būti nesudėtingos ir saugios sutrikusio intelekto 

asmeniui profesijos.  

Visos pateiktos profesijos yra gana nesudėtingos, tačiau reikalaujančios fizinio 

ištvermingumo, gebėjimo dirbti nuosekliai, supratingumo, nuovokumo, gebėjimo pereiti prie naujų 

užduočių. Ypač aktualios funkcinio pajėgumo savybės, kaip psichinis atsparumas, darbo tempas, 

smulkioji rankų pirštų motorika, bendrieji rankų judesiai, rankų ir kūno judesių koordinacija, 
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savisauga. Ne mažiau svarbu, kad asmuo neturėtų ryškių elgesio ir emocijų sutrikimų arba jie būtų 

minimalizuoti/kompensuoti. 

 

Profesijos charakteristika 

Sutrikusio intelekto asmenims turi būti parenkamos nesudėtingos profesijos, keliančios 

nedidelius profesinius reikalavimus. Remdamiesi „Atviroje informavimo konsultavimo orientavimo 

sistemoje“ pateiktomis profesijos charakteristikos sudėtinėmis dalimis
58

, pateikiame profesijos 

charakteristikos schemą (3 pav.):  

 

3 pav. Profesijos charakteristika 

 

Metodikoje pateikiame mažiau detalizuotą profesijos charakteristikos lentelę (6 lentelė). 

Joje nurodomos profesijos sutrikusio intelekto asmenims. 

  

6 lentelė. Profesijos charakteristika 

Eil. nr.  Profesinė kryptis Specifiniai darbo vietos/ profesijos keliami reikalavimai 

1. Želdynų prižiūrėtojo 

 

Želdynų prižiūrėtojo įgūdžiai 

Kruopštumas 

Atsakingumas 

Gebėjimas dirbti pagal sudarytus šablonus 

Gebėjimas pereiti prie naujų užduočių 

Fizinis pasirengimas dirbti lauke 

Gebėjimas palaikyti tvarką viso proceso metu 

Visuotinai pripažintas elgesys darbo vietoje 

Vidutinio lygio funkcinis pajėgumas 

 

Siekiant tinkamai parinkti asmeniui profesiją, labiausiai atitinkančią asmens profesinius 

gebėjimus, būtina pirmiausia įvertinti konkrečios profesijos keliamus reikalavimus asmens 

psichosocialiniams darbinės veiklos gebėjimams bei funkciniam pajėgumui, t.y. fizinėms savybėms 

būtinoms darbinei veiklai tinkamai atlikti. Analizuodamas profesijų aprašus, apklausdamas 

konkrečios profesijos atstovus, taip pat vadovaudamasis savo patirtimi, specialistas (įdarbinimo 
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 Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema. Prieiga per internetą: 

http://www.aikos.smm.lt/html/4/111212.html 
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vadybininkas, profesijos mokytojas, psichologas ir kt.) gali įvertinti, kurių savybių reikia konkrečiai 

profesijai, pvz.: patalpų valytojui reikalingos savybės yra: vidutinio lygio funkcinis pajėgumas, 

gebėjimas pereiti prie naujų užduočių, tvarkingumas ir kt. 

Jei asmuo turi nežymiai sutrikusio intelekto negalią, profesinis pasirinkimas yra didesnis, 

tačiau vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą turinčio asmens profesinis pasirinkimas yra labai 

menkas, nes tokie asmenys netenkins arba labai mažai tenkins profesijos keliamus reikalavimus. 

Tačiau tai neturėtų būti kliūtis gauti profesinės reabilitacijos paslaugas. Nepasiekti reikalavimai gali 

būti kompensuojami lydimosios pagalbos priemonėmis, dirbant ne pilną darbo savaitę, o gal tik 

kelias valandas per savaitę įsidarbinant socialinėse įmonėse ir pan.  

 

Įmonės bei darbo vietos charakteristika 

Reikalavimus intelekto sutrikimų turinčiam darbuotojui gali kelti įmonės geografinė vieta, 

jos veiklos pobūdis, įmonės dydis, struktūra taip pat įmonės pritaikymo atitinkamas negalias 

turintiems darbuotojams galimybės ir pan., koks įmonės vadovų, kolektyvo požiūris į neįgalius 

darbuotojus. Būtina surinkti kuo daugiau ir kuo išsamesnės informacijos apie įmonę atsižvelgiant į 

potencialių darbuotojų negalios pobūdį.  

Sutrikusio intelekto asmuo gali dirbti tiek atviroje, tiek uždaroje darbo rinkoje. Abiem 

atvejais neišvengiamas saugaus darbo organizavimas. Socialinėse įmonėse (uždaroje darbo rinkoje) 

jis garantuotas įstatymu. Atviroje darbo rinkoje būtina tarpininkavimo specialisto (darbo 

instruktoriaus, tarpininko ar kitaip) parama. Kol kas Lietuvoje tokie atvejai žinomi kaip projektinės 

veiklos rezultatai.  

Kaip rodo praktika, geri rezultatai pasiekiami, kai intelekto sutrikimą turintis asmuo dirba su 

artimaisiais. Giminaitis prisiima šefavimo funkcijas ir yra neabejingas kritiniais atvejais. Yra 

žinomi atvejai, kai tarpininkavimo funkcijas prisiima bendradarbiai. Tačiau čia neišvengiamai 

būtina bendradarbių motyvacija.  

Didžiojoje Britanijoje skatinamas pažangaus darbdavio įvaizdis, kai darbdavys, priimdamas 

sutrikusio intelekto asmenį į darbą, sudaro sąlygas ir jo profesiniai adaptacijai (čia taip pat 

neišsiverčiama be tarpininkavimo).  

Įvertinus įmonės mastu keliamus reikalavimus, būtina įvertinti darbo vietos keliamus 

reikalavimus darbuotojui su intelekto sutrikimais. Esant sunkesniems intelekto sutrikimo atvejams, 

asmuo gali negebėti savarankiškai atvykti ir parvykti iš darbo vietos, todėl jiems reikalinga parama. 

Mažai tikėtina, kad sutrikusio intelekto asmuo galėtų dirbti pilną darbo savaitę. Esant žymiam 

intelekto sutrikimo atvejui, kaip pasiekimą vertintumėme ir labai nedidelius darbo krūvius (pvz., 

kapų prižiūrėtojas prižiūri nuo vieno iki trijų kapų ir dirba iki šešių valandų per savaitę).  
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Darbinės veiklos charakteristika 

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

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

tvarka asmuo turi atlikti darbines užduotis, koks jo atsakomybės laipsnis ir pan.  

Sutrikusio intelekto asmuo gali dirbti tik tarpininkaujant (prižiūrint, padedant) kitam 

asmeniui. Todėl natūralu, kad jis gali būti tik pavaldiniu, negali turėti kitų pavaldinių ir būti 

atsakingu už savo darbinę veiklą. Bet kuriuo atveju, ar jis būtų kapų tvarkytojas, individualaus 

gyvenamojo namo aplinkos tvarkytojas, patalpų valytojas ir tvarkytojas, želdynų prižiūrėtojas,  

virėjo padėjėjas ar kas nors kita, jo darbo užduotys turi būti nesudėtingos, aiškiai struktūruotos, 

pasižymėti pastovia eiga, kitaip tariant, jis gali išmokti dirbti pagal tam tikras schemas. Todėl bet 

koks perėjimas prie naujų užduočių reikalaus papildomų apmokymų. Sutrikusio intelekto asmuo dėl 

savo negalios negali pereiti savarankiškai prie naujų užduočių vykdymo. Kitaip tariant, minėti 

asmenys gali dirbti tik nesudėtingų operacijų reikalaujančius darbus, jų savarankiškumo ir 

atsakomybės lygis yra labai žemas.  

Reikalavimų tyrimo informacijos šaltiniai. Gali būti naudojami šie rašytiniai informacijos 

šaltiniai: 

 Rašytiniai šaltiniai – profesijų aprašai, įvairios darbo instrukcijos, darbų saugos 

instrukcijos, darbo procesų aprašymai, pareigų nuostatai ir kt. Tinkami rašytiniai šaltiniai yra tie, 

kuriuose aprašyta įmonės veikla, darbo procesas, darbinė veikla ir pan. Surinkta informacija 

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

pavyzdžiui, apie darbo organizavimą, keliamas darbo sąlygas, darbo sezoniškumą ir pan. Šių 

dokumentų analizė leidžia išskirti labiausiai tinkamas profesinės veiklos sritis sutrikusio intelekto 

asmenims: patalpų valymas ir tvarkymas, želdynų prižiūrėjimas, kapų tvarkymas, pakavimo darbai, 

kartonažo darbai, siuvimo darbai, rankdarbiai, žvakių liejimas, stalystės pagrindai ir pan. 

 Kita. Kiti informacijos šaltiniai pasirenkami tik esant reikalui, iškilus tam tikroms 

problemoms, ir priėmus sprendimą visiems įvertinimo paslaugos teikimo dalyviams bendrame 

susirinkime (galutiniame etapo komandiniame aptarime). 

Reikalavimų tyrimo metodai: 

 Stebėjimas.. Stebėjimo metodas suteikia specialistui daug informacijos apie sutrikusio 

intelekto negalią turinčio asmens profesinius gebėjimus, jis puikiai pasitarnauja kaip papildomas 

informacijos šaltinis vertinant asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus, funkcinį pajėgumą, 

asmenines savybes ar kitas savybes, būtinas darbui. Todėl stebėjimui keliami ypatingi reikalavimai 
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- atlikti jį kuo natūralesnėmis sąlygomis, su minimaliomis intervencijomis. Atliekant stebėjimą 

būtinas stebėjimo duomenis pagrindimas, pvz.: stebėjimo protokolas.  

 Apklausa. Metodikoje apklausos metodas naudojamas kaip pagalbinis metodas, 

užtikrinantis kitų gautų duomenų validumą (pagrįstumą). Papildomos artimųjų apklausos, 

potencialių darbdavių, bendradarbių ir paties asmens apklausos leis išvengti subjektyvumo ir 

pasiekti tikslesnio įvertinimo. Organizuojant apklausas rekomenduojama laikytis dviejų strategijų:  

* būti joms pasirengus, susirinkus kuo daugiau informacijos, turėti planą.  

* apklausas rekomenduojama organizuoti kaip neformalų pokalbį, padėsiantį žmogui, 

turinčiam negalią, rasti vietą darbo pasaulyje.  

 Matavimai. Norint tinkamai įvertinti darbo vietos keliamus reikalavimus sutrikusio 

intelekto asmenų gebėjimams, ypač svarbu tokie parametrai kaip psichologiniai veiksniai (emocinė 

įtampa, darbo sunkumas), paviršiaus slidumas, darbas su cheminėm medžiagom, cheminių 

medžiagų koncentracija ore, fizinė perkrova, apšvietimo intensyvumas, monotonija ir pan. Atliekant 

matavimus šie parametrai įvertinami darbo vietoje, kurioje įvertinimą atlieka įdarbinimo 

vadybininkas ar kitas specialistas. 

Reikalavimų vertinimas ir dokumentavimas 

Specialistas, atlikęs reikalavimų tyrimą, jį apibendrina, įvertina ir dokumentuoja 

atitinkamuose dokumentuose, šiuo atveju yra sudaroma reikalavimų įvertinimo suvestinė, kurioje 

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 reikalavimus, taikomus 

didžiausiai populiacijos daliai.  

Sutrikusio intelekto negalios atveju dažniausiai susiduriama su reikalavimų vertėmis 0, 1, 2, 

retai - 3, todėl, kai darbo vietos/profesijos keliami reikalavimai yra žemi arba labai žemi tikslinga 

taikyti labiau diferencijuotą vertinimo skalę žemų įverčių srityje (7 lentelė). 

 

7 lentelė. Bendros tezės, skirtos reikalavimų pasireiškimo laipsniui įvertinti, labiau 

diferencijuojant žemų ir labai žemų įverčių srityje* 
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Profilio 

vertinimo 

pakopa 

1 

(labai ribotas reikalavimas) 
2 

(ribotas reikalavimas) 
3 

(vidutinis 

reikalavimas

) 

4 

(aukštas 

reikalavimas

) 
1A 1B 1C 2D  2E 

Bendros 

įvertinimo 

tezės 

Savybei 

reikalavim

ai 

nekeliami. 

Reikalavima

s savybei yra 

keliamas 

vienoje 

dalinėje 

srityje iš 

dalies, tačiau 

jis yra 

nežymus. 

 

Reikalavima

s savybei yra 

keliamas 

keliose 

dalinėse 

srityse iš 

dalies, tačiau 

jis yra 

nežymus. 

 

Reikalavima

s savybei yra 

keliamas 

keliose 

dalinėse 

srityse iš 

dalies ir bent 

vienoje 

dalinėje 

srityje yra 

labiau 

išreikštas 

Reikalavima

s savybei yra 

keliamas 

visose 

dalinėse 

srityse iš 

dalies, 

daugelyje 

dalinių sričių 

yra labiau 

išreikštas 

Reikalavima

s savybei 

didesnėje 

dalyje 

dalinių sričių 

yra aiškiai 

išreikštas, 

vienoje ar 

keliose 

dalinėse 

srityse – gali 

būti didesnis 

už vidutinį. 

 

Visose 

dalinėse 

srityse 

reikalavimas 

savybei yra 

aiškiai 

išreikštas, 

daugelyje 

dalinių sričių 

– didesnis už 

vidutinį. 

 

*Remtasi Melba SL standartizuotu dokumentavimo metodu. 

 

Kiekviena profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, atliekanti profesinių gebėjimų 

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

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

moksliniais tyrimais. Tokiu būdu užtikrinamas vertinimo objektyvumas, validumas bei 

patikimumas. 

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

ir/ar konkrečios darbo vietos keliamus reikalavimus asmens psichosocialiniams profesiniai  

gebėjimams ir/ar funkciniam pajėgumui, būtina išsiaiškinti ir tiksliai apibrėžti, 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 įvertinimo suvestinėje bei yra identiški savybėms ir aplinkos veiksniams, išdėstytiems 

gebėjimų įvertinimo suvestinėje (15 priedas). Reikalavimai gali būti keliami šioms 

savybėms/profesiniams gebėjimams ir/ar aplinkos veiksniams (detalesnė šių savybių analizė bus 

aprašyta nagrinėjant asmens gebėjimų vertinimo procesą):  

 Asmens psichosocialiniams profesiniaigebėjimams: 

 Kognityvinėms savybėms (pažinimo funkcijos); 

 Socialinėms savybėms; 

 Savybėms, susijusioms su darbo atlikimo pobūdžiu; 

 Psichomotorinėms savybėms; 

 Komunikavimo gebėjimams/žinių taikymui. 
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 Asmens funkciniam pajėgumui (fizinėms savybėms, reikalingoms darbui): 

 Kūno padėčiai; 

 Judamumui/kūno padėties keitimui; 

 Kūno dalių judesiams; 

 Kompleksinėms fizinėms savybėms. 

 Aplinkos veiksniams: 

 Socialinei aplinkai; 

 Kitų žmonių nuostatoms; 

 Darbinei aplinkai. 

Reikalavimų apibrėžimai. Reikalavimus bei gebėjimus vertina daugiadisciplininė 

specialistų komanda. Taigi siekiant užtikrinti vertinamų rezultatų patikimumą, reikalavimai ir 

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

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

vertinami profesiniai gebėjimai/savybės reikalavimų ir gebėjimų įvertinimo suvestinėse būtų 

identiški. Toks pats reikalavimas keliamas ir reikalavimų bei gebėjimų apibrėžimams (jie taip pat 

turi būti identiški).  

6.2. Darbinės aplinkos veiksniai ir vertinimas 

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“. 
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6.3. Gebėjimai. Gebėjimų tyrimas, vertinimas ir dokumentavimas 

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

reikalavimus asmens psichosocialiniams darbinės veiklos gebėjimams ir funkciniam pajėgumui bei 

kitoms savybėms, būtinoms tinkamai atlikti darbą, parengia reikalavimų įvertinimo suvestinę 

(reikalavimų profilį). Šioje suvestinėje 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 įvertinimo suvestinėje 

(reikalavimų profilyje). 

 

Profesinių gebėjimų tyrimas. Šaltiniai ir metodai 

Siekiant tinkamai įvertinti asmens profesinius gebėjimus, būtina atlikti asmens gebėjimų 

tyrimą. Reikalingi duomenys renkami naudojant įvairius tyrimo metodus: 

 Pokalbį; 

 Stebėjimą; 

 Diagnostines priemones ir psichometrinius testavimo metodus; 

 Kita. 

Tais atvejais, kuomet asmens profesiniai interesai nėra žinomi (asmuo nėra apsisprendęs, 

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

įvertinimo suvestinės, vertinamų gebėjimų skalę parenka specialistų komanda, atsižvelgdama į: 

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

TFK, TLK kodus, darbingumo lygį ir pan.); 

 Paties asmens suteiktą informaciją ar kitų asmenų informaciją apie asmenį; 

 Darbo su neįgaliaisiais patirtį; 

 Kitą informaciją. 

 

Pokalbis 

Pokalbis su asmeniu ir/ar su kitais asmenimis iš jo artimos aplinkos yra svarbus 

informacijos apie kliento socialines savybes šaltinis. Specialistas (atvejo vadybininkas, kuriuo gali 

būti psichologas, socialinis darbuotojas ar kitos srities specialistas) pokalbio su klientu metu 

surenka visą informaciją apie asmenį, padėsiančią tinkamai įvertinti asmens profesinius gebėjimus. 

Taip pat pokalbis su klientu sudaro galimybes jau šiame etape įvertinti tas asmens savybes, kurias 
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yra sunku ar net neįmanoma įvertinti testais ar kitomis diagnostinėmis priemonėmis. Pirmojo 

pokalbio metu, klientui atvykus į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, yra 

surenkami duomenys apie kliento išsilavinimą, darbo patirtį, jį supančią aplinką, profesinius 

interesus, lūkesčius, susijusius su būsima profesija, darbine veikla, motyvaciją mokytis bei dirbti 

bei kita būtina informacija. Taigi jau pirmojo pokalbio metu specialistas gali padaryti pirmines 

išvadas apie asmens motyvaciją dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, įgyti profesiją ir 

dirbti.  

Dirbant su asmenimis, turinčiais labai žymų intelekto sutrikimą, patariama reikiamą 

informaciją gauti skirtingai formuluojant klausimą apie tą patį dalyką. Taip pat svarbu informaciją 

rinkti tiesioginiu ir netiesioginiu būdu, pavyzdžiui, ne tik taikant pokalbio, bet ir piešinių metodą.  

Pokalbis ne tik su klientu bei jo artimaisiais, bet ir su buvusiais kolegomis, vadovais taip pat 

suteikia vertingos informacijos, padedančios tinkamai įvertinti asmens savybes, reikalingas darbui 

(punktualumas, motyvacija, atsakingumas, kruopštumas ir pan.).   

 

Stebėjimas 

Specialistas, stebėdamas asmens elgesį įvairiose situacijose, gali spręsti apie asmens 

gebėjimus bei savybes, kurias reikia įvertinti. Tačiau negalima daryti galutinės išvados apie vieną ar 

kitą asmens savybę, jei asmuo buvo stebimas tik vienoje situacijoje, pvz., kasdienėje veikloje. Ta 

pati asmens savybė gali pasireikšti skirtingai priklausomai nuo to, kokioje situacijoje asmuo yra. 

Pavyzdžiui, tokia savybė kaip problemų sprendimas nepažįstamoje situacijoje gali pasireikšti visai 

kitaip nei gerai pažįstamoje aplinkoje (namuose ar darbinėje aplinkoje, kurios reikalavimai jam yra 

pažįstami ir kurioje atsirandančius sunkumus jis jau yra išmokęs įveikti). Tuo tarpu stebėtojas su šia 

situacija yra žymiai mažiau pažįstamas. Asmens elgesio stebėjimo rezultatai padeda specialistui 

geriau įvertinti bei interpretuoti asmens elgesio stebėjimo išvadas sumodeliuotomis situacijomis, 

pavyzdžiui, kai asmuo atlieka iš anksto parengtas užduotis. Šiais atvejais specialistas atlieka tikslinį 

asmens elgesio stebėjimą – kaip tas asmuo elgiasi atlikdamas vienas ar kitas užduotis. Šį elgesį 

specialistas gali palyginti su tuo, kaip tokioje pat situacijoje elgiasi kiti asmenys ir pan. Asmeniui 

atliekant darbines užduotis, stebėjimo metodu galima įvertinti tokias asmens savybes kaip 

atsakingumą, ištvermingumą, atidumą, nesėkmių toleravimą ir kt.  

Specialistas, pasitelkdamas tiriamojo elgesio įvairiose situacijose stebėjimo rezultatus, juos 

palygina, interpretuoja ir gali formuluoti išvadas apie kai kurių asmens gebėjimų ar savybių 

pasireiškimo laipsnį.  

 

Diagnostinės priemonės ir psichometriniai testavimo metodai 
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Didžiausia dalis asmens gebėjimų, savybių ar įgūdžių yra vertinami taikant įvairias 

diagnostines priemones, darbines užduotis bei testus. Standartizuotos diagnostinės priemonės 

užtikrina gautų rezultatų patikimumą bei objektyvumą. Asmuo, atliekantis standartizuotas užduotis, 

atsiduria standartinėje situacijoje ir jo užduoties atlikimo rezultatus galima palyginti su kitų asmenų, 

esančių tokioje pat standartinėje situacijoje, rezultatais. Tai leidžia įvertinti, ar atitinkamos asmens 

savybės ir gebėjimai yra tokie patys kaip daugelio kitų asmenų, atlikusių tas pačias užduotis tokiose 

pačiose situacijose, ar jie mažesni, ar didesni. Standartizuotų užduočių atlikimo rezultatai 

dažniausiai susiję su tam tikrais parametrais, kurie yra išmatuojami padarytų klaidų skaičiumi, 

teisingai atliktų aritmetinių veiksmų skaičiumi, raumenų susitraukimo dažniu atliekant funkcinio 

pajėgumo vertinimo testus ir kt. Tačiau daugelio savybių neįmanoma įvertinti pagal pamatuojamus 

parametrus, pavyzdžiui, atsakingumo, motyvacijos ir kitų psichosocialinių savybių. Tačiau atliekant 

standartizuotas užduotis, specialistas gali stebėti ne tik ką asmuo atlieka, bet ir kaip atlieka. Čia 

labai svarbi specialisto turima patirtis. Stebėdamas asmens, atliekančio vieną ar kitą standartizuotą 

užduotį, elgesį, specialistas gali įvertinti tokių asmens savybių kaip gebėjimas susikaupti, 

suvokimas, kritikos priėmimas, atsakingumas pasireiškimo laipsnį iš dalies lygindamas šio asmens 

elgesį su tuo, kaip elgiasi analogiškoje situacijoje daugelis kitų asmenų.  

Dirbant su sutrikusio intelekto negalią turinčiais asmenimis, svarbu anketų bei klausimynų 

metu gautus duomenis patikslinti taikant pokalbio, projekcinius bei piešinių metodus. Taigi  

informacija, gauta iš anketų bei klausimynų, patvirtinama arba gaunama papildomos informacijos, 

taikant projekcinius, pokalbio bei piešinių metodus. 

Visi išvardinti metodai yra svarbus informacijos šaltinis, padedantis tinkamai įvertinti 

asmens darbines savybes/profesinius gebėjimus. Žinoma, kiekvienas metodas turi savų privalumų ir 

trūkumų. Taigi labai svarbu, kad kiekvienas specialistas, remdamasis turimomis žiniomis bei 

patirtimi, vertindamas asmens gebėjimus, sugebėtų apjungti iš įvairių šaltinių gautą informaciją bei 

tinkamai ją interpretuotų. Asmens profesinių gebėjimų pasireiškimą įtakoja daugelis veiksnių (1 

pav.), be to ir vertinamų gebėjimų skalė yra plati, todėl asmens profesinius gebėjimus vertina, 

lygina su profesijos/darbo vietos keliamais reikalavimais ir galutines išvadas dėl tolimesnių 

veiksmų formuluoja ne vienas specialistas, o daugiadisciplininė specialistų komanda (socialiniai 

darbuotojai, psichologai, profesijos mokytojai, gydytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, 

neįgaliųjų reabilitologai ir kiti specialistai).  

 

Profesinių gebėjimų vertinimas ir dokumentavimas 

Profesinės reabilitacijos specialistų komanda, sudarydama vertinamų savybių/profesinių 

gebėjimų sąrašą, visų pirma įvertina asmens pasirinktų profesijų ar potencialios darbo vietos 
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keliamų reikalavimų įvertinimo suvestinę, gydytojo išvadas bei kitą informaciją, gautą iš įvairių 

šaltinių – apibendrinant rašytinę informaciją apie asmenį, pokalbių su asmeniu ir jo artimos 

aplinkos asmenimis bei asmens elgesio įvairiose situacijose stebėjimo rezultatus. Visos asmens 

savybės/profesiniai gebėjimai yra išdėstyti gebėjimų įvertinimo suvestinėje (16 priedas). Papildoma 

informacija, galinti turėti esminės reikšmės asmens profesinių gebėjimų vertinimo rezultatams, taip 

pat pateikiama gebėjimų įvertinimo suvestinėje pastabų skyrelyje.  

Specialistai, atlikę asmens profesinių gebėjimų tyrimą, juos apibendrina, įvertina jų dydį ir 

dokumentuoja atitinkamuose formuliaruose, šiuo atveju yra sudaroma gebėjimų įvertinimo 

suvestinė, kurioje reikalavimų bei jų dydžių vertinimo skalė suskirstyta į šešias pakopas. Atlikus 

parinktas užduotis, įvertinamas kliento gebėjimų/savybių pasireiškimo lygis. Šiam tikslui pasiekti 

yra sudaryta 5 pakopų skalė: 

0 – gebėjimų nėra; 

1 – labai maži gebėjimai; 

2 – maži gebėjimai; 

3 – vidutiniai gebėjimai; 

4 – aukšti gebėjimai; 

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

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

populiacijos daliai. 

Sutrikusio intelekto negalios atveju dažniausiai susiduriama su 0, 1, 2 pakopos verčių 

reikalavimais, retai - 3 reikalavimus, todėl, kai asmens psichosocialiniai profesiniai gebėjimai yra 

žemi arba labai žemi tikslinga taikyti labiau diferencijuotą vertinimo skalę žemų įverčių srityje (8 

lentelė). 

 

8 lentelė. Bendros tezės, skirtos gebėjimų pasireiškimo laipsniui įvertinti, labiau 

diferencijuojant žemų ir labai žemų įverčių srityje* 

Profilio 

vertinimo 

pakopa 

1 

(labai ribotas gebėjimas) 
2 

(ribotas gebėjimas) 
3 

(vidutinis 

gebėjimas) 

4 

(aukštas 

gebėjimas) 1A 1B 1C 2D  2E 
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Bendros 

įvertinimo 

tezės 

Gebėjimas 

nepasireiškia. 

Gebėjimas 

pasireiškia 

bent 

vienoje 

dalinėje 

srityje iš 

dalies, 

tačiau jo 

nepakanka. 

Gebėjimas 

pasireiškia 

keliose 

dalinėse 

srityse iš 

dalies, 

tačiau jo 

nepakanka 

Gebėjimas 

pasireiškia 

keliose 

dalinėse 

srityse iš 

dalies, bent 

vienoje 

dalinėje 

srityje yra 

pakankamas. 

Gebėjimas 

pasireiškia 

visose 

dalinėse 

srityse iš 

dalies, 

daugumoje 

dalinių 

sričių yra 

pakankamas 

Gebėjimas 

daugumoje 

dalinių 

sričių yra 

pakankamas, 

vienoje arba 

keletoje 

dalinių 

sričių - 

didesnis už 

vidutinį 

Gebėjimas 

visose 

dalinėse 

srityse yra 

pakankamas, 

keletoje 

dalinių 

sričių – 

didesnis už 

vidutinį. 

 

*Remtasi Melba SL standartizuotu dokumentavimo metodu. 

 

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, validumą bei patikimumą. 
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6.4. Reikalavimų ir gebėjimų palyginimas 

Atlikus asmenų profesinių gebėjimų įvertinimą, gauti rezultatai palyginami su 

profesijos/darbo vietos keliamais reikalavimais, sudaroma palyginimo suvestinė (17 priedas). 

Remiantis suvestinėse dokumentuotų darbo vietos/profesijos reikalavimų ir asmens profesinių 

gebėjimų palyginimu ir jų atitikimo bei skirtumų analize, taip pat įvertinus kitus faktorius, 

darančius įtaką asmens profesiniams gebėjimams bei jų pasireiškimo lygiui, numatomi tolimesni 

veiksmai – pritaikyti darbo vietą ir/ar atkurti bei lavinti profesinius gebėjimus, reikalingus tinkamai 

atlikti darbinę veiklą.  

Atlikus profesijos/darbo vietos keliamų reikalavimų ir asmens profesinių gebėjimų 

palyginimą, specialistų komanda teikia išvadas dėl tolimesnių veiksmų šiais aspektais: 

1. Dėl asmens gebėjimų atkūrimo/lavinimo/ugdymo – parengiama individuali profesinės 

reabilitacijos programa 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 pilnai ar iš dalies kompensuoti 

asmens funkcinės būklės sutrikimus ir padidinti jo darbingumą. 
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7. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo tvarka 

Profesinių gebėjimų įvertinimo trukmė nežymaus ir vidutinio intelekto sutrikimo atveju yra 

8 darbo dienos, po 6 val. per dieną (su poilsio pertraukėlėmis). Profesiniai gebėjimai vertinami 

realioje (arba imitacinėje)
59

 aplinkoje. Vertinant profesinius gebėjimus, atliekamas psichosocialinių 

profesinių gebėjimų įvertinimas, vertinamas funkcinis pajėgumas, kitos savybės būtinos darbui. 

Profesinių gebėjimų įvertinimo trukmė žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo atveju yra 10 

darbo dienų po 6 val. per dieną.  

                                                 
59

 Imitacinė aplinka, tai sukurtos erdvės, kuo panašesnės į  realias darbo vietas. Realumas pasireiškia ne tik fizine 

forma, bet ir darbo santykių, darbo drausmės, saugumo technikos, darbo rėžimo, darbo tempo ir kitomis prasmėmis.  
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7.1. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo algoritmas 

 1. Asmens atvykimas ir 

registracija 

Asmens dokumentai Kliento byla 

2. Profesijos/darbo vietos 

reikalavimų vertinimo 

suvestinės sudarymas 

Darbo vietos įvertinimo 

planas.  

Reikalavimų vertinimo 

suvestinė 

3. Asmens funkcinės būklės 

įvertinimas 

Kliento apžiūros lapas,  

Kliento užsiėmimų 

tvarkaraštis 

4. Asmens socialinė apklausa 

Kliento socialinės apklausos 

anketa/potencialo 

įvertinimoaplankas 

5. Įsidarbinimo galimybių 

įvertinimas 

Įdarbinimo sektoriaus 

kliento anketa/potencialo  

įvertinimo aplankas 

6. Logoterapinis įvertinimas  Logoterapinio įvertinimo 

lapas 

7. Psichologinis įvertinimas  

Gebėjimų vertinimo 

suvestinė; Psichologinio 

įvertinimo formos; Taikomų 

psichologinių testų 

vertinimo formos.  

8. Profesijos/darbo vietos 

reikalvimų vertinimo suvestinės 

sudarymas  

Darbo vietos įvertinimo 

planas. Reikalavimų 

vertinimo suvestinė 

9. Psichosocialinių profesinių 

gebėjimų įvertinimas  

Psichosocialinių profesinių 

savybių/gebėjimų vertinimo 

formos/gebėjimų vertinimo 

suvestinė 

10. Funkcinio pajėgumo 

įvertinimas  

Gebėjimų vertinimo 

suvestinė 

Kliento byla; 

Reikalavimų vertinimo 

suvestinė 

Kliento byla; 

Reikalavimų vertinimo 

suvestinė 

Ar profesija 

pasirinkta? 

TAIP 

NE 
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11. Ergoterapinis įvertinimas  

Ergoterapinio įvertinimo 

forma; vertinimo protokolai; 

specialistų komandos 

išvados apie kliento 

darbingumą 

12. Darbinės veiklos gebėjimų 

įvertinimas  

Specialistų komandos 

išvados apie kliento 

darbingumą 

13. Reikalavimų ir gebėjimų 

palyginimas  

Palyginimo suvestinė  

14. Komandinis aptarimas  

Specialistų komandos 

išvados apie kliento 

darbingumą  

15. Komandinis aptarimas su 

klientu ir jo artimaisiais  

Specialistų komandos 

išvados apie kliento 

darbingumą  

16. Pirminės Individualios 

profesinės reabilitacijos 

programos sudarymas 

Pirminė Individuali 

profesinės reabilitacijos 

programa  

Kliento byla; 

Reikalavimų vertinimo 

suvestinė 

Kliento byla; 

Reikalavimų vertinimo 

suvestinė 

Gebėjimų vertinimo 

suvestinė; Reikalavimų 

vertinimo suvestinė 

Kliento byla 

Kliento byla 

Kliento byla 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutrikusio intelekto asmenims metodika 

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

67 

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

7.2. Asmenų su intelekto sutrikimais 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 atvejo vadybininką. 

Paslaugą teikiantys specialistai: Atvejo vadybininkas. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 2 val.  

Paslaugos teikimo eiga: Asmenys su intelekto sutrikimais, atvykę į profesinės reabilitacijos 

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

koordinatorių, kuris supažindina klientą su profesinės reabilitacijos programos teikimo tvarka, 

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

reikiamus dokumentus, informuoja specialistų komandą apie asmens atvykimą, suderina su 

specialistais profesinių gebėjimų įvertinimo tvarkaraštį ir priskiria atvejo vadybininką, kuris 

organizuoja ir koordinuoja visą kliento profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo eigą. 

Atvykdamas į profesinės reabilitacijos programą asmuo siekia vieno iš šių tikslų: 

 Įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo įgūdžius (asmenys, turintys intelekto surikimų, 

dažniausiai siekia šio tikslo) 

arba 

 Atkurti dėl negalios prarastą profesinę kvalifikaciją ir/ar darbo įgūdžius pagal dirbtą ankstesnį 

darbą. 

Profesinės reabilitacijos programa pradedama Profesinių gebėjimų įvertinimu. Kliento 

gebėjimų vertinimas vykdomas teikiant algoritme nurodytas paslaugas, tačiau atsižvelgiant į 

kiekvieno asmens, kuriam ši paslauga yra teikiama, individualius poreikius, kai kurių sudėtinių 

dalių eiliškumas ir skaičius gali neatitikti algoritme nurodytos sekos. 

Dokumentacija: Sudaroma kliento byla pateikiant šiuos dokumentus:  

 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;  
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 Socialinio draudimo pažymėjimo kopija (jei 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.). 

 

2. Profesijos/darbo vietos reikalavimų vertinimo suvestinės sudarymas 

Tikslas: įvertinti asmens pasirinktos ar jį dominančios profesijos keliamus reikalavimus 

arba potencialios  darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Paslaugą teikiantys specialistai: FMR gydytojas (pagal poreikį), ergoterapeutas, 

kineziterapeutas, socialinis darbuotojas ar psichologas, profesijos mokytojas (pagal poreikį), 

atvejo/įdarbinimo vadybininkas. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 8 val.  

Paslaugos teikimo eiga: Jei asmuo atvyko įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo 

įgūdžius ir žino, kurios profesijos norėtų mokytis, specialistai, taikydami standartizuotus ir kitus 

metodus, vertina pasirinktos ar dominančios profesijos keliamus reikalavimus ir dokumentuoja juos 

reikalavimų vertinimo suvestinėje. Jei asmeniui yra numatoma potenciali darbo vieta,darbo vietos 

reikalavimų įvertinimui specialistų komanda vyksta į potencialią darbo vietą surenka visą reikalingą 

informaciją apie įmonę, darbo vietą, darbinę veiklą ir profesiją, įvertina darbo vietos ir profesijos 

keliamus reikalavimus ir dokumentuoja juos reikalavimų vertinimo suvestinėje. Įvertinant ir 

dokumentuojant darbo vietos/profesijos keliamus reikalavimus psichosocialinėms profesinėms 

savybėms tikslinga taikyti labiau diferencijuotą skalę žemų įverčių srityje (pvz.: MELBA SL) (žr. 7 

lentelę). 

Pildoma dokumentacija: Darbo vietos įvertinimo planas (27 priedas), Reikalavimų 

vertinimo suvestinė (15 priedas). 

Taikomi metodai: Pokalbis/interviu; stebėjimas darbo vietoje; rašytinių dokumentų analizė 

(žr.7.1 skyrių).  

 

3. Asmens funkcinės būklės įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmens funkcinę būklę. 

Paslaugą teikiantys specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ar kitas 

gydytojas. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 1 val.  
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Paslaugos teikimo eiga: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas įvertina asmens 

funkcinę būklę ir užpildo „Kliento apžiūros lapą”. Remdamasis medicininiais kriterijais, parengia 

išvadas apie asmens funkcinę būklę, jo galimybes bei apribojimus mokytis pasirinktos profesijos 

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

galimybių ir apribojimų taip pat ir profesinės reabilitacijos metu, dėl tolimesnių specialistų veiksmų 

profesinių genėjimų įvertinimo ir atkūrimo etapuose ir kt. 

Atlikus asmens funkcinės būklės įvertinimą, asmeniui yra sudaroma profesinių gebėjimų 

įvertinimo paslaugų teikimo tvarkaraštis, kuriame kiekvienas specialistas pažymi paslaugos 

suteikimo datą ir laiką. 

Pildoma dokumentacija: Kliento apžiūros lapas (24 priedas), Specialistų komandos 

išvados apie kliento darbingumą (20 priedas), kliento užsiėmimų tvarkaraštis (29 priedas). 

Taikomi metodai: Asmens apžiūra; interviu; stebėjimas; rašytinių dokumentų analizė. 

 

4. Asmens socialinė apklausa  

Tikslas: surinkti informaciją ir įvertinti kliento socialinę situaciją.  

Paslaugą teikiantys specialistai: socialinis darbuotojas. 

Trukmė: 1 -2 val.  

Eiga: socialinis darbuotojas pokalbio su klientu ir jo artimaisiais metu surenka informaciją 

apie asmens socialinę situaciją ir užpildo „Kliento socialinės apklausos anketą“ arba „Asmenybės 

potencialo įvertinimo aplanką“, kuriuose pateikiami pagrindiniai asmens duomenys, susiję su jo 

socialine aplinka. Asmens socialinė apklausa gali susidaryti iš dviejų dalių, pirmiausia pokalbis su 

pačiu asmeniu, paskui su jo artimaisiais, arba kartu su asmeniu ir jo artimaisiais. 

Apklausos metu surinkta informacija aptariama specialistų komandinio aptarimo metu ir 

pasitarnauja kaip papildomas informacijos šaltinis vertinant asmens profesinius gebėjimus. 

Pokalbio su asmeniu ir jo artimaisiais metu yra stebima, kaip asmuo, turintis intelekto 

negalią, bendrauja, ar sugeba sukaupti dėmesį, kaip sugeba palaikyti pokalbį, ar asmuo yra 

savarankiškas, pasitiki savo jėgomis, stebimas elgesys nepažįstamoje aplinkoje, taip pat stebimas 

asmens ir jo artimųjų santykis (ar artimieji leidžia pačiam asmeniui atsakyti į klausimus, ar skatina 

asmens savarankiškumą ir pan.). 

Dokumentacija: Asmenybės potencialo įvertinimo aplankas, II dalis (23 priedas), 

Specialisto paslaugų teikimo programa, Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (20 

priedas). 

Taikomi metodai:  

1. Pokalbis 
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2. Apklausa; 

3. Stebėjimas; 

4. Rašytinių dokumentų analizė. 

 

5. Įsidarbinimo galimybių įvertinimas 

Tikslas: surinkti informaciją ir įvertinti kliento įdidarbinimo galimybes.  

Paslaugą teikiantys specialistai: įdarbinimo vadybininkas. 

Trukmė: 2 val. 

Eiga: įdarbinimo vadybininkas pokalbio su klientu ir jo artimaisiais metu užpildo 

„Įdarbinimo anketą“ arba „Asmenybės potencialo įvertinimo aplanką“, kuriuose pateikiami 

pagrindiniai kliento duomenys apie jo 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 ir 

pasitarnauja kaip papildomas informacijos šaltinis vertinant asmens profesinius gebėjimus. 

Dokumentacija: Asmenybės potencialo įvertinimo aplankas, I dalis (23 priedas), 

Specialisto paslaugų teikimo programa, Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (20 

priedas). 

Taikomi metodai:  

1. Pokalbis 

2. Apklausa; 

3. Stebėjimas; 

4. Rašytinių dokumentų analizė. 

 

6. Logoterapinis įvertinimas 

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

sutrikimus bei skaitymo, rašymo, skaičiavimo įgūdžius. 

Paslaugą teikiantys specialistai: logoterapeutas.  

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 1 – 2 val.  

Paslaugos teikimo eiga: logoterapeutas vertina asmens kalbos ir komunikacijos gebėjimus, 

pažinimo funkcijas, rašymo, skaitymo, skaičiavimo gebėjimus, reikalingus pasirinktai/dominančiai 

profesinei kvalifikacijai įgyti ir/ ar tinkamai atlikti būsimą darbą bei parengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl asmens kalbos ir komunikacijos bei specifinių pažinimo funkcijų lavinimo 
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(atkūrimo) logoterapinio poveikio priemonėmis. Logoterapeutas įvertinime taiko testus, 

standartizuotas ir adaptuotas užduotis, pokalbio, stebėjimo ir kitus metodus. 

Sutrikusio intelekto asmenų kalba dažnai yra nepilnavertė. Dėl intelekto sutrikimo nukenčia 

visos kalbos funkcijos: kalbos suvokimas, supratimas, rišlioji kalba (žodynas, sakiniai, kalbos 

turinys) bei sensomotorinis lygmuo, stebimi dažnesni tarimo trūkumai. Stebimi dideli skaitymo bei 

rašymo trūkumai.  

Esant lengvam intelekto sutrikimui kalba atlieka savo pagrindines funkcijas, nors ir 

nepilnavertiškai. Šių asmenų silpnesnė motyvacija, kartais jie nerodo didesnio poreikio bendrauti, o 

kartais noras bendrauti būna pernelyg stipriai išreikštas. Tačiau esant ir nedideliam intelekto 

sutrikimui, šie asmenys blogiau vykdo instrukcijas, nurodymus, stebimi mokymosi sunkumai.  

Esant vidutiniam ir žymiam intelekto sutrikimui visos kalbos funkcijos yra daug daugiau 

pažeistos. 

Vertinant sutrikusio intelekto asmenų kalbą, reikia skirti daugiau laiko, dėl lėtesnio 

mąstymo būdo, taip pat vertinant reikia taikyti daugiau vaizdinių priemonių. Kalbines užduotis 

tikslingiau būtų sieti su asmnens interesais, polinkiais bei emociniu lygmeniu, naudojant 

paskatinimus, kurie didintų motyvaciją ir didesnį sėkmės pajutimą.  

Pildoma dokumentacija: Gebėjimų vertinimo suvestinė (16 priedas), taikomo vertinimo 

formos (25 priedas), Specialisto paslaugų teikimo programa, Specialistų komandos išvados apie 

kliento darbingumą (20 priedas). 

Taikomi metodai: 

 Pokalbis 

 Stebėjimas 

 Kalbos vertinimo kortelės Nr1, Nr.2
60

 (25 priedas). 

 

7. Psichologinis įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmens kognityvinius gebėjimus, psichoemocinę būklę, išsiaiškinti 

galimus elgesio ir emocijų sutrikimus.  

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 1 – 3 val. (iki 9 val., kai įtraukiamas intelekto 

įvertinimas ir reikia nustatyti elgesio ir emocijų sutrikimus)  

Paslaugos teikimo eiga: psichologinio vertinimo metu, atsižvelgiant į individualius 

kiekvieno kliento poreikius, sveikatos būklę, gydytojo rekomendacijas,  vertinami asmens 

                                                 
60

 www.smm.lt 
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suvokimo, išmokimo/atminties (trumpalaikė, ilgalaikė, asociacinė atmintis, įsiminimo procesas) 

gebėjimai, mąstymo gebėjimai, dėmesio koncentracija bei kiti asmens kognityviniai gebėjimai, yra 

vertinama kliento psichoemocinė būklė, remiantis stebėjimo, klausimynų duomenimis. Jei nėra 

informacijos apie asmens intelekto gebėjimus, intelekto struktūrą, psichologas vertina asmens 

intelektinius gebėjimus: bendrojo, verbalinio ir konstrukcinio (neverbalinio) intelekto gebėjimus 

(WASI ir WAIS – III metodikos). Nustatomi elgesio ir emocijų sutrikimų požymiai, taikant 

stebėjimo, pokalbio, klausimynų (skalių), artimųjų apklausos metodus. Remiantis 

psichodiagnostinių tyrimų duomenimis, pokalbio ir stebėjimo informacija yra formuluojamos 

išvados bei rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su asmens psichoemocinės būklės 

gerinimu bei kognityvinių gebėjimų atkūrimu bei lavinimu.  

Pildoma dokumentacija: Gebėjimų vertinimo suvestinė (16 priedas), taikomų 

psichologinių testų vertinimo formos, Psichologo konsultacijų lapas (26 priedas)/psichologo 

paslaugų teikimo programa, Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (20 priedas). 

Taikomi metodai: Kognityvinių gebėjimų vertinimo testai, WASI – metodika; WAIS – III 

metodika; interviu, stebėjimas, klausimynai/skalės emocinės būklės įvertinimui. 

 

8. Profesijos/darbo vietos reikalvimų vertinimo suvestinės sudarymas 

Tikslas: Žiūrėti 2 punktą.  

 

9. Psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus. 

Paslaugą teikiantys specialistai: FMR gydytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, 

neįgaliųjų reabilitologas, ergoterapeutai ir kiti specialistai. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 5 val. 

Paslaugos teikimo eiga: specialistai, taikydami profesinių gebėjimų įvertinimo 

standartizuotus ir kitus metodus bei remdamiesi pasirinktos/ų profesijos/ų/darbo vietos keliamais 

reikalavimais ir individualiais asmens poreikiais, įvertina asmens psichosocialinius profesinius 

gebėjimus.  
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9 lentelė. Psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimas 

Psichosocialinių profesinių 

gebėjimų grupės 

 

Gebėjimai 

Vertinimo metodai Bendrojo pobūdžio 

rekomendacijos 

Specialiosios rekomendacijos: 

 

Baziniai (komunikavimo) 

gebėjimai/žinių taikymas 

(bendrieji ir specifiniai) 

Skaitymas 

 

 

Rašymas  

 

 

Skaičiavimas 

 

 

 

Kalbėjimas 

 

 

Laikrodžio (kalendoriaus) 

pažinimas ir orientacija laike. 

 

 

 

Penkių lygių skaitymo 

užduotys (priedas Nr. 1) 

 

Trijų lygių rašymo 

užduotys (priedas Nr.2) 

 

Penkių lygių 

skaičiavimo užduotys 

(priedas Nr. 3) 

 

Pokalbis, logoterapinis 

vertinimas 

 

Trijų lygių laikrodžio 

pažinimo užduotys 

(praktinis patikrinimas) 

 

 

1. Vertinimą pateikti kaip 

veiklą, o ne kaip tyrimą.  

2. Neakcentuoti vertinimo, o 

pasidžiaugti pasiekimais.  

3. Kiek įmanoma, 

individualizuoti procesą.  

4. Pradėti nuo lengviausios 

užduoties.  

 

1. Vertinant skaitymo  

gebėjimus, paaiškėjus kad asmuo 

nemoka skaityti, išsiaiškinti ar jam kas 

skaito laikraštį, knygą, kaip išsiverčia 

nemokėdamas skaityti gyvenimiškose 

situacijose. Išsiaiškinti teksto 

(instrukcijų) suvokimo lygį. Tai 

aprašyti ataskaitoje. 

2. Paaiškėjus kad asmuo nemoka 

rašyti, išsiaiškinti kaip tai 

kompensuojama gyvenimiškose 

situacijose taip pat parašyti ataskaitoje. 

3. Jeigu asmuo nemoka 

skaičiuoti, išsiaiškinti kaip tai 

kompensuojama gyvenimiškose 

situacijose ir aprašyti ataskaitoje. 

4. Jeigu asmuo nepažįsta  

laikrodžio, išsiaiškinti ar moka 

naudotis kompensavimo mechanizmais 

(pvz., paklausti kiek yra valandų ir 

suvokti atsakymą). Aprašyti 

ataskaitoje.  

Gyvenimiškieji gebėjimai 

(bendrieji ir specifiniai) 

Gebėjimas atvykti į darbo 

vietą/parvykti iš darbo vietos  

 

Savipriežiūra 

 

Komunikabilumas 

Savikontrolė 

 

Punktualumas 

 

Pokalbis,  

stebėjimas 

 

Stebėjimas 

 

Stebėjimas 

 

 

Stebėjimas 

1. Vertinimą pateikti kaip  

veiklą, o ne kaip tyrimą.  

2. Neakcentuoti vertinimo,  

o pasidžiaugti pasiekimais.  

3. Procesą individualizuoti. 

4. Iškilus neaiškumams, 

situaciją tikslinti ją aptariant su 

asmens artimaisiais.  

 

1. Įvertinus asmens galimybes, 

aptarus su artimaisiais ir gavus jų 

leidimą, galima organizuoti 

savarankišką asmens atvykimą 

(pokalbį keičiant stebėjimu). 

2. Vertinant  savipriežiūros 

įgūdžiusstebėti kaitą (pvz., kaip 

tvarkingai apsirengęs– pirma ir antra 

savaitė). Pokytį fiksuoti ataskaitoje.  

3. Analogiški pastebėjimai 

vertinant komunikabilumą 

punktualumą, savikontrolę.  

Kognityviniai gebėjimai Susikaupimas, Atidumas Dėmesio lygį įvertinanti 1. Vertinimą pateikti kaip  1. Esminių gebėjimų vertinimą 
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(bendrieji)  

Darbo planavimas 

 

Suvokimas 

 

 

Išmokimas/ atmintis Mąstymas 

(abstraktus mąstymas) 

 

Problemų sprendimas 

Prisitaikymas 

 

užduotis (priedas Nr. 4) 

Stebėjimas 

 

Stebėjimas (pvz.; 

instrukcijų suvokimas)  

 

Psichologiniai testai 

 

 

Stebėjimas, bandomoji 

situacija 

veiklą, o ne kaip tyrimą.  

2. Neakcentuoti vertinimo,  

o pasidžiaugti pasiekimais.  

3. Kiek įmanoma, procesą  

individualizuoti.  

 

sieti su profesinių gebėjimų 

vertinimu ir rezultatus 

apibendrinti proceso 

pabaigoje. 

2. Nespėjant užduočių atlikti 

skirtu laiku, susikaupimas 

nustatymą galima pateikti kaip 

namų užduotį (suderinus su 

artimaisiais).  

3. Įvertinant atsakingumą, 

savarankiškumą bei darbą 

komandoje galima neatlikinėti 

bandomųjų situacijų, o remtis 

stebėjimais natūralioje 

veikloje (tiek profesinėje, tiek 

gyvenimiškoje).  

Savybės, susijusios su darbo 

atlikimo pobūdžiu 

(bendrosios ir specifinės) 

Atsakingumas 

Savarankiškumas 

Ištvermingumas 

Nesėkmių toleravimas 

Savikontrolė 

Tvarkingumas 

Punktualumas 

Kruopštumas 

Drausmės laikymasis, 

Instrukcijų laikymasis 

Sprendimų priėmimas 

Savisauga 

Stebėjimas 

Bandomoji situacija
61

  

 

 

 

 

 

1. Vertinimą pateikti kaip  

veiklą, o ne kaip tyrimą.  

2. Neakcentuoti vertinimo,  

o pasidžiaugti pasiekimais.  

3. Kiek įmanoma, procesą  

individualizuoti.  

4. Iškilus neaiškumams, 

situaciją tikslinti ją aptariant su 

asmens artimaisiais.  

 

 

1. Savybių, susijusių su darbo 

atlikimo pobūdžiu, vertinimą sieti su 

profesinių gebėjimų vertinimu ir 

rezultatus apibendrinti proceso 

pabaigoje. 

2. Įvertinant atsakingumą, 

savarankiškumą galima neatlikinėti 

bandomųjų situacijų, o remtis 

stebėjimais natūralioje veikloje (tiek 

profesinėje, tiek gyvenimiškoje). 

3. Vertinant instrukcijų 

laikymąsi, bei sprendimų priėmimą, 

kaip alternatyva galima remtis realių 

situacijų stebėjimu. 

4. Vertinant tvarkingumą darbo 

vietoje,  trūkstant stebėjimo duomenų, 

galima pasinaudoti bandomosios 

situacijos metodu.   
Socialinės savybės 

(bendrosios ir specifinės) 

Darbas komandoje 

 

Įgyvendinimas 

Bandomoji situacija, 

stebėjimas 

 

1. Vertinimą pateikti kaip  

veiklą, o ne kaip tyrimą.  

2. Neakcentuoti vertinimo,  

1. Įvertinant darbą komandoje 

galima neatlikinėti bandomųjų 

situacijų, o remtis stebėjimais 

                                                 
61

 Tam tikrų užduočių pateikimas ir stebėjimas – eksperimentas. 
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Sugebėjimas vadovauti 

Komunikabilumas 

Kritinis vertinimas 

Kritikos priėmimas 

Bendravimo normų laikymasis 

 

 

 

Stebėjimas 

o pasidžiaugti pasiekimais.  

3. Kiek įmanoma, procesą  

individualizuoti. 

4. Iškilus neaiškumams, 

situaciją tikslinti ją aptariant su 

asmens artimaisiais.  

  

 

natūralioje veikloje (tiek profesinėje, 

tiek gyvenimiškoje).  

Psichomotorinės savybės 
(bendrosios) 

Paskata 

 

Reakcijos greitis 

 

Smulkioji motorika 

 

 

Stebėjimas 

 

Standartizuota užduotis 

  

Testai, stebėjimas 

(ergoterapinis/kinezitera

pinis vertinimas)  

1. Vertinimą pateikti kaip  

veiklą, o ne kaip tyrimą.  

2. Neakcentuoti vertinimo,  

o pasidžiaugti pasiekimais.  

3. Kiek įmanoma, procesą  

individualizuoti.  

 

1. Galima remtis realių situacijų 

stebėjimu. 

2. Vertinant paskatą, trūkstant 

stebėjimo duomenų, galima 

pasinaudoti bandomosios situacijos 

metodu.  

Įsidarbinimo gebėjimai 

(specifiniai) 

Būsimos  darbo vietos 

įsivaizdavimas 

 

Darbo santykių suvokimas 

Darbo užmokesčio suvokimas 

Darbo paieškos įgūdžiai 

Gebėjimas bendrauti su 

darbdaviu 

Pokalbis, priešinių 

metodas 

 

 

Pokalbis  

 

 

 

 

1. Vertinimą pateikti kaip  

veiklą, o ne kaip tyrimą.  

2. Procesą individualizuoti 

1. Klausimus susijusius su  

įsidarbinimo gebėjimų vertinimu 

rekomenduojama pateikti kelis kartus 

(pvz., proceso pradžioje ir pabaigoje). 

Fiksuoti pokyčius ir juos įvertinti. 

2. Vertinant darbo paieškos  

proceso suvokimą, galima pasinaudoti 

informacinėmis technologijomis, kaip 

vaizdine medžiaga.  

Darbinės veiklos gebėjimai 

(specifiniai) 

Uždavinių atlikimo kokybė 

 

 

Paprastos užduoties ėmimasis 

 

 

Darbo tempas 

Praktinės užduotys, 

standartizuotos užduotys 

 

Stebėjimas, bandomoji 

situacija 

 

Praktinės užduotys ir 

stebėjimas, 

standartizuotos užduotys 

Vertinimo metu klientą 

paskatinti stengtis. 

1. Darbinės veiklos gebėjimų 

vertinimui tikslinga taikyti praktines 

darbines užduotis. 

2. Užduočių atlikimo kokybės ir 

darbo tempo vertinimui tikslinga 

taikyti standartizuotas užduotis. 
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Psichosocialinių profesiniai gebėjimų vertinimas vyksta taikant standartizuotus metodus ir 

pokalbio, stebėjimo, dėmesio lygio įvertinimo bei kitus metodus. Vertinami profesiniai gebėjimai, 

apimantys (1) kognityvines savybes, (2) socialines savybes, (3) su darbo atlikimo pobūdžiu 

susijusias savybes, (4) psichomotorines savybes, (5) kultūros išraiškos/bendravimo priemones. 

Specialistui vertinant psichosocialines profesines savybes būtina atsižvelgti į 10 lentelėje 

pateikiamus reikalavimus metodams, siekiant užtikrinti įvertinimo rezultatų kokybę. 

10 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 

savybės 

Būtini* Papildoma 

informacija 

Pageidautinas Papildoma 

informacija 
Pageidautinos 

Kultūros 

išraiškos/ 

bendravimo 

priemonės  

Būtini arba 

įrodymais 

pagrįstas 

metodų 

derinys: 

praktinės 

užduotys, 

stebėjimas ir 

pokalbis. 

Papildoma 

informacija 

Būtinas, jei 

netaikomi 

standartizuoti 

metodai. 

Būtinas, jei 

netaikomi 

standartizuoti 

metodai. 

Būtinos, jei 

netaikomi 

standartizuoti 

metodai. 

* Reakcijos greičio savybės įvertinimui būtina taikyti standartizuotą metodą. 
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Specialistai, vertinantys psichosocialinius profesiniai gebėjimus, privalo atitikti 

kvalifikacinius reikalavimus, laikytis profesinės etikos principų. 

Asmens psichosocialinių profesiniai gebėjimų vertinimą, priklausomai nuo individualių 

vertinamo asmens poreikių, profesijos/darbo vietos keliamų reikalavimų, atlieka specialistas/-ai 

pagal savo kvalifikaciją.  

Specialistai, įvertinę asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus standartizuotais ar 

kitais profesinių gebėjimų įvertinimo metodais, nustato kiekvieno gebėjimo/savybės pasireiškimo 

laipsnį ir dokumentuoja gebėjimų profilyje.  

Atliekant psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimą asmenims su intelekto sutrikimu 

turi būti pateikiami lengvesni užduočių variantai, paprasčiau pateikiamos užduočių atlikimo 

instrukcijos. Įvertinant ir dokumentuojant žemų ir labai žemų gebėjimų pasireiškimo laipsnį 

tikslinga taikyti labiau diferencijuotą skalę žemų įverčių srityje (pvz.: MELBA SL) (žr. 8 lentelę). 

Remdamiesi asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, 

parengiamos išvadas apie asmens darbingumą  bei rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų, 

susijusių su asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų/savybių atkūrimu bei lavinimu. 

Pildoma dokumentacija: Psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo formos, 

profesinių gebėjimų vertinimo suvestinė (16 priedas), Specialistų komandos išvados apie kliento 

darbingumą (20 priedas). 

Metodai (žr. 7.3 skyrių) 

 

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

Tikslas: įvertinti asmens funkcinį pajėgumą (fizines savybes, reikalingas darbui). 

Paslaugą teikiantys specialistai: FMR gydytojas, ergoterapeutai, kineziterapeutai, 

neįgaliųjų reabilitologas.  

Bendra paslaugos teikimo trukmė: iki 5 val. 

Paslaugos teikimo eiga: specialistai, taikydami standartizuotus ar kitus funkcinio pajėgumo 

vertinimo metodus  bei remdamiesi pasirinktos/ų profesijos/ų darbo vietos keliamais reikalavimais 

ir individualiais asmens poreikiais, įvertina asmens funkcinį pajėgumą (fizines savybes, reikalingas 

darbui). Jie nustato kiekvieno funkcinio gebėjimo/savybės pasireiškimo laipsnį ir dokumentuoja jį 

gebėjimų vertinimo suvestinėje. 

Asmenų su intelekto sutrikimais funkcinio pajėgumo vertinimui naudojamos standartizuotos 

skalės ir testai (11 lentelė): 

 

11 lentelė. Funkcinio pajėgumo/fizinių savybių vertinimas 
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Vertinama sritis Vertinimo metodai Specialistai 

Asmens funkcinė būklė Rašytinė informacija: išrašai iš 

asmens medicinos dokumentų, 

socialinė anamnezė, pokalbio 

su klientu metu surinkta 

informacija apie klientą, 

stebėjimas 

Fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojas 

Galūnių raumenų tonusas Modifikuotas Ashworth testas 

(5 priedas) 

Fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojas, 

kineziterapeutas 

Raumenų funkcija (apatinių ir 

viršutinių raumenų funkcija) 

Lovett testas (6 priedas)  Kineziterapeutas 

Judesių koordinacija „Pirštas prie piršto“ ir „Kelis – 

kulnas“ testai (7 priedas)  

Kineziterapeutas 

Ėjimo funkcija Stebėjimas (10 priedas)  Kineziterapeutas 

Pusiausvyra Fullerton pusiausvyros testas 

(Rose and Lucchese, 2003) 

(22 priedas) ( 

Kineziterapeutas 

Pažintinės funkcijos (gebėjimas 

suprasti žodinę ir vaizdinę 

informaciją, reikšti mintis 

žodžiu ir raštu, bendrauti, 

spręsti problemas, atsiminti) 

Natūralistinis stebėjimas realių 

profesinių veiklų metu 

Profesinio rengimo patirties 

turintis profesinės reabilitacijos 

specialistas 

 

Išryškėjus problemoms/neaiškumams/kilus klausimams rekomenduojama papildoma 

gydytojo ir psichologo konsultacija. 

Kadangi funkcinio pajėgumo įvertinimas atliekamas realiomis arba imitacinėmis profesinės 

veiklos sąlygomis, reikalinga visa įranga numatyta išvardintų krypčių profesinio rengimo 

programose.  

Remdamiesi funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo rezultatais, 

specialistai parengia išvadas apie asmens darbingumą bei rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, 

susijusių su asmens funkcinio pajėgumo atkūrimu bei lavinimu. 

Pildoma dokumentacija:  

Gebėjimų vertinimo suvestinė (13 priedas), Specialistų komandos išvados apie kliento 

darbingumą (20 priedas), Kineziterapeuto paslaugų teikimo programa. 

 

11. Ergoterapinis įvertinimas  



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutrikusio intelekto asmenims metodika 

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

 

79 

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

Tikslas: atlikti asmens kasdieninių poreikų tenkinimo, kasdieninės veiklos, gebėjimo 

orientuotis aplinkoje vertinimą, siekiant nustatyti aplinkos pritaikymo ir kasdieninių gebėjimų 

darbinėje aplinkoje lavinimo poreikį. 

Paslaugą teikiantys specialistai: ergoterapeutas. 

Trukmė: 2-4 val.  

Eiga: specialistas, taikydamas testus, stebėjimą, atlieka savarankiškumo įgūdžių, reikalingų 

pasirinktai profesinei veiklai atlikti, įvertinimą; pagal poreikį atlieka kasdieninių poreikių 

tenkinimo, kasdieninės veiklos vertinimą. Remiantis įvertinimo rezultatais, parengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su asmens savarankiškumo atkūrimu ir lavinimu, 

fizinių gebėjimų/savybių atkūrimu ir lavinimu darbo imitavimo ir ergoterapijos priemonėmis. 

Asmenims su intelekto sutrikimu ypatingai svarbu įvertinti gebėjimą orientuotis patalpoje (surasti 

reikalingą kabinetą, tualetą ir pan.), atlikti užduotis, susijusias su gebėjimu skaityti, atsiminti, 

išskirti reikalingą daiktą iš kelių panašių. Atliekamas kasdieninių poreikių vertinimas (pvz.: RAP 

testu (30 priedas)). Orientacija aplinkoje nustatoma stebėjimo būdu, klientui/klientei duodant 

specifinę užduotį, pvz. nueti į kabinetą, esantį kitame aukšte ir paprašyti žalio aplanko. Jei užduotis 

yra akivaizdžiai per lengva, ją galima sunkinti didinant aplinkybių skaičių arba mažinant 

konkretumą ir kokybiškai įvertinti, ar užduotis atlikta teisingai. Jei užduotis yra per sunki, būtina 

nurodyti priežastis, pvz. jei asmuo neranda kabineto, reikia nurodyti, ar jis nepažįsta skaičių, ar 

tiesiog pamiršo, ar kt. Vėliau bus remiantis šiomis vertinimo išvadomis bus galima pateikti 

atitinkamas rekomendacijas pritaikymui ir/arba lavinimui (pvz. jį mokyti skaičių arba skaičius 

rekomenduoti pakeisti paveikslėliais (spalvotomis geometrinėmis figūromis ir pan.) arba tiesiog 

nurodyti aplinkybes, į kurias turėtų atkreipti kartu dirbantys asmenys arba profesijos mokytojai. 

Pildoma dokumentacija: Ergoterapijos paslaugų teikimo programa; taikomų testų formos; 

Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (20 priedas). 

Taikomi metodai: 

1. Ergoterapinio vertinimo testai (8, 9, 19 priedai); 

2. Stebėjimas praktinės užduoties metu; 

3. Apklausa. 

 

12. Darbinės veiklos (praktinių 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. 
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Trukmė: 10- val. 

Eiga: įvertinus asmens psichosocialinius bei fizinius profesinius gebėjimus, asmuo pagal jo 

pasirinktą profesiją/darbą nukreipiamas į mokymo klasę/dirbtuves, kur yra vertinami asmens 

praktiniai darbiniai/profesiniai gebėjimai ir įgūdžiai pasirinktoje profesinėje srityje, pvz.: turimos 

žinios, praktinė patirtis, galimybė naudotis darbo instrumentais ir priemonėmis, galimybė atlikti 

darbines operacijas ir pan. Kartu stebima, kaip ir kokiu laipsniu pasireiškia pasirinktai profesinei 

veiklai svarbios psichosocialinės bei fizinės savybės, pvz.: kruopštumas juvelyro ar siuvėjo darbe, 

fizinė ištvermė medžio dirbtuvėse.  

Vertinant darbinės veiklos gebėjimus, naudojamasi šiais trimis žingsniais: 

1) Asmens psichologinis parengimas;  

2) Demonstravimas (nuosekliai, atskiromis fazėmis rodoma darbo eiga, atkreipiant dėmesį į 

svarbiausius dalykus);  

3) Praktinis proceso išbandymas (asmuo savarankiškai atlieka veiksmus, keliami klausimai, 

aiškinamasi).  

Pagal šių žingsnių sėkmę vertinamos asmens profesinės galimybės (šiame kontekste 

atliekamas funkcinio pajėgumo, bei kitų savybių būtinų darbui įvertinimas). 

Profesinio vertinimo kryptis apsprendžia profesinės reabilitacijos centre siūlomos profesinės 

reabilitacijos programos (idealu remtis  visuose profesinės reabilitacijos institucijose siūlomomis 

profesinės reabilitacijos programomis, tinkamomis intelekto sutrikimą turintiems asmenims).  

Šioje metodikoje pasirinktos penkios profesinės kryptys: kapų tvarkymo; individualaus  

gyvenamojo namo aplinkos tvarkymo; patalpų valymo ir tvarkymo; želdynų prižiūrėtojo; virėjo 

padėjėjo. Tačiau galima pasirinkti ir kitas profesines kryptis, prieinamas asmenims, turintiems, 

vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą. Tokiu atveju reikia parengti praktines užduotis 

pagal pasirinktą darbinę veiklą/profesiją.  

Tikrinant darbinės veiklos gebėjimus rekomenduojama naudotis 12 lentelėje pateiktomis 

užduotimis. Užduotis galima keisti atsižvelgiant į realias galimybes, bei praktinį situacijos poreikį. 

Išsamesnė informacija pateikiama 12 lentelėje: 

 

 12 lentelė. Darbinės veiklos  gebėjimų vertinimo užduotys 

Darbinės veiklos/ų gebėjimų vertinimo 

kryptis 

Praktinės užduotys (dviem dienoms, po 4 valandas) 

Kapų tvarkymo 

 

1. Susipažinimas su pagrindiniais darbo įrankiais ir  

gebėjimas jais naudotis pagal pedagogo parinktą užduotį. 

2. Gėlių sodinimas.  

Individualaus gyvenamojo namo 

aplinkos tvarkymo 

 

1. Susipažinimas su darbo įrankiais ir gebėjimas jais  

naudotis pagal pedagogo parinktą užduotį.  

2. Piktžolių ravėjimas. 
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3. Laistymas. 

Patalpų valymo ir tvarkymo 

 

1. Susipažinimas su pagrindiniais darbo įrankiais ir  

gebėjimas jais naudotis pagal pedagogo parinktą užduotį.  

2. Vonios (kriauklių) valymas.  

3. Dulkių šluostymas. 

Virėjo padėjėjo 

 

1. Susipažinimas su pagrindiniais darbo įrankiais ir  

gebėjimas jais naudotis pagal pedagogo parinktą užduotį.  

2. Sriubos virimas. 

3. Gebėjimas vykdyti instrukciją. 

Želdynų prižiūrėtojo 

 

1. Susipažinimas su pagrindiniais darbo įrankiais ir  

gebėjimas jais naudotis pagal pedagogo parinktą užduotį. 

2. Žemės gėlynui parengimas.  

 

Specialistai parengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su asmens 

praktinių profesinių gebėjimų/savybių atkūrimu bei lavinimu. 

Dokumentacija: Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (20 priedas). 

Taikomi metodai:  

1. Praktinės užduotys. 

2. Standartizuoti metodai 

3. Funkcinio pajėgumo įvertinimo įranga; 

4.  Ergonominė įranga. 

 

13. Reikalavimų ir gebėjimų palyginimas 

Tikslas: sudaryti profesijos/darbo vietos reikalavimų ir asmens profesinių gebėjimų 

Palyginimo suvestinę. 

Paslaugą teikiantys specialistai: FMR gydytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, 

socialinis darbuotojas, psichologas. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 2 val. 

Paslaugos teikimo eiga: specialistų komanda, atlikusi profesijos/darbo vietos reikalavimų ir 

asmens profesinių gebėjimų įvertinimą, palygina reikalavimus su asmens gebėjimais ir sudaro 

Palyginimo suvestinę. Palyginimo suvestinės sudarymo tikslas – išsiaiškinti kliento sugebėjimų ir 

konkrečios darbo vietos/profesijos reikalavimų atitikimo laipsnį. Esant neatitikimams – ugdomos 

naujos ar atkuriamos bei lavinamos sutrikusios kliento funkcijos. Palyginimo suvestinė įsegama į 

kliento bylą. 

Pildoma dokumentacija: Palyginimo suvestinė (17 priedas).  

 

14. Komandinis aptarimas 
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Tikslas: parengti išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, sudaryti Individualią 

profesinės reabilitacijos programą. 

Paslaugą teikiantys specialistai: FMR gydytojas, ergoterapeutai, kineziterapeutai, 

neįgaliųjų reabilitologai, socialiniai darbuotojai, psichologai, logoterapeutas (pagal poreikį), 

profesijos mokytojai, atvejo/įdarbinimo vadybininkai. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 2 val.  

Paslaugos teikimo eiga: komandinio aptarimo metu yra parengiamos išvados ir 

rekomendacijos dėl asmens darbingumo bei tolimesnių veiksmų atkuriant profesinius gebėjimus 

(savybes). Specialistai numato tolimesnės profesinės reabilitacijos paslaugas ir suplanuoja 

preliminarią  Individualą profesinės reabilitacijos programą. 

Pildoma dokumentacija: Specialistų komandos išvados apie kliento darbingumą (20 

priedas).  

 

15. Komandinis aptarimas su klientu ir jo artimaisiais 

Tikslas: supažindinti klientą ir jo artimuosius su vertinimo rezultatais, išvadomis ir 

rekomendacijomis. 

Specialistai: atvejo vadybininkas ir pagal poreikį kiti specialistai.  

Eiga: aptarimo metu klientas ir jo artimieji tinkamais būdais yra supažindinami su vertinimo 

rezultatais bei išvadomis, išklausomi kliento, artimųjų atsiliepimai bei pageidavimai, kartu su jais 

priimami sprendimai dėl Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymo. Pastaba: 

Pageidautina, kad aptarime dalyvautų kliento artimieji, ypač vidutinio ir žymaus intelekto sutrikimų 

atvejais. 

 

16. Pirminės Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymas: 

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

klientą ir jo artimuosius pasirašytinai. 

Paslaugą teikiantys specialistai: Visi profesinių gebėjimų vertinimo paslaugas teikiantys 

specialistai (FMR gydytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, įdarbinimo vadybininkas, socialinis 

darbuotojas, psichologas, atvejo vadybininkas, profesijos mokytojas).  

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 2 val.  

Paslaugos teikimo eiga: Individuali profesinės reabilitacijos programa yra parengiama 

remiantis asmens profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais, komandinio aptarimo išvadomis ir 

individualiais asmens poreikiais. Programoje yra numatomos kiekvienos paslaugos sudėtinės dalys 
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bei paslaugų teikimo trukmė. Klientas ir jo artimieji pasirašytinai supažindinami su parengta 

Individualia profesinės reabilitacijos programa. 

Esant poreikiui, Individuali profesinės reabilitacijos programa gali būti koreguojama, prieš 

tai suderinus su asmeniu ir jo artimaisiais bei darbo birža. 

Pildoma dokumentacija: pirminė Individuali profesinės reabilitacijos programa (28 

priedas).  
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8. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugą teikiantys specialistai 

Įstaigos personalo struktūra turi būti tokia, kad užtikrintų profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimą bei dalyvių ir darbuotojų saugumą. Taigi įstaigos darbuotojai privalo turėti reikiamą 

išsilavinimą, kvalifikaciją ar licenciją užimamoms pareigoms atlikti. 

Dėl sutrikusio intelekto asmenims būdingų kompleksinių sveikatos sutrikimų, profesinių 

gebėjimų vertinimas yra sudėtingas uždavinys komandai. Specialistų komandos funkcijos: 

 Dalyvio ir jo artimųjų/globėjų informavimas apie profesinės reabilitacijos eigą; 

 Sąlygų, reikalingų profesinių gebėjimų įvertinimui, sukūrimas; 

 Įtraukimas į bendradarbiavimo veiklą; 

 Pasitikėjimo specialistais išugdymas; 

 Bendradarbiavimo aplinkos sukūrimas; 

 Vadovavimas ir asmeninė atsakomybė. 

Specialistai, dirbantys su sutrikusio intelekto klientais, turi būti empatiški (turi gebėti 

įsijausti į dalyvio padėtį, suprasti jo emocinę būseną). 

Asmenų su intelekto sutrikimais profesinių gebėjimų įvertinimą atlieka šių specialistų 

komanda: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, psichologas, socialinis darbuotojas, 

profesijos mokytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, logoterapeutas, įdarbinimo vadybininkas, 

atvejo vadybininkas ir jo asistentas. 

 

 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 sutrikusio intelekto asmenims 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; 
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3.4. fizinės medicinos reabilitacijos ypatumus sutrikusio intelekto 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: 

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. 

 

 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. kineziterapijosprincipus dirbti su sutrikusio intelekto asmenimis ir kitas negalias 

turinčiais klientais; 

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. 
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 Kineziterapeuto funkcijos: 

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

konsultuoti darbdavius darbo vietos pritaikymo sutrikusio intelekto klientams klausimais; 

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

profilį; 

3. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie kliento 

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. 

 

 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 specifiką dirbant su sutrikusį intelektą turinčiais klientais, 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 kliento, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos 

programoje, socialinę aplinką ir užpildyti reikiamą dokumentaciją; 

2. Dalyvauti, įvertinant darbo vietai keliamus reikalavimus, atitinkančius asmens 

psichosocialines savybes, ir sudarant psichoscialinių savybių reikalavimų profilį, konsultuoti 

darbdavius darbo vietos pritaikymo sutrikusio intelekto asmenims bei teisiniais klausimais,  

susijusiais su neįgaliųjų integracija į darbo rinką; 

3. Atlikti asmens psichosocialinių gebėjimų įvertinimą ir sudaryti kliento psichosocialinių 

gebėjimų profilį; 
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4. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie kliento 

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 sutrikusį intelektą 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: 

2.1. bendrosios ir klinikinės psichologijos principus; 

2.2. psichologinio konsultavimo principus ir metodus;  

2.3. psichologo darbo specifiką dirbant su sutrikusį intelektą turinčiais klientais, 

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 kliento pasirinktos profesijos/darbo vietos reikalavimus, keliamus asmens 

psichosocialinėms savybėms, sudaryti psichosocialinių savybių reikalavimų profilį; 

2. Įvertinti kliento 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;  
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7. Esant poreikiui teikti psichologinę pagalbą  sutrikusiį intelektą turinčiam klientui, 

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. sutrikusio intelekto asmenų ir kitas negalias turinčių klientų praktinių profesinių 

gebėjimų ir darbinių įgūdžių įvertinimo principus ir metodus; 

2.4. asmenų, turinčių sutrikusį intelektą, profesinio mokymo specifiką, pedagoginius šio 

darbo principus ir metodus atsižvelgiant į intelekto sutrikimo pobūdį ir sunkumą; 

2.5. darbų saugos reikalavimus dirbant su sutrikusį intelektą 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 sutrikusį intelektą 

turinčio kliento poreikius, t.y. kompiuterinių programų, darbo aplinkos pritaikymo poreikį ir 

reikalingas pritaikyti priemones; 

4. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie kliento 

darbingumą bei numatyti drbo imitavimo priemones profesiniams gebėjimams atkurti/lavinti; 

5. Dalyvauti kartu su kitais specialistų komandos nariais rengiant kliento pirminę 

Individualią profesinės reabilitacijos programą. 
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 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. sutrikusį intelektą ir kitas negalias turinčių asmenų ergoterapijos specifiką ir principus;  

2.2 asmenų, turinčių  sutrikusį intelektą ir kitų negalių, savarankiškumo įgūdžių vertinimo 

principus ir metodus; 

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

metodus; 

2.4. darbų saugos reikalavimus dirbant su sutrikusį intelektą 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 sutrikusį intelektą, savarankiškumo įgūdžių įvertinimą; 

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

4. Atlikti smulkiosios motorikos įvertinimą; 

5. Dalyvauti įvertinant praktinius profesinius gebėjimus, detaliai tiriant kliento galimybes 

atlikti darbui reikalingus veiksmus ir išlaikyti reikalingas kūno padėtis; 

6. Pagal profesinę kompetenciją dalyvauti įvertinant specialiuosius sutrikusio intelekto 

asmenų darbo aplinkos pritaikymo poreikius ir reikalingų priemonių pritaikymą; 

7. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie kliento 

darbingumą ir numatyti ergoterapines bei darbo imitavimo priemones kliento 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. 
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2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

2.2. darbo specifiką dirbant su sutrikusį intelektą 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. skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir kitų su kalba susijusių pažinimo gebėjimų 

įvertinimo 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; 

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 intelekto sutrikimą, 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, parengti 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. Pagal kompetenciją vertinti skaitymo, rašymo , skaičiavimo ir kitus pažinimo 

gebėjimus. 

5. Numatyti, planuoti ir organizuoti logoterapinius užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus, asmens individualius poreikius, negalios pobūdį, taikyti tinkamus metodus; 

6. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus; 

7. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 
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 Atvejo vadybininkas 

Reikalavimai atvejo vadybininkui: 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą.  

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. individualaus darbo principus ir metodus dirbant su sutrikusį intelektą ir kitas negalias 

turinčiais asmenimis, atsižvelgiant į individualius šių asmenų poreikius pagal sutrikimo pobūdį ir 

specifiką; 

2.2. bendravimo psichologijos pagrindus; 

2.3. atvejo vadybininko darbo organizavimo procedūrą, norminius bei metodinius 

dokumentus; 

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

2.5. tarpininkavimo, tarpasmeninių ryšių palaikymo technikas; 

2.6. profesinių gebėjimų vertinimo  metodų principus. 

 

Atvejo vadybininko funkcijos: 

1. Organizuoti, planuoti ir kontroliuoti asmens dalyvavimą profesinės reabilitacijos 

programoje bei koordinuoti profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų teikimą;  

2. Tarpininkauti ir teikti reikalingą informaciją klientui, jo šeimos nariams, 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, jo šeimos nariais, 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; 
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2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. darbo specifiką ir metodus dirbant su sutrikusį intelektą 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 kliento išsilavinimą, darbo patirtį, darbo netekimo/ neturėjimo 

priežastis; 

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

veikla; 

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

keliamus reikalavimus asmens profesiniams gebėjimams; 

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

5. Bendradarbiauti su kliento šeimos nariais ir suteikti jiems informaciją apie kliento 

įsidarbinimo galimybes; 

6. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie kliento 

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 

Metodikos autorių įstaigoje teikiant profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugas asmenims su 

intelekto sutrikimais, yra taikomi įvairūs standartizuoti ir nestandartizuoti metodai, testai bei 

priemonės. Taigi sutrikusio intelekto asmens profesiniams gebėjimams įvertinti naudojami šie 

metodai: 

1. Standartizuoti  profesinių savybių įvertinimo ir dokumentavimo metodai: 

MELBA – standartizuotas psichosocialinių profesinių gebėjimų ir darbo vietos reikalavimų 

įvertinimo dokumentavimo metodas. 

MELBA – skirtas 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 vietos keliamų reikalavimų (psichosocialinėms asmens profesinėms savybėms) 

vertinimas ir dokumentavimas; 

2. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimas ir dokumentavimas; 

3. Darbo vietos keliamų reikalavimų ir adekvačių asmens gebėjimų palyginimas; 

4. Rekomendacijų dėl būtinų imtis veiksmų parengimas: 

5. Dėl profesinių gebėjimų atkūrimo/lavinimo; 

6. 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 – standartizuotas psichosocialinių darbinių gebėjimų įvertinimo metodas. IDA sudaro 

14 darbinių užduočių, kurias atliekant yra vertinami visi 29 psichosocialiniai gebėjimai, pateikti 

MELBA metodikoje.  

IDA priemonės pagalba yra vertinamos tokios psichosocialinių savybių, reikalingų bet 

kuriai darbinei veiklai atlikti grupės: 

1. Kognityvinės (Darbo planavimas, suvokimas, atidumas, susikaupimas, atmintis, problemų 

sprendimas, prisitaikymas, abstraktus mąstymas); 
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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 adekvačiais darbo vietos reikalavimais. Atlikus palyginimą, parengiamos 

rekomendacijos dėl profesinių gebėjimų atkūrimo/lavinimo ir/ar darbo vietos pritaikymo galimybių 

ar dėl kitos profesijos pasirinkimo. 

 

IMBA – standartizuota asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų ir funkcinio pajėgumo 

įvertinimo  dokumentavimo metodika. IMBA vertinimo metodika remiasi profilių palyginimo 

principu ir susideda iš trijų komponentų – Reikalavimų profilio, Sugebėjimų profilio ir Palyginimo 

profilių. 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 – standartizuota funkcinio pajėgumo įvertinimo metodika Šį vertinimo instrumentą 

sudaro standartizuoti testai ir įranga, skirta 29 asmens su fizine negalia fukcinių savybių 

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

konkrečiam darbui atlikti: sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas, gulėjimas ėjimas, galvos judesiai, 

kėlimas, nešimas ir t.t. 

Įvertinus FPV priemone asmens fizinius gebėjimus, jie yra perkeliami į standartizuotą 

IMBA profilį.  

 

 Hamet 2 – standartizuota bazinių profesinės kompetencijos savybių vertinimo, lavinimo ir 

profesinio orientavimo metodika. Ši metodika yra sudaryta iš 4 pagrindinių modulių. Taikant 
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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. 

2. Kokybiniai profesinių gebėjimų įvertinimo metodai 

Gebėjimams nustatyti naudojama: retrospektyvi dokumentų analizė, pokalbiai, apklausos, 

diskusijos su dalyviais, jų artimaisiais/globėjais, apžiūros, stebėjimai. Specialistų komanda, 

dirbanti su sutrikusio intelekto asmenimis, turi būti pasirengusi įvaldyti ir kitus bendravimo būdus, 

tokius kaip manualiniai ženklai (gestai), grafiniai simboliai. 

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. Pokalbis yra labai svarbi priemonė informacijai 

surinkti. Bendraudami su sutrikusio intelekto asmeniu vartokite aiškius sakinius, paprastus žodžius 

ir aiškias mintis. Nekalbėkite ilgais sakiniais. Kelis kartus pakartokite tą patį dalyką. Sutrikusio 

intelekto asmenims gali būti sunku greitai priimti sprendimus. Būkite kantrūs ir skirkite pakankamai 

laiko jiems gerai pagalvoti. Pageidautina kalbėti lėtu, ramiu balsu. 

Anketavimas naudojamas išsamesnei informacijai surinkti. Kiekviena profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga gali naudoti savo sukurtas apklausos anketas. Sutrikusio 

intelekto negalės atveju labai svarbu artimųjų/globėjų apklausa.  

3.    Testai: 

 Trumpas protinės būklės vertinimo testas – MMSE. Šiuo testu psichologas vertina 

asmens protinę būklę (taikomas žymaus intelekto sutrikimo atveju). 

  Wechslerio suaugusiųjų intelekto skalė – trečiasis leidimas (WAIS – III) ir 

standartizuota Wechslerio trumpoji intelekto skalė (WASI). Taikydamas vieną iš šių metodų, 

psichologas matuoja asmens intelekto struktūrą. Svarbu pažymėti, jog tuo atveju, jei WAIS – III bei 

WASI testų metu gaunama informacija jau turima, tuomet šių testų taikyti nereikia. 

WASI metodas pateikia tris intelektą aprašančius rodiklius:  

 Bendrą IQ; 

  Verbalinį IQ (VIQ); 

  ir Neverbalinį IQ (NIQ).  

Wechslerio trumpoji intelekto skalė – tai standartizuotas individualiai pateikiamas testas, 

skirtas įvertinti vaikų ir suaugusiųjų (nuo 6 iki 89 m.) intelektą. Ilgoji Wechslerio skalė (WAIS - 

III) sukurta remiantis samprata, jog intelektą sudaro dvi plačios sritys – verbalinis ir neverbalinis 
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intelektas, – WASI subtestai buvo atrinkti, kad suteiktų informacijos apie verbalinius ir 

neverbalinius gebėjimus. WASI turi daug pranašumų. Šis testas susideda tik iš keturių subtestų (o 

ilgosios Wechslerio skalės (tarp jų ir WAIS – III) – iš 13 –14 subtestų), todėl jo pateikimo trukmė 

yra kur kas trumpesnė. Pagal WASI rezultatus galima suskaičiuoti ilgosiomis Wechslerio skalėmis 

gaunamų intelekto įverčių intervalus. Ji apima platų amžiaus diapazoną, dėl to, tą patį asmenį 

pakartotinai vertinant po ilgesnio laiko, galima daryti validesnius palyginimus. Jos pateikimas ir 

duomenų analizė analogiški ilgųjų Wechslerio skalių pateikimui ir analizei, tad specialistams, 

mokantiems dirbti su ilgosiomis Wechslerio skalėmis, užtenka minimaliai pasimokyti. Tačiau 

WASI negalima naudoti diagnozei nustatyti, nes ši skalė pateikia mažiau pažintinius gebėjimus 

aprašančių rodiklių nei ilgosios skalės
62

. 

 

 Kognityvinių gebėjimų įvertinimas 

 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. 

 Įvertinimas: vertinant rezultatus, atsižvelgiama į tai, kiek yra teisingų atsakymų, kokios jie 

kokybės. 

 

 Skaičių pakartojimas tiesiogine ir atgaline tvarka 

                                                 
62

 Salialionė, I., Bagdonas, A., Girdzijauskienė, S., Balkūnė, R. (2011).  Wechslerio trumposios intelekto skalės faktorių 

analizė: Lietuvos ir JAV standartizacinių imčių bei skirtingų amžiaus grupių palyginimas. Psichologija, 43, p. 7 – 20. 
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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. 

 

 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. 

 

 Asociacinės atminties testas 

Tikslas: testas parodo, kaip veikia tiriamojo asociacinė atmintis. Testas dar gali 

parodyti nuotaikos, intelekto ir motyvacinės sferos sutrikimų požymius. 
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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. 

 

 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 
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elementarių 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. 

 

 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 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. 
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 Asmens funkciniam pajėgumui įvertintinimas: 

  Funkcinį judėjimo testą Keitel W (11priedas ) taiko kineziterapeutas. 

  Kineziterapeutas, ergoterapeutas funkcinio asmens savarankiškumo vertinimą 

atlieka taikydami modifikuotą Barthtel indeksą (9 priedas). 

  Kineziterapeutas raumenų jėgai įvertinti naudoja L. Lovett skalę (6 priedas). Testą 

rekomenduojama taikyti esant poreikiui. 

  Raumenų tonusui, judesių amplitudei apskaičiuoti reabilitacijos gydytojas, 

kineziterapeutas naudoja Ashword skalę (5 priedas ). 

  Savipriežiūros, judrumo, judėjimo, bendravimo, socialinio pažinimo vertinimą 

atlieka ergoterapeutas taikydamas Funkcinio nepriklausomumo testą (FNT) (8 priedas). 

  Gebėjimą atlikti savo darbą ir užsiimti kasdiene veikla ergoterapeutas vertina 

taikydamas Kasdienės veiklos vertinimo testą (ADL) (19 priedas). 

  Asmens pusiausvyrą kineziterapeutas vertina taikydamas Fullertono testą (22 

priedas).  

  Ergoterapeutas rankos funkcijos vertinimą atlieka taikydamas Modifikuotą smulkių 

judesių įvertinimo skalę (21 priedas). 

  Ėjimo funkciją kineziterapeutas vertina stebėjimo būdu (10 priedas). 

  Judesių koordinacija vertinama testais „Pirštas prie piršto“, „Kelis - kulnas“, 

kuriuos taiko kineziterapeutas (7 priedas). 

  Raumenų jėgos testavimas: 

Aprašymas 

Raumenų jėgos įvertinimo tikslai: 

1. Įvertinti esamą raumenų jėgą ir tokiu būdu nustatyti pagrindinę gydymo kryptį. 

2. Įžvelgti kaip raumenų silpnumas apriboja kasdieninės buitinės veiklos veiksmus. 

3. Užkirsti kelią deformacijoms, kurios gali atsirasti dėl susilpnėjusios jėgos. 

4. Padėti pacientui pasirinkti tokius veiksmus, kuriuos jis sugebės atlikti. 

5. Įvertinti gydymo efektyvumą. 

 

Viena iš raumenų jėgos vertinimo metodikų yra 5 balų sistema (Lovetto testas). Šis 

vertinimas yra nesudėtingas ir naudojamas daugelyje pasaulio šalių. Raumenų jėga tikrinama, 

paprašius paciento pasipriešinti jūsų jėgai. Yra stebimas raumenų susitraukimas ir juntamas 

raumenų įsitempimas. Galima pajusti net ir silpną raumens susitraukimą, net jeigu pacientas ir 

nejudina kūno dalies. 
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Vertinama (pav.): 

0 – raumenų susitraukimas nejuntamas; 

1 – raumens susitraukimas juntamas be judesio; 

2 – judesys įmanomas be sunkio jėgos poveikio; 

3 – judesys įmanomas įveikiant sunkio jėgą; 

4 – judesys įmanomas įveikiant sunkio jėgą ir nedidelį pasipriešinimą; 

5 – judesys įmanomas įveikiant sunkio jėgą ir žymų pasipriešinimą. 

Taip pat raumenų jėga gali būti stebima atliekant įprastus veiksmus (tai pats paprasčiausias, 

bet subjektyvus būdas). Pvz., kasdieninės buitinės veiklos metu, ergoterapeutas gali pastebėti 

atsiradusius sunkumus, ir tai jau gali būti signalas raumenų silpnumo ir panašiai. 

Kontraindikacijos raumenų jėgos testavimui: 

1. Sąnario išnirimas; 

2. Nesugijęs lūžimas; 

3. Po operacijos, ypač raumenų-skeleto struktūrų; 

4. Miozitas; 

5. Esant skausmui ir uždegimui. 

Parengimas testavimui: 

Prieš rengdamasis atlikti raumens testavimą, egzaminuotojas turėtų apžiūrėti kūno dalį, 

patikrinti raumens simetriškumą abiejose kūno pusėse, galbūt esamą atrofiją ar hipertrofiją. 

Pasyvios judesio amplitudės metu egzaminuotojas gali nustatyti raumens tonusą. O aktyvios – gali 

stebėti judesio kokybę, t.y. judesio atlikimo greitį, lygumą, ritmiškumą bei bet kokius 

netaisyklingus judesius, tokius kaip tremorą (drebulį). 

Teisinga ligonio kūno padėtis yra svarbi efektyviam ir tiksliam įvertinimui, bet tuo pačiu jis 

turi sėdėti ir patogiai. Drabužiai turi būti pritaikyti ištyrimui arba nuvilkti, kad vertintojas galėtų 

matyti raumenį ar raumenis, kuriuos testuoja. Jei tiriamasis negali būti tinkamoje padėtyje 

testavimo metu, egzaminatorius privalo adaptuoti testą prie pakitusių sąlygų. Be to teisinga padėtis, 

testo pagrįstumas priklauso nuo tikslios stabilizacijos, raumenų palpacijos bei judesio stebėjimo. 

Skausmas, patinimas ar raumens spazmas testuojamoje srityje taip pat gali trukdyti tyrimo 

procedūrai bei tiksliam įvertinimui. Visos esamos tokios ir panašios problemos turi būti žymėtos 

vertinimo formoje. Taip pat nepaliekami nuošalyje ir psichologiniai faktoriai tokie, kaip 

motyvacija, bendradarbiavimas bei paciento pastangos, kurie įtakoja ištyrimą. 
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10. Naudojama įranga 

Įstaiga turi turėti įrangą, techninės pagalbos priemones, reikalingas asmenims su 

specialiaisiais poreikiais kiek galima savarankiškiau apsitarnauti. Įstaiga turi turėti būtiną įrangą ir 

priemones profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugoms teikti. Įrangos sąrašas pateiktas 14 priede. 

Kineziterapeuto naudojama įranga: 

 svareliai; 

 balanso ir koordinacijos priemonės; 

 kamuoliukai plaštakos mankštai; 

 įvairūs rankų treniruokliai; 

 masažo kamuoliukai; 

 chronometras; 

 kopėčios; 

 dėžė, krepšys svoriams kelti, nešti; 

 kraujospūdžio matavimo aparatas, 

 stūmimo traukimo rogės; 

 dinamometras ir kt. 

Ergoterapeuto naudojama įranga
63

: 

  Įvairios priemonės skirtos varstymui; 

  Įvairios sklendės; 

  Varžtai; 

  Karoliukai; 

  Sagutės; 

  Įvairių formų jungtukai; 

  Kištukai; 

  Paskirstytojai; 

  Spynelės  

  Ir kt. 

 

Kaip pavyzdys pasirinktos penkios profesinės veiklos  kryptys: kapų tvarkymo; 

individualaus gyvenamojo namo aplinkos tvarkymo; patalpų valymo ir tvarkymo; želdynų 

                                                 
63

 Tai darbinės priemonės, susijusios su būsima profesine veikla, taigi pateikta ergoterapeuto naudojama įranga yra tik 

pavyzdys. 
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prižiūrėtojo; virėjo padėjo. Šios kryptys ir apsprendžia įrangos poreikį. Reikia pažymėti, kad 

sutrikusio intelekto asmenims profesinių gebėjimų įvertinimo praktinį išbandymą geriausia atlikti 

realiose aplinkose, t.y., realiose potencialiose darbo vietose:  

 kapų tvarkymo – kapinėse; 

 individualaus gyvenamojo namo aplinkos tvarkymo – individualaus gyvenamojo 

namo aplinkoje; 

 patalpų valymo ir tvarkymo – visuomeniniame pastate (įmonėje); 

 želdynų prižiūrėtojo – parke, skvere ar miesto aikštėje; 

 virėjo padėjėjo – įmonės virtuvėje.  

Tam reikia sudaryti sutartis su konkrečiomis profesinės veiklos institucijomis profesinių 

gebėjimų įvertinimo, o taip pat ir kitų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui.   

Nesant tokiai galimybei (tai yra inovacija Lietuvoje, gali būti sunku rasti socialinius 

partnerius, apiforminti reikiamus dokumentus), galimas kitas kelias - imitacinių erdvių (dirbtuvių 

sukūrimas), pvz.:  

 kapų tvarkymo dirbtuvės; 

 individualaus gyvenamojo namo aplinkos tvarkymo dirbtuvės; 

 patalpų valymo ir tvarkymo dirbtuvės;  

 želdynų prižiūrėtojo dirbtuvės;  

 gamybinė virtuvė.  

Šios dirbtuvės turi atitikti realias sąlygas, todėl reikalinga visa įranga pagal specialybės 

profilį.  
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11. Aplinkos pritaikymas 

 

Įstaigose, kuriose teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos, turi būti įsteigtos patalpose, 

atitinkančiose technines, sanitarines – higienines, darbų ir gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimų normas. Projektuojamos patalpos turi atitikti Lietuvos Respublikoje 

galiojančias statybos projektavimo normas. Įstaigų patalpos ir aplinka turi būti saugi, įrengta ir 

pritaikyta asmenims su specialiaisiais poreikiais. Įstaigose turi būti individualiems, grupiniams 

užsiėmimams, teoriniam bei praktiniam mokymui pritaikytos patalpos. Įstaigose, kuriose 

organizuojamas maitinimas, turi būti valgomasis ir maisto priėmimui skirtos patalpos (jei maistas 

atvežamas) bei maisto laikymui ir jo gaminimui skirtos patalpos, jei maistas gaminamas pačioje 

įstaigoje. Jei įstaiga teikia nakvynės paslaugas, miegamieji kambariai turi būti atskiri vyrams ir 

moterims.  

Atsižvelgiant į poreikį ir galimybes įstaigoje gali būti įrengiamos ir kitos patalpos (sportui, 

laisvalaikio praleidimui, savišvietai ir kt.). 

Negalės specifiškumas reikalauja įvairių mokymo priemonių tam pačiam tikslui pasiekti, 

pvz.: spalvinė gama, tekstūra, pateikimo forma. Sutrikusio intelekto asmenims reikia supaprastinti 

kalbą, aiškiau išdėstyti mintis, nuolat kartoti. Reikia pripažinti individų skirtingumą, atpažinti 

poreikių įvairovę ir individualiai taikyti mokymo priemones. 

Intelekto sutrikimo atvejais aplinkos pritaikymas daugiau siejamas ne su fizine aplinka, o su 

lydimąja pagalba (tarpininkavimu). Tai individualus (rečiau – grupinis) procesas, padedantis proto 

negalę turinčiam asmeniui prisitaikyti aplinkoje. Tarpininkavimo specialistas dirba ne tik su 

neįgaliu asmeniu, bet ir su jo artimos aplinkos žmonėmis (darbdaviu, bendradarbiais, artimaisiais ir 

pan.) padėdamas ne tik darbinėse, bet ir asmeninėse situacijose, jeigu jos trukdo  darbinei veiklai.  

Kadangi sutrikusio intelekto negalės atveju dažnai pastebima kompleksinė negalia, tinka tas 

pats aplinkos pritaikymas kaip ir asmenims su judėjimo negalia (pandusai, liftai, keltuvai, 

ranktūriai, pritaikyti tualetai, patogūs privažiavimai, paženklintos automobilių stovėjimo vietos, 

nuolydžiai, plačios durys). 
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12. Paslaugai teikti būtina dokumentacija 

Dalyviui atvykus į profesinės reabilitacijos įstaigą, jis užregistruojamas, sudaroma asmens 

byla, paskiriamas atvejo vadybininkas.  

Asmuo turi turėti asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją, pažymą apie deklaruotą 

gyvenamąją vietą, neįgaliojo pažymėjimo kopiją, NDNT Išvadą dėl Profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikio, NDNT Išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, Teritorinės darbo biržos siuntimą, 

Profesinės reabilitacijos pažymėjimą, Individualų Profesinės reabilitacijos planą (sudaro Teritorinė 

darbo birža), išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas. 

Dokumentai parengiami PR paslaugas teikiančioje įstaigoje: Sutartis dėl asmens 

dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje, Prašymas dėl socialinių paslaugų teikimo 

(apgyvendinimo, maitinimo, transporto, jei šios paslaugos reikalingos), asmens byla, profesinių 

savybių įvertinimo duomenys (Reikalavimų suvestinė, Gebėjimų suvestinė, Palyginimo suvestinė), 

specialistų komandos išvados apie dalyvio darbingumą/tinkamumą tam tikrai profesijai/mokymo 

programai, dalyvio dienotvarkė, Individuali Profesinės reabilitacijos programa. 

Pateikiamas dokumentų sąrašas, kurį turi užpildyti profesinės reabilitacijos specialistai. 

Dokumentų formos yra pateiktos metodikoje arba jos prieduose:  

1. Asmens byla (laisva forma) 

2. Psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo suvestinė (16 priedas); 

3. Funkcinio pajėgumo vertinimo suvestinė (13 priedas); 

4. Darbo vietos reikalavimų vertinimo suvestinė (15 priedas); 

5. Darbo vietosreikalavimų ir profesinių gebėjimų palyginimo suvestinė (17 priedas) 

6. Dalyvio dienotvarkė (laisva forma); 

7. Specialistų išvados apie asmens darbingumą (20 priedas); 

8. Individuali profesinės reabilitacijos programa (28 priedas). 
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PRIEDAI 
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1 priedas 

Užduotys skaitymo lygiui įvertinti
64

 
(Naudoti žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo atveju) 

 

1. Ar pažįsti spausdintines raides? 

a) Perskaityk didžiąsias spausdintines raides. 
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b) Perskaityk mažąsias spausdintines raides. 
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2. Perskaityk skiemenis. 
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 Siūlomos užduotys yra tik pavyzdžiai. 
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3. Sudaryk iš skiemenų žodžius. Perskaityk juos. 
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4. Perskaityk sakinius. 
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5. Perskaityk tekstą. 
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6. Galima klientui pateikti iškarpas iš skelbimų, reklamų ir paprašyti perskaityti.  

 

Skaitymo užduočių naudojimo instrukcija 

Specialiosios rekomendacijos: 

Vertinant skaitymo gebėjimus, paaiškėjus kad asmuo nemoka skaityti, išsiaiškinti ar jam kas 

skaito laikraštį, knygą, kaip išsiverčia nemokėdamas skaityti gyvenimiškose situacijose. Išsiaiškinti 

teksto (instrukcijų) suvokimo lygį. Tai aprašyti raštu ataskaitoje. 

Rezultatų aprašymas: 

Gauti rezultatai dokumentuojami Profesinių gebėjimų vertinimo suvestinėje.  
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Užduotys skaitymo lygiui įvertinti
65

 
(Naudoti nežymaus ir vidutinio intelekto sutrikimo atveju) 

 

1. Perskaitykite tekstą: 
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 Siūlomos užduotys yra tik pavyzdžiai. 
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2. Perskaitykite tekstą: 

 

Gaminame: 

 Laukines ir vidines duris; 

 Medinius langus; 

 Kombinuotus ir medinius laiptus; 

 Medinius baldus; 

Visiems gaminiams suteikiame garantiją! 

Kreiptis nurodytu telefonu: 

8 – 604 92075. 

 

 

Skaitymo užduočių naudojimo instrukcija 

Specialiosios rekomendacijos: išsiaiškinti teksto (instrukcijų) suvokimo lygį. Tai aprašyti 

raštu ataskaitoje. 

Rezultatų aprašymas: 

Gauti rezultatai dokumentuojami Profesinių gebėjimų vertinimo suvestinėje.  
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2 priedas  

Užduotys rašymo lygiui įvertinti
66

 
(Naudoti žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo atveju) 

 

1. a) Papuošk mamos daiktus.  
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 Siūlomos užduotys yra tik pavyzdžiai. 
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b) Pratęsk eilutes. 

 
2. Apvedžiok raides.  

Šalia namelio parašyk ant stogo pavaizduotą raidę.  
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3. Brėžk linijas nuo piešinių iki langelių. Juose parašyk pirmąsias daiktų pavadinimų raides. 

 

 
 

 

 

4. Suporuok spausdintines ir rašytines raides. 

 

 
 

Rašymo lygio įvertinimo užduočių naudojimo instrukcija  

 

Specialiosios rekomendacijos: 

Vertinat rašymo gebėjimus, paaiškėjus kad asmuo nemoka rašyti, išsiaiškinti kas už jį rašo, 

kaip išsiverčia nemokėdamas rašyti gyvenimiškose situacijose. Tai aprašyti ataskaitoje. 

Rezultatų aprašymas: 

Gauti rezultatai dokumentuojami Profesinių gebėjimų vertinimo suvestinėje.  
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Užduotys rašymo lygiui įvertinti 
 

(Naudoti nežymaus ir vidutinio intelekto sutrikimo atveju) 
 

1. Parašykite diktuojamą tekstą:  

 

DIKTANTAS  

 

NEKVIESTI TALKININKAI 

 

Miško pakraščiu nubėgo būrys šernų. Palaukėje jie užtiko ąžuolo gilių, bet jų visiems 

neužteko. Šernai pasuko į bulves. Naktis buvo šviesi, viskas gerai matėsi. 

Aštriailčiai ėmė knisti bulves. Išverstas bulves krimto ir čepsėjo. 

Šernai čia buvo jau kelis kartus. Bulvių lauką jie ištrypė ir išrausė. 

Žmonės bulvių dar nekasė. Kastų, jei būtų geras oras. Žmonės supyko ir prašė medžiotoją, 

kad nubaidytų neprašytus talkininkus. 

Medžiotojas gilioje duobėje ilgai  sėdės ir lauks naktinių svečių. Vėjas pūs nuo žvėrių pusės, 

todėl šernai žmogaus nepajus. 

Kai šernai visai arti priėjo prie medžiotojo, jis šovė į viršų ir nubaidė bulvių knisėjus. Jie 

nubėgo į mišką ir kitą naktį neatėjo. 

 

 

DIKTANTAS 

 

MICĖS KAČIUKAI 

 

Katė Micė augina du kačiukus. Vieno kailiukas rainas, o kito baltas. Rainio akutės žalios ir plačios. 

Jis dar nemoka gaudyti pelių. Bet kaip jis gaudo muses! Balčio akys geltonos ir liūdnos. Jis laka 

pieną ir vis žiūri. Gal broliukas musytę atneš? 

 

Rašymo lygio įvertinimo užduočių naudojimo instrukcija  

Bendrojo pobūdžio rekomendacijos:  

1. Vertinimą pateikti kaip veiklą, o ne kaip tyrimą.  

2. Neakcentuoti vertinimo, o pasidžiaugti pasiekimais.  

3. Kiek įmanoma, procesą individualizuoti.  

Rezultatų aprašymas: 

Gauti rezultatai dokumentuojami Profesinių gebėjimų vertinimo suvestinėje.  
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3 priedas 

Užduotys skaičiavimo gebėjimams įvertinti  

(Naudoti žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo atveju) 
 

1. Nuspalvink vazelę su daug gėlių raudona spalva, o su vienu žiedu – žalia spalva. 
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1. Surask daiktus, kurių yra po vieną. Apibrauk  juos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutrikusio intelekto asmenims metodika 

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

 

123 

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

 

2. Surask ir apibrauk visus dvejetus. 
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3. Suskaičiuok ir atitinkamą skaičių apibrauk. 

 

 
 

4. Suskaičiuok ir tuščiuose langeliuose parašyk atitinkamus skaičius. 
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6. Suskaičiuok ir užrašyk, kiek centų. 
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7. Suskaičiuok, kiek gyvūnėlių juda kairėn, kiek dešinėn, ir į langelius įrašyk skaičių. 

 

 
 

 

Naudojimosi skaičiais lygio įvertinimo užduočių naudojimo instrukcija  

Specialiosios rekomendacijos: 

Vertinat naudojimosi skaičiais gebėjimus, paaiškėjus kad asmuo negeba naudotis skaičiais, 

išsiaiškinti kaip išsiverčia gyvenimiškose situacijose. Tai aprašyti ataskaitoje. 

Rezultatų aprašymas: 

Gauti rezultatai dokumentuojami Profesinių gebėjimų vertinimo suvestinėje.  
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Užduotis skaičiavimo gebėjimams įvertinti 

(Naudoti nežymaus ir vidutinio intelekto sutrikimo atveju) 

Užduotį pateikiame kaip pavyzdį, t.y. galite pakeisti pinigų sumą ir prekę/-es, kurią/-ias 

reikia nupirkti: 

 Klientui duodame 10 Lt sumą, paprašome nupirkti 10 degtukų dėžučių ir 

paklausiame, ar liks grąžos ir kiek liks.  

Naudojimosi skaičiais lygio įvertinimo užduočių naudojimo instrukcija  

Rezultatų aprašymas: 

Gauti rezultatai dokumentuojami Profesinių gebėjimų vertinimo suvestinėje.  
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4 priedas  

Dėmesio lygį vertinančios užduotys 
(Naudoti žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo atveju) 

 

1. Surask ir nuspalvink tokį pat paveikslėlį, koks yra rėmelyje. 
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2. Nupiešk obuoliukams po lapelį, o gėlytėms – viduriukus. 

 

  
 

 

3. Surask ir nuspalvink paslėptas figūras. 
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4. Rask skirtumus. Nupiešk, ko trūksta paveikslėliuose dešinėje. 
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5. Surask skirtumus. 

 

 
 

6. Sumaišyti, paslėpti kai kuriuos daiktus, esančius ant lentynos/stalo/spintelės ir pan. ir paprašyti 

kliento sudėlioti daiktus į jiems skirtas vietas. Daiktų kiekis priklauso nuo intelekto sutrikimo 

sunkumo, pavyzdžiui, nežymaus ir vidutinio intelekto sutrikimo atveju daiktų daug, o žymaus ir 

labai žymaus intelekto sutrikimo atveju, daiktų mažiau. 

 

Dėmesio lygį  įvertinimo užduočių naudojimo instrukcija 

Specialiosios rekomendacijos: 

Dėmesio lygio  vertinimą sieti su profesinių gebėjimų vertinimu ir rezultatus apibendrinti 

proceso pabaigoje. Dėmesys profesinėje veikloje bet kuriuo atveju yra svarbesnis už pateikiamų 

užduočių atlikimą ar neatlikimą.  

Nespėjant užduočių atlikti skirtu laiku, dėmesio lygio nustatymą galima pateikti kaip namų 

užduotį (suderinus su artimaisiais).  

Rezultatų aprašymas: 

Gauti rezultatai dokumentuojami Profesinių gebėjimų vertinimo suvestinėje.  
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5 priedas 

Galūnių raumenų tonuso vertinimas (pagal modifikuotą Ashworth skalę) 
 

Dalyvio vardas, pavardė.................................................................     

  

Data....................... 

 

Įvertinimas 

 

Galūnių r. tonusai 

 

0 balų 

 

1 balas 

 

1+ balas 

 

2 balai 

 

3 balai 

 

4 balai 

Kairė ranka       

Dešinė ranka       

Kairė koja       

Dešinė koja       

 

 

Galūnių raumenų tonusas vertinamas pagal modifikuotą Ashworth skalę. Pagal šią šešių balų skalę 

raumens hipertonusas vertinamas skaičiais nuo 0 iki 4: 

0 balų - kai raumenų tonusas nepadidėjęs. 

1 balas - yra lengvas raumenų tonuso padidėjimas, atliekant greitą judesį. Sumažėja arba išlieka 

minimalus pasipriešinimas judesio pabaigoje, atliekant lenkimą - tiesimą, atitraukimą - pritraukimą. 

1 + balas - yra nežymus raumenų tonuso padidėjimas, atliekant greitą judesį. Jaučiamas minimalus 

pasipriešinimas atlikus mažiau nei puse judesio. 

2 balai - yra žymus raumenų tonuso didėjimas viso judesio metu, tačiau galūnė judinama lengvai. 

3 balai - yra žymus raumenų tonuso didėjimas. Sunkiai atliekamas pasyvus judesys. 

4 balai - pažeistoji kūno dalis frigidiška, atliekant lenkimą - tiesimą, atitraukimą - pritraukimą. 
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6 priedas 

Raumenų funkcijos tyrimas (pagal Lovett testą) 

 
Dalyvio vardas, pavardė.................................................................... 

      Data....................... 

Įvertinimas 

 

Raumenų funkcijos 

 

K/Įvertinimas 

 

D/ 

Įvertinimas 

K/ 

Įvertinimas 

D/ Įvertinimas 

Cervikalinė dalis  

Lenkimas 

Tiesimas 

Šoninis lenkimas 

Šoninė rotacija 

    

Mentė  

Kėlimas 

Nuleidimas 

Atitraukimas 

Pritraukimas 

    

Petys  

Lenkimas 

Tiesimas 

Atitraukimas 

Pritraukimas 

Išorinė rotacija 

Vidinė rotacija 

    

Alkūnė  

Lenkimas 

Tiesimas 

Supinacija 

Provacija 

    

Riešas  

Lenkimas 

Tiesimas 

    

Nykštys  

Lenkimas 

Tiesimas 

Atitraukimas 

Pritraukimas 

Opozicija 

    

Pirštai  

Lenkimas 

Tiesimas 

Atitraukimas 

Pritraukimas 

    

Šlaunis  

Lenkimas 

Tiesimas 

Atitraukimas 

Pritraukimas 

Išorinė rotacija 
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Vidinė rotacija 

Kelis  

Tiesimas 

Lenkimas 

    

Čiurna  

Dorsalinė fleksija 

Plautarinė fleksija 

Pėdos eversija 

Pėdos inversija 

    

Pirštai  

Lenkimas 

Tiesimas 

Atitraukimas 

Pritraukimas 

    

 

Raumenų funkcija vertinta 5 balų sistema (Lovett testas). Vertinome apatinių ir viršutinių galūnių 

raumenų funkciją: 

5 balai (norma) - judesio amplitudė nesumažėjusi, atliekant judesį nugalima gravitacijos jėga bei 

stiprus pasipriešinimas. 

4 balai (gerai) - judesio amplitudė nesumažėjusi, atliekant judesį nugalima gravitacijos jėga bei 

nedidelis pasipriešinimas. 

3 balai (patenkinamai) - judesio amplitudė nesumažėjusi, atliekant judesį nugalima gravitacijos 

jėga. 

2 balai (blogai) - judesio amplitudė nesumažėjusi, atliekamas judesys pašalinus gravitacijos jėgų 

veikimą. 

1 balas - nėra judesio, tik raumens susitraukimas. 

0 balų - nėra raumens susitraukimo.  
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7 priedas 

Judesių koordinacijos vertinimas 

 
Dalyvio vardas, pavardė............................................................... 

      Data..................... 

 

 Įvertinimo balas 

 

Judesių koordinacija 

 

1 balas 

 

0,5 balo 

 

0 balų 

„Pirštas prie piršto“    

„Kelis-kulnas“    

 

Vertinimas: 

1 balas - tikslus, visa amplitude atliktas judesys 

0,5 balo - netikslus, nekoordinuotas judesys 

0 balų - neatliktas judesys 

 

„Pirštas prie piršto“ testu vertinama rankų judesių koordinacija. Testas atliekamas atsimerkus. 

Dalyvio prašoma smiliumi paliesti tyrėjo pirštą, paskui paliesti savo nosį. Pakartojus testą keletą 

kartų, tyrėjas pakeičia savo piršto vietą. Dalyvio judesiai turi būti sklandūs ir tikslūs. 

„Kelis-kulnas“ testas atliekamas apatinių galūnių judesių koordinacijai įvertinti. Dalyvis guli ant 

nugaros. Dalyvio prašomas uždėti vienos kojos kulną ant kitos kojos kelio ir slinkti kulną blauzda 

žemyn link kulkšnies. Jei nėra judesių koordinacijos sutrikimo, kulnas slysta link kulkšnies tiesia 

linija. 

Ankstyvojo reabilitacijos etapo pabaigoje minėtų funkcijų vertinimas pakartotas. 
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8 priedas 

Funkcinis nepriklausomumo testas (FNT) 
 

Dalyvio vardas, pavardė........................................................................ 

     Data................         ................... 

 

 

 

 

Lygiai 

7. Visiškai nepriklausomas (laikinai, nuolat) 

6. Modifikuota nepriklausomybė 

Be pagalbos 

Modifikuota nepriklausomybė 

5. Priežiūra 

4. Minimali pagalba (apsitarnavimas = 75 proc.) 

3. Vidutinė pagalba (apsitarnavimas = 50 proc.) 

Visiška priklausomybė 

2. Maksimali pagalba (apsitarnavimas = 25 proc.) 

1. Visiška pagalba (apsitarnavimas = 0 proc.) 

 

 

 

Pagalba 

 

Savipriežiūra  

 

Atvykus Išvykstant 

A. Valgymas   

B. Asmens higiena (šukavimas, nagų priežiūra ir kt.)   

C. Maudymasis   

D. Viršutinės kūno dalies aprengimas   

E. Apatinės kūno dalies aprengimas   

F. Tualetas   

Sfinkterių kontrolė 

 

  

G. Šlapinimosi valdymas   

H. Tuštinimosi valdymas   

Judrumas 

 

  

Persikėlimas:   

I. Lova, kėdė, ratukai   

J. Tualetas   

K. Vonia, dušas   

Judėjimas   

L. Ėjimas, ratukai Ė  Ė  

 R  R  

M. Laiptai     

Bendravimas   

N. Supratimas Kl  Kl  

      R R 

O. Išraiška Ž  Ž  

 R R 

Socialinis pažinimas     

P. Socialiniai santykiai     

R. Problemų sprendimas     

S. Atmintis     

 

 

Iš viso 
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Pastaba: nepalikti tuščių vietų, rašyti 1, jei neįmanoma patikrinti dėl rizikos 

9 priedas 

Barthel indeksas (modifikuotas) 
 

Dalyvio vardas, pavardė............................................ 

    Data:................. ........................ 

 Atvykus Išvykstant 

1. Valgymas 

Reikalinga pagalba pjaustant maistą, tepant sviestą   

Parduotą maistą gali pats pasiimti, susipjaustyti, pasinaudoti 

prieskoniais 

  

2. Persikėlimas iš vėžimėlio ant lovos ir atgal 

Gali pats atsisėsti, tačiau reikalinga didelė pagalba lipant iš 

lovos 

  

Dalyviui reikalinga minimali pagalba ar stebėjimas   

Savarankiškai persėda iš vežimėlio ant lovos ir atgal   

3. Asmeninis tualetas 

Dalyvis gali nusiprausti, nusiskusti, išsivalyti dantis, naudotis 

kosmetika 

  

4. Pasinaudojimas tualetu 

Reikalinga pagalba iš dalies: transportuojant, naudojantis 

tualetiniu popieriumi 

  

Savarankiškai naudojasi tualetu; pagalba nereikalinga   

5. Maudymasis 

Gali naudotis vonia ar dušu be kito asmens pagalbos   

6. Vaikščiojimas lygiu paviršiumi 

Dalyvis gali važiuoti vežimėliu savarankiškai   

Minimaliai padedamas ar prižiūrimas dalyvis gali nueiti 

mažiausiai 50 metrų 

  

Minimaliai padedamas ar prižiūrimas dalyvis nueina daugiau 

50 metrų; gali naudotis įtvarais, bet ne ratukais 

  

7. Lipimas laiptais 

Dalyviui reikalinga pagalba ar priežiūra lipant laiptais   

Gali be priežiūros greitai ir saugiai lipti laiptais (gali naudotis 

turėklais) 

  

8. Apsirengimas ir nusirengimas 

Reikalinga pagalba, bet mažiausiai pusę veiksmų atlieka pats   

Dalyvis savarankiškai apsirengia, nusirengia, naudojasi 

ortopediniais gaminiais 

  

9. Žarnyno funkcijos kontrolė 

Reikalinga pagalba, naudojant žvakutes, darant klizmą ar vieną 

kartą per savaitę nesulaiko 

  

10. Šlapimo pūslės kontrolė 

Būna šlapimo nesulaikymo atvejų, reikalinga pagalba 

naudojantis išorinėmis priemonėmis 

  

Visiškai kontroliuoja pūslės veiklą dieną ir naktį   

Iš viso   

 

Vertinimas: 
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0-20 visiškai priklausomas 

21-61 beveik visiškai priklausomas 

62-90 vidutiniškai priklausomas 

91-99 šiek tiek priklausomas 

100 savarankiškas   
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10 priedas  

Ėjimo funkcijos vertinimas 

 
 

Ėjimo funkcijos vertinimui naudojamas dalyvio stebėjimas: dalyvis negali eiti - 0 balų, eina 

su pagalbinėmis priemonėmis (arba reikalinga kito asmens priežiūra) - 1 balas, eina savarankiškai 

(kito asmens priežiūra nereikalinga) - 2 balai. 

Trijų minučių ėjimo testas. Dalyviai, kurie gali vaikščioti, paprašomi eiti 3 min. Greitis 

pasirenkamas paties dalyvio. Dalyvis turi eiti saugioje vietoje (nėra daiktų, kurie trukdytų saugiai 

eiti). Galima sustoti pailsėti (laikrodis nestabdomas), galima naudotis lazda, vaikštyne ir kt. 

Atliekant šį testą yra vertinama: širdies susitraukimų dažnis prieš ir po testo, sustojimų poilsiui 

skaičius, kiek nukrypstama nuo tiesios linijos.  
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11 priedas  

 

Funkcinis judėjimo testas (Keitel W.) 

 
Dalyvio vardas, pavardė........................................................... 

      Data....................... 

 

Užduotis 

 

 

Įvertinimas 

Maks. balų 

kiekis 

deš. kair. 

 

1. Nykščio pagalvėle paliesti V 

(mažojo) piršto pagalvėlę 

3 – atliekama gerai ir greitai 

2 – atliekama, bet sunkiai 

1 – I piršto pagalvėlė liečiasi su III ar 

IV piršto pagrindine falanga 

0 - neatliekama 

  

 

2. Sulenkti II ir V pirštus 

2 – atliekama gerai 

1 – pirštų nesusilenkia normaliai, bet 

liečia delną 

0 – piršto galiukas neliečia delno 

  

 

3. Padėti dilbius ant stalo krašto 

horizontaliai, delnus suspausti, 

pirštai į viršų 

3 – atliekama visiškai 

2 – atliekama, bet sunkiai 

1 – galimas palmarinis ar dorzalinis 

lenkimas per riešą 

0 - neatliekama 

  

 

4. Padėti dilbius horizontaliai ant 

stalo krašto, delnai suspausti, 

pirštai žemyn 

 

Žr. Nr. 3 

  

 

5. Delnus dorzaliniu paviršiniu 

sudėti ant stalo, alkūnes sulenkti 

90° kampu pakelti ulnarinį delnų 

kraštą 

 

2 – atliekama gerai 

1 – atliekama tik pirma dalis 

0 - neatliekama 

  

 

 6. Radialinius plaštakų kraštus ant 

stalo I pirmas pirštas žemyn prieš 

stalo kraštą. Suglausti ulnarinius 

plaštakų kraštus  

 

2 – atliekama gerai 

1 – plaštakos išlaiko vertikalią padėtį, 

bet ulnariniai kraštai nesusisiekia 

0 - neatliekama 

  

 

7. Abi plaštakas prie pečių 

 

2 – atliekama 

1 – pirštų galiukai nesiekia pečių (iki 5 

cm) 

0 – atstumas daugiau 5 cm 

  

 

8. Abi plaštakas ant sprando 

3 – atliekama 

2 – atliekama, bet sunkiai 

1 – pirštų galiukai liečia sprandą 

0 – pirštai neliečia sprando 

  

 

9. Ranka užlenkta už nugaros, 

pirštais paliesti priešingos pusės 

mentę 

5 – atliekama 

3 – pirštai neliečia mentės 

2 – ranka užlenkta už nugaros 

juosmens lygyje 
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1 – plaštaka liečia kūno šoną juosmens 

lygyje 

 

10. Atsisėsti lovoje iš gulimos 

padėties 

6 – atliekama su ištiestomis rankomis 

5 – atliekama su ištiestomis rankomis 

bet sunkiai 

4 – remiantis rankomis 

2 – su pagalba 

0 - neatliekama 

  

 

11. Gulint ant nugaros, plačiai 

praskėsti kojas 

2 – 50 cm ir daugiau 

1 – mažiau 50 cm 

0 – mažiau 20 cm 

  

 

12. Atsistoti nuo kušetės 

 

Žr. Nr. 10 

  

 

13. Stovėti ant pirštų galiukų (15 s) 

2 – atliekama 

1 - < 15 s 

0 - neatliekama 

  

 

14. Stovėti ant kulnų (stovėti 

tiesiai) 

 

Žr. Nr. 13 

  

 

15. Atsitūpti 

2 – atliekama 

1 – atliekama sunkiai 

0 - neatliekama 

  

 

16. išorinė klubo sąnario rotacija. 

Vienos kojos kulną pastatyti ant 

kitos kojos 

Pėdų ašių kampas daugiau 90° 

2 – atliekama 

1 – kampas 90° 

0 - neatliekama 

  

 

17. Stovėti ant vienos kojos 

 

Žr. Nr. 13 

  

 

18. Sulenkti koją prie kelio sąnario 

ir užkelti pėdą ant kėdės 

 

2 – atliekama 

1 – koja pakeliama nuo grindų 

0 – koja nepakeliama nuo grindų 

  

 

19. Stovint 1 m atstumu nuo kėdės 

pakelti ištiestą koją ir padėti ant 

kėdės 

 

Žr. Nr. 18 

  

 

20. Vaikščiojimas koridoriumi (30 

m) 

6- 20 s 

5-20 s, bet sunkiai 

4-25 s 

3-30 s 

2-40 s 

  

 

21. Lipimas laiptais 10 laiptų 

aukštyn ir 10 laiptų žemyn 

3-7 s, nesilaikant už turėklų 

2-iki 14 s prisilaikant 

1- >14 s arba tik keli laiptukai 

  

Iš viso    

 

Atliekant užd. Nr. 13-19, galima laikytis rankomis už kėdės. 
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12 priedas  

Trumpas proto būklės vertinimo testas 

 
Dalyvio vardas, pavardė................................................................ 

      Data....................... 

 

 

Užduotis 

 

 

 

Instrukcija tiriančiajam 

asmeniui 

V
er

ti
n

im
a
s 

M
a
k

si
m

a
li

 

su
m

a
 

Orientacija laike 

Kurie dabar metai? 

Koks metų laikas? 

Kuris dabar mėnuo? 

Kuri šiandien mėnesio diena? 

Kokia šiandien savaitės diena? 

 

 

1 balas už kiekvieną teisingą 

atsakymą 

  

Orientacija vietoje 

Kurioje valstybėje mes gyvename? 

Kokiame mieste mes dabar esame? 

Kokiame rajone (gatvėje) jūs gyvenate? 

Kokioje ligoninėje (įstaigoje, namo 

numeris) mes esame? 

Kuriame aukšte (skyriuje) mes dabar 

esame? 

 

 

 

1 balas už kiekvieną teisingą 

atsakymą 

  

Pakartojimas 

Pakartokite paskui mane tris žodžius: 

obuolys, stalas, namas 

1 balas už kiekvieną teisingai 

pakartotą atsakymą. Kartoti 

pratimą, kol išmoks visus tris 

žodžius 

  

Dėmesys 

Atimkite iš 100 po 7, kol pasakysiu-

„užteks“ (arba išvardykite žodžio „medis“ 

raides iš žodžio galo) 

1 balas už kiekvieną teisingą 

atsakymą. 5 balai, jei įvykdė 

užduotį iš pirmo karto, baigti 

tyrimą po 5 klaidų (sustabdyti po 

7 veiksmų) 

  

Trumpalaikė atmintis 

Pasakykite tris išmoktus žodžius 

1 balas už kiekvieną teisingai 

pakartotą žodį 

  

Kalba 

Pasakykite kas tai (parodyti pieštuką, po to 

laikrodį) 

1 balas už kiekvieną teisingą 

atsakymą 

  

Pakartokite paskui mane: „be, taip, dar, ar 

ne“ 

Tarkite aiškiai, 1 balas, jeigu 

teisingai pakartojo 

  

Paimkite popieriaus lapą į dešinę ranką, 

perlenkite jį pusiau ir padėkite ant kelių 

1 balas už kiekvieną teisingą 

veiksmą, ligoniui sustojus, 

pasakykite: „Darykite tai, ką 

liepiau“ 

  

Perskaitykite ir padarykite, kas parašyta 

(„užmerkite akis“) 

Parodykite parašytą instrukciją; 

1 balas, jeigu pasielgė teisingai 

  

Parašykite sakinį 

 

1 balas, jei sakinys turi prasmę ir 

jame yra veiksnys ir tarinys 

  

 

Nukopijuokite piešinį 

 

Parodykite piešinį: 1 balas, jei yra 
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Rezultatų vertinimas: 

0-10   sunkus 

11-20 vidutinis 

23-23 lengvas kognityvinis defektas 

 

 

 

     

 

 

10 kampų ir 2 susikirtimai 

 

 

 

 

 Iš viso   
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13 priedas  

FUNKCINIO PAJĖGUMO VERTINIMO SUVESTINĖ 

 

Funkcinio 

pajėgumo 

pobūdis 

/vertinimo 

kriterijus 

0 1 2 3 4 

ASMENS JUDAMUMAS 

Sėdėjimas      

Stovėjimas      

Klupėjimas      

Tupėjimas      

Darbas 

palinkus/pasilenkus 

     

Priverstinė rankų 

padėtis 

     

KŪNO JUDĖJIMAS   

Ėjimas/lipimas   

Kopimas      

Ropojimas      

KŪNO DALIŲ JUDESIAI 

Galvos/kaklo judesiai      

Liemens judesiai      

Rankų judesiai      

Plaštakų/pirštų 

judesiai 

     

Kojos/pėdos judesiai      

DAIKTŲ PAĖMIMAS, LAIKYMAS IR MANIPULIAVIMAS JAIS 

Kėlimas      

Pakėlimas      

Nešimas      

Stūmimas/traukimas      

JUTIMAI 

Regėjimas      

Klausa      

Pusiausvyra      

FIZINĖ IŠTVERMĖ 

Fizinė ištvermė      

      

      

      

      

 

0 – gebėjimų nėra, 1 – labai maži gebėjimai, 2 – maži gebėjimai, 3 – vidutiniai gebėjimai,  4 

– aukšti gebėjimai. 

Užpildė:      ...................................... 
                                    (Vardas, pavardė) 

Data:           ...................................... 
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14 priedas 

Vidutinė judesių per sąnarius amplitudė
67

 

Judesys sąnaryje Judesio amplitudė Judesys sąnaryje Judesio amplitudė 

Petys Klubas 

Lenkimas 

Tiesimas 

Atitraukimas 

Vidinis sukimas 

(rotacija) 

Išorinis sukimas 

(rotacija) 

0 – 165 
o
 

60 
o
 

0 – 180 
o
 

70 
o
 

 

90 
o 

 

Lenkimas 

Tiesimas 

Atitraukimas 

Pritraukimas  

Vidinis sukimas 

(rotacija) 

Išorinis sukimas 

(rotacija) 

120 
o
 

10 – 20 
o
 

45 
o
 

25 
o
 

45 
o
 

 

45 
o
 

Alkūnė  Kelis  

Lenkimas 

Nugręžimas 

(pronacija) 

Atgręžimas 

(supinacija) 

150 
o
 

75 
o 
 

 

80 
o
 

Lenkimas 

Tiesimas 

Vidinis sukimas 

(rotacija) 

Išorinis sukimas 

(rotacija) 

135 
o
 

0 – 5 
o
 

30 
o
 

 

40 
o
 

 

Riešas  Čiurna  

Lenkimas 

Tiesimas 

Alkūninis nukrypimas 

(ulnarinė deviacija) 

Stipininis nukrypimas 

(radialinė deviacija) 

80 
o
 

70 
o
 

30 
o
 

 

20 
o
 

Lenkimas 

Tiesimas 

Iškrypimas (inversija) 

Išvirtimas (eversija) 

20 – 30 
o 

50 
o
 

30 
o
 

10 
o
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15 Priedas  

Pavyzdys: REIKALAVIMŲ SUVESTINĖ (fragmentas) 

 

Dalyvio vardas, pavardė................................................................................ 

Reikalavimai 0 1 2 3 4 

Skaitymas      

Rašymas      

Skaičiavimas      

Kalbėjimas      

...      

 

0 – reikalavimų/gebėjimų nėra, 1 – labai maži reikalavimai/gebėjimai, 2 – maži 

reikalavimai/gebėjimai, 3 – vidutiniai reikalavimai/gebėjimai,  4 – aukšti 

reikalavimai/gebėjimai. 

Žymėjimas: O – reikalavimas. 

 

Užpildė.............................................................. 

Data................................................................... 

 

16 priedas 

Pavyzdys: GEBĖJIMŲ SUVESTINĖ (fragmentas) 

 

Dalyvio vardas, pavardė................................................................................ 

Reikalavimai/Gebėjimai 0 1 2 3 4 

Skaitymas      

Rašymas      

Skaičiavimas      

Kalbėjimas      

...      

 

0 – reikalavimų/gebėjimų nėra, 1 – labai maži reikalavimai/gebėjimai, 2 – maži 

reikalavimai/gebėjimai, 3 – vidutiniai reikalavimai/gebėjimai,  4 – aukšti 

reikalavimai/gebėjimai. 

Žymėjimas: X – gebėjimas. 

 

Užpildė.............................................................. 

Data................................................................... 
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17 priedas  

Pavyzdys: REIKALAVIMŲ IR GEBĖJIMŲ PALYGINIMO SUVESTINĖ (fragmentas) 

 

Dalyvio vardas, pavardė................................................................................ 

Reikalavimai/Gebėjimai 0 1 2 3 4 

Skaitymas      

Rašymas      

Skaičiavimas      

Kalbėjimas      

...      

 

0 – reikalavimų/gebėjimų nėra, 1 – labai maži reikalavimai/gebėjimai, 2 – maži 

reikalavimai/gebėjimai, 3 – vidutiniai reikalavimai/gebėjimai,  4 – aukšti 

reikalavimai/gebėjimai. 

Žymėjimas: O – reikalavimas, X – gebėjimas. 

 

Užpildė.............................................................. 

Data................................................................... 
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18 priedas  

Raumenų jėgos vertinimas
68

 

Raumens arba raumenų grupės funkcinės galimybės  Balai  

Judesių nėra 0 

Raumenų skaidulų susitraikimas jaučiamas čiuopiant, bet nėra matomų judesių 1 

Galimi judesiai pašalinus jėgos poveikį* 2 

Galimi judesiai veikiant svorio jėgai 3 

Gali įveikti papildomą pasipriešinimą, bet mažesnį nei sveikosios pusės 4 

Normali funkcija 5 

*Svorio jėgos poveikio pašalinimas yra sąlyginis ir pasiekiamas atliekant galūnės judesį 

horizontalioje plokštumoje ant slidaus paviršiaus ar ant vėžimėlio su ratukais  
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19 priedas  

Kasdienės veiklos vertinimo testas (ADL) 

BENDRAVIMAS 
Be 

problemų 

Keletas 

problemų 

Labai 

sunku 
Negaliu 

Reikia 

pagalbos 

Naudojama 

technika 

Priklausymas tam 

tikroms grupėms 

      

Bendravimas 

telefonu 

      

Bendravimas su 

draugais 

      

Bendravimas su 

likimo draugais 

      

 

TRANSPORTAS 
Be 

problemų 

Keletas 

problemų 

Labai 

sunku 
Negaliu 

Reikia 

pagalbos 

Naudojama 

technika 

Važiavimas 

mašina 

      

Važiavimas 

visuomeniniu 

transportu 

      

Važiavimas 

traukiniu, 

plaukimas laivu, 

skridimas lėktuvu 
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20 priedas  

Specialistų išvados apie asmens darbingumą  

 
Asmens vardas, pavardė .........................................................................................................................  

Telefonas ................................................................................................................................................  

Darbingumo lygis ...................................................................................................................................  

Numatoma pasirinkti programa ..............................................................................................................  

 

Data Specialistas Išvados Parašas 
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Priedas Nr. 21 

Modifikuota smulkių judesių įvertinimo skalė (J. Carr et al., 1985)                               

(rankos funkcijai vertinti skirta dalis) 

Kiekvienos  testo užduoties atlikimo kokybė vertinama nuo 0 iki 6 balų: 0 – pacientas 

užduoties negali atlikti, 6 – užduotis atlikta teisingai. Aukštesni balai parodo aukštesnį 

savarankiškumo lygį, judesio atlikimo kokybę bei atliktų užduočių sudėtingumą. Į užduotis įeina: 

daikto siekimas, suėmimas, paleidimas, selektyvių  judesių  atlikimas,  viršutinės  galūnės  judesių  

valdymas  ir  sudėtingų  rankos  judesių atlikimas.   
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22a priedas 

                     FULLERTON PUSIAUSVYROS TESTAS 

(Rose & Lucchese, 2003) 

1. 1. Stovėti suglaustomis kojomis užsimerkus. 

 
Atvykus Išvykstant  

0 sugeba savarankiškai atsistoti į taisyklingą stovėjimo padėtį   

1 sugeba savarankiškai atsistoti į taisyklingą stovėjimo padėtį, bet nesugeba 

išlaikyti padėties arba išlaikyti užmerktų akių >10s 

  

2 sugeba išlaikyti taisyklingą padėtį užmerkęs >10s, bet <30s   

3 sugeba išlaikyti taisyklingą padėtį užmerkęs  30s, bet reikalingas pasižiūrėjimas   

4 sugeba išlaikyti taisyklingą ir saugią padėtį 30s   

2. Siekiant pirmyn paimti daiktą. 
 

Atvykus Išvykstant  

0 sugeba pasiekti daiktą žengiant >2 žingsnius   

1 sugeba pasiekti daiktą žengiant 2 žingsnius   

2 sugeba pasiekti daiktą žengiant 1 žingsnį   

3 sugeba pasiekti daiktą be judėjimo, bet tyrėjui prižiūrint    

4 sugeba savarakiškai ir saugiai pasiekti daiktą be judėjimo   

3. Apsisukti 360 laipsnių per kairę ir per dešinę pusę. Atvykus Išvykstant  

0 reikalinga tyrėjo pagalba   

1 reikalinga nedidelė priežiūra arba verbalinės komandos   

2 apsisuka 360
0
, bet >4 žingniais į abi puses   

3 apsisuka 360
0
 į vieną pusę 4 arba <4  žingsniais   

4 saugiai apsisuka į abi puses 360
0
 4 arba<4 žingniais   

4. Užlipti ant suolelio ir nulipti. Atvykus Išvykstant  

0 neužlipa ant suolelio be pagalbos arba neprarandant pusiausvyros   

1 užlipa ant suolelio  pradedančia koja į abi puses, bet priešinga koja liečia suolą 

arba  sukasi ratu kojos pristatymo metu  

  

2 užlipa ant suolelio pradedančia koja į vieną pusę, bet priešinga koja liečia suolą 

arba  sukasi ratu kojos pristatymo metu 

  

3 taisyklingai užlipa ir nulipa į abi puses, bet reikalinga priežiūra į vieną arba į abi 

puses 

  

4 saugiai ir savarankiškai užlipa ir nulipa į abi puses   

5. Eiti ,,pėda už pėdos“. Atvykus Išvykstant  

0 nesugeba savarankiškai žengti 10 žingsnių   

1 sugeba savarankiškai žengti 10 žingsnių su  >5 sustojimais   

2 sugeba savarankiškai žengti 10žingsnių su 5 arba<5sustojimais   

3 sugeba savarankiškai žengti 10žingsnių su 2 arba<2sustojimais   

4 sugeba savarankiškai ir be sustojimo žengti 10 žingsnių   

6. Stovėti ant vienos kojos. Atvykus Išvykstant 

0 neišlaiko padėties arba reikalinga pagalba dėl griuvimo rizikos   

1 savarankiškai pakelia koją, bet neišlaiko padėties >5s   

2 savarankiškai pakelia koją, ir išlaiko padėtį >5s, bet <1 s   

3 savarankiškai pakelia koją ir išlaiko 12s arba>12s, bet <20s   
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4 savarankiškai pakelia koją ir išlaiko padėtį 20s   

7. Stovėti ant minkšto pagrindo užsimerkus. Atvykus Išvykstant 

0 nesugeba atsimerkus savarankiškai užlipti ant minkšto pagrindo arba neišlaiko 

padėties 

  

1 savarankiškai užlipa ir išlaiko padėtį, bet negali arba  nenori užsimerkti   

2 savarankiškai užlipa ir išlaiko padėtį užmerkęs ≤10s   

3 savarankiškai užlipa ir išlaiko padėtį užmerkęs >10s, bet <20s   

4 savarankiškai užlipa ir išlaiko padėtį užmerkęs 20s   

8. Šokti į tolį abiem kojomis. 
Atvykus Išvykstant 

0 stengiasi, bet nesugeba atlikti šuolio, nes viena arba abi pėdos nepakyla nuo 

grindų 

  

1 inicijuoja šuolį, bet viena pėda liečia grindis    

2 sugeba atlikti šuolį, bet ne toliau negu tiriamojo vienos pėdos ilgis   

3 sugeba atlikti ir pasiekti vienos tiriamojo pėdos ilgio šuolį   

4 sugeba atlikti ir pasiekti didesnį negu tiriamojo dviejų pėdų ilgio šuolį   

9. Eiti pasukant galvą kairėn ir dešinėn. 
Atvykus Išvykstant 

0 nesugeba savarankiškai nueiti 10 žingsnių arba nepasuka galvos 30
0
 nustatytu 

tempu 

  

1 nueina savarankiškai 10 žingsnių, bet nesugeba pasukti galvos 30
0
 nustatytu 

tempu 

  

2 nueina 10 žingsnių, bet sukant galvą 30
0
nukrypstama nuo tiesios linijos   

3 nueina tiesia linija 10 žingsnių su galvos pasukimu pagal nustatytą tempą, bet 

galvą pasuka  <30
0
 į vieną arba abi puses 

  

4 nueina tiesia linija 10 žingsnių su 30
0
galvos pasukimu pagal nustatytą tempą   

10. Netikėtas postūmis atgal 
Atvykus Išvykstant 

0 neišlaiko vertikalios pusiausvyros, nesimato pastangų nežengti, reikalinga 

pagalba atstatant pusiausvyrą 
  

1  neišlaiko vertikalios pusiausvyros, reikalinga ≥2 žingsniai, reikalinga pagalba 

atstatant pusiausvyrą 
  

2  neišlaiko vertikalios pusiausvyros, reikalinga ≥2 žingsniai, bet sugeba 

savarankiškai atstatyti pusiausvyrą 
  

3  neišlaiko vertikalios pusiausvyros, bet sugeba savarankiškai atstatyti 

pusiausvyrą vienu žingsniu. 
  

4 išlaiko pusiausvyrą.   

Visų užduočių balų suma:    
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22b priedas 
 

FULLERTON PUSIAUSVYROS TESTAS 

 

 

 

2. UŽDUOTIS (vertinama nuo 0 iki 4 balų) Atvykus Išvykstant  

3. 1. Stovėti suglaustomis kojomis užsimerkus.   

2. Siekiant pirmyn paimti daiktą.   

3. Apsisukti 360 laipsnių per kairę ir per dešinę pusę.   

4. Užlipti ant laiptelio ir nulipti.   

5. Eiti ,,pėda už pėdos“.   

6. Stovėti ant vienos kojos.   

7. Stovėti ant minkšto pagrindo užsimerkus.   

8. Šokti į tolį abiem kojomis.   

9. Eiti pasukant galvą kairėn ir dešinėn.   

10. Netikėtas postūmis atgal.   

Visų užduočių balų suma:   
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23 priedas  

ASMENYBĖS POTENCIALO ĮVERTINIMO APLANKAS
69

 

 

Asmeninė informacija 

1.  Vardas, pavardė, asmens kodas  ............................................................................................  

2.  Artimojo/globėjo vardas, pavardė  ........................................................................................  

3.  Adresas  .................................................................................................................................  

4.  Telefonas ...............................................................................................................................  

5.  El. paštas  ...............................................................................................................................  

6.  Specialybė (jeigu yra)  ...........................................................................................................  

I. Pildoma įsidarbinimo galimybių vertinimo metu 

Mokymasis 

Pateikite informaciją apie baigtą mokymąsi, kurio metu įgijote specialybę. Pradėkite nuo 

paskutiniosios 

I mokymasis 

7.  Data  ..................................................................................................................................................  

8.  Kvalifikacija  .....................................................................................................................................  

9.  Mokymo įstaigos pavadinimas ..........................................................................................................  

II mokymasis 

10.  Data  ................................................................................................................................................  

11.  Kvalifikacija  ...................................................................................................................................  

12.  Mokymo įstaigos pavadinimas ........................................................................................................  

 

Darbo patirtis (jeigu turi) 

I darbovietė 

13. Data  .................................................................................................................................................  

14. Profesija arba pareigos  ....................................................................................................................  

15. Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  ................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

16. Darbovietės pavadinimas  ................................................................................................................  

II darbovietė 

17. Data  .................................................................................................................................................  

18. Profesija arba pareigos  ....................................................................................................................  

19. Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  ................................................................................................  

20. Darbovietės pavadinimas  ................................................................................................................  

 

II. Pildoma socialinės apklausos metu: 

Savęs įvertinimas 

21. Interesai, polinkiai, poreikiai  ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................   

22. Asmeninės savybės (teigiamos, neigiamos)  ....................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................   

23. Specialieji gebėjimai  .......................................................................................................................  

24. Darbo motyvacija  ............................................................................................................................  

 

                                                 
69

 Pildo Įdarbinimo vadybininkas,  socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutrikusio intelekto asmenims metodika 

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

 

156 

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

Artimojo/globėjo vertinimas 

25. Interesai, polinkiai, poreikiai  ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................   

26. Asmeninės savybės (teigiamos, neigiamos)  ....................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................   

27. Specialieji gebėjimai  .......................................................................................................................  

28. Darbo motyvacija  ............................................................................................................................  

 

III. Pildoma specialistų komandinio aptarimo metu: 

Specialistų vertinimas 

29. Interesai, polinkiai, poreikiai  ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

30. Asmeninės savybės (teigiamos, neigiamos)  ....................................................................................  

 ................................................................................................................................................................   

31. Specialieji gebėjimai  .......................................................................................................................  

32. Darbo motyvacija  ............................................................................................................................  

33. Išvados  .............................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutrikusio intelekto asmenims metodika 

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

 

157 

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

 

 

24 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 

Alkūnės lenkiamasis   
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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.……………….......................................                              

2. IDA……TAIP……………….…NE…………………PASTABOS.……………….......................................                              

3. HAMET……TAIP………………NE………………  PASTABOS…..……………......................................                              
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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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25 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__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

     LOGOPEDAS_____________________________ 
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26 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: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________ 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutrikusio intelekto asmenims metodika 

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 
 

164 

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

27 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); 
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25. Ar toje darbo vietoje dirba kiti darbuotojai, su kuriais reikia dalintis darbo 

priemonėmis? (tvarkingumas); 

26. Ar darbuotojas privalo laikytis darbo saugos taisyklių? (atsakingumas); 

Specialistai, surinkę visą reikiamą informaciją apie darbo vietos kelimamus 

reikalavimus asmens profesiniams gebėjimams, juos analizuoja, aptaria komandoje ir 

dokumentuoja IMBA metodikos reikalavimų profilyje. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutrikusio intelekto asmenims metodika 

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 
 

167 

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

28 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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29 priedas 

 

Kliento užsiėmimų tvarkaraštis 
 

Vardas, pavardė  .....................................................................................................................................  

 

Profesinės reabilitacijos etapo pavadinimas ...........................................................................................  

 

      

    

 

Eil.

Nr. 

Data/valanda Veikla/Užsiėmimai Vieta Pastabos 
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30 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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VP1-1.2-SADM-02-V-01-001 

 

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

 

 

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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1. Profesinio orientavimo ir konsultavimo samprata 

Profesinis konsultavimas apibrėžiamas, kaip specialiai organizuota veikla, padedanti asmenims 

išsirinkti profesiją, atsižvelgiant į jų individualias savybes, darbo rinkos poreikius bei profesinio 

mokymo galimybes (Pukelis, K., 2008, Laužackas, R., 2005)  

Profesinis orientavimas apibrėžiamas kaip nepertraukiamas ikiprofesinio ugdymo procesas, 

apimantis profesinę informaciją, reklamą, agitaciją, konsultavimą, pirminę profesinę diagnostiką, 

profesinį apsisprendimą, ekonominį ugdymą
1
.  

Šios metodikos dalies tikslas – pateikti gaires, kaip teikti profesinio orientavimo ir 

konsultavimo paslaugas specialistams, dirbantiems su sutrikusio intelekto asmenimis.  

Pateikiame du aspektus, kuriais remiantis grindžiame asmenų, turinčių vidutinį, žymų ir labai 

žymų intelekto sutrikimą, profesinio orientavimo ir konsultavimo procesą: 

1) „kiekvienas asmuo turi vienodą teisę į visiškai pakankamą lygių pamatinių laisvių schemą,  

kuri yra suderinama su panašia laisvių schema visiems“; 

2) „socialinė ir ekonominė nelygybė turi tenkinti dvi sąlygas: pirma, ji turi būti siejama su 

padėtimis ir pareigybėmis, kurios yra atviros visiems sąžiningos galimybių lygybės sąlygomis; antra, ji 

turi būti naudingiausia blogiausioje padėtyje esantiems visuomenės nariams“ (Ralws, 2002, p. 312–

315).  

Šiuos principus derindami su asmenų, turinčių nežymų, vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto 

sutrikimą galimybėmis, profesinį orientavimą ir konsultavimą suvokiame kaip veiklą, pirmiausia 

orientuotą į procesą, o vėliau į rezultatą. Žymaus intelekto sutrikimo atveju, profesinis orientavimas yra 

rezultatyvesnis už konsultavimą.  

Profesinio orientavimo kokybė priklauso nuo asmenų, turinčių nežymų, vidutinį, žymų ir labai 

žymų intelekto sutrikimą motyvacijos veiklai, jų gebėjimų, bei asmeninių interesų ir visuomenės 

poreikių derinimo. Asmeniui turėtų būti suteikti ne tik konsultacinio pobūdžio užsiėmimai, tačiau tiek 

klientas, tiek jo artimieji turi gauti ir konkrečius patarimus bei drauge su specialistais priimti 

konkrečius sprendimus.  

Rekomenduojama profesinį orientavimą, papildyti profesinio konsultavimo elementais. Tai yra, 

sudaryti sąlygas kuo aktyvesniam kliento dalyvavimui, pavyzdžiui, klientas ir jo artimieji/globėjai 

mano, kad jis gali būti puikiu virėju. Jų motyvai paremti asmens pomėgiu gaminti maistą, žiūrėti 

televizijos laidas apie maisto gaminimą, dideliu noru viską išbandyti pačiam. Specialistų nuomone, 

                                                 
1
 Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų darbinių įgūdžių ir bendrųjų 

gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
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asmens intelektas bei elgesio ir emocijų sutrikimai, neleidžia žmogui įgyti virėjo profesijos. Profesinio 

orientavimo atveju, specialistai taip ir pasakytų klientui ir jo artimiesiems, tačiau naudojant 

konsultavimo elementus, sudaromos prielaidos patiems įsitikinti, kad virėjo darbas yra per daug 

sudėtingas (leidžiama sudaryti patiekalo kalkuliacinę kortelę). Asmuo beveik neskaito, nemoka 

skaičiuoti. Tiek artimieji/globėjai, tiek pats asmuo yra priešpastatomi prieš profesinius reikalavimus. Po 

to – pradedama ieškoti išeities ir specialistai pasiūlo virėjo padėjėjo profesinę kryptį (virėjo padėjėjo 

pareigybės nereikalauja mokėti sudaryti patiekalo kalkuliacinę kortelę). Toks procesas yra ilgesnis, bet 

jis skatina klientą ir jo artimuosius įsitraukti į paslaugos planavimą. 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo proceso uždaviniai: 

1. Padėti neįgaliesiems ir jų artimiesiems orientuotis profesijų pasaulyje, apsisprendžiant dėl 

profesinės veiklos. Asmuo, turintis nežymų, vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą (jo 

artimieji) yra supažindinami su profesijos įgijimo galimybėmis. Dalyvavusiems profesinių gebėjimų 

įvertinimo paslaugoje, sudaromos sąlygos dar kartą susipažinti su institucijos teikiamomis paslaugomis 

ir galimybėmis. 

2. Suderinti neįgalaus asmens norus, lūkesčius bei gebėjimus su realiomis galimybėmis. Šios 

proceso dalies metu svarbu suderinti neįgalaus asmens (jų artimųjų) norus su asmens realiomis 

galimybėmis bei artimiausios aplinkos teikiamomis paslaugomis. Asmeniui ir jo artimiesiems keliami 

klausimai, į kuriuos, padedant specialistams, reikia rasti atsakymus (klausimus rekomenduojama 

pateikti atsižvelgiant į asmens suvokimo lygį): 

* kokias galimybes įgyti profesiją turi nežymų/vidutinį/žymų/labai žymų intelekto sutrikimą 

turintis asmuo? 

* ko aš tikiuosi iš profesinės veiklos (kas pasikeis, kai aš pradėsiu dirbti, kodėl aš turiu dirbti)? 

* kokį darbą aš norėčiau dirbti (ką aš norėčiau išmokti)? Ar man būtų ne per sunku? 

* kokie mano pliusai ir kokie minusai pasirinktoje profesinėje kryptyje?), ką aš moku, o ką dar 

reikėtų išmokti?  

* ką reikia išmanyti, mokėti ir gebėti, jeigu noriu dirbti pagal pasirinktą profesinę kryptį? 

3. Padėti apsispręsti dėl profesinio ugdymo institucijos. Galimybės asmeniui (ypač su 

vidutiniu, žymiu ir labai žymiu intelekto sutrikimu) įgyti profesinių įgūdžių labai ribotos (profesijos dėl 

savo negalės ypatumų jie negali įgyti). Be to labai svarbu tokiems asmenims saugi aplinka. Sutrikusio 

intelekto asmenims saugi aplinka siejasi tiek su fizinės aplinkos saugumu, tiek su aiškia, nuoseklia 

tvarka, pastovia aplinka (arba apie būtinus pokyčius iš anksto pranešama), aplinkinių geranoriškomis 

nuostatomis ir pagalba.Tinkamai organizuotas atvykimas ir nuvykimas į instituciją, saugi ne tik 
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profesinių įgūdžių įgijimo, bet gyvenamoji aplinka. Šie ir kiti išvardinti faktoriai, nulemia pasirinkimą 

įgyti profesinio rengimo įgūdžius artimiausioje asmeniui aplinkoje. 

4. Sumodeliuoti profesinės veiklos perspektyvą, siejant su asmens tolimesniu gyvenimu 

(karjeros projektavimas). Šiame etape svarbu atsakyti į klausimą: Kas pasikeis jo gyvenime įgijus 

profesinę kvalifikaciją? Kaip jis susiras ar jam suras darbą? Kaip asmuo ten dirbs? Kokios jo 

perspektyvos? Specialistai turi remtis tėvų ar kitų jų artimųjų/globėjų socialiniais ryšiais, savo 

socialiniais tinklais ir suprojektuoti ateities perspektyvą. Asmuo, turintis vidutinį, žymų ir labai žymų 

intelekto sutrikimą, į laisvą darbo rinką sunkiai integruosis. Taigi galimas šis kelias: socialinė įmonė, 

kurioje jis bus saugus, kur rūpinsis juo ne tik gamybos procese, bet ir kitais gyvenimo laikotarpiais. 

Kitas kelias, asmenims, turintiems nežymų intelekto sutrikimą – atvira rinka, kur būtina sąlyga 

nuolatinis specialistų tarpininkavimas ir parama per visą profesinės karjeros laikotarpį. 

Asmenų, turinčių intelekto sutrikimą, profesinio orientavimo ir konsultavimo ypatumai 

Pateikiame asmenų, turinčių nežymų, vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą 

profesinio orientavimo ir konsultavimo ypatumus:  

1. Profesinio orientavimo bei konsultavimo sėkmę dažnai lemia tai, jog į šios paslaugos 

teikimo procesą yra įtraukiami ir kliento artimieji;  

2. Sudaromos sąlygos kuo daugiau veiklų išbandyti praktiškai. 

3. Neatsiribojama nuo asmens socialinių problemų, kurios atrodo nesusiję tiesiogiai su 

profesiniu orientavimu (sveikata, finansinės problemos, artimųjų nepalaikymas). 

4. Užtikrinama atvejo vadybininko nuolatinė ir sisteminga pagalba bei palaikymas visu 

profesinio orientavimo laikotarpiu. 

5. Atsižvelgiama į tai, kad sutrikusio intelekto asmenims profesinis pasirinkimas yra ribotas. 

Asmenims, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, siūloma rinktis praktinio darbo ar kompiuterio 

pagrindų kryptį. Turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų - tik praktinio darbo kryptis. 

6. Turima galvoje, kad asmens savianalizės, savęs pažinimo galimybės yra ribotos, ypač 

žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo atvejais. 

7. Profesinio orientavimo bei konsultavimo priemonės taikomos, atsižvelgiant į asmens 

intelekto sutrikimo laipsnį bei individualius ypatumus. 

8. Skiriamas dėmesys ne tik darbinės motyvacijos išsiaiškinimui, bet ir jos stiprinimui viso 

reabilitacijos proceso eigoje. 

9. Užtikrinamas specialistų komandinis darbas ir pasikeitimas turima informacija. 
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2. Sąvokos 

Psichosocialiniai profesiniai gebėjimai - tai nespecifiniai (bendrieji) asmens psichosocialiniai 

gebėjimai, reikalingi bet kuriai profesinei veiklai. Jie skirstomi į 5 savybių grupes: kognityvines, 

psichomotorines, socialines, komunikavimo/žinių taikymo, savybes, susijusias su darbo atlikimo 

pobūdžiu. 

Darbo rinkos profesinis mokymas neįgaliesiems - pakitusių darbo rinkos poreikių sąlygotas 

profesinis mokymas, teikiantis asmenims didesnes profesines galimybes prisitaikyti prie darbo rinkos 

situacijos. Kartu prie darbo rinkos poreikių prisitaiko profesinės (ir reabilitacinės) įstaigos
2
.  

Elgesio ir emociniai sutrikimai (ar sindromai) (F50 - F59, F90 - F98) – sutrikimai, susiję su 

fiziologiniais pakitimais ar fiziniais faktoriais bei galintys pasireikšti vaikystėje (hiperkinezė, fobijos, kt.), 

paauglystėje (elgesio patologizacija agresyvumas, įžūlumas ir kt.), suaugusiesiems (elgesio sutrikimas – 

asocialumas, žiaurumas ir kt). Nesocialumas – vienas bruožų, pasireiškiantis nuolatiniu 

antivisuomeniškumu. Ankstyva diagnostika ir socialinė edukacinė prevencija susilpnina sutrikimo 

dinamiką ar padeda ją slopinti
3
. 

Funkcijos sutrikimas (defektas) – bet koks psichologinės, fiziologinės funkcijos ar anatominės 

struktūros pažeidimas ar netekimas
4
.  

Intelektas – įgimtų ir įgytų mąstymo savybių bei gebėjimo naudotis informacija visuma, nuo 

kurios priklauso mokymosi ir kitokios kryptingos bei sąmoningos veikios sėkmė. „Intelekto testais 

galima įvertinti <...> intelekto lygį (IQ), verbalinio (VQ) ir neverbalinio (PQ) intelekto santykį. 

Koeficientas (IQ), kurio vidutinė reikšmė dažniausiai būna 100. Vaikams IQ nustatomas iš protinio ir 

chronologinio asmens amžių santykio, intelekto sutrikimas (žr. „protinis atsilikimas“ medicininiu 

aspektu) kaip statusas negali visiškai eliminuoti asmens iš darbo rinkos, tuo labiau iš visuomeninio 

gyvenimo
5
. 

Kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimai – įgimti ar įgyti, daliniai ar totalūs kalbinės 

saviraiškos, tarimo, bendravimo ir pan. sutrikimai (dislalija, alalija, disleksija, disgrafija; mikčiojimas ir 

kt.)
6
.  

                                                 
2
 Ten pat.  

3
 Pasaulinė sveikatos organizacija: tarptautinė ligų ir problemų, susijusių su sveikata, klasifikacija. (1995). 

4
 Kriščiūnas, A. (1996). Cit. iš Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų 

darbinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
5
 Ališauskas, A. (2002). Cit. iš Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų 

darbinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
6
 Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų darbinių įgūdžių ir bendrųjų 

gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
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Karjera – iš pašaukimo kylančių ir visą gyvenimą besitęsiančių įvairių žmogaus atliekamų 

socialiai reikšmingų vaidmenų, darbo vietų ir jose užimamų pareigų bei pasiekimų seka, susijusi su 

saviraiška ir individualiu tobulėjimu bei atspindinti asmenybės gyvenimo viziją bei stilių
7
. 

Kompleksinis sutrikimas – mokymosi negalė dėl bendrųjų atminties sutrikimų ir emocijų ir 

elgesio sutrikimų (savireguliacijos, hiperaktyvumo, dėmesio problemų), dėl girdimojo suvokimo ir 

motorinių koordinacijų nevisavertiškumo (pvz., akustinė – motorinė disleksija). Taip pat kompleksinis 

sutrikimas įvardija kelių sutrikimų „rinkinį“, nesant galimybės nustatyti vieno jų pirmumą (pvz., regos ir 

intelekto sutrikimas)
8
.  

Kvalifikacija – įstatymų, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka 

pripažintas mokėjimas ir teisė verstis tam tikra profesine veikla; tam tikrą profesinę veiklą vykdyti 

įgalinanti kompetencijų (žr. „kompetencija“) visuma
9
. 

Neformalusis specialiųjų poreikių suaugusiųjų švietimas - kultūrinis ir reabilitacinis 

specialiųjų poreikių asmenų ugdymas, skatinantis tobulėti asmenybę ir sudarantis prielaidas 

veiksmingesnei socialinei adaptacijai, tačiau nesuteikiantis išsilavinimo, atitinkančio valstybinio 

išsilavinimo standartų reikalavimus
10

. 

Profesija – atitinkamomis žiniomis ir gebėjimais pagrįstos žmonių veiklos kombinacijos, 

teikiančios jiems pasitenkinimo, materialinio aprūpinimo ir aktyvaus įsijungimo į visuomeninio 

gyvenimo struktūras
11

. 

Profesijos pedagogo padėjėjas - asmuo, profesinės reabilitacijos procese vykdantis profesijos 

pedagogo nurodytas ugdymo ir slaugos funkcijas
12

. 

Profesinės reabilitacijos įstaiga - įstaiga, atliekanti profesinę ir / ar socialinę specialiųjų poreikių 

asmenų reabilitaciją
13

. 

Profesinė reabilitacija - visuma edukacinių, socialinių, psichologinių, medicininių, suaugusiųjų 

ugdymo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo priemonių, skirtų neįgalių žmonių dvasiniam ir 

fiziniam grąžinimui į normalias gyvenimo ir darbo sąlygas, vykdant technologinį rengimą profesinį 

                                                 
7
 Laužackas, R. (2005). Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: VDU. 

8
 Ten pat. 

9
 LR Švietimo įstatymas. (1991). Valstybės žinios, 2003 – 06 – 28, Nr. 63 – 2853. 

10
 LR Specialiojo ugdymo įstatymas.  

11
 Laužackas, R. (2005). Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: VDU. 

12
 LR Švietimo įstatymas. (1991). Valstybės žinios, 2003 – 06 – 28, Nr. 63 – 2853. 

13
 Ten pat.  
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orientavimą profesinį rengimą tarpininkavimą įsidarbinimo situacijoje bei (pagal poreikį) lydimąją 

pagalbą vykstant profesinei adaptacijai
14

.  

Profesinis apsisprendimas - individo sprendimas, daromas atsižvelgiant į vidines ir išorines 

sąlygas, pasirenkant veiklos būdą formą, tipą, pobūdį ir kt. Jį lemia asmens motyvacija, interesai, 

poreikiai, polinkiai, visuomenės nuomonė (artimųjų, draugų, viešoji nuomonė, profesijų prestižas, 

masinės informavimo priemones ir kt). Sprendimas priklauso nuo informacijos (ne)turėjimo apie galimas 

veikas (profesijas, specialybes, ugdymo įstaigas), taip pat savęs vertinimo (kūno ir proto galių pažinimas 

ir įvertinimas), svajonių ir realybės derinimo, pareigų įsisąmoninimo, profesinio orientavimo 

organizuotumo pobūdžio ir pan.
15

.  

Profesinis orientavimas (profesinis švietimas) - nepertraukiamas ikiprofesinio ugdymo 

procesas, apimantis profesinę informaciją reklamą agitaciją konsultavimą pirminę profesinę diagnostiką, 

profesinį apsisprendimą ekonominį ugdymą
16

.  

Profesinis tinkamumas - fizinių, psichinių, intelektinių ir kt. individo savybių visuma, 

apibūdinanti jo tinkamumą ir potencialias galimybes dirbti tam tikroje profesinėje sferoje. Svarbus 

kontraindikacijų faktorius vertinant sveikatos būklę, atsižvelgiant į pasirenkamos specialybės pobūdį. 

Profesinis tinkamumas apibūdinamas ne tik sveikatos, bet ir bendrųjų gebėjimų, elementarių darbinių 

gebėjimų ir įgūdžių, socialinio statuso (savo ir tėvų) lygmeniu
17

.  

Protinis atsilikimas (medicininis – klinikinis aspektas) (intelekto sutrikimas) (F70-F79) –  

sustabdytas ar dalinis protinis vystymasis, susidarant sunkumams pažintinėje, kalbinėje, motorinėje ir 

socialinėje sferose. Tinkamai organizuojant specialųjį ugdymą švietimą profesinę reabilitaciją, socialinė 

adaptacija gali kokybiškai dinamiškai kisti atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį ir gilumą Protinis atsilikimas 

gali tapti socializacijos kliuviniu: būtina pritaikyti edukacijos formas ir būdus visapusiškam individo 

vystymuisi. Nežymus protinis atsilikimas (IQ 50-69) veikia profesinį parengimą, kompetenciją dėl 

bendrųjų gebėjimų nepakankamumo, tačiau pritaikius reabilitacinį profesinį rengimą galima susilpninti 

sutrikimo poveikį socializacijos eigai. Vidutinis (IQ 35-49), sunkus (žymus) (IQ 20-34), gilus (labai 

žymus) (IQ iki 20) protinis atsilikimas veikia elementaraus darbinio rengimo taikymą kaip vieną terapijos 

ir užimtumo formų skatinant saviraišką, kūrybiškumą bendravimą bei bendradarbiavimą ir pan.
18

. 

                                                 
14

 Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų darbinių įgūdžių ir bendrųjų 

gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
15

 Ten pat. 
16

 Ten pat.  
17

 Ten pat. 
18

 Pasaulinė sveikatos organizacija: tarptautinė ligų ir problemų, susijusių su sveikata, klasifikacija. (1995). 
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Psichologinės raidos sutrikimai (F80-F89) – specifiniai kalbos ir kalbėjimo raidos ar specifiniai 

mokymosi sugebėjimų raidos, taip pat mišrūs sutrikimai, veikiantys asmenybės daromus sprendimus 

(tarp jų ir profesinio apsisprendimo) bei veiklą
19

. 

Raidos sutrikimai – intelekto sutrikimai (žr. protinis atsilikimas): specifiniai pažinimo 

sutrikimai, sukeliantys mokymosi negales; emocijų ir elgesio (psichosocialinės adaptacijos) sutrikimai; 

kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimai; klausos sutrikimai; regos sutrikimai; fiziniai ir judėjimo 

sutrikimai; lėtiniai somatiniai ir neurologiniai sutrikimai; kompleksiniai sutrikimai; kiti sutrikimai
20

.  

Reabilitacijos įstaiga - įstaiga, atliekanti medicininę, profesinę ar socialinę specialiųjų poreikių 

asmenų reabilitaciją
21

. 

Reabilitacinis ugdymas-specialiųjų poreikių asmenų ugdymas, padedantis atkurti sutrikusias 

funkcijas, arba sutrikimą kompensuojančių įgūdžių lavinimas edukacinėmis priemonėmis
22

. 

 

                                                 
19

 Ten pat.  
20

 Profesiniam pasirengimui skatinti skirta programa neįgaliesiems, kurie dėl nepakankamų darbinių įgūdžių ir bendrųjų 

gebėjimų yra nepasirengę mokytis profesinėje mokykloje, 2007. 
21

 LR Specialiojo ugdymo įstatymas. 
22

 Ten pat. 
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3. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo principai 

Tinkamas žmogus tinkamoje vietoje
23

. Remiantis šiuo principu asmuo, turintis vidutinį, žymų ir 

labai žymų intelekto sutrikimą yra ugdomas minimaliai. Todėl vykdant orientavimo procesą svarbu tiek 

specialistams, tiek asmeniui, tiek jo šeimos nariams suvokti kokios asmens galimybės, kur jis save 

realizuotų geriausiai. Sutrikusio intelekto asmenys, dėl savo negalės ypatumų, turi ribotas suvokimo, 

išmokimo galimybes, todėl reikia įžvelgti ne tik asmens, bet ir aplinkos privalumus, gebėti jais 

pasinaudoti.  

Protinės negalės atveju, principas – tinkamas žmogus tinkamoje vietoje yra esminis. Asmens 

negalės pobūdis jau nulėmė, kad žmogaus naujos medžiagos įsisavinimo galimybės yra labai ribotos. 

Bendrieji gebėjimai (rašymas, mokėjimas skaičiuoti) yra menkai išvystyti. Daugelis minėtų asmenų 

niekad ir neišmoks nei skaityti, nei skaičiuoti (tada naudojamasi alternatyviais gebėjimais), tačiau be 

skaitymo, skaičiavimo įgūdžių sunku įsivaizduoti asmens galimybes įgyti profesiją. Todėl remiamasi 

asmens stipriosiomis pusėmis, turimais gebėjimais bei pomėgiais. Ne mažiau svarbu ir aplinkos 

siūlomos galimybės. Šių aspektų derinimas sudaro prielaidas principo įgyvendinimui. 

Praktinis išbandymas realiose darbo vietose (ar imitacinėse erdvėse). Sutrikusio intelekto 

asmenų profesinio orientavimo procesui labai svarbi aplinka. Reikia sudaryti neįgaliam žmogui kuo 

realesnes sąlygas praktiškai išbandyti profesiją. Tai svarbu esant ir adekvačiam ir neadekvačiam 

profesinės karjeros suvokimui. Klaidos, patiriami sunkumai, kurių asmuo negeba įveikti, gali įtikinti 

asmenį neadekvataus pasirinkimo atveju. Tuo tarpu įveikiami sunkumai ir patiriama sėkmė padidins 

prognozuojamo pasirinkimo galimybes.  

Praktinis išbandymas svarbus ir asmens sveikatos ribų požiūriu (atsispindės ištvermės ribos, 

gali atsiskleisti profesinės alergijos, kitų sunkumų atvejai). Išryškės asmens saugumo užtikrinimo darbo 

vietoje galimybės, bei problemos, susijusios su saugumu.  

Nesant galimybei naudotis realiomis darbo vietomis (dėl įstatymų trūkumo, gamtos 

sezoniškumo ir pan.) rekomenduojama kurti imitacines erdves ir jomis naudotis.  

Kompleksinis požiūris į asmens galimybes. Labai svarbu pažvelgti į asmenį iš įvairių situacijų 

(žinomos/nežinomos; darbingas/pavargęs; darbo pradžia/pabaiga ir pan.). Daugeliu atveju, tikėtina, kad 

asmuo, turintis intelekto sutrikimą, be lydimosios specialisto pagalbos integruotis į darbo rinką negebės 

(arba integracija bus trumpalaikė ar net momentinė).  

                                                 
23

 Išsamiau knygoje Baranauskienė I., Juodraitis A. (2008). Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: sėkmės prielaidos.   
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Svarbi ankstesnė patirtis (dirbo/nedirbo), šeimos palaikymas (tiki sėkme/netiki) ir kt. Svarbus 

savarankiškumo lygis.  

Nors turintys vidutinį (tuo labiau žymų ir labai žymų) intelekto sutrikimą asmenys turi ribotas 

mąstymo galimybes, nesugeba apibendrinti informacijos, tačiau naudojant paprastus klausimus, 

pavyzdžiui: ar patiko? Kur tai galėsiu išmokti? Ką aš išmokau? Ką dar išmoksiu? – galima sudaryti 

prielaidas jų pačių dalyvavimui profesinio orientavimo procese. Artimųjų dalyvavimas ne tik padarys 

procesą demokratiškesniu, bet ir leis tiksliau rasti neįgalaus asmens norų, jo galimybių, bei aplinkos 

siūlomų paslaugų dermę. 

Gydytojo išvada apie asmens sveikatą, psichologo konsultacija yra neatsiejama profesinio 

orientavimo dalis.  

Kolegialus sprendimų priėmimas. Nežiūrint kad asmuo turi intelekto sutrikimą, jo aktyvus 

dalyvavimas orientavimo procese, bei priimant sprendimus (kaip ir šeimos narių) yra būtinas. 

Nereikėtų specialistams (profesinės reabilitacijos, gydytojui, psichologui) vieniems prisiimti 

atsakomybės už profesinio orientavimo rezultatus. Todėl svarbu vertinimo pabaigoje organizuoti 

aptarimą, kuriame specialistai kartu su šeimos nariais ir asmeniu priimtų sprendimą.  
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4. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo tvarka 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikiamos pagal 1 pav. pavaizduotą schemą, 

kuri nusako bendrą paslaugos teikimo tvarką asmenims, turintiems negalią. Profesinio orientavimo ir 

konsultavimo paslaugos teikimo tvarka, remiasi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 

„Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas“ (2005). Ji taikoma ir 

asmenims, turintiems intelekto negalią. 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos tikslas – teikti pagalbą asmeniui renkantis 

darbinę veiklą bei didinti asmens motyvaciją mokytis/įsidarbinti. 

Į šį etapą asmuo patenka pasibaigus Profesinių gebėjimų įvertinimo etapui. Profesinio 

orientavimo ir konsultavimo metu su asmeniu kalbama apie jo profesinį pasirinkimą (kuris sutrikusio 

intelekto asmenims yra stipriai apribotas, ypač vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo 

atvejais), specialistai, remdamiesi įvertinimo išvadomis ir asmens (jo artimųjų) interesais, konsultuoja 

asmenį apie mokymo programų tinkamumą, jų trukmę, realias perspektyvas. Profesinio orientavimo bei 

konsultavimo metu analizuojama, kaip asmens profesiniai gebėjimai dera profesijos keliamais 

reikalavimais. Jei yra žymūs reikalavimų ir gebėjimų neatitikimai palyginimo profilyje, tuomet 

siekiama ugdyti reikalingus profesijai gebėjimus; rekomenduojama rinktis kitą profesiją arba darbo 

vieta pritaikoma prie asmens gebėjimų.  

Pasibaigus profesinio orientavimo ir konsultavimo laikotarpiui, vyksta specialistų komandos 

pasitarimas. Po to organizuojamas komandinis rezultatų aptarimas su asmeniu ir jo artimaisiais. 

Pasibaigus šiam etapui sudaroma Individuali profesinės reabilitacijos programa.  Sutrikusio intelekto 

negalios atveju rekomenduojama nuolat palaikyti ryšį su neįgaliojo artimaisiais, ypač esant vidutiniam, 

žymiam ir labai žymiam intelekto sutrikimui. 
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4.1. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo algoritmas 
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4.2. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

 

1. Asmens priėmimas po profesinių gebėjimų įvertinimo etapo. 

Paslaugos tikslas – suplanuoti profesinio orientavimo ir konsultavimo užsiėmimus, organizuoti 

ir koordinuoti profesinio orientavimo ir konsultavimo procesą. 

Paslaugą teikiantys specialistai: atvejo vadybininkas. 

Pasibaigus profesinių gebėjimų įvertinimo etapui, klientas nukreipiamas profesinio orientavimo 

ir konsultavimo paslaugų teikimui. Kiekvienas specialistas, remdamasis specialistų išvadomis apie 

kliento darbingumą, suplanuoja užsiėmimus su klientu. Atvejo vadybininkas, paslaugų laiką suderinęs 

su kiekvienu specialistu, užpildo kliento užsiėmimų tvarkaraštį (1 priedas ), įrašydamas numatomų 

užsiėmimų datą, laiką ir vietą. 

Pildoma dokumentacija: Kliento užsiėmimų tvarkaraštis (1 priedas), specialistų paslaugų teikimo 

programa (2 priedas).  

Pastaba: sudarant dienotvarkę, ji turi būti asmeniui labai aiški; patartina naudoti sutartinius 

ženklus. Pavyzdžiui, užsiėmimai iki pietų žymimi R raide. 

Susiję dokumentai: asmens byla, Specialistų išvados apie asmens darbingumą. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims su vidutiniu, žymiu ir labai žymiu intelekto 

sutrikimu 3 val. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims su nežymiu intelekto sutrikimu 3 val.  

2. Užsiėmimų vykdymas: 

Klientų užsiėmimo tvarkaraštyje specialistai įrašo užsiėmimų datą ir laiką (1 priedas). 

Specialistai pildo paslaugų teikimo programą pagal savo veiklos sritį (2 priedas). 

2.1. Asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė. 

Paslaugos tikslas – atlikti kliento motyvacijos ir asmeninių savybių analizę. 

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas, gydytojas, socialinis darbuotojas, atvejo 

vadybininkas. 

Pildoma dokumentacija: taikomų metodų protokolai, motyvacijos anketa (6 priedas) . 

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims su vidutiniu, žymiu ir labai žymiu intelekto 

sutrikimu: 3 dienos, po 4 val. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims su nežymiu intelekto sutrikimu: 2 dienos po 6 

val. 
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Psichologas, dirbdamas su asmeniu, atlieka motyvacijos dirbti/mokytis bei asmeninių savybių 

analizę. Šiam tikslui pasiekti naudojama: 

 Profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatai; 

 Stebėjimų duomenys; 

 Motyvuojamasis pokalbis; 

 Motyvacijos anketa ir/ar  darbo paieškos motyvacijos anketa; 

 Psichodiagnostiniai metodai (žr. 6 skyr.). 

Paslaugos metu atliekamos veiklos: 

 Aptariamos ir įvertinamos kliento profesinės galimybės; 

 Įvertinama asmens motyvacija mokytis bei dirbti; 

 Didinama asmens motyvacija mokymuisi ir darbui. 

Vertinant, svarbu atkreipti dėmesį į asmens moralines ir charakterio savybes. Tai profesinėje 

veikloje būtinos charakterio savybės. Jei profesinėje veikloje asmens moralinės ir charakterio savybės 

bei profesijos keliami reikalavimai sutampa – asmuo įgyja papildomą motyvacijos šaltinį, skatinantį 

tobulėti, įgyti naujų žinių bei gebėjimų. 

Charakteris – pastovių žmogaus elgesio ypatybių visuma, kuri išreiškia jo santykį su kitais 

žmonėmis ir su pačiu savimi, savo veikla, daiktais. Nors charakterio bruožams yra būdingas tam tikras 

pastovumas, tačiau jie gali iš dalies keistis, nes žmogus vystosi visą gyvenimą. 

Charakterio bruožai: 

 išreiškiantys žmogaus santykį su kitais žmonėmis (nuoširdumas, gerumas, atidumas, 

pasipūtimas, panieka kitiems, piktumas, nedraugiškumas, pavydumas, reiklumas, šiurkštumas, 

egoizmas, empatiškumas); 

 išreiškiantys žmogaus santykį su darbu (darbštumas, tingumas, taupumas, sąžiningumas, 

punktualumas, iniciatyvumas, pareigingumas, neatsakingumas,  ir kt.); 

 išreiškiantys žmogaus santykį su daiktais (tvarkingumas, daiktų tausojimas, 

netvarkingumas, daiktų garbinimas, noras jų įsigyti bet kokiomis priemonėmis ir kt.); 

išreiškiantys žmogaus santykį su pačiu savimi (savigarba, kuklumas, pasipūtimas, 

nepasitikėjimas savimi, išdidumas, nekritiškas požiūris į savo trūkumus ar ydas, garbės troškimas ir 

kt.). 

 Skirtingos profesijos reikalauja skirtingų asmeninių savybių. Vienos profesijos reikalauja 

vienokių būdo savybių, o kitos – visai kitų asmenybės ypatumų. Taigi asmens savybės, kurios vienose 
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profesijose bus vertinamos kaip privalumai ir bus pageidaujamos, gali būti, kad kitose profesijose bus 

laikomos trūkumais. 

Specialistų požiūris formuojasi remiantis kolegialumo ir informacijos iš daugelio šaltinių 

principais.  

2.2. Asmens konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros 

planavimo klausimais. 

Paslaugos tikslas – išsiaiškinti asmens poreikius, interesus, profesinį kryptingumą, aptarti jo 

profesines galimybes, suteikti pagalbą numatant profesinę veiklą, planuojant tolesnę profesinę karjerą. 

ir jo realias galimybes bei aptarti jo profesines galimybes, suteikti pagalbą, numatant profesinę veiklą. 

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas, atvejo vadybininkas. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims su vidutiniu, žymiu ir labai žymiu intelekto 

sutrikimu: 1 diena, po 6 val. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims su nežymiu intelekto sutrikimu: 1 diena po 6 

val. 

Psichologas siekia išsiaiškinti asmens lūkesčius, profesinį kryptingumą, jo realias galimybes ir 

aptarti su asmeniu bei jo artimaisiais įmanomas profesines perspektyvas, suteikti pagalbą, numatant 

profesinę veiklą. Siūloma tokia profesijos rinkimosi schema (1 pav.):  

 

1 pav. Profesijos rinkimosi schema  
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Racionalus (apgalvotas) profesijos pasirinkimas 

Asmeniui suteikiama pagalba apsisprendžiant, derinant tarpusavyje tris svarbius veiksnius: 

 savo norus (polinkius, interesus, poreikius, vertybes); 

 savo asmenines galimybes (įgytą išsilavinimą, profesinį pasirengimą, darbinę patirtį ir 

įgūdžius, asmenines savybes, gabumus, intelektą, sveikatos ypatumus); 

 aplinkos bei situacijos darbo rinkloje reikalavimus (profesijų paklausumą, situaciją 

darbo rinkoje, galimybes rasti pageidaujamą darbą, mokymosi ir profesinio pasirengimo galimybes). 

Asmens profesinis kryptingumas 

Aiškinamasi, kokie jo polinkiai, pomėgiai, mėgstami laisvalaikio užsiėmimai, interesai. 

Nežymaus sutrikusio intelekto asmenų profesijos rinkimosi motyvams išsiaiškinti naudojamas nebaigtų 

klausimų metodas (3 priedas). 

Interesas suteikia kryptį asmenybės veiklai, padeda suvokti ir pažinti naujus dalykus. Plėtojant 

interesą, jis gali virsti polinkiu atlikti tam tikrą veiklą. 

Interesas aktyvina psichinius procesus, todėl palengvina veiklos atlikimą. Interesą visada lydi 

teigiamos emocijos atliekant patinkančią, veiklą, tam tikras intelekto kryptingumas bei noras šį interesą 

išpildyti. Interesai atlieka svarbų vaidmenį profesijos pasirinkimui. 

Savęs pažinimas 

Pasirenkant tinkamą  profesiją ar veiklos sritį, pačiam žmogui būtinai turėti kaip galima pilnesnį 

savo asmenybės vaizdą, t.y. žinoti apie savo interesus, gebėjimus ir pasiekimus veikloje.  

Gilesnis savęs pažinimas leidžia žmogui sėkmingiau gyventi ir suteikia jam galimybę keistis, 

labiau pasitikėti savimi, skatina atvirumą neišnaudotoms galimybėms.  

Savęs pažinimas yra psichologinis darbas su savimi, siekiant susidaryti tikresnį, adekvatesnį 

„Aš“ vaizdą, išsiaiškinti ir įvertinti savo norus, tikslus. 

Savęs pažinimas veda link savo galių ir trūkumų supratimo, kas leidžia daryti realistiškesnius 

sprendimus apie save ir savo galimybes. 

*** 

Asmenims, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, siūloma rinktis praktinio darbo arba 

kompiuterio pagrindų kryptį. Asmenims, turintiems vidutinį ir žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą, 

rekomenduojama tik praktinio darbo kryptis. 

Aptariamos ir įvertinamos asmens profesinės galimybės, atliekamas profesijų, kurių galėtų 

mokytis asmuo įvertinimas, pristatomos darbo rinkos tendencijos, paklausiausių profesijų sąrašas, 
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asmuo (ar jo artimasis/globėjas) informuojamas kur rasti informacijos apie norimas profesijas, 

pateikiamos informacinių šaltinių nuorodos, mokoma susirasti informaciją internete. 

Atsižvelgus į asmens  individualius poreikius, asmens konsultavimas vyksta bendradarbiaujant 

su artimaisiais/globėjais.   

 

2.3. Asmens informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes. 

Paslaugos tikslas – supažindinti asmenį (artimąjį) su mokymosi ir įsidarbinimo galimybėmis. 

Paslaugą teikia specialistai: profesijos mokytojai; atvejo vadybininkas. 

Asmuo (ir jo artimieji) informuojami apie profesinio mokymo, įsidarbinimo galimybes, 

supažindinami su jo paties galimybėmis dirbti bei darbo rinkos poreikiu. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims su vidutiniu, žymiu ir labai žymiu intelekto 

sutrikimu: 1 diena, po 2 – 3 val. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims su nežymiu intelekto sutrikimu: 1 diena po 4 

val. 

Konsultavimo metu specialistas suteikia informaciją asmeniui (ir jo artimiesiems/globėjams) 

apie: 

 pasirinktą profesinę kryptį atitinkančias profesijas ir siūlomas mokymo programas (rankų 

darbo) bei profesiją, atitinkančią gebėjimų įvertinimo suvestinę; 

 sutrikusio intelekto asmenims tinkančias profesijas; 

 dominančias profesijas, darbo vietas; 

 paklausą konkrečioms profesijoms ir prognozes. 

Aptariant profesijas, reikėtų nepamiršti, jog tikrovėje susiduriama su giminiškomis profesijomis 

bei jų grupėmis. Konsultuojant reikėtų pažymėti, kokių žinių ir gebėjimų poreikis būdingas vienai ar 

kitai profesijų šeimai, o kokios žinios ir gebėjimai būtini konkrečiai profesijai. 

Pageidautina, jog pristatant tam tikrą profesiją, būtų suteikiama informacija ir apie galimas  

darbo vietas. Ši informacija padeda asmeniui ar jo artimajam/globėjui susidaryti vaizdą apie ateityje 

planuojamą darbinę veiklą. 

Išorinis darbo proceso turinys – tai informacija apie darbo vietoje vykdomas užduotis, jų 

eiliškumą bei atlikimo rezultatus. Šio tipo informacija suteikia galybę supažindinti su profesija 

,,natūralioje aplinkoje“. Tokiu būdu galima įsivertinti asmenines savybes bei aplinkos poveikį 

atliekamų užduočių kokybei. Šio tipo informaciją specialistas turėtų teikti ypač atidžiai, atsižvelgdamas 

į objektyvius, patikrintus duomenis. 
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Vidinis darbo proceso turinys. Per išorinį darbo proceso turinį aktualizuojamas vidinis darbo 

pagal atitinkamą profesiją turinys. Peržvelgus galimas užduotis ir siekiamus rezultatus, sužinoma, 

kokių žinių ir gebėjimų reikia įgyti siekiant aktyvios pasirinktos profesinės veiklos. 

Informuojant būtina išskirti, kurie profesiniai gebėjimai aktualiausi, kokia jų reikšmė 

sėkmingam užduoties atlikimui. Privalu nurodyti, kokių specialiųjų gebėjimų, būdingų tik tam tikrai 

profesinei veiklai, teks įgyti. 

Darbo pobūdžio nusakymas – tai darbo aplinkos konkretizavimas. Siekiant maksimaliai 

informuoti – turėtų būti pateikta informacija apie darbo aplinką, kurioje atliekamos pagrindinės 

užduotys: dirbama patalpose ar lauke, galbūt darbo aplinka yra agresyvi ir nesvetinga. 

Suteikiama informacija apie profesinės reabilitacijos įstaigoje turimas  mokymo programas, jų 

turinį, trukmę, formas ir kt. Asmens informavimas vyksta bendradarbiaujant su šeimos nariais.  

 

2.4. Asmens profesinių gebėjimų praktinis išbandymas. 

Paslaugos tikslas – suteikti galimybę asmeniui praktiškai išbandyti savo gebėjimus pagal 

pasirinktą profesiją. 

Paslaugą teikiantys specialistai: profesijos mokytojai, pagal poreikį kineziterapeutas, 

ergoterapeutas, atvejo vadybininkas, įdarbinimo vadybininkas. 

Asmeniui sudaromos  galimybės profesinę kryptį išbandyti praktiškai kuo artimesnėje realiai 

darbo vietai aplinkoje. Pirmiausia atliekama imitacinė darbinė veikla stebint profesijos mokytojui, 

kineziterapeutui (pagal poreikį), ergoterapeutui (pagal poreikį). Asmenys, turintys lengvą intelekto 

sutrikimą gali mėginti savarankiškai atlikti veiklas, artimas darbinėms užduotims, o po to savarankiškai 

atlikti realias darbines veiklas praktinio mokymo erdvėse arba realioje darbo aplinkoje. Profesijos 

mokytojas vertina asmens adaptacines galimybes taip pat jo specialiuosius profesinius gebėjimus. 

Asmuo  (ir jo artimieji) informuojamas apie išbandomos specialybės pritaikymą. 

Praktinio išbandymo aplinkos gali būti keičiamos tiek pagal įstaigos galimybes, tiek derinant 

asmens ir jo šeimos poreikius. Paslaugos metu galima numatyti ekskursiją į realią darbo vietą. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims su vidutiniu, žymiu ir labai žymiu intelekto 

sutrikimu: 1 diena, po 6 val. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims su nežymiu intelekto sutrikimu: 2 dienos po 4 

val. 

Pildoma dokumentacija: Specialistų išvados/rekomendacijos dėl asmens profesijos 

pasirinkimo“ (4 priedas), profesijos praktinio išbandymo įvertinimo forma (7 priedas). 
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2.5. Pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją atsižvelgiant į asmens individualias 

galimybes. 

Paslaugos tikslas – naudojantis gebėjimų įvertinimo suvestine suteikti pagalbą asmeniui, 

turinčiam intelekto sutrikimą, renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualias savybes 

(interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi ir darbo galimybes. 

Paslaugą teikiantys specialistai: profesijos mokytojai, psichologas, socialinis darbuotojas, 

gydytojas, logoterapeutas (esant poreikiui), atvejo vadybininkas, įdarbinimo vadybininkas. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims su vidutiniu, žymiu ir labai žymiu intelekto 

sutrikimu: 1 diena, po 4 val. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė asmenims su nežymiu intelekto sutrikimu: 6 val. 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo specialistai paslaugų teikimo metu asmeniui suteikia 

pagalbą renkantis ir keičiant profesiją, atsižvelgiant į asmens individualias savybes, konkrečių profesijų 

ypatumus bei mokymosi, darbo galimybes. 

Paslaugos turinį sudaro: 

 profesijos pasirinkimo galimybių analizė, atsižvelgiant į asmens profesinių gebėjimų 

įvertinimo etapo rezultatus (žr. INT PGĮ metodiką); 

 asmens galimybės įsidarbinti pagal pasirinktą profesiją savo gyvenamoje vietoje analizė; 

 numatomi konkretūs profesinės veiklos siekimo žingsniai (kartu su profesinės 

reabilitacijos specialistu). Profesijos pasirinkimas keičiamas arba apsiliekama prie to paties 

pasirinkimo.  

 Sutrikusio intelekto asmenims, ypač turintiems vidutinį ar žymų intelekto sutrikimą labai 

apribojamas profesijų pasirinkimas. Asmenims, turintiems nežymius intelekto sutrikimus, galima 

siūlyti praktinio bei lengvo protinio darbo veiklas (pvz.: patalpų valymas ir tvarkymas, gyvenamojo 

namo aplinkos tvarkymas, darbas kompiuteriu atliekant nesudėtingas užduotis ir pan.)  

Asmeniui (jo artimiesiems/globėjams) suteikiamos teisinės, psichologinės, socialinės 

konsultacijos tolimesniam profesinės reabilitacijos etapui. 

 

3. Specialistų komandinis aptarimas. 

Tikslas – parengti bendras specialistų komandos išvadas dėl kliento profesinio pasirinkimo bei 

pateikti specialistų rekomendacijas profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo etapui. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims su intelekto sutrikimais  

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

 

 197 

Specialistai: atvejo vadybininkas, psichologas, socialinis darbuotojas, profesijos mokytojas, 

atvejo vadybininkas ir kiti specialistai pagal poreikį.  

Pasibaigus  profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimui specialistų komanda 

aptaria kliento pasiektus rezultatus, suformuluoja bendras išvadas apie kliento profesinį pasirinkimą. 

Esant poreikiui ir galimybėms, geriau būtų organizuoti du tokius aptarimus (vieną - prognostinį – 

proceso viduryje). 

Pildoma dokumentacija: Specialistų išvados/rekomendacijos dėl asmens profesijos 

pasirinkimo (4 priedas). 

Susiję dokumentai: Asmens byla. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 3 val. 

 

4. Išvadų pristatymas asmeniui ir jo artimiesiems. 

Tikslas – supažindinti asmenį bei jo artimuosius su specialistų komandos išvadomis apie 

profesinį pasirinkimą.  

Specialistai: Specialistų komanda arba specialistų komandos atstovai. 

Komandiniame aptarime dalyvauja specialistų komanda arba specialistų komandos atstovai 

(pvz.: atvejo vadybininkų koordinatorius) ir klientas. Aptarimo metu klientas bei jo šeimos nariai yra 

supažindinami su profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo rezultatais bei išvadomis, 

išklausomi kliento (ir jo šeimos narių) atsiliepimai bei pageidavimai, kartu priimami sprendimai dėl 

individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymo.  

Susiję dokumentai: Specialistų išvados/rekomendacijos dėl asmens profesijos pasirinkimo (4 

priedas). 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 2 val. 

 

5. Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymas. 

Tikslas – sudaryti, pakoreguoti ar patvirtinti individualią profesinės reabilitacijos programą. 

Specialistai: atvejo vadybininkas. 

Po išvadų pristatymo asmeniui (ir jo artimiesiems) yra sudaroma individuali profesinės 

reabilitacijos programa Remdamasis specialistų komandos išvadomis ir rekomendacijomis, atvejo 

vadybininkas suplanuoja tolimesnius profesinės reabilitacijos etapus, numatomas paslaugas ir sudaro 

individualią profesinės reabilitacijos programą. 

Pildoma dokumentacija: Individuali profesinės reabilitacijos programa (5 priedas). 
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Susiję dokumentai: Specialistų komandos išvados/rekomendacijos apie asmens profesinį 

pasirinkimą. 
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5. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugą teikiantys specialistai 

Intelekto sutrikimus turintiems asmenims profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas  

teikia šių specialistų komanda: psichologas, socialinis darbuotojas, profesijos mokytojas, įdarbinimo 

vadybininkas, atvejo vadybininkas. 

 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 sutrikusio intelekto asmenimis ir kitas negalias turinčiais asmenimis 

specifiką, atsižvelgiant į intelekto 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; 

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 ir kliento šeimos nariais, 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; 
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8. dalyvauti kartu su specialistų komanda 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 sutrikusio intelekto asmenims; 

11. konsultuoti kliento šeimos narius. 

 

 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: 

3.1.  Formalias ir neformalias profesinio mokymo programas pagal savo mokomą dalyką bei 

jų keliamus reikalavimus asmens profesiniams gebėjimams; 

3.2.  Bendrosios, darbo ir socialinės psichologijos pagrindus; 

3.3.  Profesinio orientavimo principus ir metodus; 

3.4.  Sutrikusio intelekto asmenų profesinio mokymo specifiką, pedagoginius šio darbo 

aspektus atsižvelgiant į intelekto sutrikimo pobūdį ir sunkumą. 

Profesijos mokytojo funkcijos: 

1. Vykdyti praktinio profesijos išbandymo užsiėmimus, pateikiant konkrečią profesiją 

atitinkančias bei jos specifiką atspindinčias darbines/ mokymosi užduotis; 

2. Vertinti kliento praktinio išbandymo rezultatus bei galimybes mokytis pasirinktos 

profesijos; 

3. Informuoti klientą ir jo šeimos narius apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes 

pagal pasirinktą profesiją; 

4. Informuoti klientą 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. 
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 Socialinis darbuotojas  

Reikalavimai: 

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

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

2. Turėti bent vieną profesinių gebėjimų vertinimo ir/ar atkūrimo metodo (-ų) taikymo 

licenciją ir bent vienerių metų patirtį taikant šiuos metodus praktikoje. 

3. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

3.1. Socialinio darbo su sutrikusio intelekto asmenimis specifiką atsižvelgiant į sutrikimo 

pobūdį ir sunkumą; 

3.2. Socialinio darbo su negalią turinčiu asmeniu ir jų grupe principus bei metodus;  

3.3. 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 reikalavimus 

3. Teikti pagalbą klientams renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualius 

interesus, gebėjimus, polinkius, konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo 

galimybes; 

4. Motyvuoti klientą mokytis profesijos ir įsidarbinti, bendradarbiauti su kitais specialistais 

ir kliento šeimos nariais profesinės motyvacijos didinimo klausimais; 

5. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl asmens profesinio pasirinkimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą  profesiją; 

6. Dalyvauti kartu su kitais specialistų komandos nariais rengiant Individualią profesinės 

reabilitacijos programą; 

7. Numatyti reikiamas socialinio poveikio priemones psichosocialiniams profesiniams 

gebėjimams atkurti ir lavinti, socialinėms problemoms, trukdančioms profesinei veiklai, spręsti.  

8. Teikti socialinę pagalbą  sutrikusio intelekto asmenims. 

 

 Įdarbinimo vadybininkas  

Reikalavimai: 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims su intelekto sutrikimais  

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

 

 202 

1. Turėti aukštąjį socialinių ar humanitarinių mokslų išsilavinimą. 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. Darbo specifiką sutrikusio intelekto asmenimis 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 kliento 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 su kliento šeimos nariais, suteikti jiems informaciją apie kliento 

įsidarbinimo galimybes. 

 

 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 sutrikusio intelekto asmenimis 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, jo šeimos nariams, specialistams, 

darbdaviams, darbo biržai ir pan.;  

3. Motyvuoti klientą, ugdyti jo savimonę; 

4. Informuoti asmenį apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes; 

5. Teikti pagalbą klientui renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualius 

interesus, gebėjimus, polinkius, konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo 

galimybes; 

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

susijusius sprendimus, bendradarbiauti su klientu, jo šeimos nariais, 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 kliento 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 

Teikiant profesinių profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas intelekto sutrikimus 

turintiems asmenims, yra taikomi įvairūs metodai bei priemonės. Žemiau pateikiami šios metodikos 

autorių įstaigose taikomi metodai:  

 

I. Informacijos apie asmenį rinkimo metodai ir priemonės: 

 Įstaigos dokumentai 

Asmenybės potencialo aplankas/anamnezės duomenys, Specialistų komandos išvados apie 

kliento darbingumą. Specialistų komanda po asmens profesinių gebėjimų vertinimo pateikia išvadą 

apie jo darbingumą, gebėjimą mokytis, įgyti tam tikrą kvalifikaciją. 

 IMBA (MELBA) sugebėjimų, reikalavimų ir lyginamieji profiliai. Kliento profesinių 

gebėjimų įvertinimo rezultatai, gauti remiantis Ida, Funkcinio pajėgumo vertinimo, 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 
24

; 

 Hamet-2 - tai motoriniais veiksmais ir praktinėmis darbinėmis operacijomis pagrįstas 

testų metodas, kuris gali būti taikomas profesiniam orientavimui ir konsultavimui. Šis metodas 

naudojamas išsamesniam profesinių darbinių gebėjimų ištyrimui. Hamet-2 metodas praktinio 

išbandymo būdu prisideda prie turinčių regos negalią asmenų profesinio orientavimo ir konsultavimo. 

Jis padeda ne tik įvardinti asmens profesinių gebėjimų trūkumus, bet ir tikslingai atskleisti turimus 

resursus bei panaudoti juos profesinio sprendimo priėmimui. Darbiniais veiksmais pagrįstų testų 

atlikimas dirbtuvėse motyvuoja 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. Dėmesio testas d2. Tikslinga taikyti profesinio orientavimo asmens protinio darbingumo 

ištyrimui. Testas d2 matuoja informacijos apdorojimo greitį, tikslumą, sugebėjimą laikytis taisyklių ir 

                                                 
24

 Föhres F.,Klieffman A., Sturtz A., Weinmann S. Melba Manual. Miro GmbH, 2008. 
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kokybiškai atlikti darbą
25

. d2 universaliai pritaikomas vizualaus dėmesio sukaupimo – koncentravimo 

gebėjimo įvertinimui.  

Šiame teste naudojamas dėmesio apkrovos testų modelis savo esme atitinka daugelį profesinių 

veiklų, kurios pagal bendrą įvertinimą reikalauja selektyvaus atidumo ir susikaupimo. Šiuo požiūriu d2 

testas reikalauja gebėjimo susikoncentruoti į išorinius vizualius dirgiklius. Gebėjimo pasireiškimą 

galima aiškinti individualia akstino (vykdyti užduotį) ir kontroliavimo funkcijų koordinacija, kuri teste 

d2 išryškėja trijuose elgesio komponentuose: 

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

(akstinas, paskata), 

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

pagal klaidas ( kontrolė), 

3. darbo atlikimo eigoje laiko atžvilgiu, kuria remiantis galima daryti išvadas apie darbinio 

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

persisotinimas veikla, nuovargis ir pan. (kontrolė). 

Testo eiga:  

1. Sudaromos tinkamos sąlygos testavimui. 

2. Klientas informuojamas apie testavimo tikslą. 

3. Pateikiama standartinė instrukcija. 

4. Instrukcijos suvokimas ir nurodymų įvaldymas patikrinamas prieš testą, užpildant vieną 

trumpą pratimo eilutę. 

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

išaiškinimas, remiantis normų lentele. 

6. Rodiklių interpretavimas ir išvadų pateikimas. 

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

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

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

Užtikrinami testo kokybės kriterijai: objektyvumas, patikimumas, validumas, ekonomiškumas, 

normavimas. 

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

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

                                                 
25
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panaudoti, kaip pagrindą profesiniam konsultavimui, personalo atrankos vykdymui, įdarbinimui darbo 

vietoje.
26

 

. 

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. 

Pastaba: Dėl žemesnių ar žemų kognityvinių gebėjimų metodo taikymas sutrikusio intelekto 

asmenims yra ribotas. 

3. „Profesijos rinkimosi motyvai“ (Nebaigtų sakinių metodas). Tikslas - įvertinti asmens 

profesijos rinkimosi motyvus. Metodą taiko psichologas (3 priedas). 

 Klausimynai ir anketos 

1. Lietuviškas profesinių interesų klausimynas (LPIK). 

Tikslas – sužinoti asmens profesinius interesus, susipažinti su profesijomis. Metodą taiko 

psichologas. 

LPIK sudaro 9 didelės profesijų sritys, kurios paliečia virš 1000 profesijų tiesiogiai ir apie 5000 

profesijų netiesiogiai bei viena kintanti sritis, kurią sudaro pats konsultantas. Kiekvieną profesijų sritį 

sudaro 1 – 3 profesijų grupės, kiekvieną grupę sudaro 4 – 5 profesijų pogrupiai, pogrupį sudaro 10 

tpiškų šiam pogrupiui profesijų, o už jų – dar keletas ar keliolika profesijų. 

LPIK duoda galimybę apžvelgti labai platų profesijų ratą, praktiškai susipažinti su visomis, 

kurios ruošiamos Lietuvoje.  

Pastaba: Dėl žemesnių ar žemų kognityvinių gebėjimų metodo taikymas sutrikusio intelekto 

asmenims yra ribotas. Klausimynas gali būti taikomas su specialisto pagalba nežymų intelekto 

sutrikimą turintiems asmenims.  

2. J. L. Hollando Savarankiško  profesijos pasirinkimo klausimynas.  

J. L. Holando savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas. Tikslas - sužinoti asmens 

interesų, gebėjimų, polinkių ryšį su profesijomis. Metodą taiko psichologas. 

Šis klausimynas yra naudingas tuo, kad atsakydami į klausimus, dalyviai gali susipažinti su 

įvairiomis veiklomis, sugebėjimais, reikalingais toms veikloms ir profesijų pasauliu, profesijų įvairove.  

Gauti rezultatai yra informatyvūs bendrai orientacijai apie dalyvių profesinį kryptingumą, tačiau  

nėra patikimi dėl, tikėtina, neadekvataus daugelio klausimų suvokimo. 

                                                 
26

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



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims su intelekto sutrikimais  

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

 

 207 

Atlikus Holando testą, galima nustatyti asmens profesinį tipą: 

P - praktinės orientacijos asmenybė teikia pirmenybę konkrečiam darbui ir veiklai, kuriuose 

panaudojami įvairūs įrankiai ar mašinos ir pasiekiamas konkretus, apčiuopiamas rezultatas.  

T - tiriamosios (intelektualios) orientacijos asmenybė teikia pirmenybę moksliniam -

tiriamajam darbui, mėgsta analizuoti informaciją, kaupti ir apibendrinti duomenis, spręsti įvairias 

problemas. Tokie žmonės mėgsta dirbti savarankiškai, yra intelektualūs, smalsūs ir kritiški, pasižymi 

atkaklumu ir nepriklausomybe.  

M – meninės - kūrybinės orientacijos asmenybė teikia pirmenybę meninei, kūrybinei, 

nestruktūruotai veiklai, saviraiškai. Tokie žmonės paprastai yra kūrybingi, emocingi, pasižymi turtinga 

vaizduote, nepriklausomi, originalūs.  

S - socialinės orientacijos asmenybė vertina veiklą, kur gali mokyti kitus, dėstyti, ugdyti, 

rūpintis, prižiūrėti, slaugyti. Paprastai turi gerus bendravimo ir mokymo įgūdžius, yra dėmesingi, 

kantrūs, užjaučiantys, atsakingi, empatiški, taktiški. Jiems labiau patinka dirbti su žmonėmis, kolektyve 

nei su daiktais.  

D - dalykinės (verslininkiškos) orientacijos asmenybė vertina veiklą, leidžiančią jiems daryti 

tam tikrą įtaką kitiems žmonėms, įtikinėti, manipuliuoti, vadovauti, rodyti iniciatyvą. Tokie žmonės 

pasižymi optimizmu, iškalba, energija, linkę dominuoti ir rizikuoti.  

N - normatyvinės (konvencionalios) orientacijos asmenybė renkasi struktūruotą bei paremtą 

taisyklėmis, duomenų analize veiklą, darbą, susijusį su duomenų užrašymu, įvedimu, kaupimu, 

dokumentacijos tvarkymu, kanceliarinių priemonių aptarnavimu. Paprastai yra praktiški, tvarkingi, 

atsargūs, toleruoja monotonišką darbą.  

Pastaba: Sutrikusio intelekto asmenims Holando testo taikymas yra ribotas, nes dėl žemesnių ar 

žemų intelekto gebėjimų paprastai jiems tinkamiausios yra praktinės orientacijos veiklos, o, 

pavyzdžiui, tiriamosios ar dalykinės orientacijos veiklos keltų sutrikusio intelekto asmenims pernelyg 

aukštus reikalavimus. 

3. Motyvacijos darbui / mokymuisi 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 
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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)? 

 Skatinama, kad tiriamasis pateiktų bent kelis atsakymus į kiekvieną klausimą. Tokiu būdu 

išsiaiškinama daugiau asmenį motyvuojančių ir demotyvuojančių  veiksnių. 

Po užpildymo su tiriamuoju aptariami jo atsakymai – esami poreikiai, motyvuojantys ir 

demotyvuojantys veiksniai. Šalia anketos naudojamas laisvo interviu metodas, padedantis geriau 

įvertinti kliento motyvaciją. 

Anketos pildymo pabaigoje tiriamasis 10 balų skalėje įvertina savo norą dirbti ir mokytis bei 

įsitikinimą, kad pavyks įsidarbinti metų bėgyje. Šie duomenys kiekybiškai išreiškia tiriamojo 

motyvaciją mokytis ir įsidarbinti bei įsidarbinimo nuostatas. 

Įvertinimas: vertinama tiriamojo atsakymų kokybė, atsižvelgiama į kiekybinius skalių 

duomenis. 

Kokybės kriterijai: patikimumą užtikrina anketos pateikimas visiems tiriamiesiems tokiomis 

pačiomis sąlygomis, tokios pačios instrukcijos vartojimas. 

4. E. A. Klimovo Diferencinis diagnostinis klausimynas (DDK). Tikslas – sužinoti asmens 

profesinius interesus, profesinį kryptingumą. Metodą taiko psichologas. 

Atlikus DDK, galima išsiaiškinti: 

 Profesijų grupę darbo objektą: „žmogus – gamta“, „žmogus – technika“, „žmogus – 

žmogus“, „žmogus – ženklų sistemos“, „žmogus – meninis vaizdas“; 

 veiklą, atitinkančią darbo objektą, pvz., buitinės technikos taisymas, darbas lauke, sode ar 

pan.; 

 pageidaujamas vienai ar kitai sričiai asmenines savybes, pvz., pastabumas, gera judesių 

koordinacija ar kt.; 

 kokias konkrečias šios srities profesijas galima rinktis, pvz., gėlininkas, statybininkas ir 

pan. 
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.  

 

II. Bendravimo metodai ir priemonės: 

 Motyvuojamasis pokalbis
27

. Tikslas - stiprinti asmens pasitikėjimą savimi siekiant pokyčių, 

numatyti galimus pokyčius. Metodą taiko psichologas. 

Motyvuojantis interviu yra į klientą orientuotas, direktyvus metodas skirtas klientų vidinės 

motyvacijos pokyčiams didinti, tyrinėjant ambivalenciją (Miller, Rollnick, 2002). Motyvacinis 

interviu – tai efektyvus kliento motyvacijos keistis didinimo būdas (Miller W.R., Rollnick S., 1991). 

Motyvacinis interviu grindžiamas šiomis prielaidomis: 

 empatiškas, palaikantis santykis kliento atžvilgiu; 

 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. 

Motyvacinio interviu metu vyksta pokalbiai su klientu  apie pokyčius, kartu su klientu 

parengiamas individualus keitimosi planas. 

Pokalbiai apie pokyčius apima: 

i. Esamos situacijos trūkumų išryškinimą 

ii. Pokyčių privalumų atskleidimą 

iii. Optimizmo didinimą 

iv. 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. 

 

                                                 
27

 Daugiau informacijos apie šį metodą leidinyje: Sargautytė, R., Juozapavičienė, D., Šatienė, E., Noreikytė – Ustinavičienė, 

R. (2010). Motyvuojamasis pokalbis kaip profesinės reabilitacijos metodas. Vilnius: Valakupių reabilitacijos centras. 
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 Grįžtamasis ryšys 

Grįžtamasis ryšys – esminė išmokimo sąlyga. Savalaikis, susijęs su elgesiu, konkretus ir 

asmeniškas grįžtamasis ryšys pastiprina arba koreguoja elgesį (Bandzevičienė, 1999). Grįžtamasis 

ryšys taip pat turėtų parodyti požiūrių ir vertinimų įvairovę, elgesio alternatyvas, skatinti naujam 

patyrimui. Svarbu, kad grįžtamasis ryšys būtų konstruktyvus, būtų pabrėžiami pozityvūs atlikimo 

aspektai. Grįžtamojo ryšio formos gali būti įvairios: tiesioginiai grupės narių pasisakymai, grupės 

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 profesinio sprendimo 

priėmimui bei kitais profesinės reabilitacijos klausimais. Svarbiausią informaciją naudinga klientui 

pateikti ne tik žodžiu, bet ir raštu – padalomosios medžiagos, bukletų, lankstinukų forma. Reikėtų 

pasitikslinti, kaip dalyviai suprato žodžiu ar raštu pateiktą informaciją, ar moka perskaityti raštu 

pateiktą informaciją. Svarbus informacijos šaltinis – interneto tinklalapiai. Galimi ir kiti informavimo 

metodai: pristatymo filmai, radijo ir televizijos laidų komentavimas, skaidrių, profesinės veiklos 

produkcijos demonstravimas bei kiti klientui prieinami metodiniuose leidiniuose ir interneto svetainėse 

pateikiami testai, skirti savo interesų ir asmeninių savybių pažinimui (www.darborinka.lt, 

www.euroguidance.lt, www.profesijupasaulis, www.ldb.lt, www.eurodesk.lt ir kt.). 

 

III. Darbo rinkos tyrimo metodai: profesijos praktinis išbandymas, išvykos į darbdavių 

organizacijas, specialybių paklausa ir prognozės, laisvų darbo vietų pagal gyvenamąją vietą analizė. 

7. Naudojama įranga 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo etapo metu naudojama įranga ir priemonės: 

 Kompiuteriai (su programine įranga); 

 Nešiojamieji kompiuteriai (su programine įranga); 

 Interaktyvi multimedia; 

 Spausdintuvas – kopijuoklis – skeneris; 

 Vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatūra; 

 Magnetinės rašymo lentos; 

 Kortelės su piešinukais, geometrinės figūrėlės, tekstai. 
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 Konkrečiai profesinei veiklai atlikti reikalingos priemonės (profesinio mokymo klasės 

įranga, būtina atitinkamai profesinei kvalifikacijai įgyti ar darbo imitavimui naudojamos 

standartizuotos „darbo imitavimo stotelės“ (Valakupių reabilitacijos centro metodinė medžiaga „Darbo 

imitavimas“, Vilnius, 2008 m.). 
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8. Aplinkos pritaikymas 

Įstaigų patalpos ir aplinka turi būti saugi, įrengta bei pritaikyta žmonėms su specialiaisiais 

poreikiais. Įstaigose turi būti individualiems, grupiniams užsiėmimams, teoriniam bei praktiniam 

mokymui pritaikytos patalpos.   

Įstaiga turi turėti įrangą, techninės pagalbos priemones, reikalingas klientams su specialiaisiais 

poreikiais kiek galima savarankiškiau apsitarnauti. Pavyzdžiui, asmenims, turintiems kompleksinę 

negalią, t.y. intelekto ir judėjimo/regos/klausos sutrikimus, aplinkos pritaikymas turi atitikti galiojančių 

teisės aktų, reglamentuojančius reikalavimus aplinkos pritaikymui asmenims, turintiems atitinkamą 

negalią. Reikalavimai aplinkos pritaikymui asmenims, turintiems ne tik sutrikusio intelekto, bet ir kitas 

negalias yra aprašyti kitose, skirtose konkrečią negalią turintiems asmenims, profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodikose.  

Intelekto sutrikimo atvejais aplinkos pritaikymas daugiau siejamas ne su fizine aplinka, o su 

lydimąja pagalba (tarpininkavimu). Tai individualus (rečiau – grupinis) procesas, padedantis proto 

negalę turinčiam asmeniui prisitaikyti aplinkoje. Atvejo vadybininkas dirba ne tik su neįgaliu asmeniu, 

bet ir su jo artimosios aplinkos žmonėmis (darbdaviu, bendradarbiais, artimaisiais ir pan.). Asmenims, 

turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą profesinių gebėjimų praktinį išbandymą 

geriausia būtų atlikti realioje darbo vietoje.  

Nesant tokiai galimybei, galimas kitas kelias – tai imitacinių erdvių sukūrimas pvz.:  

 individualaus gyvenamojo namo aplinkos tvarkymo dirbtuvės; 

 patalpų valymo ir tvarkymo dirbtuvės;  

 gamybinė virtuvė ir kt.  

Šios dirbtuvės bei esama įranga turi atitikti realaus darbo sąlygas.  

Užsiėmimų planavimo (tvarkaraščio sudarymo) ypatumai:  

 pradžioje užsiėmimo nustatomos taisyklės bei įsipareigojama jų laikytis, pavyzdžiui, 

užsiėmimų pradžios laikas – 9 val., užsiėmimų pabaigos laikas – 16 val.; 

 pertraukos tarp užsiėmimų turi būti ne rečiau kaip kas 45 min. (asmenims, turintiems 

vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą dar reikalingos ir papildomos, trumpos, iki 5 min. 

trukmės, pertraukėlės; 

Reikalinga skirti laiko adaptacijai, tiek pateikiant naujas užduotis, tiek ir pasikeičiant 

specialistams ir pan.  
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9. Paslaugos teikimui būtina dokumentacija 

Pateikiamas dokumentų sąrašas, kurį turi užpildyti specialistai profesinio orientavimo ir 

konsultavimo paslaugos metu:  

1. Profesijos rinkimosi motyvai (3 priedas). 

2. Specialistų išvados apie asmens darbingumą (žr.INT PGĮ metodikos, 20 priedas). 

3. Asmenybės potencialo įvertinimo aplankas (žr.INT PGĮ metodikos, 23 priedas). 

4. Individualus asmens tvarkaraštis (1 priedas). 

5. Specialisto/ų paslaugų teikimo programa (2 priedas). 

6. Specialistų išvados/rekomendacijos dėl asmens profesijos pasirinkimo (4 priedas). 
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1 priedas 

 

Kliento užsiėmimų tvarkaraštis 
 

Vardas, pavardė  ..................................................................................................................................... 

 

Profesinės reabilitacijos etapo pavadinimas ........................................................................................... 

 

      

    

 

 

 

Eil.

Nr. 

Data/valanda Veikla/Užsiėmimai Vieta Pastabos 
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2 priedas 

 

 

Specialisto paslaugų teikimo programa 

 
Eil.Nr. Data/valandos Specialistas Dienos 

tikslas/veiklos 

Veiklų 

dinamikos 

stebėjimas* 

Išvada 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 - dinamika stebima laiko, priemonių, veiksmų eiliškumo asmens gebėjimo atlikti užduotį atžvilgiu 
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3 priedas  

Profesijos rinkimosi motyvai
28

 

 Nebaigtų sakinių metodas. Asmeniui siūloma pabaigti šiuos sakinius. 

Aš noriu dirbti, todėl, kad.............................................................................................................  

Kai aš neturiu darbo, man ............................................................................................................. 

Kai aš dirbu tai kas man patinka, aš.............................................................................................. 

Kai kartu su manim dirba tėvai, aš ............................................................................................... 

Aš domiuosi................................................................................................................................... 

Man gyvenime patinka................................................................................................................... 

Kai aš ką nors dirbu ir kiti pamato, aš............................................................................................ 

Kai man nesiseka dirbti, aš............................................................................................................. 

Kai mane sunervina, aš................................................................................................................... 

Man norėtųsi išmokti....................................................................................................................... 

Man dar reikėtų pasimokyti............................................................................................................. 

Man patinka, kai padeda................................................................................................................... 

 

  

Jovaiša, L. (1999). Profesinio konsultavimo psichologija, p. 52- 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Tinkamas nežymiai sutrikusio intelekto asmenims. 
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4 priedas  

 

 

Specialistų išvados/rekomendacijos dėl asmens profesijos pasirinkimo 

 
Eil. Nr. Data Specialistas Išvada/rekomendacija, pagrindimas 

1 2 3 4 
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5 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    __________________________ 
  _          _______________________ 
  _         ________________________________ 
 
Atsakingas darbuotojas       _______                

____________________________ 

 (parašas)                                (vardas, pavardė) 

Susipažinau ir sutinku:    ___________________________                                    
                                                                        (Kliento parašas) 
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6 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 metų bėgyje 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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7 priedas 

Profesijos praktinis išbandymas 

 Profesijos mokytojo įvertinimas 
 

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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1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos 

samprata 

Profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslauga apibrėžiama, kaip 

prarastų savybių, reikalingų darbui, atstatymas bei esamų, bet nepakankamų, savybių, 

reikalingų darbui, lavinimas ir/ar naujų savybių ugdymas socialinio, psichologinio, 

reabilitacijos, darbo imitavimo bei kitomis poveikio priemonėmis
1
. Svarbu pažymėti, jog 

tik nežymaus intelekto sutrikimo atveju galimas profesinių gebėjimų atkūrimas. Daugeliu 

atveju asmenims, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, įmanomas tik 

naujų profesinių gebėjimų išugdymas. 

Metodikos dalies profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas paslaugos 

tikslas– pateikti gaires, kaip teikti profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo 

paslaugas specialistams, dirbantiems su sutrikusio intelekto asmenimis. 

2. Sąvokos 
 

Intelekto funkcijos – bendrosios psichikos funkcijos, dėl kurių suprantamos ir 

konstruktyviai integruojamos įvairios, tarp jų ir pažinimo, funkcijos. Plėtojasi visą 

gyvenimą. Apima: intelekto augimo funkcijas; intelekto sutrikimą, protinį atsilikimą, 

silpnaprotystę (demenciją)
2
.  

Sakytinių pranešimų priėmimas bendraujant – šnekamąja kalba perduodamų 

pranešimų tiesioginės ir perkeltinės prasmės supratimas, pvz., supratimas, kad teiginys 

reiškia tam tikrą faktą, idiomų supratimas
3
.  

Nežodinių pranešimų priėmimas bendraujant – gestais, simboliais arba 

piešiniais perduodamų pranešimų supratimas. Apima: bendravimą priimant gestus, ženklus, 

simbolius, piešinius ir fotografijas
4
.  

Kalbėjimas – tiesioginės arba perkeltinės reikšmės pranešimų sakymas, tariant 

žodžius, frazes ar ilgesnius fragmentus, pvz., fakto pateikimas kalba, istorijos 

pasakojimas
5
.  

                                                 
1
 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-159 ,,Dėl Reikalavimų profesinės reabilitacijos 

paslaugoms bei jas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“//Valstybės žinios, 2005 - 05 - 31, Nr. 70-

2543. 
2
 Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacija (2004). Vilnius, p. 61. 

3
 Ten pat, p 149. 

4
 Ten apt. 
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Sąveikavimas pagal socialines taisykles – tai socialinės sąveikos, kai veikiama 

savarankiškai ir laikantis taisyklių, atitinkančių asmens vaidmenį, pareigas ir socialinį 

statusą.
6
  

Santykių užmezgimas su nepažįstamaisiais – laikino kontakto ir ryšių specialiais 

tikslais užmezgimas su nepažįstamaisiais, pvz., klausiant kelio arba ką nors perkant.
7
 

Formalūs santykiai – specifinių ryšių užmezgimas ir palaikymas formaliose 

vietose, pvz., su darbdaviu, su specialistais arba paslaugų teikėjais. Apima: ryšių palaikymą 

su valdžios atstovais, pavaldiniais arba sau lygiais asmenimis.
8
   

Gamybinė stažuotė (ruošimasis darbui) – įsitraukimas į darbinio pasirengimo 

programas, pvz., gamybinės stažuotės atlikimas, (...) arba profesinis mokymasis darbo 

vietoje.
9
  

Darbo gavimas, jo išlaikymas ir nutraukimas – darbo (...) ar užsiėmimo 

ieškojimas, rinkimasis, buvimas samdomu ir priimamu į darbą, išsilaikymas ir tobulėjimas 

darbo rinkoje, profesinis augimas, darbo nutraukimas priimtinu būdu.
10

  

 

 

3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

principai 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo principai 

neatsiejami nuo profesinių gebėjimų įvertinimo, bei profesinio orientavimo ir konsultavimo 

principų:  

Tinkamas žmogus tinkamoje vietoje
11

. Vykdant naujų profesinių gebėjimų ugdymo, 

turimų profesinių gebėjimų stiprinimo, bei mokymo, profesinius gebėjimus pritaikyti 

praktiškai, procesą svarbu tiek specialistams, tiek asmeniui, tiek jo šeimos nariams naudotis 

asmens galimybėmis, stiprinti jas, mokyti jas realizuoti. Sutrikusio intelekto asmenys, dėl 

savo negalios ypatumų, turi ribotas suvokimo, išmokimo galimybes, todėl reikia įžvelgti ne 

tik asmens, bet ir aplinkos privalumus, gebėti išmokyti asmenį jomis pasinaudoti.  

                                                                                                                                                     
5
 Ten pat, p 150. 

6
 Ten pat, p. 179. 

7
 Ten pat. 

8
 Ten pat. 

9
 Ten pat, p. 184.  

10
 Ten pat. 

11
 Išsamiau knygoje Baranauskienė I., Juodraitis A. (2008). Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: sėkmės 

prielaidos.   
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Praktinės veiklos realiose darbo vietose (ar imitacinėse erdvėse). Sutrikusio 

intelekto asmenų naujų profesinių gebėjimų ugdymo, turimų profesinių gebėjimų 

stiprinimo, bei mokymo profesinius gebėjimus pritaikyti praktiškai procesui labai svarbi 

aplinka. Tik realioje aplinkoje asmuo turės galimybių, potencijos ugdyti, stiprinti 

profesinius ir reikalingus profesinei veiklai psichosocialinius gebėjimus todėl, kad dėl 

abstraktaus mąstymo stokos negeba perkelti į kitą situaciją, kontekstą to, ką išmoko kitoje 

situacijoje, kontekste.  

Nesant galimybei naudotis realiomis darbo vietomis (dėl įstatymų trūkumo, gamtos 

sezoniškumo ir pan. rekomenduojama kurti imitacines erdves ir jomis naudotis).  

Kompleksinis požiūris į asmens galimybes. Labai svarbu asmenį ugdyti įvairiose 

situacijose (žinomos/nežinomos; darbingas/pavargęs; darbo pradžia/pabaiga ir pan.). 

Svarbu remtis ankstesne patirtimi (dirbo/nedirbo), šeimos palaikymu (tiki sėkme/netiki) bei 

lydimąja pagalba. Svarbu ugdyti savarankiškumo lygį. Daugeliu atvejų, tikėtina, kad asmuo 

turintis intelekto sutrikimą, be lydimosios specialisto pagalbos integruotis į darbo rinką 

negebės (arba integracija bus trumpalaikė ar net momentinė), tačiau ši hipotetinė prielaida 

naujų profesinių gebėjimų ugdymo, turimų profesinių gebėjimų stiprinimo, bei mokymo 

profesinius gebėjimus pritaikyti praktiškai proceso metu neturėtų dominuoti.  

Kolegialus sprendimų priėmimas. Nežiūrint, kad asmuo turi intelekto sutrikimą, jo 

aktyvus dalyvavimas naujų profesinių gebėjimų ugdymo, turimų profesinių gebėjimų 

stiprinimo, bei mokymo profesinius gebėjimus pritaikyti praktiškai procese, bei priimant su 

šiuo procesu susijusius sprendimus (kaip ir šeimos narių) yra būtinas. Nereikėtų 

specialistams (profesinės reabilitacijos, gydytojui, psichologui) vieniems prisiimti 

atsakomybės už naujų profesinių gebėjimų ugdymo, turimų profesinių gebėjimų stiprinimo, 

bei mokymo profesinius gebėjimus pritaikyti praktiškai proceso rezultatus. Todėl svarbu 

proceso metu organizuoti aptarimus, kuriuose specialistai kartu su šeimos nariais ir 

asmeniu įvertintų pažangą, kartu ieškotų sprendimų.  
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4. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo 

paslaugos teikimo tvarka 

Vadovaujantis profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir 

konsultavimo metu gautais rezultatais, pradedama teikti profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar 

naujų išugdymo paslauga.  

Neįgaliųjų profesinių gebėjimų atkūrimą  arba naujų išugdymą sudaro dvi dalys: 

1. Gebėjimų atkūrimas arba išugdymas reabilitacinio, socialinio, psichologinio, 

darbo imitavimo ir logterapinio poveikio priemonėmis; 

2. Profesinis mokymas. 
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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 

Funkcinio pajėgumo 

atkūrimas 

kineziterapija  

Funkcinio pajėgumo 

atkūrimas 

ergoterapija 

Kalbos sutrikimų ir 

komunikacijos 

pajėgumo atkūrimas  

logoterapinio 

poveikio 

priemonėmis 

Reabilitacinio 

poveikio priemonės 

Socialinio poveikio 

priemonės 

Darbo imitavimas 

įgūdžių formavimui 

Darbo imitavimas 

veiklos 

organizavimui 

stiprinti 

Darbo imitavimas 

realiomis darbo 

sąlygomis 

Socialinės 

adaptacijos 

ugdymas/lavinimas: 

Tarpiniai rezultatų įvertinimai ir IPR programos koregavimas 

Galutinis rezultatų įvertinimas. 

Komandinis aptarimas. 

Išvadų bei rekomendacijų parengimas dėl tolimesnių veiksmų. 

Profesinis mokymas 

Pagalba įsidarbinant 

orientuota į palankios 

aplinkos kūrimą 

         Pagalba įsidarbinant orientuota į 

kliento gebėjimų stiprinimą, darbo paieškos 

proceso suvokimą 

Psichologinio 

poveikio priemonės 

Kognityvinių 

gebėjimų 

ugdymas/lavinimas 

Emocijų valdymas 

Savarankiškumo 

ugdymas/lavinimas 

 „Aš“ 

veiksmingumo 

stiprinimas 

 

Motyvacijos 

didinimas 

Pasitikėjimo savimi 

ugdymas/lavinimas 

Bendradarbiavimo 

ugdymas/lavinimas 

Savireguliacijos 

lavinimas 

Savęs pažinimo 

gerinimas 

Logoterapinio 

poveikio priemonės 
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4.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimas 

Rekomenduojama sutrikusio intelekto asmenų profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar 

naujų išugdymo paslaugos reabilitacinio, socialinio, psichologinio, darbo imitavimo 

priemonėmis teikimo trukmė yra 30 darbo dienų; žymaus ir labai žymaus intelekto 

sutrikimo atveju, galima paslaugos teikimo trukmė 40 darbo dienų; profesinio mokymo – 

priklausomai nuo profesinio mokymo programos trukmės.  

Reabilitacinio poveikio priemonėms, psichologinio bei socialinio poveikio ir 

logoterapinio poveikio priemonėms skiriama 30 % paslaugos laiko.  

Darbo imitavimo priemonėms skiriama 20 % paslaugai skirto laiko. 

Penkiasdešimt procentų paslaugos laiko skiriama profesiniam mokymui. 

Pirmas dešimt darbo dienų skiriamos vien reabilitacinio poveikio priemonėms, bei 

darbo imitavimo priemonėms. 

Likęs laikas planuojamas individualiai pagal asmens poreikius ir galimybes, 

palaipsniui didinant laiką skiriamą profesiniam rengimui, bei mažinant kitas reabilitacinio 

poveikio priemones, bei išlaikant nurodytas proporcijas. 

Veikloms organizuoti, sudaromas kassavaitinis tvarkaraštis, kuris pritaikomas prie 

asmens gebėjimų, pasiekimų, pažangos.  

Gairės tvarkaraščiui numatomos, remiantis komandinio darbo principu, 

atsižvelgiant į visų specialistų, dalyvaujančių procese, asmens artimųjų, asmens nuomonę. 

Tvarkaraštį sudaro ir atsakingas už jo įgyvendinimą – atvejo vadybininkas. 

Per visą procesą organizuojami ne mažiau kaip keturi brandos aptarimai, kurių metu 

įvertinami asmens pasiekimai, pažanga, koreguojamos veiklos, jų turinys.  

Norėtume pažymėti, kad žymios bei vidutinės intelekto sutrikimo negalios atveju, 

įmanomas tik gebėjimų ugdymas; nežymaus intelekto sutrikimo atveju – gebėjimų 

lavinimas.  

Remiantis IPR programa, specialistų išvadomis bei rekomendacijomis, pagal 

poreikį taikomos reabilitacinio poveikio, darbo imitavimo, socialinio, psichologinio bei 

logopedo poveikio priemonės. Minėtos poveikio priemonės yra taikomos nuosekliai bei 

atsižvelgiant į darbinę veiklą pasirinktą profesinio orientavimo bei konsultavimo metu. 
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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 

ergoterapijos bei kineziterapijos priemonėmis algoritmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskyrimų lapas 

Ergoterapeuto 

paslaugų teikimo 

programa 

Kliento knygelė 

IPR programa 

Išvados apie asmens darbingumą 

Išvados apie asmens profesinį pasirinkimą 

Paskyrimų lapas 

Gydytojo apžiūra 

 

1. Nustatytas ergoterapeuto, 

kineziterapeuto paslaugų poreikis 

2. Ergoterapeuto, kineziterapeuto 

paslaugų teikimo planavimas 
 

3. Ergoterapijos, kineziterapeuto 

užsiėmimų vykdymas 

 

Ergoterapeuto paslaugų 

teikimo programa, 

Kineziterapeuto paslaugų 

teikimo programa 

 

Kliento knygelė 

IRP programa 

Išvados apie asmens darbingumą 

Išvados apie asmens profesinį pasirinkimą 

Gydytojo apžiūra 

 

1. Nustatytas 

ergoterapeuto/kineziterapeuto 

paslaugų poreikis 

Asmens byla 

Ergoterapeuto paslaugų 

teikimo programa; 

Kineziterapeuto paslaugų 

teikimo programa 

 2. Ergoterapeuto/kineziterapeuto 

paslaugų teikimo planavimas 
 

3. Ergoterapijos/kineziterapeuto 

užsiėmimų vykdymas 

 

3.1. Erdvės ir laiko 

orientacijos ugdymas 

3.2. Darbinės veiklos 

suvokimo ugdymas 

3.3. Profesinių įpročių ir 

įgūdžių ugdymas 

3.8. Viršutinių galūnių 
paslankumo atkūrimas 
 

3.7. Viršutinių galūnių 
koordinacijos atkūrimas 

Ergoterapeuto 

paslaugų teikimo 

programa 

3.6. Smulkiosios 

motorikos funkcijų 

atkūrimas 

3.1. Individualių 

užsiėmimų 
vykdymas 

3.2. Grupinių 

užsiėmimų 

vykdymas 3.4. Savarankiško 

apsitarnavimo darbo 

vietoje ugdymas 

3.5. Savarankiškumo 

atliekant užduotis 
ugdymas 

Kineziterapeuto 

paslaugų teikimo 

programa 

5 
3.9. Judamumo/kūno 

padėties, judesių ir 

kompleksinių savybių 

atkūrimas 
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 Taip 

 

 

 Ne 

 

 

 

4. Reabilitacijos stebėsena/ tarpiniai 

įvertinimai 

Ergoterapeuto paslaugų teikimo 

programa; 

Kineziterapeuto paslaugų teikimo 

programa 

 

5. Ar reikalinga 
individualios 

ergoterapijos/ 

paslaugų teikimo 
programos 

korekcija 

 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas  

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

 

Išvados apie asmens 

prof. gebėjimų ugdymo 

rezultatus 

2 

Asmens potencialo 

įvertinimo aplankas 
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4.2.1.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

ergoterapijos bei kineziterapijos priemonėmis tvarkos aprašas 

Teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas sutrikusio intelekto asmenims, 

ergoterapeutas bei kineziterapeutas turi dirbti kartu tam, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai. 

Algoritme yra pateiktas tik smulkiosios motorikos atkūrimo pavyzdys, kadangi kiekvienas 

atvejis yra individualus ir priklausomai nuo pasirinktos profesinio mokymo programos, 

nustatoma, kokius gebėjimus reikia atkurti/išugdyti sutrikusio intelekto asmeniui.  

 

1. Nustatytas ergoterapeuto/kineziterapeuto paslaugų poreikis 

Paslaugos tikslas – atkurti kliento, turinčio sutrikusį intelektą, prarastus arba 

išugdyti naujus fizinius ir funkcinius  gebėjimus, būtinus konkrečiam darbui atlikti, 

užtikrinti aktyvų judėjimą. 

Paslaugą teikiantys specialistai: ergoterapeutas, kineziterapeutas. 

Sudaroma ergoterapijos/kineziterapijos paslaugų teikimo programa. Remiantis 

sudaryta paslaugų programa yra vykdomi ergoterapijos/kineziterapijos individualūs ir 

grupiniai užsiėmimai. Tiek individualių, tiek grupinių užsiėmimų metu yra vykdomas 

asmenims reikalingų gebėjimų atkūrimas. 

Pildoma dokumentacija: ergoterapijos paslaugų teikimo programa, kineziterapijos 

paslaugų teikimo programa. 

 

2. Ergoterapeuto/kineziterapeuto paslaugų teikimo planavimas  

Tikslas – numatyti kineziterapeuto/ergoterapeuto teikiamų paslaugų pobūdį, užsiėmimų 

dažnį bei trukmę, numatyti paslaugų tikslus ir priemones. 

Paslaugą teikiantys specialistai: kineziterapeutas/ergoterapeutas. 

Eiga: planuojant kineziterapijos/ergoterapijos paslaugų teikimą sutrikusio intelekto 

klientams, būtina atsižvelgti į tai, kad kiekvieno kliento savybės ir poreikiai yra 

individualūs, todėl paslaugų planavimo procese kineziterapeutas/ergoterapeutas parengia 

individualią kineziterapijos/ergoterapijos psalugų teikimo programą (16 priedas). 

Individualios kineziterapijos/ergoterapijos paslaugų teikimo programos sudarymo metu yra 

iškeliami tikslai ir uždaviniai kineziterapijos/ergoterapijos aspektu, susiję su bendraisiais 

sutrikusį intelektą turinčio kliento profesinės reabilitacijos tikslais. Priklausomai nuo 

sutrikusios savybės, jos sudėtingumo ir galimybių atstatyti parenkamos 

kineziterapinės/ergoterapinės įgūdžių ir funkcijų atkūrimo priemonės, padedančios siekti 

tikslų ir uždavinių. 
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3. Kineziterapijos/ergoterapijos užsiėmimų vykdymas 

I. Kineziterapijos paslaugų teikimas atkūrimo laikotarpiu 

Remiantis 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 reikalavimų bei sugebėjimų neatitikimo lygio, kineziterapija gali 

būti paskiriama 2, 3 kartus per savaitę arba kiekvieną dieną, kineziterapijos užsiėmimo 

trukmė 1val. 

Planuojant kineziterapijos paslaugų teikimą asmenims su sutrikusio intelekto 

negalia būtina atsižvelgti į tai, kad kiekvieno kliento savybės ir poreikiai yra individualūs, 

užsiėmimų metu kiekvienam klientui sudaroma individuali lavinimo programa. 

Kineziterapeutas atsižvelgdamas į kliento individualius poreikius vykdo 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 

užsiėmimus (žr. 4.2.1.1. algoritmą). 

Pagrindinės individualios kineziterapijos programos sudėtinės dalys: 

 Vertinimo metodai (19, 20 priedai). 

 Bendrų fizinių savybių atkūrimas 

 Darbinių fizinių savybių atkūrimas 

Pildoma dokumentacija: Kineziterapijos paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

kineziterapeuto veiklos planas (15 priedas), užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

Kineziterapijos paslaugų teikimo programoje yra aprašoma kliento būklė atvykus 

(t.y. įvertinimų rezultatai), pažymimos kliento problemos, tuo remiantis iškeliami 

kineziterapijos tikslai ir uždaviniai. Kasdien žymima procedūra bei kliento lankomumas. 

Individualaus plano sudarymo metu klientui (atsižvelgiant į kliento problemas, jo 

profesinės reabilitacijos tikslus ir uždavinius) yra iškeliami tikslai ir uždaviniai 

kineziterapijos aspektu, susiję su bendraisiais jo profesinės reabilitacijos tikslais. 

Individuali kineziterapijos programa remiasi aukščiau minėtomis išvadomis. 

Priklausomai nuo sutrikusios savybės, jos sudėtingumo ir galimybių atstatyti parenkamos 

kineziterapinės įgūdžių ir funkcijų atkūrimo priemonės, padedančios siekti tikslų ir 

uždavinių. 

Asmuo prižiūrimas kineziterapeuto maksimaliai savarankiškai vykdo 

kineziterapeuto sudarytą individualią KT programą. 
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1.1. Judamumo/kūno padėties keitimo atkūrimas/išugdymas. 

Kūno judėjimas – tai savybė susijusi su gebėjimu aktyviai judėti erdvėje.  

Paslaugos tikslas - atkurti asmeniui, turinčiam sutrikusio intelekto negalią, tokias 

savybes, kurios yra susijusios su aktyviu judėjimu, t.y. ėjimas/lipimas, kopimas, ropojimas, 

reikalingas profesinio mokymo, o vėliau ir pagal darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Paslaugą teikiantys specialistai: kineziterapeutas. 

Remiantis asmens sugebėjimų įvertinimo rezultatais ir darbo vietos keliamais 

reikalavimais, gali būti atkuriamos šios kūno judėjimo savybės: ėjimas / lipimas, kopimas, 

ropojimas. 

1. Ėjimas/Lipimas - tai gebėjimas normaliu tempu nueiti tam tik kelio atkarpą, 

nesinaudojant viršutinėmis galūnėmis. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriama ėjimo bei 

lipimo savybės. 

2. Kopimas – tai gebėjimas įveikti aukščių skirtumą pasitelkiant viršutines ir 

apatines galūnes, pvz.: kopėčiomis ar pastoliais. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriama kopimo 

savybė. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą kopti kopėčiomis ergonomiškai. 

3. Ropojimas – tai gebėjimas plaštakų ir kojų pagalbą, „keturpėsčia“ judėti 

pirmyn. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriama ropojimo 

savybė. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą ropoti ergonomiškai. 

Atkuriant gebėjimą judėti sutrikusio intelekto negalią turintiems asmenims labai 

svarbu atsižvelgti į galimybę atkurti gebėjimą judėti ergonomiškai. 

Užsiėmimo eiga: pirmojo užsiėmimo metu su klientu yra aptariama jam sudaryta 

individuali kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje atliekami 

apšilipo/tempimo pratimai ir klientui, turinčiam intelekto sutrikimą, kiekvieną kartą yra 

skiriama pakankamai laiko susipažinti su įranga, kuri bus naudojama užsiėmimo metu. 

Klientui paaiškinama, kaip ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam skiriamos 

užduotys, reikalingos judėjimo savybėms lavinti. Sutrikusio intelekto negalią turintis 

asmuo užduotis atlieka su kineziterapeuto priežiūra.  

Kineziterapijos užsiėmimų metu lavinama: 

 Kardio-pulmonalinė sistema; 

 Viršutinių ir apatinių galūnių raumenų jėga; 

 Juosmeninio korseto raumenų jėga bei ištvermė; 
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 Judesių koordinacija. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 4 – 6 sav., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 

min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

1.2. 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. 

Paslaugos tikslas - atkurti asmeniui, turinčiam sutrikusio intelekto negalią, tokias 

savybes, kurios yra susijusios su reikalavimu atlikti tam tikrus kūno dalių judesius bei jų 

pakartojimus daug kartų vienas po kito, kaip pavyzdžiui, galvos/kaklo judesiai, liemens 

judesiai, rankų judesiai, plaštakos/pirštų judesiai, kojos/pėdos judesiai, o vėliau ir pagal 

darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Paslaugą teikiantys specialistai: kineziterapeutas. 

Remiantis asmens sugebėjimų įvertinimo rezultatais ir darbo vietos keliamais 

reikalavimais, gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti: galvos/kaklo, liemens, rankų, 

plaštakos/pirštų bei kojos/pėdos judesius. 

Atkuriant gebėjimą kūno dalių judesius sutrikusio intelekto negalią turintiems 

klientams labai svarbu atsižvelgti į galimybę atkurti gebėjimą judesį atlikti ergonomiškai. 

Svarbu aiškiai pateikti atliekamo judesio instrukcijas, siekiant įvertinti ar judesys sutrikęs 

dėl funkcinio pažeidimo, ar dėl judesio suvokimo spragų. 

1. Galvos/kaklo judesiai – tai gebėjimas kaklinėje stuburo dalyje saugiai atlikti 

pakartotinus sukamuosius, šoninio lenkimo bei galvos palenkimo į priekį judesius  pilna 

amplitude. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas 

atlikti judesius aklinėje stuburo dalyje. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą 

judesius atlikti ergonomiškai. 

2. Liemens judesiai – tai gebėjimas juosmeninėje stuburo dalyje saugiai atlikti 

pakartotinus sukamuosius judesius pilna amplitude, stovimoje bei sėdimoje kūno padėtyje. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas 

atlikti judesius juosmeninėje stuburo dalyje. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą 

judesius atlikti ergonomiškai. 

3. Rankų judesiai – tai gebėjimas atlikti visus su judėjimu ir jėgos panaudojimu 

susijusius veiksmus, kurie reikalauja abiejų ar vienos rankos panaudojimo. Pakartotini 
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rankų judesiai turi būti atliekami laisvai, nesukeliant didesnių pastangų bei pilna amplitude 

arba tokia amplitude, kuri atitinka darbo reikalavimą  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas 

atlikti judesius rankomis. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai.  

4. Plaštakos/pirštų judesiai – tai gebėjimas atlikti pakartotinus, pilna amplitude 

bei jėga plaštakos judesius. Pagrindinė vertinimo priemonė yra dinamometras. Plaštakų ir 

pirštų vikrumas papildomai vertinamas smulkiosios motorikos skiltyje. Visiems žemiau 

šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti judesius plaštaka / 

pirštais. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

5. Kojos/pėdos judesiai – tai gebėjimas atlikti pakartotinus judesius kojomis ir 

pėdomis pilna amplitude. Tai sugebėjimas atlikti pakartotinus pritūpimus iš stovimos 

padėties ir vėl atsistoti. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas 

atlikti pritūpimą atsižvelgiant į normalią kojų sąnarių bei pėdos atraminę funkcijas. Svarbu 

įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

Užsiėmimo eiga: pirmojo užsiėmimo metu su klientu yra aptariama jam sudaryta 

individuali kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje atliekami 

apšilipo/tempimo pratimai ir klientui turinčiam sutrikusio intelekto negalią kiekvieno 

užsiėmimo metu yra skiriama pakankamai laiko susipažinti su įranga, kuri bus naudojama 

užsiėmimo metu. Be įrangos yra taikoma ir aktyvi kineziterapija (jei reikia ir pasyvi). 

Klientui paaiškinama, kaip ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam skiriamos 

užduotys, reikalingos kūno dalių judesių lavinimui. Sutrikusio intelekto negalią turintis 

asmuo užduotis atlieka su kineziterapeuto priežiūra.  

Kineziterapijos užsiėmimų metu lavinama: 

 Galvos/kaklo sukamieji judesiai, lenkimas ir (iš)tempimas, palenkimas į šoną; 

 Liemens sukamieji judesiai sėdint ir stovint, pasilenkimas/išsitiesimas; 

 Rankų judesiai viena ir abiem rankom – siekimas virš galvos/pečių, į priekį, 

šoną, atgal, dilbio sukimas; 

 Kojos/pėdos judesiai, pvz. pritūpiant.  

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 4 – 6 sav., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 

min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

1.3. Kūno padėties išlaikymo atkūrimas/išugdymas. 
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Kūno padėties išlaikymo savybė – tai gebėjimas įgauti atitinkamą kūno padėtį ir, 

atliekant darbą, ją išlaikyti. Tai kūno ištvermė bei tolerancija priverstinėms, statinėms, 

darbinėms padėtims.  

Paslaugos tikslas - atkurti asmeniui, turinčiam sutrikusio intelekto negalią, tokias 

savybes, kurios yra susijusios su reikalavimu įgauti atitinkamą kūno padėtį ir, atliekant 

darbą, ją išlaikyti, kaip pavyzdžiui, sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas/tupėjimas, 

stovėjimas/sėdėjimas pasilenkus, priverstinė rankų padėtis, o vėliau ir pagal darbo vietos 

keliamus reikalavimus. 

Paslaugą teikiantys specialistai: kineziterapeutas. 

Remiantis asmens sugebėjimų įvertinimo rezultatais ir darbo vietos keliamais 

reikalavimais, gali būti atkuriama ištvermė šioms statinėms kūno padėtims: sėdėjimas, 

stovėjimas, klūpėjimas/tupėjimas, stovėjimas ir sėdėjimas pasilenkus bei gebėjimas 

išlaikyti ilgalaikę priverstinę rankų padėtį. 

1. Sėdėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį, kai sėdmuo yra 

atremtas sėdėjimui pritaikytą vietą (sėdėjimui skirta vieta yra atsižvelgiant į darbo vietos 

reikalavimus).  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas 

išlaikyti ilgalaikę statinę sėdimą padėtį atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo kontraindikacijų 

dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

2. Stovėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti vertikalią kūno padėtį ištiestomis 

kojomis. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas 

išlaikyti ilgalaikę statinę sėdimą padėtį atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo kontraindikacijų 

dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

3. Klūpėjimas/Tupėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti klūpimą/tupimą kūno 

padėtį.  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas 

išlaikyti ilgalaikę statinę klūpimą/tupimą padėtį atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo 

kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai. 

4. Stovėjimas/sėdėjimas pasilenkus – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno 

padėtį stovint arba sėdint, kai viršutinė kūno dalis palinkus į priekį ≤ 30° kampu. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas 

išlaikyti ilgalaikę statinę padėtį pasilenkus sėdint/ stovint atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo 
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kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai. 

5. Priverstinė rankų padėtis – tai gebėjimas dirbti laisvai judančiomis rankomis 

(be atraminio paviršiaus), ištiestomis į priekį ir virš pečių. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas 

išlaikyti ilgalaikę statinę padėtį pakeltomis rankomis atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo 

kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti 

ergonomiškai. 

Užsiėmimo eiga: pirmojo užsiėmimo metu su klientu yra aptariama jam sudaryta 

individuali kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje atliekami 

apšilipo/tempimo pratimai ir klientui turinčiam sutrikusio intelekto negalią kiekvieno 

užsiėmimo metu yra skiriama pakankamai laiko susipažinti su įranga, kuri bus naudojama 

užsiėmimo metu. Klientui paaiškinama, kaip ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam 

skiriamos užduotys, reikalingos kūno padėties išlaikymo lavinimui. Sutrikusio intelekto 

negalią turintis asmuo užduotis atlieka su kineziterapeuto priežiūra.  

Kineziterapijos užsiėmimų metu lavinama: 

 Viršutinių galūnių ir pečių juostos raumenų jėga; 

 Apatinių galūnių raumenų jėga; 

 Juosmeninio korseto raumenų jėga bei ištvermė. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 4 – 6 sav., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 

min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

Paslaugos teikimas nutraukiamas, jei: 

 Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

 Pablogėja kliento būklė; 

 Klientas nemotyvuotas. 

1.4. Kompleksinių fizinių savybių atkūrimas/išugdymas – tai keleto 

kompleksinių savybių, tokių kaip kūno padėtis, kūno judėjimas ir kūno dalių judesiai, esant 

tam tikriems krūviams, gebėjimų ir tiems gebėjimais keliami reikalavimų pvz.: kėlimas 

nešimas, o taip pats atskirų savybių gebėjimai, tokių kaip fizinė ištvermė ir pusiausvyra, 

kombinacija. 

Paslaugos tikslas - atkurti asmeniui, turinčiam sutrikusio intelekto negalią, tokių 

savybių kombinaciją, kurią sudaro kūno judėjimas, kūno dalių judesiai, esant tam tikriems 

krūviams, fizinė ištvermė ir pusiausvyra, kaip pavyzdžiui, kėlimas, nešimas, 
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stūmimas/traukimas, fizinė ištvermė, pusiausvyra, smulkioji motorika, o vėliau ir pagal 

darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Paslaugą teikiantys specialistai: kineziterapeutas. 

Remiantis asmens sugebėjimų įvertinimo rezultatais ir darbo vietos keliamais 

reikalavimais, gali būti atkuriama svorio kėlimo bei nešimo dinaminė jėga bei bendra 

tolerancija fiziniam krūviui ir gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą atliekant judesius su svoriu. 

1. Kėlimas – tai gebėjimas rankų pagalba pakartotinai pakelti ir vėl nuleisti 

(sugrąžinti į pirminę padėtį) skirtingo svorio daiktus.  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas 

atlikti dinaminį judesį panaudojant skirtingą jėgą bei judesio amplitudę atsižvelgiant į tai ar 

nėra lavinimo kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą 

judesius atlikti ergonomiškai.  

Dirbant su svoriu atliekami šie dinaminiai judesiai: 

2. Nešimas – gebėjimas laikyti ir transportuoti daiktus panaudojant kūno jėgą, 

skirtingu intensyvumu bei dažnumu įveikiant skirtingo ilgio atstumą. Svoris gali būti 

nešamas viena arba abiem rankomis. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas 

atlikti dinaminį judesį panaudojant skirtingą jėgą bei judesio amplitudę atsižvelgiant į tai ar 

nėra lavinimo kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą 

judesius atlikti ergonomiškai. 

3. Stūmimas/traukimas – gebėjimas manualiniu būdu, rankų pagalba judinti 

daiktą stumiant/spaudžiant arba traukiant panaudojant vidutinę ir maksimalią jėgą.  

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas 

atlikti dinaminį judesį panaudojant skirtingą jėgą bei judesio amplitudę atsižvelgiant į tai ar 

nėra lavinimo kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą 

judesius atlikti ergonomiškai. 

4. Fizinė ištvermė – tai gebėjimas kuo ilgiau išlaikyti turimus fizinius pajėgumus, 

pasipriešinti nuovargiui ir kuo greičiau atsistatyti, o taip pat pakelti skirtingos trukmės ir 

intensyvumo kardio – pulmonarinės sistemos (širdies – plaučių sistemos) apkrovas. 

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. 
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5. Pusiausvyra – tai gebėjimas valdyti kūno svorio centro pusiausvyrą nejudant 

(statinė pusiausvyra) ir judant (dinaminė pusiausvyra). Pusiausvyra yra vertinam atliekant 

visas ankščiau išvardintas užduotis ir lavinimas galimas jei yra sutrikimas nors vienoje iš 

jų. 

Visiems žemiau šios normos įvertintiems klientams gali būti lavinama pusiausvyra 

atliekant įvairias užduotis atsižvelgiant į tai ar nėra lavinimo kontraindikacijų dėl ligos. 

Svarbu įvertinti galimybę išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

6. Smulkioji motorika – tai gebėjimas valingai ir koordinuotai atlikti plaštakų, 

pirštų judesius, tokius, kaip: plaštakų vienpusis ir dvipusis vikrumas, pirštų vienpusis ir 

dvipusis vikrumas. Visiems žemiau normos įvertintiems klientams smulkiąją motoriką 

lavina ergoterapeutas. 

Užsiėmimo eiga: pirmojo užsiėmimo metu su klientu yra aptariama jam sudaryta 

individuali kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje atliekami 

apšilipo/tempimo pratimai ir klientui turinčiam sutrikusio intelekto negalią kiekvieno 

užsiėmimo metu yra skiriama pakankamai laiko susipažinti su įranga, kuri bus naudojama 

užsiėmimo metu. Klientui paaiškinama, kaip ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam 

skiriamos užduotys, reikalingos kompleksinių fizinių savybių lavinimui. Sutrikusio 

intelekto negalią turintis asmuo užduotis atlieka su kineziterapeuto priežiūra.  

Kineziterapijos užsiėmimų metu lavinama: 

 Atskirų kūno dalių – apatinių ir viršutinių – raumėnų jėgą; 

 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. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 4 - 6sav., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 

min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

 

 II. Ergoterapijos paslaugų teikimas atkūrimo laikotarpiu 

Ergoterapija naujų profesinių gebėjimų ugdymui ir turimų palaikymui svarbi tuo, 

kad apima darbo, pratimų ir žaidimų pagrindus, taikomus gydant.  
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Pildoma dokumentacija: Ergoterapeuto paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

ergoterapeuto veiklos planas (14 priedas), užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

 Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas ergoterapinio poveikio 

priemonėmis apima erdvės ir laiko orientacijos, darbinės veiklos suvokimo, profesinių 

įpročių ir įgūdžių, savarankiško apsitarnavimo darbo vietoje, savarankiškumo atliekant 

užduotis ugdymą ir lavinimą. Ergoterapeutas atsižvelgdamas į kliento individualius 

poreikius vykdo 3.1-3.6 užsiėmimus (žr. 4.2.1.1. algoritmą). 

Profesinės reabilitacijos metu svarbu aktualizuoti šiuos bendruosius ergoterapijos 

principus:  

1. Profesinės veiklos siekimas. 

2. Bendrųjų organizmo funkcijų gerėjimo siekimas. 

3. Kuo savarankiškesnis individo gyvenimas. 

4. Integracija į veikos pasaulį  

Pagal minėtas autores, ergoterapija pagrįsta medicininiu (asmens sveikatos būklė, 

ligos, pažeidimų lygis), socialiniu (aplinkos veiksniai), psichologiniu (elgesio formavimas, 

sudarantis prielaidas integracijai į visuomenę), psichodinaminiu (psichosomatinės ligos, 

psichikos būsenos pusiausvyra), humanistiniu (žmogus yra vertybė) modeliais. 

Ergoterapijos priemonės 

Aktualiausios šios ergoterapijos priemonės:  

1. Mokomosios – spaudiniai, vaizdo, garso ir kompiuterių programos 

(iliustraciniams aspektams ir motyvacijai skatinti).  

2. Individualūs treniruokliai. 

3. Darbo treniruokliai (formuoti darbo įgūdžiams). 

4. Darbo imitacijos vietos (formuoti gebėjimą dirbti apskritai). 

 

4. Reabilitacijos monitoringas/tarpiniai įvertinimai 

Paslaugos tikslas – atlikti reabilitacijos monitoringą/tarpinius vertinimus. Tais 

atvejais, kuomet reikalinga paslsaugų teikimo programos korekcija, tuomet atliekama 

individualaus ar grupinių užsiėmimų plano korekcija ir paslaugų teiko programa vykdoma 

toliau. 

Paslaugą teikiantys specialistai: ergoterapeutas, kineziterapeutas. 

Pildoma dokumentacija: ergoterapeuto paslaugų teikimo programa, 

kineziterapeuto paslaugų teikimo programa. 
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5. Individualios kineziterapijos/ergoterapijos paslaugų teikimo programos 

korekcija 

Jei atliekant individualios sutrikusio intelekto kliento kineziterapijos/ergoterapijos 

programos stebėseną nustatoma, kad kineziterapijos/ergoterapijos programa atitinka kliento 

poreikius, jos korekcija nėra reikalinga ir paslaugų teikimas tęsiamas toliau. Jei atliekant 

programos stebėseną paaiškėja, kad ji nebeatitinka individualių kliento poreikių – ji yra 

koreguojama parenkant naujus ar papildomus profesinių gebėjimų atkūrimo ir lavinimo 

metodus. 

 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas 

Paslaugos tikslas – įvertinti asmens pasiekimus. 

Paslaugą teikiantys specialistai: ergoterapeutas, kineziterapeutas. 

Eiga: profesinių gebėjimų atkūrimo laikotarpio pabaigoje atliekamas kliento 

pasiekimų įvertinimas ir parengiamos specialistų išvados apie asmens profesinių gebėjimų 

ugdymo rezultatus (10 priedas).  

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Pasibaigus asmens, turinčio sutrikusį intelektą, profesinių gebėjimų atkūrimo ar 

naujų išugdymo kineziterapinėmis/ergoterapinėmis priemonėmis paslaugos teikimui, 

kineziterapeutas/ergoterapeutas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju, kitais 

specialistais (pagal poreikį) parengia išvadas apie klieto galimybes mokytis pasirinktos 

profesijos ir/ar dirbti, bei rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų ir / ar darbo vietos 

pritaikymo (18 priedas). 
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4.2.2. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas logoterapinio poveikio 

priemonėmis 

4.2.2.1.Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

logoterapinio poveikio priemonėmis algoritmas  
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4.2.2.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

logoterapeuto poveikio priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Nustatytas logopedo 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. 

Paslaugos tikslas – nustatyti asmens kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos 

sutrikimus, kurie trukdo sėkmingai dalyvauti darbo rinkoje. 

Paslaugą teikiantys specialistai: logoterapeutas. 

 

2. Logoterapeuto paslaugų teikimo planavimas: 

Paslaugos tikslas – numatyti logoterapeuto teikiamų paslaugų pobūdį ir užsiėmimų 

dažnį bei trukmę  

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. Numatoma individualaus užsiėmimo 

trukmė 1 val.  

Paslaugą teikiantys specialistai: logoterapeutas. 

Pildoma dokumentacija:  

 logoterapeuto paslaugų teikimo programa (16 priedas); 

 užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

Metodai (žr. 7 skyr.) 

3. Logopedinių užsiėmimų vykdymas: 

Paslaugos tikslas –  padėti asmeniui įveikti esamus kalbos, kalbėjimo bei 

komunikacijos sutrikimus, atsižvelgiant į reabilitacijos tikslus ir individualius asmens 

poreikius. 

Paslaugą teikiantys 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. 
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3.1. Asmens kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų įveikimas: 

Asmenų, turinčių intelekto sutrikimą, kalba dažniausiai yra nepilnavertė, tai yra 

neatlieka savo pagrindinės funkcijos, nukenčia kalbos supratimas, kalbos turinys, žodynas, 

sakinių formulavimas bei tartis. Esant nežymiam intekelto sutrikimui, kalba nukenčia 

mažiau, gali būti pažeisti ne visi kalbos lygmenys ir tada pati kalba gali atlikti savo 

pagrindines funkcijas. Esant didesniam kalbos sutrikimui kalba tampa vis skurdesnė, 

kalbos supratimas tampa prastesnis.  

Esant intelekto sutrikimui, kalbos sutrikimas dažniausiai yra antrinio pobūdžio. 

Asmenų, turinčių intelekto sutrikimą, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos trūkumų 

įveikimas reikalauja daug darbo ir laiko sąnaudų. Lavinant sutrikusio intelekto asmenų 

kalbos įgūdžius, reikia naudoti daugiau vaizdinių priemonių. Taip pat lavinant šiuos 

asmenis visada reikėtų atkreipti didesnį dėmesį į jų motyvacijos skatinimą, jų interesus, 

poreikius bei jausmus.  

3.1.1. Tartis: 

Paslaugos tikslas – lavinti asmens tarties trūkumus, daug dėmesio skiriant 

artikuliacinei mankštai, tradiciniams pratimams prieš veidrodį, parodant ir aptariant kalbos 

padargų padėtį. Didelį dėmesį skiriant kalbinės klausos lavinimui 

3.1.2. Žodynas: 

Paslaugos tikslas – plėsti aktyvųjį bei pasyvųjį žodynąŽodynas turtinamas naujais 

žodžiais, tikslinant jų reikšmę, siejant su asmeniui gerai pažįstama artima aplinka. Čia 

svarbu yra naudoti daugiau ir įvairesnių vaizdinių priemonių.  

3.1.3. Gramatinė sandara: 

Paslaugos tikslas – lavinti gramatinę kalbos sandarą. Mokant derinti įvairias 

gramatines formas: asmenavimą, linksniavimą, būdvardžių, skaitvardžių derinimą 

3.1.4. Rišlioji kalba: 

Paslaugos tikslas – ugdyti rišliąją kalbą.Svarbu mokyti asmenis rišliai kalbėti, 

pasakoti pagal pateiktus paveikslėlius, pasakoti dienos įvykių eigą, mokant nuosekliai 

išdėstyti įvykius, faktus, reiškinius.  

3.1.5. Komunikacinė kalbos funkcija: 

 Paslaugos tikslas –Skatinti ir mokyti bendrauti, mokant suprasti kito elgesį, 

mokant išsakyti savo norus, lūkesčius ir pageidavimus.  

3.1.6. Reguliacinė kalbos funkcija: 
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Paslaugos tikslas – mokyti suprasti ir vykdyti elementarius nurodymus. Mokyti 

suprasti instrukcijas kaip elgtis viešoje vietoje. Kokios yra pagrindinės elgesio taisyklės ir 

normos. Teikiant šią paslaugą reikalinga daug vaizdinės medžiagos. Vaizdinę medžiagą 

visada paranku naudoti tą, kuri yra kasdienėje buityje ar artimoje klientui aplinkoje.  

3.1.7. Apibendrinamoji kalbos funkcija: 

Paslaugos tikslas – mokyti suprasti ir analizuoti reiškinius, įvykius, vykstančius 

asmeniiui pažįstamoje vietoje.  

3.1.8 Skaitymo, rašymo gebėjimų lavinimas. 

Paslaugos tikslas – lavinti skaitymo, rašymo gebėjimus, reikalingus busimai 

profesinei įgyti. Skaitymo ir rašymo gebėjimai lavinami drauge, tikslinant garsų tarimą, 

mokant suprasti ir atpasakoti perskaitytą tekstą. Užduotis pateikiant svarbu atkreiti dėmesį į 

jų aktualumą asmeniui. Svarbu mokyti suprasti ir atsiminti darbe pateikiamas instrukcijas. 

Rašymo įgūdžiai taip pat lavinami atsižvelgiant į busimos profesijos poreikius. Svarbu 

atkreiti dėmesį, kad užduotys būtų supaprastintos ir klientui įdomios. Užduočių neturėtų 

būti per daug, kad klientas nepervargtų ir išliktų motyvuotas.   

 

4. Reabilitacijos monitoringas/tarpiniai įvertinimai: 

Paslaugos tikslas – atlikti reabilitacijos eigos stebėseną, siekiant užtikrinti 

maksimalų profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo rezultatą logoterapinėmis 

priemonėmis. Stebėjimo metu logoterapeutas įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka asmens 

poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai tikslai, kaip reikia koreguoti planą tam, kad jis 

maksimaliai atitiktų asmens poreikius 

 

5. Ar reikalinga individualaus logopedinio poveikio priemonių plano 

korekcija: 

Paslaugos tikslas – nustatyti, ar reikalinga individualaus logopedijos plano 

korekcija. Tais atvejais, kuomet reikalinga plano korekcija, grįžtama į 2. Logopedo 

paslaugų teikimo planavimo etapą ir atliekami plano pakeitimai; kuomet plano korekcija 

nereikalinga, pereinama į  6. Asmens pasiekimų įvertinimo etapą. 

Paslaugą teikiantys specialistai: logoterapeutas. 

 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas: 

Paslaugos tikslas – įvertinti asmens pasiekimus bei pagal poreikį pateikti 

rekomendacijas. 
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Paslaugą teikiantys specialistai: logoterapeutas. 

Pildoma dokumentacija: asmens potencialo įvertinimo aplankas (10 priedas),  

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas: 

Paslaugos tikslas – rengti išvadas ir rekomendacijas. 

Paslaugą teikiantys specialistai: logoterapeutas. 

Pildoma dokumentacija: Specialistų komandos išvados apie asmens profesinių 

gebėjimų ugdymo rezultatus (18 priedas). 
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4.2.3. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas psichologinio poveikio 

priemonėmis 

4.2.3.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo 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. Asmens priėmimas profesinių gebėjimų atkūrimui/ugdymui: 

Remiantis Individualia profesinės reabilitacijos programa (IPR), išvadomis apie 

asmens darbingumą, išvadomis apie asmens profesinį pasirinkimą bei specialistų 

paskyrimų/vykdymų lapu, asmeniui pradedamos teikti profesinių gebėjimų 

atkūrimo/ugdymo paslaugos. 

2. Psichologo paslaugų poreikio nustatymas: 

Remiantis profesinių gebėjimų įvertinimo ciklo metu gautais rezultatais, nustatomas 

psichologo paslaugų poreikis. Psichologo teikiamų paslaugų tikslas – užtikrinti kuo 

geresnes sutrikusio intelekto asmenų galimybes bei motyvaciją dalyvauti visuomenės 

gyvenime ir darbo rinkoje. Minėto tikslo siekiama psichologo konsultavimu; kognityvinių 

gebėjimų ugdymu/lavinimu; psichoemocinės būklės koregavimu, palaikymu; darbinės 

motyvacijos didinimu; pasitikėjimo savimi ugdymu/lavinimu; Aš veiksmingumo stiprinimu 

taikant meno terapijos principus. 

3. Psichologo paslaugų teikimo planavimas. 

Psichologas sudaro individualų planą, kuriuo remiantis asmeniui teikiamos 

reikalingos paslaugos. 

4. Psichologo paslaugų vykdymas: 

Šiame etape vyksta: psichologo konsultavimas; kognityvinių gebėjimų 

ugdymas/lavinimas; emocijų valdymas; motyvacijos didinimas; pasitikėjimo savimi 

ugdymas/lavinimas; „Aš“ veiksmingumo stiprinimas, savęs pažinimo gerinimas bei 

savireguliacijos lavinimas, bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas/lavinimas. 

4.1. Psichologo konsultavimas:  

Paslaugos tikslas – koreguoti psichologinius sutrikimus. 

Taikomi metodai: kognityvinės ir elgesio psichoterapinės technikos (žr.7 skyr.).  

Pildoma dokumentacija: Psichologo paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

Individualios psichologinės konsultacijos trukmė: 1 kartą per savaitę po 45 – 60 

min. 

Nustačius psichologinių konsultacijų poreikį sutrikusio intelekto asmeniui, pradinis 

konsultacijų skaičius – 3 konsultacijos. Tolimesnis susitikimų skaičius įvertinamas bei 

aptariamas konsultavimo proceso eigoje.  
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4.2. Kognityvinių gebėjimų ugdymas/lavinimas: 

Paslaugos tikslas – tai gebėjimo naudotis kalba, ją suprasti, operuoti  

matematiniais simboliais, planuoti, spręsti problemas, sutelkti ir paskirstyti dėmesį ir pan. 

ugdymas/lavinimas. 

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas. 

Taikomi metodai: „proto mankšta“ (žr.7 skyr) . 

Pildoma dokumentacija: Psichologo paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas).. 

Paslaugos teikimo trukmė (asmenims, turintiems nežymią sutrikusio intelekto 

negalią): 1 val. 2 kartus per savaitę 1,5 mėn. 

Paslaugos teikimo trukmė (asmenims, turintiems vidutinę ir žymią sutrikusio 

intelekto negalią): 1,5 val. 2 kartus per savaitę 4 – 5 mėn. 

4.3. Emocijų valdymas: 

Paslaugos tikslas – mokoma pažinti, įvardinti ir tinkamai socialiai priimtinais 

būdais išreikšti savo emocijas.  

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas. 

Taikomi metodai: Liušero testas, piešinių metodas, meno terapija (žr.7 skyr). 

Pildoma dokumentacija: Psichologo paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

Paslaugos teikimo trukmė: 1,5 val. Orientacinis užsiėmimų kiekis: 5 – 10 

užsiėmimų. 

4.4. Motyvacijos didinimas: 

Paslaugos tikslas – ugdyti asmens motyvaciją darbui, mokymuisi. 

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas. 

Taikomi metodai: motyvuojantis pokalbis (žr.7 skyr).  

Pildoma dokumentacija: Psichologo paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

Rekomenduojamas ne ilgesnis nei 6 – 7 grupinių motyvacijos ugdymo užsiėmimų 

ciklas.  

Paslaugos teikimo trukmė: 60 – 75 min. (išskyrus išvykas/ekskursijas į pritaikytas 

darbo vietas) 1 kartą per savaitę. 

4.5. Pasitikėjimo savimi ugdymas/lavinimas: 

Paslaugos tikslas – ugdyti/lavinti asmens pasitikėjimą savimi, ugdyti savigarbą, 

pozityvų savęs vertinimą. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika sutrikusio intelekto asmenims  

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

 252 

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas. 

Taikomi metodai: pokalbis, paskaita – diskusija, situacijų aptarimas, grupinės 

užduotys (darbas individualiai ir grupėje) (žr.7 skyr).  

Pildoma dokumentacija: Psichologo paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

4.6.  „Aš“ veiksmingumo stiprinimas: 

Paslaugos tikslas – stiprinti klientų „Aš“ – veiksmingumą, pozityvų savęs 

vertinimą, skatinti kūrybiškumą, spontaniškumą, atsivėrimą pasauliui. 

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas. 

Taikomi metodai: mandalų piešimas; laisvasis piešimas, ebru (tapymas ant 

vandens) ir kt. (žr.7 skyr).  

Pildoma dokumentacija: meno terapijos planas (18 priedas), Psichologo paslaugų 

teikimo programa (16 priedas), užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

Paslaugos teikimo trukmė: 1,5 – 2 val. Orientacinis užsiėmimų kiekis: 3 – 5 

užsiėmimai. 

4.7. Savęs pažinimo gerinimas: 

Paslaugos tikslas – tai pagalba susiformuoti tikresniam, adekvatesniam, daugiau 

savo asmenine patirtimi ir įsisąmoninimu pagrįstam  savo „Aš“ vaizdui, aiškiau 

įsisąmoninti savo asmenines savybes, mėgstamus užsiėmimus, hobi, sugebėjimus, 

mokėjimus, turimus įgūdžius, santykius su kitais žmonėmis. 

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas. 

Taikomi metodai: pokalbis (prašoma laisva forma apibūdinti save kaip žmogų, 

savo pomėgius, būdo savybes ir kt. Pokalbio metu tai tikslinama, perklausiant, užduodant 

įvairius klausimus apie tuos pačius dalykus ir aptariama); projekcinės metodikos (piešiniai 

„Rožė“ , „Fantastinis gyvūnas“ ir iš rezultatų kylantys klausimai apie asmenį ir jų analizė); 

klausimynai (žr.INT PGĮ metodikoje 10 skyrių). 

Pildoma dokumentacija: asmens byla. 

Paslaugos teikimo trukmė: 1 – 2 kartus per savaitę po 45 – 60 min. 

4.8. Savireguliacijos lavinimas: 

Paslaugos tikslas – lavinti asmens savireguliacinius įgūdžius.  

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas. 

Taikomi metodai: kvėpavimo metodai, nuosekli raumenų relaksacija, vizualizacija 

ir kt. (žr.7 skyr). 
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Pildoma dokumentacija: Psichologo paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

. 

Paslaugos teikimo trukmė: rekomenduojamas 10 – 12 savireguliacijos užsiėmimų 

ciklas po 10 – 15 min. 

4.9. Bendravimo įgūdžių ugdymas/lavinimas: 

Paslaugos tikslas –  tai gebėjimo užmegzti kontaktus, ypač svarbius darbinei 

veiklai, mokėjimo priimti kritiką, konfliktinių situacijų sprendimo ir pan. 

ugdymas/lavinimas.  

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas. 

Taikomi metodai: pokalbis, situacijų aptarimas. 

Pildoma dokumentacija: Psichologo paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

 

5. Reabilitacijos stebėsena 

Šiame etape sprendžiama, ar reikalinga individualaus plano korekcija. Nustačius 

individualaus plano korekcijos poreikį, grįžtama į 3. Psichologo paslaugų teikimo 

planavimo etapą ir daromi reikalingi pakeitimai. Jeigu plano korekcija nereikalinga, 

tuomet tęsiamas 4. Psichologo paslaugų vykdymo etapas. 

 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas: 

Paslaugos tikslas – įvertinti profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo 

etapo (suplanuotų psichologo užsiėmimų) metu asmens pasiektus rezultatus bei pagal 

poreikį pateikti rekomendacijas. 

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas. 

Pildoma dokumentacija: asmens potencialo įvertinimo aplankas (10 priedas), 

Specialistų komandos išvados apie kliento reabilitacijos pasiekimus. 

 

7. Išvadų bei rekomendacijų parengimas  

Remiantis asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo 

psichologinio poveikio priemonėmis rezultatais psichologas (pagal poreikį ergoterapeutas, 

logopedas ir kiti specialistai) parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens galimybių 

mokytis pasirinktos profesijos ir / ar dirbti konkretų darbą (18 preidas).  
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Pastaba: Atskirais atvejais asmeniui pradėjus profesinio mokymo etapą gali būti 

tikslinga papildoma psichologo pagalba, kai psichologo paslaugos, skiriamos asmens 

psichoemocinės būklės gerinimui ir stabilumo palaikymui, psichosocialinės adaptacijos 

gerinimui bei žemų kognityvinių/darbinių savybių lavinimui (kompensavimui). 

Susiję dokumentai: Individuali profesinės reabilitacijos programa (žr. INT POK 

metodikoje 5 priedą). 

Pradedamas asmens profesinis mokymas pagal pasirinktą profesinio mokymo 

programą. 
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4.2.4 Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas socialinio poveikio 

priemonėmis 

4.2.4.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo socialinio poveikio priemonėmis algoritmas  
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4.2.4.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

socialinio poveikio priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Asmens priėmimas profesinių gebėjimų atkūrimui/ugdymui: 

Remiantis Individualia profesinės reabilitacijos programa (IPR), išvadomis apie 

asmens darbingumą, išvadomis apie asmens profesinį pasirinkimą bei specialistų 

paskyrimų/vykdymų lapu, asmeniui pradedamos teikti profesinių gebėjimų 

atkūrimo/ugdymo paslaugos socialinio poveikio priemonėmis. 

2. Socialinio darbuotojo paslaugų poreikio nustatymas: 

Remiantis profesinių gebėjimų įvertinimo ciklo metu gautais rezultatais, nustatomas 

socialinio darbuotojo paslaugų poreikis. Socialinio darbuotojo tikslas suformuoti arba 

atkurti neįgalaus asmens prarastus ir/ar trūkstamus socialinius įgūdžius ir tokiu būdu siekti 

kuo geresnės šių asmenų socializacijos (dalyvavimo visuomenės gyvenime bei darbo 

rinkoje). 

3. Socialinio darbuotojo paslaugų teikimo planavimas: 

Socialinis darbuotojas sudaro individualų planą, kuriuo remiantis asmeniui 

teikiamos reikalingos paslaugos. 

4. Socialinio darbuotojo paslaugų vykdymas: 

Šiame etape vyksta socialinės adaptacijos ugdymas/lavinimas: komunikavimo 

gebėjimų ugdymas/lavinimas; savarankiškumo ugdymas/lavinimas. 

4.1. Asmens ir/ ar jo artimųjų informavimas, konsultavimas 

Tikslas – suteikti reikiamą informaciją asmeniui ir/ ar jo artimiesiems bei kartu 

ieškoti problemų sprendimo būdų siekiant asmens socialinių problemų, trukdančių 

sėkmingai profesinei veiklai, sėkmingo sprendimo. 

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Eiga: remiantis socialinės situacijos įvertinimo, individualaus konsultavimo 

duomenimis, atsižvelgiant į trečiųjų asmenų (reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, 

kitų asmenų) atsiliepimus bei kitus prieinamus duomenis yra nustatomas asmens ir/ ar jo 

artimųjų informavimo/ konsultavimo poreikis. Asmens ir/ ar jo artimųjų konsultavimo 

procesą sudaro: 

1. Kontakto suasmeninu ir/ ar jo artimaisiais užmezgimas. Su asmeniu ir jo 

artimaisiais susitariama dėl pirmo susitikimo laiko ir vietos, užmezgamas pirminis 

kontaktas. Pirmojo susitikimo metu asmenys supažindinami kaip vyks susitikimai, kur jie 

vyks, kokia trukmė ir dažnumas, kokios yra konfidencialumo ribos, turi būti atsakyta į 
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asmeniui ir/ ar jo artimiesiems kylančius klausimus apie socialinio darbuotojo teikiamas 

konsultacijas ir pan.  

2. Problemos nustatymas ir apibrėžimas. Šio etapo metu yra aptariama, kokia yra 

problema, kodėl tai yra problema, paaiškina, kodėl yra būtina į profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą įtraukti ir asmens artimuosius. Artimieji skatinami aktyviai įsitraukti į 

problemų sprendimą.  

3. Tikslų ir uždavinių nustatymas. Su asmeniu ir/ ar jo artimaisiais yra susitariama, 

koks yra tikslas ir ko yra siekiama jį įgyvendinus (pvz., skatinti asmens savarankiškumą 

siekiant asmens, turinčio psichikos negalią, įsidarbinimo). Taip pat turi būti susitarta, kokių 

veiksmų turi imtis artimieji, kad iškelti tikslai būtų pasiekti.  

4. Problemos sprendimas. Šio etapo metu socialinis darbuotojas skatina aktyvius 

asmens ir jo artimųjų veiksmus ir vaidmenis. Konsultuoja, informuoja iškilus sunkumams.  

5. Pasiektų rezultatų įvertinimas. Socialinis darbuotojus su asmens artimaisis aptaria ir 

analizuoja, ar pavyko pasiekti išsikeltus tikslus ir uždavinius, ko nepavyko pasiekti ir 

kodėl, kokie tolimesni žingsniai
12

. 

Socialinio konsultavimo objektas yra socialinės asmens/ asmenų problemos, tačiau 

ne asmenų terapija ar psichologinis konsultavimas, todėl reikalingas visuminis požiūris, tai 

reiškia, kad konsultuojant reikalingas ir informacijos teikimas (informavimas) bei 

tarpininkavimas (asmens nukreipimas gauti specializuotą pagalbą)
13

. 

Trukmė: 1 kartai per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė iki 1 val. Mažiausiai 3 

konsultacijos. 

4.2.Socialinės adaptacijos ugdymas/lavinimas 

Paslaugos tikslas – sudaryti palankias sąlygas asmeniui adaptuotis visuomenėje bei 

padėti įgyventi asmens teisę į darbą. 

Paslaugą teikiantys specialistai: socialinis darbuotojas. 

Pildoma dokumentacija: Specialisto paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

4.2.1.Bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas/lavinimas 

Paslaugos tikslas – ugdyti/lavinti gebėjimą dirbti kartu su kitais asmenimis. 

Paslaugą teikiantys specialistai: socialinis darbuotojas. 

Eiga: bendradarbiavimo įgūdžių lavinimas yra skiriamas, remiantis asmens 

socialinės apklausos anketa, duomenimis, gautais stebėjimo, individualaus pokalbio metu; 

                                                 
12

 Pagal Gvaldaitė L., Švedaitė B. Socialinio darbo metodai, 2005 ir Socialinis darbas: profesinės veiklos 

įvadas, 2004. 
13

 Ten pat. 
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atsižvelgiant į trečiųjų asmenų (reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, tėvų, kitų 

artimųjų) atsiliepimus bei kitus prieinamus duomenis. 

Kiekvienas bendradarbiavimo įgūdžių lavinimo užsiėmimas vykdomas pagal iš 

anksto numatytą užsiėmimo programą. Programoje turi atsispindėti užsiėmimo tema, 

tikslai, taikomi metodai ir naudojamos priemonės, užsiėmimo eiga, pasiekimų įvertinimas. 

Bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo užsiėmimų temos gali būti: santykių užmezgimas ir 

palaikymas, pokalbio su nepažįstamu asmeniu pradėjimas, svarbių savybių 

bendradarbiaujant aptarimas, verbalinės ir neverbalinės kalbos naudojimas. 

Taikomi metodai: abipusis mokymas; darbas grupėse (žr. 7 skyr.). 

Pildoma dokumentacija: Specialisto paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

4.2.2. Savarankiškumo ugdymas/lavinimas: 

Paslaugos tikslas – ugdyti/lavinti asmens, turinčio intelekto sutrikimų, 

savarankiškumą, sistemingai laikantis taisyklių, skatinant išsakyti savo nuomonę, 

atsakingumą, motyvaciją veiklai bei saviraiškos laisvę ir akcentuojant nuolatinį asmens 

įgūdžių įtvirtinimą
14

.  

Paslaugą teikiantys specialistai: socialinis darbuotojas. 

Eiga: savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimas yra skiriamas, remiantis asmens 

socialinės apklausos anketa, duomenimis, gautais stebėjimo, individualaus pokalbio metu; 

atsižvelgiant į trečiųjų asmenų (reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, tėvų, kitų 

artimųjų) atsiliepimus bei kitus prieinamus duomenis. 

Savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimo užsiėmimų metu pagrindinis dėmesys 

skiriamas gebėjimams atkurti ir lavinti tokiose srityse, kaip: asmeninių pajamų/ išlaidų 

suvokimas/ tvarkymas, naudojimasis visuomeninio transporto paslaugomis, planavimas ir 

instrukcijų laikymasis ir kt. Šių užsiėmimų metu stengiamasi atkurti asmenų savarankiško 

gyvenimo įgūdžius jiems ruošiantis integruotis darbo rinkoje.  

Minėti įgūdžiai ugdomi integruotai, tai yra, pvz., lavinant gebėjimą atvykti į darbo 

vietą/ parvykti iš darbo namo kartu ugdomi ir problemų sprendimo, planavimo, instrukcijų 

laikymosi gebėjimai. Savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimas vyksta pirmiausia aptariant 

kiekvieną temą, paaiškinant, kodėl tai yra svarbu, pasidalinant patirtimi ir pan. Tuomet yra 

sudaromas planas šiems įgūdžiams ugdyti (pvz., vykimo į darbą/ parduotuvę/ reabilitacijos 

                                                 
14

 Gerulaitis, D., Gužauskaitė, E. (2008). Sutrikusio intelekto vaikų savarankiškumo ugdymo(si) sėkmės 

kriterijai. Jaunųjų mokslininkų darbai, 2 (18), psl. 98 – 101.  
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centrą) bei praktiškai išbandomas. Taip pat aptariama, ar pavyko įgyvendinti numatytą 

planą, jei nepavyko, tai kodėl, kokie trukdžiai, ką reikėtų daryti kitaip. 

Taikomi metodai: demonstravimo – stebėjimo metodas; pokalbis (žr.7 skyr.). 

Pildoma dokumentacija: Specialisto paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

 

5. Reabilitacijos stebėsena 

Šiame etape sprendžiama, ar reikalinga individualaus plano korekcija. Nustačius 

individualaus plano korekcijos poreikį, grįžtama į 3. Socialinio darbuotojo paslaugų 

teikimo planavimo etapą ir daromi reikalingi pakeitimai. Jeigu plano korekcija 

nereikalinga, tuomet tęsiamas 4. Socialinio darbuotojo paslaugų vykdymo etapas. 

 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas 

Paslaugos tikslas –– įvertinti profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo 

etapo (suplanuotų socialinio darbuotojo užsiėmimų) metu asmens pasiektus rezultatus bei 

pagal poreikį pateikti rekomendacijas.. 

Paslaugą teikiantys specialistai: socialinis darbuotojas. 

Pildoma dokumentacija: asmens potencialo įvertinimo aplankas (10 priedas). 

 

7.Išvadų bei rekomendacijų parengimas  

Remiantis asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo socialinio 

poveikio priemonėmis rezultatais socialinis darbuotojas (pagal poreikį ergoterapeutas, 

logopedas ir kiti specialistai) parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens galimybių 

mokytis pasirinktos profesijos ir / ar dirbti konkretų darbą (18 priedas).  

Pradedamas asmens profesinis mokymas pagal pasirinktą profesinio mokymo 

programą. 

 

Rekomendacijos profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo 

psichologinio ir socialinio poveikio priemonėmis vykdymo tvarkai:  

a) Psichologinio ir socialinio ugdymo priemones taikyti pirmoje ciklo dalyje, 

vienodu intensyvumu ir nuoseklumu. 

b) Remtis individualizacijos principu, atsižvelgiant į asmens gebėjimus, lūkesčius, 

bei aplinkos teikiamas sąlygas. 
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c) Specialistas, taikantis psichologinio ir socialinio ugdymo priemones, turi turėti 

vieną iš šių išsilavinimų: psichologo/socialinio pedagogo/specialiojo pedagogo.   
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4.2.5. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas darbo imitavimo 

priemonėmis 

4.2.5.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo darbo imitavimo priemonėmis algoritmas 
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4.2.5.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo darbo 

imitavimo priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Asmens priėmimas profesinių gebėjimų atkūrimui/ugdymui: 

Remiantis Individualia profesinės reabilitacijos programa (IPR), išvadomis apie 

asmens darbingumą, išvadomis apie asmens profesinį pasirinkimą bei specialistų 

paskyrimų/vykdymų lapu, asmeniui pradedamos teikti profesinių gebėjimų 

atkūrimo/ugdymo paslaugos. 

2. Esamų gebėjimų tobulinimo ir/ar naujų ugdymo planavimas: 

Sudaromas individualus planas, kuriuo remiantis asmeniui teikiamos reikalingos 

paslaugos. 

3. Individualių užsiėmimų plano vykdymas: 

Paslaugos tikslas – vykdyti asmens profesinių gebėjimų atkūrimą/ugdymą 

pasitelkiant darbo imitavimo praktinio mokymo firmoje bei darbo imitavimo realioje darbo 

aplinkoje (imitacinėje erdvėje) priemones. 

Paslaugą teikiantys specialistai: profesijos mokytojas, ergoterapeutas. 

Pildoma dokumentacija: Specialisto paslaugų teikimo programa (16 priedas), 

užsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

Darbo imitavimas – svarbi profesinės reabilitacijos programos dalis, kurios metu 

yra atkuriami ir/ar lavinami neįgalaus asmens profesiniai gebėjimai bei darbo įgūdžiai, 

siekiant maksimaliai atkurti asmens darbingumą ir tokiu būdu sėkmingai grąžinti jį į darbo 

rinką. Darbo imitavimas nuo kitų profesinės reabilitacijos programos priemonių skiriasi 

tuo, kad jo metu profesinės reabilitacijos dalyviui artimoje realiai darbo vietai aplinkoje, 

imituojant darbą, atkuriamos konkrečiai darbinei veiklai reikalingos funkcijos. Svarbu 

pažymėti, jog sutrikusio intelekto asmenims sunkiau perkelti susiformavusius įgūdžius į 

naują aplinką. 

Darbo imitavimo metodo tikslas – padėti profesinės reabilitacijos specialistams 

(ergoterapeutams, kineziterapeutams, profesijos mokytojams, asistentams, atvejo 

vadybininkams bei kitiems komandos nariams) kokybiškai suteikti darbo imitavimo 

paslaugą neįgaliesiems. Taikydami šį metodą specialistai gebės tinkamai parengti darbo 

imitavimo pratybų programą, individualiai pritaikyti optimalius darbo krūvius, darbo laiką 

ir pertraukas, spręsti dėl realios darbo vietos pritaikymo tikslingumo bei galimybių. 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo darbo imitavimo priemonėmis 

procesas susideda iš trijų etapų: 
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1. Darbo imitavimas įgūdžių formavimui.  

2. Darbo imitavimas veiklos organizavimui stiprinti. 

3. Darbo imitavimas realiomis darbo sąlygomis. 

Pirmas etapas skiriamas darbinių įgūdžių pradmenų formavimui.  

Antrasis etapas – supratingumo, nuovokumo stiprinimui, suvokimo tempo 

skatinimui, išmoktos medžiagos atgaminimui.  

Trečiasis etapas taip pat skiriamas išmoktos medžiagos atgaminimui, bei gebėjimui 

pereiti prie naujų užduočių ugdymui, užduoties atlikimo kokybės skatinimui.  

Reikalingos priemonės ir aplinka: darbo imitavimui reikia sukurti maksimaliai 

artimą būsimai darbo vietai aplinką, pagal galimybes susietą su potencialiomis darbinėmis 

veiklomis. Rekomenduojama imituoti ir patį veiklos procesą, atsižvelgiant į šiuos aspektus: 

darbo pradžia, pertraukos, kokybė, darbo drausmė, pabaiga ir pan. Darbo imitavimui 

realiomis sąlygomis parinkti aplinką, kuo artimesnę asmens būsimai profesinės veiklos 

aplinkai. 

4. Darbo imitavimas mokymo auditorijoje 

Paslaugos tikslas – profesinių gebėjimų atkūrimas/ugdymas pasitelkiant darbo 

imitavimą mokymo auditorijoje. 

Paslaugą teikiantys specialistai: profesijos mokytojas. 

Taikomi metodai: darbo imitavimo metodas (žr.7 skyr). 

5. Darbo imitavimo priemonių poveikio priežiūra: 

Šiame etape sprendžiama, ar reikalinga individualaus plano korekcija. Nustačius 

individualaus plano korekcijos poreikį, grįžtama į 2. Esamų gebėjimų tobulinimo ir/ar 

naujų ugdymo planavimo etapą ir daromi reikalingi pakeitimai. Jeigu plano korekcija 

nereikalinga, tuomet tęsiamas 3. Individualių užsiėmimų plano vykdymo etapas. 

6. Asmens pasiekimų vertinimas  

Paslaugos tikslas –– įvertinti profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo 

etapo (suplanuotų darbo imitavimo užsiėmimų) metu asmens pasiektus rezultatus bei pagal 

poreikį pateikti rekomendacijas.. 

Paslaugą teikiantys specialistai: profesijos mokytojas, ergoterapeutas. 

Pildoma dokumentacija: asmens potencialo įvertinimo aplankas (10 priedas). 

 

7.Išvadų bei rekomendacijų parengimas  
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Remiantis asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo darbo 

imitavimo priemonėmis rezultatais specialistas parengia išvadas ir rekomendacijas dėl 

asmens galimybių mokytis pasirinktos profesijos ir / ar dirbti konkretų darbą (18 priedas).  

Pradedamas asmens profesinis mokymas pagal pasirinktą profesinio mokymo 

programą. 

 

4.2.6. Tarpinis ir galutinis profesinių gebėjimų vertinimas, išvados bei 

rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų 

Profesinių gebėjimų vertinimas, išvados bei rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų 

yra nuolatinė profesinės reabilitacijos proceso dalis.  

Per procesui skirtą laiką rekomenduojama pravesti keturis tarpinius ir vieną galutinį 

pažangos aptarimą, kuriame dalyvauja visi specialistai, profesinės reabilitacijos procese 

dalyvaujantis asmuo, jo artimieji. Pokalbiams vadovauja ir už jo pravedimą, išvadų 

parengimą ir suderinimą atsakingas atvejo vadybininkas. Atvejo vadybininkas komandinio 

aptarimo metu apibendrina gautus kiekvienos atskiros srities pasiekimų vertinimus ir 

tuomet pildomo protokolą, kurį pasirašo visi dalyviai. Privalomos protokolo grafos yra 

šios:  

 profesinių gebėjimų vertinimas,  

 išvados, 

 rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų. 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika sutrikusio intelekto asmenims  

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

 265 

5. Reikalavimai profesinio mokymo programoms 

Visos Profesinio mokymo programos – tiek formalaus, tiek ir neformalaus mokymo 

turi būti adaptuotos asmenims su sutrikusiu intelektu. Profesinio mokymo programos 

sudėtinės dalys: 

1. Titulinis lapas (1 priedas); 

2. Programos rengimo grupės sudėtis (2 priedas); 

3. Turinys (3 priedas); 

4. Programos paskirtis, šaltiniai ir bendrasis apibūdinimas (4 priedas); 

5. Profesinės veiklos sritys, kompetencijos, kompetencijų ribos, mokymo tikslai, 

dalykai, kompetencijų vertinimas (5 priedas); 

6. Mokymo planas (6 priedas);  

7. Mokymo proceso grafikas (7 priedas); 

8. Dalykų programos (8 priedas); 

9. Gamybinės praktikos programa (9 priedas).  

Reikalavimai mokymo programos turiniui: 

 Mokymo turinys turi būti nesudėtingas; paremtas konkrečiomis operacijomis; 

naujų žinių įsisavinimu per praktinę veiklą; turėtų apimti siauresnę darbinę sritį, 

sumažinant technologinių etapų kiekį.  

 Rekomenduojama neskirti užduočių, reikalaujančių atsakomybės už sudėtinio 

proceso metu gautą rezultatą, tik už paprastą gaminį, gautą nesudėtingo proceso metu, arba 

už tarpinius rezultatus.  

 Veikla neturi reikalauti lankstumo pritaikant naujas žinias; nereikalauti perkelti 

žinias į naują, neišbandytą situaciją. 

 Pateikiamos užduotys neturi būti reikalaujančios pakankamų matematinių, 

abstraktaus/erdvinio mąstymo gebėjimų, planavimo ir kitų pažintinių gebėjimų. 

 Periodiškai svarbu įtvirtinti įgūdžius ir pakartoti įgytas žinias.  

 Ypatingas teorijos ir praktikos ryšio santykis ugdymo procese, t.y., ugdymas 

turėtų būti praktinio pobūdžio. Teorinis mokymas turėtų būti sumažinamas iki būtiniausio 

ir prieinamiausio minimumo
15

. 

 

Reikalavimai mokymo metodams: 

 Sutrikusio intelekto asmenims dažniausiai būdingas vaizdinis mąstymas, taigi 

rekomenduojama perduodamas žinias iliustruoti konkrečiais pavyzdžiais ir pan. 

                                                 
15

 Specialiojo ugdymo pagrindai. (2003). Šiauliai: ŠU.  
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 Mąstymą stimuliuojantys metodai. 

Reikalavimai mokymo trukmei:  

 Mokymo trukmė priklauso nuo profesinio mokymo programos sutrikusio 

intelekto asmenims trukmės. 

 Darbo tempo priderinimas: atsižvelgiant į asmens poreikius, atitinkamai 

praplėsti, pritaikyti užduočiai skirtą laiką (keisti veiklos pobūdį, duoti kuo daugiau laiko 

užduočiai atlikti, dažnai daryti pertraukas)
16

. 

Reikalavimai mokymo personalui ir specialistams: 

 Nuolat kelti savo kvalifikaciją; 

 Specialistas turi būti motyvuotas dirbti su sutrikusio intelekto asmenimis; 

 Empatija; 

 Taktiškumas; 

 Kantrybė; 

 Mokymo procese visur turi dalyvauti asistentas; 

 Svarbu pažinti kliento asmenybę; turėti žinių apie jo socialinę aplinką. 

Reikalavimai mokymo įrangai ir priemonėms: 

 Kompiuteriai (su programine įranga); 

 Nešiojamieji kompiuteriai (su programine įranga); 

 Interaktyvi multimedia; 

 Spausdintuvas – kopijuoklis – skeneris; 

 Vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatūra; 

 Konkrečiai profesinei veiklai atlikti reikalingos priemonės. Pavyzdžiui, patalpų 

valymui ir tvarkymui reikalingos įvairios šluostės, šepečiai ir pan.  

Reikalavimai aplinkos pritaikymui: 

 Palanki emocinė ugdymo aplinka
17

. 

 Leisti pasirinkti sėdimą vietą
18

. 

 Pagal galimybes pakeisti mokymo klasės fizinę aplinką, atsižvelgiant į asmens 

poreikius
19

. Pavyzdžiui, asmenims, turintiems kompleksinę negalią, t.y. inetelekto bei 

                                                 
16

 Gedvilienė, G., Laužackas, R., Mačianskienė, N., Sabaliauskas, T., Stasiūnaiteinė, E., Teresevičienė, M., 

Tūtlys, V. (2008). Ko reikia šiuolaikiniam mokytojui? Aktualus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo turinys. 

Vilnius: Lodvila. 
17

 ŠMM, Ugdymo plėtotės centras. (2010). Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo 

rekomendacijos specialiųjų poreikių žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų mokinių ugdymui. Vilnius. 

(Prieiga per internetą: 

http://www.smm.lt/ugdymas/docs/specialusis/BP%20pritaikymo%20rekomendacijos.pdf). 
18

 Zubavičienė, J. (2008). Profesijos mokytojų veiklos ypatumai dirbant su sutrikusio intelekto asmenimis. 
19

 Ten pat. 
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judėjimo ir/ar padėties sutrikimų, reikalingos priemonės, padedančios sukurti patogią 

mokymo klasės fizinę aplinką: laikikliai ant sienų, patogus patekimas į klasę (plačios 

durys, pandusai ir pan.). 
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6. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugą 

teikiantys specialistai 

Į profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugą mūsų metodikoje 

žiūrima kaip į holistinį procesą, todėl už profesinių gebėjimų išugdymą yra atsakingi visi 

šiame profesinės reabilitacijos proceso etape dalyvaujantys specialistai: FMR gydytojas, 

kineziterapeutas, ergoterapeutas, logoterapeutas, profesijos mokytojas, psichologas, 

socialinis darbuotojas, 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 sutrikusį intelektą 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 sutrikusio intelekto ir kitų negalios 

rūšių atvejais; fizinės medicinos reabilitacijos priemones: kineziterapiją, ergoterapiją, 

logoterapiją, fizikinius veiksnius, protezinius, ortopedijos gaminius ir techninę pagalbą, 

edukaciją, medikamentinį gydymą įvairių negalių atvejais. 

 

FMR gydytojo funkcijos:  

1. Skirti reabilitacinio poveikio procedūras pagal indikacijas ir kontrindikacijas;  

2. Dalyvauti komandiniuose aptarimuose ir teikti medicinines išvadas ir 

rekomendacijas; 

3. Atlikti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo klientui stebėseną;  

4. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 
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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 sutrikusį intelektą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

principus; 

2.2. kineziterapijos paslaugų teikimo principus sutrikusio intelekto klientams; 

2.3. skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių klientų organizmo ypatumus, 

fizinių pratimų poveikį šių asmenų organizmui; 

2.4. aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, fizioterapijos priemones; 

2.5. funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus; 

2.6. gydymo judesiu, masažo, fizikinės terapijos ir fizioprofilaktikos priemones ir 

metodus; 

2.7. asmens, turinčio sutrikusį intelektą, funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, 

reikalingų darbui atlikti) atkūrimo ir lavinimo kineziterapijos priemonėmis principus; 

2.8. individualaus ir grupinio darbo su klientais principus ir metodus, atsižvelgiant 

į individualius šių klientų poreikius pagal negalios pobūdį ir specifiką; 

2.9. tarpinių ir galutinių rezultatų įvertinimo, išvadų ir rekomendacijų dėl tolesnių 

veiksmų rengimo procedūrą. 

 

Kineziterapeuto funkcijos: 

1. Pagal individualius 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 kliento 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. 

 

 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. intelekto sutrikimus ir kitas negalias turinčių asmenų ergoterapijos specifiką ir 

principus;  

2.2. ergoterapinio poveikio priemones, reikalingas kliento pajėgumui dalyvauti 

darbo rinkoje atkūrimui; 

2.3. darbo imitavimo ergoterapijos priemonėmis principus; 

2.4. skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių klientų organizmo ypatumus; 

2.5. asmens, turinčio sutrikusį intelektą, fizinių savybių grąžinimo ir lavinimo 

principus; 

2.6. techninės pagalbos priemonių taikymo principus klientams, 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 kliento poreikius atlikti funkcinio pajėgumo (fizinių 

savybių, reikalingų darbui) atkūrimą ir/ar naujų išugdymą ergoterapijos ir darbo imitavimo 

priemonėmis; 

3. Atlikti asmens, turinčio sutrikusį intelektą, savarankiškumo įgūdžių, 

reikalingų pasirinktai profesinei veiklai, lavinimą; 

4. Pagal negalios pobūdį ir sunkumą lavinti kliento smulkiąją motoriką ir kitas 

fizines savybes, reikalingas pasirinktai profesinei veiklai atlikti; 

5. Mokyti ergonomiškų darbinių padėčių atsižvelgiant į negalios pobūdį, 

sunkumą ir pasirinktą profesiją; 
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6. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais kliento 

profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, dalyvauti komandiniuose 

pasitarimuose, vertinti tarpinius ir galutinius asmens pasiektus rezultatus, pagal savo 

kompetenciją rengti išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 

7. Numatyti, planuoti ir organizuoti ergoterapeuto užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir kliento individualius poreikius ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

8. Atlikti kliento rezultatų  stebėseną teikiant ergoterapeuto paslaugas; 

9. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus individualios 

profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą 

tikslų pasiekimą; 

10. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 Logoterapeutas 

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 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 intelekto sutrikimų, 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: 
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1. Padėti klientui 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, kliento 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 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 intelekto sutrikimų, ir kitas negalias, praktinių profesinių 

gebėjimų ir darbinių įgūdžių lavinimo principus ir metodus; 

2.4. asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, profesinio mokymo specifiką, 

pedagoginius šio darbo principus ir metodus atsižvelgiant į intelekto sutrikimo sunkumą; 

2.5. darbų saugos reikalavimus dirbant su sutrikusį intelektą turinčiais asmenimis. 

 

 Profesijos mokytojo funkcijos: 

1. Organizuoti ir vykdyti individualias, klientui reikalingas ir tinkamas darbo 

imitavimo pratybas, atsižvelgint į konkrečią pasirinktą profesiją ir/ar darbinę veiklą bei į 

specifinius trūkstamus kliento gebėjimus pasirinktai veiklai; 

2. Vykyti teorinį ir praktinį profesinį mokymą pagal profesinio mokymo 

programą; 

3. Atlikti tarpinius klientų pasiekimų įvertinimus, rengti egzaminų teorines ir 

praktines užduotis; 

4. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens 
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profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, dalyvauti komandiniuose 

pasitarimuose, vertinti tarpinius ir galutinius kliento pasiektus rezultatus, pagal savo 

kompetenciją rengti išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 

5. Numatyti, planuoti ir organizuoti profesijos mokytojo užsiėmimus, 

atsižvelgiant į reabilitacijos tikslus ir kliento individualius poreikius ir taikyti tinkamus 

darbo metodus; 

6. Atlikti kliento pasiekimų stebėseną teikiant profesijos mokytojo paslaugas; 

7. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 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 specifiką su klientais, turinčiais intelekto sutrikimų, 

atsižvelgiant į negalios pobūdį ir sunkumą; 

2.4. psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo metodus bei jų taikymo 

principus. 

 

Psichologo funkcijos: 

1. Pagal individualius kliento 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 kliento individualius poreikius ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

4. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais kliento 

profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugas, asmens psichologinių, 

psichosocialinių ar kitų savybių atkūrimo/lavinimo klausimais, dalyvauti komandiniuose 
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pasitarimuose, vertinti tarpinius ir galutinius asmens reabilitacijos tikslus ir pasiektus 

rezultatus, pagal savo kompetenciją rengti išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 

5. Atlikti kliento rezultatų stebėseną teikiant psichologo paslaugas; 

6. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus individualios 

profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą 

tikslų pasiekimą; 

7. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 Socialinis darbuotojas  

Reikalavimai 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 specifiką dirbant su sutrikusį intelektą turinčiais asmenimis, 

atsižvelgiant į negalios pobūdį ir sunkumą; 

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

2.3. socialinio poveikio metodus ir priemones, reikalingas kliento pajėgumui 

dalyvauti darbo rinkoje atkurti. 

 

Socialinio darbuotojo funkcijos: 

1. Pagal individualius kliento 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 kliento poreikius 

padėti spręsti socialinio pobūdžio problemas, trukdančias kliento profesinei veiklai. 

3. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais kliento 

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; 
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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. 

 

 Atvejo vadybininkas 

Reikalavimai atvejo vadybininkui: 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą.  

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. individualaus darbo principus ir metodus dirbant su asmenimis, turinčiais 

intelekto sutrikimų, ir kitas negalias turinčiais, 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 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo metu taikomi 

įvairūs metodai bei priemonės. Pateiksime naudojamus metodus bei jų aprašymus: 

1. Psichoemocinės būklės dinamikai įvertinti bei sekti: 

 Liušero spalvų testas (trumpasis 8 spalvų variantas). Tikslas – įvertinti bei 

sekti asmens psichoemocinę būklę: fiksuojamas nerimo lygis, atsparumas stresui bei šių 

parametrų pasikeitimas. Metodą taiko psichologas. 

Liušero testo atlikimas: 

 1 testo dalis 

 Pateikiama 8 spalvų grupė. Iš šios spalvų grupės asmuo turi išsirinkti spalvą, 

kuri jam labiausiai patinka iš pirmo žvilgsnio, tuomet pakartoti procesą iš naujo su 

likusiomis spalvomis, kol nelis nei vienos.  

 2 testo dalis 

 Vėl reikia išsirinkti spalvas. Nereikia siekti identiško spalvų pasirinkimo kaip 

pirmą kartą -  tai ne atminties testas. Asmuo turi pasirinkti spalvas, kurios jam labiausiai 

patinka. Siekiant tikslesnio rezultato, reikia palaukti 120 sekundžių ir tuomet atlikti 2-ąją 

testo dalį. Atlikus testą, analizuojami gauti rezultatai. 

2. Meno terapija (mandalų piešimas, laisvo piešimo metodas, emocijų 

piešimas, ebru menas (tapyba ant vandens) ir kt.). Tikslas – stiprinti klientų Aš – 

veiksmingumą, pozityvų savęs vertinimą, skatinti kūrybiškumą, spontaniškumą, atsivėrimą 

pasauliui. Būtent šie išvardinti teiginiai atspindi meno ir judesio terapijos tikslus ugdant 

klientų naujus profesinius gebėjimus, stiprinant turimus, bei mokant profesinius gebėjimus 

pritaikyti praktiškai. Metodą taiko psichologas. 

Meno terapija jungia įvairias meno šakas (dailę, muziką, poeziją, šokį ir t.t.) 

psichologiją ir psichoterapiją. Ši saviraiška leidžia asmeniui išsakyti tuos jausmus bei 

potyrius, kurie yra virš žodinės raiškos ribų
20

. Tai sistemingas ir tikslingai organizuotas 

procesas, kuriame meno terapeutas dalyvaujančius asmenis skatina ką nors kurti, imtis 

meninės veiklos. Meno terapijos metu kūrybos rezultatas ir užsimezgę santykiai tarp meno 

terapeuto ir dalyvio/dalyvių naudojami pastarojo/pastarųjų savęs pažinimui, fiziniam ir 

dvasiniam sveikatingumui stiprinti. Meno terapija yra apibūdinama kaip „meninės 

saviraiškos priemonių panaudojimas siekiant gydomojo efekto“. „...rimtos ligos atveju, 

siekiant ilgalaikių pozityvių pokyčių yra svarbus kūrybinio proceso bei jo metu atsiradusių 
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 Šūmakarienė, A. (2008). Gydanti ir ugdanti kūrybos galia: Mandalos meno terapijoje. Aš ir psichologija, 3. 

(Preiga per internetą: http://www.asirpsichologija.lt/index.php?id=9&category=4). 
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simbolių įsisąmoninimas. Tai padaryti padeda psichologijos žinių bei psichoterapijos 

įgūdžių turintis meno terapeutas“. Kuomet asmens kalba neišvystyta ar apribota, meno 

terapija gali tapti asmenybės ugdymo ir gydymo įrankiu bei puikia bendravimo priemone
21

. 

Metodai ir priemonės priklauso nuo meno terapijos rūšies. Vienokie jie bus 

taikomi dailės terapiją, kitokie – muzikos, judesio ir pan. Pvz., Ž. Malūkaitė, priemones 

taikomas dailės terapijoje skirsto į medžiagas ir kompensacinę techniką. Reikia atkreipti 

dėmesį, kad meno terapijos metodikos Lietuvoje žengia pirmuosius žingsnius. Kaip teigia 

Prasauskienė, A. ,,norint parengti pakankamai pagrįstas ir veiksmingas muzikos terapijos 

metodikas, būtini tolimesni šio gydomojo metodo tyrimai“
22

. Kita vertus, Magee nuomone, 

,,muzikos, kaip gydomosios priemonės potencialas yra pakankamai didelis ir turėtų būti 

laisvai pasiekiamas pacientams nepriklausomai nuo jų fizinių, sensorinių, protinių ar 

bendravimo galių“
23

.  

Dailės terapijoje siūloma taikyti šiuos metodus:  

 laisvo piešimo metodą;  

 mandalų piešimą; 

 ebru meną (tapyba ant vandens) ir kt.  

Taikant laisvojo piešimo metodą, asmenys, susirinkę į grupę, gali piešti ką nori, 

kadangi tema nėra užduodama. Pirmojo užsiėmimo metu pasakoma, kad piešti čia nebus 

mokoma, bus mokoma žaisti spalvomis. Spalvos padės išreikšti nuotaiką, emocinę būseną 

šiuo metu. Užsiėmimo metu galima nupiešti tiek, piešinių, kiek norima ir kalbėti apie 

piešinį bus galima tik tada, kai asmuo jausis tam pasirengęs
24

.  

Mandalos padeda atrasti savastį, išsivalyti nuo pykčio, kaltės, baimės, depresijos 

netgi fizinio skausmo. Mandalos padeda asmeniui pajusti save kaip visumą „pamatyti, 

priimti ir spręsti vidinius konfliktus“
25

. Mandalų kūrimo etapai: 

1. Mandalos piešimo trukmė: 1 – 2 val. Reikalingos priemonės: A4 formato 

popieriaus lapas; spalvotų pieštukų ar flomasterių (jų turėtų būti didelis spalvinis 

pasirinkimas, pvz., 36, 48 spalvos); skriestuvas; liniuotė; grafito pieštukas. 

2. Per visą lapą nupiešti apskritimą; pažymėti apskritimo centrą. Liniuote padalinti 

apskritimą į 4 – 24 dalis, brėžiant susikertančias linijas per apskritimo centrą. Didžiojo 
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 Prasauskienė, A. (2003). Muzikos terapija. In Vaikų raidos sutrikimai. Kaunas. 
23

 Ten pat. 
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 Leliugienė, M. Klemkaitė, J. (2004). Dailės terapija socialiniame darbe su vaikais. Vilnius: Spauda, psl. 29. 
25

 Šūmakarienė, A. (2008). Gydanti ir ugdanti kūrybos galia: Mandalos meno terapijoje. Aš ir psichologija, 3. 
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apskritimo viduje skriestuvu nubrėžti dar kelis mažesnius apskritimus (gaunama struktūra 

panaši į voratinklį).   

3. Atsipalaiduoti ir pradėti piešti nuo rato centro (pieškite bet kokią geometrinę 

figūrą). 

4. Piešti, kol bus užpildytas visas ratas.  

5. Baigus piešti formas, pereinama prie jų spalvinimo. 

6. Jeigu kuri nors forma ar spalva erzina, tuomet galima ją pakeisti
26

. 

 

Ebru menas (tapyba ant vandens) 

Šis menas yra puiki terapinė priemonė asmenims, turintiems įvairių sutrikimų: 

fizinių, emocinių, psichikos ar intelekto.  

Ebru atlikimas: 

 naudojamas ebru indas, kuriame yra sutirštintas vanduo; 

 vandens paviršius yra padengiamas natūraliais, ebru menui skirtais dažais; 

vėliau vandens paviršiuje, padengtame dažais, suformuojamas autoriaus pageidaujamas 

vaizdas, kuris gali būti perkeltas ant popieriaus, keramikos, medžio, audinio ir kitų 

paviršių
27

. 

3. Kognityvinių gebėjimų ugdymas/lavinimas: 

 Proto mankšta. Tikslas – lavinti dėmesį, atmintį bei kitus asmens kognityvinius 

gebėjimus. Metodą taiko psichologas. 

Pageidautina, kad šias užduotis dalyviai atliktų ir namuose, todėl reikalinga juos 

apmokyti ir pakontroliuoti. Rekomenduojama atsižvelgti į negalios pobūdį ir asmeniui 

skirti tikslingas užduotis, ugdančias reikalingą kognityvinį gebėjimą. 

 Laiko skaičiavimas. Tikslas – lavinti/ugdyti asmens gebėjimą skaičiuoti 

laiką. Metodą taiko psichologas.  

Šie įgūdžiai lavinami naudojant laikrodį, pavyzdžiui, sieninį. Prašoma pasakyti, 

kiek dabar yra valandų; nustatyt rodyklę ant atitinkamos valandos ir pan. 

 Skaičiavimo įgūdžių bei piniginių verčių suvokimas. Tikslas – lavinti/ugdyti 

skaičiavimo įgūdžius bei piniginių verčių suvokimą. Metodą taiko psichologas. 

Aiškinama, kokia piniginė vertė yra, pavyzdžiui, 1 lito. Pokalbio metu, klausiama, 

kokią sumą asmuo norėtų uždirbti? Ką pirktų už šią sumą? Kokia pinigų suma yra didelė ir 

pan.?  

                                                 
26

 Ten pat. 
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 Ebru menas Lietuvoje. (Prieiga per internetą: http://www.ebrulietuvoje.net/?page_id=60). 
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 Problemų sprendimo įgūdžių suvokimas. Tikslas – lavinti/ugdyti problemų 

sprendimo įgūdžių suvokimą. Metodą taiko psichologas. 

Čia naudojamas bandymų ir klaidų metodas. Pavyzdžiui, nulūžo pieštukas ir 

aiškinamasi, ką reikia tokiu atveju daryti. 

4. Savireguliacijos lavinimas: 

Savireguliacijos įgūdžių lavinime rekomenduojama taikyti grupinę darbo formą. 

Savireguliacijos grupinių užsiėmimų ciklą sutrikusio intelekto asmenims tikslinga pradėti 

psichoedukacine – motyvacine paskaita. Šios paskaitos metu formuojama bei stiprinama 

sutrikusio intelekto asmens nuostata apie savikontrolės ugdymo galimybę bei skatinama 

išbandyti bei mokytis savireguliacijos būdų.  

Užsiėmimų trukmė: rekomenduojama psichoedukacinei – motyvacinei paskaitai 

skirti apie 30 – 40 min., dalyvių būklės įvertinimui prieš ir po pratybų – po 15 – 20 min., 

įvadiniam ir baigiamajam užsiėmimui skirti po 1 val. 45 min. – 2 val. 15 min. 

 Piešinių metodas. Tikslas – išreikšti asmens emocijas. Metodą taiko 

psichologas. 

 Vizualizacija. Tikslas – pasiekti atsipalaidavimo būseną per vaizdinius. Metodą 

taiko psichologas. 

Žmogaus nervų sistema formavosi veikiama gamtos dirgiklių, pavyzdžiui, paukščių 

čiulbėjimas. Taigi ir dabar gamtos vaizdiniai yra susiję su nusiraminimu, todėl gali padėti 

atsipalaiduoti. Panašų poveikį turi ir fizinių pojūčių vaizdiniai, pavyzdžiui, kūną šildantys 

saulės spinduliai.  

Atsipalaiduoti gali padėti ir muzika, kuri savaime sukelia vaizdinius bei veikia 

raminančiai. Dažniausiai atsipalaidavimui naudojama lėto tempo muzika su įvairių gamtos 

garsų intarpais
28

. 

 Nuosekli raumenų relaksacija. Tikslas – lavinti gebėjimą atsipalaiduoti. 

Metodą taiko psichologas. 

NRS arba nuosekli raumenų relaksacija apima daug raumenų įtempimo bei 

atpalaidavimo pratimų, kurie lavina gebėjimą jausti ir kontroliuoti raumenų aktyvumą. Iš 

pradžių įtempiama atskira raumenų grupė, įsimenami patirti pojūčiai, po to raumenys 

atpalaiduojami ir įsimenamas skirtumas tarp dviejose būsenose patirtų pojūčių. Nuosekliai 

pereidamas nuo vienos kūno raumenų grupės prie kitos, asmuo palaipsniui mokosi įvertinti 
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 Perminas, A. (2008). Relaksacija – kelias į ramybę. Aš ir psichologija, 5. (Prieiga per internetą: 

http://www.asirpsichologija.lt/index.php?relaksacija-kelias-i-vidine-ramybe&category=10&id=37). 
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savo raumenų įtempimą taip pat mokosi juos atpalaiduoti. Pratimų trukmė bei skaičius 

mažinami, kol raumenų atpalaidavimo būsena bus pasiekiama per keletą minučių
29

. 

 Kvėpavimo pratimai. Tikslas – mažinti stresą. Metodą taiko psichologas. 

5. Psichologinių sutrikimų korekcija: 

Kognityvinės ir elgesio psichoterapinės technikos. Tikslas – keičiant mąstyseną 

sumažinti psichologinį stresą bei pakeisti mažai padedantį elgesį tokiu, kuris padėtų įveikti 

įvairias stresines situacijas
30

. Metodą taiko psichologas. 

Kognityvine elgesio terapija (KET) efektyviai gydomi įvairūs psichologiniai 

sutrikimai: baimės, nerimas, depresijos, potrauminio streso sutrikimas, įkyrių minčių 

sindromas, socialinis nerimas ir socialinė fobija bei kt. Terapija veiksminga ir stengiantis 

pašalinti psichologines problemas: nepasitikėjimą savimi, drovumą, bendravimo 

sunkumus
31

. 

Kognityvinė elgesio terapija yra labai struktūriška (yra sukurtos labai tikslios 

metodikos, kaip reikia valanda po valandos dirbti su vienu ar kitu sutrikimu)
32

. 

6. Savęs pažinimo gerinimas: 

 Projekcinės metodikos (piešiniai „Rožė“, „Fantastinis gyvūnas“). Tikslas – 

gerinti savęs pažinimą. Metodą taiko psichologas. 

7. Vidinės motyvacijos didinimas, elgesio keitimas (tyrinėjant ir išsklaidant 

ambivalentiškumą, t.y. svyravimus, abejones, prieštaravimus): 

 Motyvuojantis pokalbis. Tikslas – asmens elgesio keitimas. Metodą taiko 

psichologas. 

Motyvuojančio pokalbio metu pasirinktinai pastiprinamas kalbėjimas apie 

pokyčius; į kilusį pasipriešinimą reaguojama tokiu būdu, kad jis būtų sumažintas.  

8. Ryšio radimo tarp žodžio ir daikto palengvinimas; motyvacijos kalbinei 

raiškai sužadinimas; gebėjimo kalbėti palengvinimas: 

 Simbolių metodika. Tikslas – sužadinti motyvaciją kalbinei raiškai, palengvinti 

ryšio radimą tarp žodžio bei daikto bei palengvinti gebėjimą kalbėti. Metodą taiko 

logoterapeutas. 

9. Gebėjimo bendrauti palengvinimas: 
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 Stresų valdymo metodai. (Prieiga per internetą: 

http://distance.ktu.lt/kursai/verslumas/gamybos_valdymas_I/115275.html). 
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 Deltuvienė, D. (2004). Kas yra kognityvinė elgesio terapija. Sveikas žmogus, 9. (Prieiga per internetą: 

http://www.sveikaszmogus.lt/index.php?pagrid=straipsnis&strid=1780). 
31

 Ten pat. 
32

Kaluginas, A. (2010). Galia keisti mintis. Aš ir psichologija, 10. (Prieiga per internetą: 
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 Bendravimas gestais. Tikslas – palengvinti gebėjimą bendrauti. Metodą taiko 

logoterapeutas. 

10. Funkcinio pajėgumo (fizinių savybių reikalingų darbui) atkūrimas ir/ar 

naujų išugdymas: 

 Neurovystymosi terapija (NVT). Tikslas – atkurti ir/ar išugdyti naujas fizines 

savybes, reikalingas darbui. Metodą taiko kineziterapeutas. 

Neurovystymosi terapija (NVT) ypač atkreipia dėmesį į tai, kad į asmenį žiūrima, 

kaip į visumą (asmuo svarbiau nei kūnas). Remiamasi individualizacija, nuolatiniu 

vertinimu, skatinamas asmens aktyvumas, sukuriama aplinka, kuo įprastesnė būsimai 

darbinei aplinkai, dirbama komandiniu principu, įtraukiant ne tik kitus specialistus, bet ir 

asmens artimuosius, numatant kasdieninės veiklos užduotis. Vadovaujamasi principu, kad 

gydymas neatsiejamas nuo kasdieninio gyvenimo, tame tarpe ir nuo darbinės veiklos 

(Stučinskaitė J., Bukulčienė, R., Liansbergaitė, E.,  2003). 

11. Apsitarnavimo operacijų mokymas: 

 Grandininis metodas. Tikslas – mokyti asmenį apsitarnavimo funkcijų. Metodą 

taiko ergoterapeutas. 

12. Socialinio bendravimo sunkumų šalinimas: 

 Darbas grupėje
33

. Tikslas – šalinti socialinio bendravimo sunkumus. Metodą 

taiko ergoterapeutas. 

Šis metodas taikomas, kuomet asmuo jaučiasi atskirtas, jei individualus darbas su 

ergoterapeutu jį gąsdina dėl per didelio intensyvumo, asmuo turi socialinio bendravimo 

sunkumų.  

Labai svarbu, kad grupės nariai turi galimybę bendrauti ne tik su ergoterapeutu, bet 

ir su kitais grupės nariais – tokiu būdu lavinami bendravimo įgūdžiai. Grupėje galima 

išreikšti jausmus, pasidalyti turima patirtimi, išmokti, kaip elgtis konkrečiomis 

aplinkybėmis.  

Galimų grupės tikslų ir vertinimo kriterijų pavyzdžiai: 

1. Tikslas – reguliariai lankyti grupę. Vertinimo kriterijai – būti punktualiam, 

išbūti visą pratyboms skirtą laiką bei lankyti visas pratybas. 

2. Tikslas – dalyvauti grupės veikloje. Vertinimo kriterijai – laikytis imstrukcijų ir 

dirbti, kol padarys suplanuotą darbą. 
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 Kriščiūnas, A., Kerpė, R., Kimtys, A., Mingaila, S., Rapolienė, J., Petruševičienė, D., Kavaliauskienė, G., 
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3. Tikslas – sugebėti dirbti su kitais asmenimis. Vertinimo kriterijai – sugebėti 

pasidalyti įrankiais bei atsakyti į kitų grupės narių klausimus. 

Darbo grupėje metodo negalima taikyti, jei asmuo: 

 Bijo būti tarp žmonių; 

 Nenori dalyvauti gurpėje; 

 Yra agresyvus, apsvaigęs ar ūminiu ligos laikotarpiu, jei bendravimas su juo 

gali būti žalingas aplinkiniams
34

. 

13. Judesių koordinacijos gerinimas, emocinės įtampos bei nerimo šalinimas, 

nežodinio bendravimo įgūdžių ugdymas: 

 Fizinės būklės stiprinimas
35

. Tikslas – gerinti asmens judesių koordinaciją, 

šalinti emocinę įtampą, nerimą bei ugdyti nežodinio bendravimo įgūdžius. Metodą taiko 

ergoterapeutas. 

Fiziniai pratimai stiprina asmens savivertę (asmuo tampa stipresniu, patrauklesniu, 

pratimai grupėse ugdo bendravimo įgūdžius). Šokiai, žaidimai, pasivaikščiojimai lauke – 

tai paprasčiausi fiziniai pratimai
36

.  

14. Savarankiškumo ugdymas/lavinimas: 

 Demonstravimo – stebėjimo metodas. Tikslas – lavinti/ugdyti asmens 

savarankiškumą. Metodą taiko ergoterapeutas, socialinis darbuotojas, profesijos mokytojas. 

15. Teorinis mokymas: 

 Aiškinamasis iliustracinis metodas. Tikslas – įvairiomis priemonėmis perteikti 

teorinę medžiagą. Metodą taiko profesijos mokytojas. 

Informacija gali būti pateikiama žodžiu, vaizdinėmis priemonėmis ir pan.  

16. Praktinis mokymas: 

 Gamybinis metodas. Tikslas – naudojantis įvairiomis priemonėmis, peteikti 

praktinę mokymo medžiagą. Metodą taiko profesijos mokytojas. 

17. Bendradarbiavimo ugdymas/lavinimas: 

 Abipusis mokymas. Tikslas – ugdyti/lavinti bendradarbiavimo įgūdžius. 

Metodą taiko profesijos mokytojas. 

18. Darbo imitavimo metodas  
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 Darbo imitavimas – terapijos metodas, kai asmeniui taikomi sudėtiniai judesiai, 

atkartojantys realų darbo procesą kuo artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje, siekiant 

asmens profesinių gebėjimų bei darbo įgūdžių atkūrimo ir/ar lavinimo tikslų. Metodą taiko 

profesijos mokytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutas. 

 

 

8. Naudojama įranga 

Pasirinktos penkios profesinės veiklos kryptys: kapų tvarkymo; individualaus 

gyvenamojo namo aplinkos tvarkymo; patalpų valymo ir tvarkymo; želdynų prižiūrėtojo; 

virėjo padėjo. Šios kryptys ir apsprendžia įrangos poreikį. Galima pasirinkti ir kitas 

profesinės veiklos kryptis prieinamas asmenims, turintiems nežymų, vidutinį, žymų ir labai 

žymų intelekto sutrikimą. Būtent profesinės krypties pasirinkimas ir apsprendžia įrangos 

poreikį, pavyzdžiui, kapų tvarkymui, želdynų prižiūrėjimui reikalingi kauptukai, šluotelės, 

šluostės, kibirai, šiukšlių maišai, sodo žirklės ir pan. Visus galimus variantus aprašyti 

metodikoje nėra prasmės. Metodikos vartotojai turi suvokti esminius dalykus ir jais remtis 

savo praktinėse veiklose.  

Asmenims, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą naujų 

profesinių gebėjimų ugdymą, turimų profesinių gebėjimų stiprinimą, bei mokymą 

profesinius gebėjimus pritaikyti praktiškai, geriausia būtų atlikti realiose aplinkose, t.y., 

realiose potencialiose darbo vietose, pvz.: 

1. Kapų tvarkymo – kapinėse; 

2. Individualaus gyvenamojo namo aplinkos tvarkymo – individualaus 

gyvenamojo namo aplinkoje; 

3. Patalpų valymo ir tvarkymo – visuomeniniame pastate (įmonėje); 

4. Želdynų prižiūrėtojo – parke, skvere ar miesto aikštėje; 

5. Virėjo padėjėjo – įmonės virtuvėje.  

Tam reikia sudaryti sutartis su konkrečiomis profesinės veiklos institucijomis naujų 

profesinių gebėjimų ugdymui, turimų profesinių gebėjimų stiprinimui, bei mokymui 

profesinius gebėjimus pritaikyti praktiškai, taip pat ir kitų profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimui.  

Kita galimybė – imitacinių erdvių (dirbtuvių sukūrimas):  

1. Kapų tvarkymo dirbtuvės; 

2. individualaus gyvenamojo namo aplinkos tvarkymo dirbtuvės; 

3. patalpų valymo ir tvarkymo dirbtuvės;  



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika sutrikusio intelekto asmenims  

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

 284 

4. želdynų prižiūrėtojo dirbtuvės;  

5. gamybinė virtuvė.  

Šios dirbtuvės turi atitikti realias sąlygas, todėl reikalinga visa įranga pagal 

specialybės profilį.  

Kitiems psichosocialinių profesinių gebėjimų ir funkcinio pajėgumo ugdymo bei 

stiprinimo atvejams reikalinga įranga:  

1. Pagal reikalavimus įrengta kineziterapijos salė.  

2. Tipinius reikalavimus atitinkantis ergoterapijos kabinetas. 

3. Minimalias fizioterapijos paslaugas teikiantis kabinetas.  

4. Nustatytus reikalavimus atitinkantis logopedo kabinetas. 

5. Relaksacijos ir poilsio kambarys. 

6. Dailės terapijos kabinetas.  
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9. Aplinkos pritaikymas 

Galioja įprasti šiuolaikiniai reikalavimai, paremti principu: aplinka prieinama 

visiems.  

Intelekto sutrikimo atvejais aplinkos pritaikymas daugiau siejamas ne su fizine 

aplinka, o su lydimąja pagalba (tarpininkavimu). Tai individualus (rečiau – grupinis) 

procesas, padedantis proto negalią turinčiam asmeniui prisitaikyti aplinkoje. Atvejo 

vadybininkas dirba ne tik su neįgaliu asmeniu, bet ir su jo artimosios aplinkos žmonėmis 

(darbdaviu, bendradarbiais, artimaisiais ir pan.), padėdamas ne tik darbinėse, bet ir 

asmeninėse situacijose, jeigu jos trukdo darbinei veiklai. Naujų profesinių gebėjimų 

ugdymo, turimų profesinių gebėjimų stiprinimo, bei mokymo profesinius gebėjimus 

pritaikyti praktiškai atvejais, tarpininkavimas apima ugdomąją socioedukacinę pagalbą viso 

proceso metu.  

Užsiėmimų planavimo (tvarkaraščio sudarymo) ypatumai:  

 Pradžioje užsiėmimo nustatomos taisyklės bei įsipareigojama jų laikytis, 

pavyzdžiui, užsiėmimų pradžios laikas – 9 val., užsiėmimų pabaigos laikas – 16 val.; 

 Pertraukas užsiėmimų metu reikia daryti kas 45 min. Svarbu pažymėti, jog 

dirbant su sutrikusio intelekto asmenų grupe sunku laikytis pasirinktos tvarkos, kadangi jų 

poreikiai, dažnai lemia proceso eigą. Todėl labai svarbu gebėti prisitaikyti prie esamų 

aplinkybių ir pertraukas ar mini pertraukėles (maždaug 5 min. trukmės) daryti tuomet, kai 

grupei dirbti tampa sunku; 

 Veiklos kaitaliojimas, pavyzdžiui, atliekant paskirtą užduotį, galimas veiklos 

pakeitimas – piešimas. 

Labai svarbu skirti laiko adaptacijai, pavyzdžiui, naujų specialistų įtraukimas turi 

būti laipsniškas, t.y. reikia skirti laiko asmeniui priprasti prie naujo specialisto. 

Rekomenduojama, kad aplinka būtų ne tik saugi ir pritaikyta, bet ir jauki, 

stimuliuojanti veiklai.  

Rekomenduojama, kad aplinkoje būtų išorinių dirgiklių t.y. rekomenduojama 

įtraukti netikėtumo faktorius. Tokiu būdu ugdomas sutrikusio intelekto asmenų atsparumas 

stresui.  

Esant galimybei, mokymus organizuoti ,,rato“ principu: visi ugdytiniai ir ugdytojai 

mokosi (ar užsiiminėja kitomis veiklomis) išsidėstę ratu. Tai užtikrina betarpišką 

bendradarbiavimą, sudaro prielaidas lygiavertiškai veiklai, demokratiniam ugdymui.  
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10. Paslaugos teikimui būtina dokumentacija 

Pateikiamas dokumentacijos sąrašas: 

1. IPR programa, paremta specialistų išvadomis ir rekomendacijomi(žr. INT POK 

metodikoje 5 priedas) . 

2. Tarpinių rezultatų įvertinimų ir IPR programos koregavimo protokolai.  

3. Reabilitacinio poveikio priemonių bendrasis planas (laisva forma). 

4. Kineziterapeuto veiklos planas (15 priedas). 

5. Ergoterapeuto veiklos planas (14 priedas). 

6. Logopedo veiklos planas (laisva forma). 

7. Darbo imitavimo priemonių planas (laisva forma). 

8. Socialinio poveikio priemonių planas (laisva forma). 

9. Psichologinio poveikio priemonių planas (laisva forma). 

10. Profesinio mokymo programa. 

11. Kliento žsiėmimų tvarkaraštis (17 priedas). 

12. Asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos procese, byla. 

13. Asmens potencialo įvertinimo aplankas (SSGG analizė) (10 priedas). 

14. Profesinės reabilitacijos specialistų veiklos planas (11 priedas). 
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1 priedas  

Titulinis lapas  

 

……………………………………………......…………………………………………….. 

(Teikėjo pavadinimas, kodas) 

 

PATVIRTINTA 

.............................................................................. 

(Teikėjo steigėjas) 

.............................................................................. 

(Data ir įsakymo Nr.) 

 

………………………………………………………………………......………………….. 

(Programos pavadinimas) 

 

Valstybinis kodas: ………………………………………………….....……………………          

   

Suteikiama profesinė kvalifikacija: ..…………………………….....……………………… 

 

Specializacijos: ……………………………………………………....…………………….                        

...……………………………………………………………….....…………....................... 

 

Bazinis išsilavinimas: ………………………………………………......………………….. 

 

Mokymo trukmė: ……………………………………………...……………………….….. 

 

SUDERINTA ……………………………………………………………...……………. 

……………………………………………..………………………………....…………….. 

(Vardas, pavardė) 

200... m. .............................. mėn. ....... d. 

 

SUDERINTA: …………………………………..………………………...………………. 

(Darbdaviams atstovaujanti kompetentinga įstaiga) 

...............................................…………………………………………......………………... 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 

200.. m. ............................... mėn. ........ d. 

Centrinės profesinio mokymo ekspertų komisijos  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

(Centrinės profesinio mokymo ekspertų komisijos pirmininko vardas, pavardė, parašas) 

200... m. ............................ mėn. ..... d. 

 

 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika sutrikusio intelekto asmenims  

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

 291 

(pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl pagrindinio 

profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo parvirtinimo (2006 m. 

sausio 17 d. Nr. ISAK- 90 Vilnius).  
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2 priedas 

Programos rengimo grupės sudėtis 

PROGRAMOS RENGIMO DARBO GRUPĖ 

 

 

Grupės vadovas: ………………………………………………………………. 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

Nariai: 

 

1. ……………………………………………………………………………… 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

 

2. ……………………………………………………………………………… 

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas) 

  

 

 

 

(pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl pagrindinio 

profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo parvirtinimo (2006 m. 

sausio 17 d. Nr. ISAK- 90 Vilnius).  
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3 priedas  

Turinys  

  p. sk. 

1. Mokymo programos paskirtis, šaltiniai ir bendrasis apibūdinimas xx 

2. Profesinės veiklos sritys, kompetencijos, kompetencijų ribos, mokymo 

tikslai, dalykai, kompetencijų vertinimas 

xx 

3. Specializacijos veiklos sritys, kompetencijos, kompetencijų ribos, mokymo 

tikslai, dalykai, kompetencijų vertinimas 

xx 

4. Mokymo planas xx 

5. Mokymo proceso grafikas xx 

6. Dalykų   programos xx 

                                                6.1. xx 

 6.2. xx 

 6.3. ir t. t. xx 

7. Gamybinės praktikos programa xx 

 

(pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl pagrindinio profesinio 

mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo parvirtinimo (2006 m. sausio 17 d. Nr. 

ISAK- 90 Vilnius).  
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4 priedas  

MOKYMO PROGRAMOS PASKIRTIS, ŠALTINIAI IR BENDRASIS APIBŪDINIMAS 

 

1. Programos paskirtis (pagrindinis programos tikslas). 

 

2. Programos šaltiniai: 

2.1.  norminiai aktai, dokumentai, kuriais vadovautasi rengiant programą; 

2.2.  kvalifikuotų darbuotojų poreikio atliktų tyrimų išvados. 

 

3. Bendrasis programos apibūdinimas: 

3.1.  profesijos ir specializacijų trumpas apibūdinimas; 

3.2.  bazinis išsilavinimas, reikalingas profesijai įgyti; 

3.3.  mokymo trukmė ir programos apimtis; 

3.4.  baigiamasis įvertinimas ir suteikiama kvalifikacija. 

 

(pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl pagrindinio profesinio 

mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo parvirtinimo (2006 m. sausio 17 d. Nr. 

ISAK- 90 Vilnius).  
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5 priedas  

Profesinės veiklos sritys, kompetencijos, kompetencijų ribos, mokymo tikslai ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sąvokų paaiškinimai: 

 Veiklos sritis – tai tam tikra darbuotojo savarankiška profesinės veiklos dalis. 

  Kompetencija – tai sėkmingos veiklos demonstravimas, tam tikro darbo atlikimas panaudojant 

turimas žinias ir gebėjimus.   

 Kompetencijų ribos – tai skirtingi kompetencijų pasireiškimo variantai. 

 Mokymo tikslai – tai mokinio žinių ir gebėjimų, būtinų atitinkamai kompetencijai įgyti, 

apibūdinimas. 

  Dalykai – mokymo tikslo turi būti siekiama per kelis dalykus.   

 Kompetencijų vertinimas – tai vertinimo nuorodos, kokios žinios ir gebėjimai turi būti 

įvertinami.  

(pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl pagrindinio profesinio 

mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo parvirtinimo (2006 m. sausio 17 d. Nr. 

ISAK- 90 Vilnius).  

Veiklos 

sritys 

 

Kompetencijų apibūdinimas Mokymo 

tikslai 

Dalykai Kompetencijų 

vertinimas 

kompetencijos kompetencijų  

ribos 

1 

 

 

 

 

1.1  1.1.1  

1.1.2 ir 

t.t. 

 

1.2 ir t.t.  1.2.1  

1.2.2 ir 

t.t. 
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6 priedas  

Mokymo planas 

Rekomenduojamos mokymo plano sudėtinės dalys: 

Profesinio mokymo dalykai 

1.1. Bendrieji dalykai 

1.1.1.  

1.1.2. 

1.2. Specialybės mokymas  (teorija, praktika ir baigiamieji kvalifikacijos egzaminai) 

1.2.1. XXXXXXXX 

1.2.2. XXXXXXXX 

1.3. Specializacija 

1.4. Gamybinė praktika 

2. Bendrojo lavinimo dalykai 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4. XXXXXXXX 

3. Papildomasis ugdymas 

(pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl pagrindinio profesinio 

mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo parvirtinimo (2006 m. sausio 17 d. Nr. 

ISAK- 90 Vilnius).  
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7 priedas  

MOKYMO PROCESO GRAFIKAS 

 

 

SAVAITĖS 

NR. 

 

 

MĖNESIAI 

GP - gamybinė 

(baigiamoji) praktika 

E - egzaminai 

P - praktinis mokymas 

T - teorija 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 

(pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl pagrindinio profesinio 

mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo parvirtinimo (2006 m. sausio 17 d. Nr. 

ISAK- 90 Vilnius).  
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8 priedas  

Tvirtinu ..........................……......... 

(Parašas) 

……..…………………………...… 

(Teikėjo vadovo vardas, pavardė) 

...…………………………………... 

(Data) 

 

DALYKO PROGRAMA 

 

………………………………………………………………………………………….. 

(Dalyko pavadinimas) 

1. Dalyko tikslai*: 

1.1. ..……………………………………………………………………….…….. 

1.2. ir t.t. 
 

2. Mokymo tikslai, dalyko turinys, valandų skaičius: 

 

 

Mokymo tikslai 

Dalyko turinys 

(pagrindinių temų 

pavadinimai) 

Valandų skaičius 

teorijai praktiniam 

mokymui 

1.1.1. 1. + + 

 2. +  

2.1.2. 3.  + 

3.3.3. 4. +  

 5. ir t.t.  + 

 Iš viso   

3. Mokymo rezultatų vertinimo būdai.  

 

4. Materialieji ištekliai ir jų trumpas apibūdinimas: 

4.1. Kabinetai, laboratorijos, dirbtuvės. 

4.2. Techninių mokymo priemonių bei įrengimų sąrašas (jei galite, nurodykite tipą, modelį bei 

pagaminimo metus). 

4.3.  Mokymo – mokymosi priemonių sąrašas: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokymo ir mokymosi priemonė  

(pagal bibliografines taisykles) 

Mokymo ir 

mokymosi 

priemonės rūšis (1) 

Mokymo ir 

mokymosi 

priemonės tipas (2) 

1.    

2.    

...    

Lentelėje pateikite mokymo ir mokymosi priemones (pagal bibliografines taisykles), nurodydami 

mokymo ir mokymosi priemonės rūšį bei tipą pagal klasifikaciją:  
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(1) Mokymo ir mokymosi priemonių rūšys: vadovėlis, mokytojo knyga, užduočių rinkinys, 

plakatas, konspektas, kompiuterinė mokomoji programa ir kita (periodika, interneto puslapis, 

techninė kortelė ir pan.). 

(2) Mokymo ir mokymosi priemonių tipai: spaudinys, elektroninis spaudinys, internetas, garso 

įrašas, vaizdo įrašas ir kita.  

 

Programą parengė:…………………………………………………………….……….. 

(Vardas, pavardė, parašas) 

(pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl pagrindinio profesinio 

mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo parvirtinimo (2006 m. sausio 17 d. Nr. 

ISAK- 90 Vilnius).  
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9 priedas  

 

 

Tvirtinu ...………………………….. 

(Parašas) 

……..……………………………… 

(Teikėjo vadovo vardas, pavardė) 

.…………………………………….. 

(Data) 

 
GAMYBINĖS PRAKTIKOS PROGRAMA 

 

 

1. Gamybinės praktikos tikslai: 

1.1. ……………………………………………………………………………. 

1.2. ir t.t. 
 

2. Mokymo tikslai, praktikos turinys, valandų skaičius: 

 

Mokymo tikslai Praktikos turinys 

(pagrindinių temų 

pavadinimai) 

 

Valandų 

skaičius 

1.1.1. 1.  

1.2.3.   

2.2.2. 2.  

3.1.3. ir t.t. 3.  

 4. ir t.t.  

 Iš viso  

  

3. Gamybinės praktikos vertinimo būdai.  

 

 

 

Programą parengė:…………………………………………………………….……….. 

(Vardas, pavardė, parašas) 

(pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl pagrindinio profesinio 

mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo parvirtinimo (2006 m. sausio 17 d. Nr. 

ISAK- 90 Vilnius).  

 

 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika sutrikusio intelekto asmenims  

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

 301 

10 priedas 

 

Asmens potencialo įvertinimo aplankas  

(SSGG analizė) 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

  

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
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11 priedas  

 

Profesinės reabilitacijos specialistų veiklos planas 

 

Vardas, 

Pavardė 
Data Specialistas 

Užsiėmimo 

trukmė 

Naudojamos 

priemonės 
Tikslai Rezultatai Pastabos 
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12 priedas  

 

Paskaitos planas
37

 

 

Temos 

pavadinimas 
Apimtis Paskaitos tikslas 

Mokymosi 

uždaviniai 

Dėstymo 

metodai 

Mokymosi 

medžiaga, 

papildomos 

priemonės, 

naudojamos 

paskaitoje 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Integracijos į darbo rinką programa. Motyvacijos darbui skatinimas ir stiprinimas. Vystymo bendrijos geroji patirtis. 

Metodinis leidinys. (2007). Vilnius: Kronta. 
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13 priedas  

UŽIMTUMO VEIKLŲ LAPAS 

 

Vardas, pavardė: 

Atvyko: 

Išvyko:  

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Profesinės reabilitacijos savaitės 

I 

PATKP 

II 

PATKP 

III 

PATKP 

IV 

PATKP 
... 

1. Individualus 

pokalbis 
     

2. Mankšta      

3.  Meno terapija      

4. Ekskursijos, 

pasivaikščiojimai 
     

5. Higiena      

6.  Bendravimas 

grupėje 
     

7. ...      

 

Asmens elgesys užsiėmimo metu: 

 Nenori dalyvauti veikloje, nenori bendrauti. 

 Pasyviai dalyvauja veikloje. 

 Dalyvauja veikloje, bendrauja, laikosi rėžimo. 

 Hiperaktyvus, veikla neproduktyvi, chaotiška. 

 Veikla mažai produktyvi, pasiduoda korekcijai. 
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14 priedas  

Ergoterapeuto veiklos planas 

Profesinės reabilitacijos dalyvio vardas, pavardė: 

Gimimo metai: 

Atvykimo data: 

Išvykimo data: 

Profesinės reabilitacijos etapai/datos: 

Eil. 

nr. 
Data Trukmė 

Ergoterapeuto 

parašas 

Pastabos (naudotos priemonės, metodai, 

laikas, kartojimų skaičius) 

     

     

 

Ergoterapeuto planas: 

 

 

 

 

 

Ergoterapeuto įvertinimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas) 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika sutrikusio intelekto asmenims  

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas“ 

 

 306 

15 priedas  

Kineziterapeuto veiklos planas 

Profesinės reabilitacijos dalyvio vardas, pavardė: 

Gimimo metai: 

Atvykimo data: 

Išvykimo data: 

Profesinės reabilitacijos etapai/datos: 

Eil. 

nr. 
Data Trukmė 

Kineziterapeuto 

parašas 

Pastabos (naudotos priemonės, metodai, 

laikas, kartojimų skaičius) 

     

     

 

Kineziterapeuto planas: 

 

 

 

 

 

Kineziterapeuto įvertinimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas) 
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16 priedas 

 

 

Specialisto paslaugų teikimo programa 

 
Eil.Nr. Data/valandos Specialistas Dienos 

tikslas/veiklos 

Veiklų 

dinamikos 

stebėjimas* 

Išvada 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 - dinamika stebima laiko, priemonių, veiksmų eiliškumo asmens gebėjimo atlikti užduotį 

atžvilgiu 
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17 priedas 

 

 

Kliento užsiėmimų tvarkaraštis 
 

Vardas, pavardė  ..................................................................................................................................... 

 

Profesinės reabilitacijos etapo pavadinimas ........................................................................................... 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil.

Nr. 

Data/valanda Veikla/Užsiėmimai Vieta Pastabos 
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18 priedas  

Specialistų išvados apie asmens pasiekimus  

 
Asmens vardas, pavardė ......................................................................................................................... 

Telefonas ................................................................................................................................................ 

Darbingumo lygis ................................................................................................................................... 

Numatoma pasirinkti programa .............................................................................................................. 

 

Data Specialistas Išvados Parašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

19 priedas  

Funkcinis nepriklausomumo testas (FNT)* 
 

Dalyvio vardas, pavardė........................................................................ 

     Data................         ................... 

 

 

 

 

Lygiai 

7. Visiškai nepriklausomas (laikinai, nuolat) 

6. Modifikuota nepriklausomybė 

Be pagalbos 

Modifikuota nepriklausomybė 

5. Priežiūra 

4. Minimali pagalba (apsitarnavimas = 75 proc.) 

3. Vidutinė pagalba (apsitarnavimas = 50 proc.) 

 

 

 

Pagalba 
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Visiška priklausomybė 

2. Maksimali pagalba (apsitarnavimas = 25 proc.) 

1. Visiška pagalba (apsitarnavimas = 0 proc.) 

 

Savipriežiūra  

 

Atvykus Išvykstant 

A. Valgymas   

B. Asmens higiena (šukavimas, nagų priežiūra ir kt.)   

C. Maudymasis   

D. Viršutinės kūno dalies aprengimas   

E. Apatinės kūno dalies aprengimas   

F. Tualetas   

Sfinkterių kontrolė 

 

  

G. Šlapinimosi valdymas   

H. Tuštinimosi valdymas   

Judrumas 

 

  

Persikėlimas:   

I. Lova, kėdė, ratukai   

J. Tualetas   

K. Vonia, dušas   

Judėjimas   

L. Ėjimas, ratukai Ė  Ė  

 R  R  

M. Laiptai     

Bendravimas   

N. Supratimas Kl  Kl  

      R R 

O. Išraiška Ž  Ž  

 R R 

Socialinis pažinimas     

P. Socialiniai santykiai     

R. Problemų sprendimas     

S. Atmintis     

 

Iš viso 

 

 

 

 

*Pastaba: nepalikti tuščių vietų, rašyti 1, jei neįmanoma patikrinti dėl rizikos 
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20 priedas 

ERGOTERAPIJA 
(TAKSONOMIJA) 

 

 

Vardas, Pavardė ________________________    Datos:  Spalvos: 

Gimimo metai  ____________________                ________________ Mėlyna 

Darbingumas _____________________     ________________ Geltona 

Atvyko į profesinę reabilitaciją_______     ________________ Žalia 

Išvyko __________________________     ________________ Raudona 

 

(išvardintas veiklas galima keisti, atsižvelgiant į asmens poreikius) 

 

 

 

 

 

7 
6 

5 
4 

3 
2 

1 

 

Asmens 

higiena 
Prausimasis 

(vonia/dušas) 

Viršutinės 

kūno dalies 

apsirengimas 

Apatinės 

kūno dalies 

apsirengimas 

Pasinaudojimas 

tualetu 

Šlapinimosi 

kontrolė 

Tuštinimosi 

kontrolė 

Persikėlimas į lovą, 

kėdę, vežimėlį 

Persikėlimas 

tualete 

Persikėlimas į 

vonią, dušą 

Vaikščiojimas, 

judėjimas 

vežimėliu 

Lipimas laiptais 

Suvokimas 

Kalba  

Socialinis 

bendradarbiavimas 

Problemų 

sprendimas 

Atmintis 

Valgymas 
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1. Pagalbos įsidarbinant samprata 
 

Pagalba įsidarbinant – tai informacijos rinkimas bei analizė apie situaciją darbo rinkoje, 

galimos darbo vietos klientams paieška bei potencialių darbdavių paieška, tarpininkavimo 

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

vietos pritaikymo, įdarbinimo ir kitais klausimais
1
. Taigi pagalbos įsidarbinant paslaugos tikslas yra 

įdarbinti neįgalų asmenį atviroje darbo rinkoje. Tačiau reikia pažymėti, jog intelekto sutrikimų 

turinčius asmenis, įdarbinti yra sudėtinga. Apskritai, profesine veikla užsiima tik nedidelė dalis 

neįgaliųjų ir dažniausiai tai yra asmenys, turintys nežymią negalią
2
. Sutrikusio intelekto asmenų 

turimi darbiniai gebėjimai apsunkina jų integraciją į atvirą darbo rinką. Tokia situacija yra 

susiklosčiusi todėl, kad profesinės reabilitacijos sistema šiems asmenims nėra pakankamai išvystyta 

taip pat trūksta apsaugotų darbo vietų, kuriose sutrikusio intelekto asmenys galėtų dirbti.  

Sparti socialinė, ekonominė ir technologinė raida sąlygoja naujų kompetencijų ir gebėjimų 

poreikį, reikalauja plėsti esamos kvalifikacijos ribas. Todėl atvejo vadybininkas į neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos procesą turi būti įtrauktas ne tik kaip proceso koordinatorius, bet ir kaip 

ugdytojas: jo veikla turi skatinti neįgaliuosius didinti savo į(si)darbinimo galimybes, profesinės 

adaptacijos ir visos profesinės karjeros laikotarpiu.  

Kitaip sakant, pagrindinis atvejo vadybininko vaidmuo yra koordinuoti visas profesinės 

reabilitacijos metu teikiamas paslaugas siekiant padėti asmeniui sėkmingai užbaigti programą bei 

integruotis į darbo rinką. 

Derinant atvejo vadybininko veiklą su neįgaliųjų poreikiais bei interesais, keičiasi ir darbo 

metodai: dominuoja pagalba ir patarimai, o ne vadovavimas ir nurodymai.  

Atsižvelgiant į sutrikusio intelekto negalios specifiką ir visuomenės požiūrį į šią negalią 

turinčius asmenis, reikalinga nuolatinė parama bei paslaugų koordinavimas tam, kad sutrikusio 

intelekto asmuo galėtų sėkmingai baigti profesinę reabilitaciją ir įsidarbinti.  

                                                 
1
 LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-159 ,,Dėl Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugoms 

bei jas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“//Valstybės žinios, 2005 - 05 - 31, Nr. 70-2543. 
2
 Raudeliūnaitė, R. (2010). Judėjimo negalę turinčių moterų dalyvavimo profesinėje veikloje ypatumai. Socialinis 

darbas, 9 (1), 74 – 81. 
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2. Sąvokos 
 

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. 

Darbo vadovas – asmuo, padedantis neįgaliesiems darbuotojams. Jis profesiniu požiūriu 

vertina juos, parengia darbui, padeda planuoti veiklą, bendrauti su darbdaviais, šeima ir 

reikiamomis valstybinėmis bei įvairias paslaugas teikiančiomis tarnybomis (Hallahan, Kaufman, 

2003).  

Darbdavys - gali būti įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, nepaisant 

nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies ir veiklos pobūdžio, turinti darbinį teisnumą ir 

veiksnumą
6
, kuri priima darbuotojus konkrečioms profesinės veiklos funkcijoms atlikti. Darbo 

sutartyje darbdavys įsipareigoja už atliktą darbą mokėti numatytą atlyginimą ir garantuoti 

įstatymuose numatytas darbo sąlygas.  

Darbuotojas - fizinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo 

sutartį už atlyginimą
7
. 

                                                 
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
 LR  Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, 2002 m. birželio 4 d. Nr. IX-926, Vilnius. 

7
 Ten pat. 
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Demonstravimas – tai atitinkamo elgesio, darbo operacijos imitavimas, rodymas. 

Nuosekliai atskiromis fazėmis parodoma darbo eiga, akcentuojant svarbiausius dalykus. 

Įdarbinimo vadybininkas - vienas iš reabilitacijos specialistų, teikiantis pagalbos 

įsidarbinant paslaugas klientui. 

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 
8
.  

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. 

                                                 
8
 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. 
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3. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo principai 

Siekiant padidinti pagalbos į(si)darbinimo ir profesinės adaptacijos proceso efektyvumą 

rekomenduojama remtis integruotumo, efektyvumo, aktualumo, partnerystės, realumo principais. 

Integruotumo principas reiškia, kad neįgaliųjų į(si)darbinimo ir profesinės adaptacijos 

proceso optimizavimas turi integruoti atvejo vadybininko veiklą, paremtą atitinkamomis 

kvalifikacijomis ir profesinėmis kompetencijomis, atsižvelgiant į darbo rinkos reikalavimus, 

naudojantis visų profesinės reabilitacijos sistemos dalyvių patirtimi. 

Efektyvumo principas išreiškia veiksmingą ir naudingą intelektualinių, žmogiškųjų, 

materialinių, techninių išteklių panaudojimą per visą neįgaliųjų į(si)darbinimo ir profesinės 

adaptacijos laikotarpį.  

Aktualumo principas išreiškia neįgaliųjų į(si)darbinimo ir profesinės adaptacijos sistemos 

atitikimą veiklos pasaulio pokyčiams ir kvalifikacinių poreikių kaitai darbo rinkoje. Šio principo 

išlaikymui itin reikšminga neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos ir veiklos pasaulio 

partnerystė. 

Partnerystės principas: efektyvesnis neįgaliųjų į(si)darbinimo ir profesinės adaptacijos 

procesas vyksta tik tuomet, kai paslaugos teikiamos aktyviai bendradarbiaujant su darbdaviais bei 

kitais paslaugų teikėjais, kurie gali padidinti asmens, turinčio intelekto sutrikimų, galimybes 

įsidarbinti.  

Realumo principas: neįgaliųjų į(si)darbinimas ir profesinė adaptacija  įgyvendinama 

atsižvelgiant į profesines, ekonomines, socialines, kultūrines bei regionines realijas. Neįgaliųjų 

į(si)darbinimo ir profesinės adaptacijos sistemos dalyviai turi aiškiai numatyti, kaip bus pasiekti 

į(si)darbinimo ir profesinės adaptacijos procese numatyti tikslai, kokia galima kaita nesėkmės 

atveju. Grįžtamojo ryšio su neįgaliaisiais užtikrinimas ir nuolatinis jų palaikymas  yra svarbus 

neįgaliųjų profesinės reabilitacijos proceso sėkmės  veiksnys. 

Orientacijos į asmenį principas: vykdant pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimą, didelis 

dėmesys kreipiamas į individualius asmens poreikius: darbo vieta pritaikoma atsižvelgiant į 

išskirtinius asmens norus, negalios pobūdį ir pan. 

Kompleksiškumo arba holistinio požiūrio į asmenį principas: siekiant ilgalaikio įdarbinimo 

reikalinga įvairių specialistų pagalba (psichologo, socialinio darbuotojo, ergoterapeuto ir kt.). Taigi 

teikiant pagalbos įsidarbinant paslaugą, reikalinga bendradarbiauti su įvairiais specialistais bei 

sukurti paramos tinklą asmeniui. 
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Novatoriškumo principas: kūrybiškas požiūris į pagalbos įsidarbinant procesą, pavyzdžiui, 

ieškoti naujų, kūrybiškų sprendimų siekiant asmens integracijos į atvirą darbo rinką. 

Orientacijos į rezultatus principas: darbo metodų analizavimas siekiant kuo didesnio jų 

efektyvumo; teikiamų paslaugų tobulinimas ir pan. 

Teisės principas: kova su neįgalių asmenų diskriminacija: teisė dirbti, mokytis ir pan.-  

dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Pagalbos įsidarbinant ir profesinės adaptacijos laikotarpiu rekomenduojama atkreipti dėmesį 

į šiuos dalykus, susijusius su paslaugą teikiančių specialistų veikla: 

1. Specialistai turi būti motyvuoti ir pasirengę darbui su neįgaliaisiais į(si)darbinimo ir  

profesinės adaptacijos laikotarpiu.  

 Atvejo vadybininko vaidmuo turėtų keistis viso proceso metu ir jokiu būdu šis 

specialistas negali atlikti tik vieną pasirinktą vaidmenį. Tačiau mažiausiai atvejo vadybininkas 

turėtų prisiimti vadovo ar gynėjo vaidmenis, idant nebūtų „proceso valdytojas“; 

2. Atvejo vadybininko gebėjimai, įgūdžiai bei funkcijos turėtų labiau artėti prie neįgaliojo 

asmens, o ne proceso. Tai reiškia, jog vis tik turėtų išlikti šio specialisto veiklos kryptingumas į 

asmenis; 

3. Atvejo vadybininko socialinis tinklas turėtų apimti tiek profesinės reabilitacijos, 

švietimo sistemas, tiek veiklos pasaulį, tiek neįgalaus asmens šeimą bei šalia esančią bendruomenę. 

Tuo lengviau atvejo vadybininkui bus pasinaudoti socialiniu kapitalu bei palengvinti neįgalaus 

asmens profesinę adaptaciją. 
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4. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo tvarka: algoritmas ir paslaugos 

teikimo aprašymas 

Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo algoritmas.  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Darbo vietos  

reikalavimų  įvertinimas 

ir darbdavių 

konsultavimas 

1. Asmens priėmimas pagalbai 

įsidarbinant 

2. Pagalbos įsidarbinant užsiėmimo 

vykdymas 

 

2.2. Įsidarbinimo įgūdžių 

ugdymas 

3. Tarpininkavimas įdarbinant 

4.Rasta 

darbo vieta  5. Parama asmeniui 

neįsidarbinus 

7. Parama asmeniui įsidarbinus 

Ne 

Taip 

Ne 

Taip 

Asmens byla 
Pagalbos įsidarbinant paslaugų 

teikimo planas 

Darbo paieškos įgūdžių formavimo ir 

darbo paieškos planas, 
Darbo paieškos įgūdžių formavimo ir 

darbo paieškos ataskaita 

 „Gyvenimo aprašymas“ 
 

Įsidarbinimo įgūdžių ugdymo planas, 

Įsidarbinimo įgūdžių ugdymo 

ataskaita 
 

Tarpininkavimo paslaugos įdarbinant 

asmenis su negalia planas, 
Tarpininkavimo paslaugos įdarbinant 

asmenis su negalia ataskaita, 

Teisinė informacija darbdaviams. 
 „Išvados apie  asmens darbingumą ir 

rekomendacijos darbdaviui“ 
 

8. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Darbo sutarties kopija/pažyma iš 

darbdavio apie asmens įdarbinimą/ 

pateisinantis neįsidarbinimą dokumentas, 

Dalyvių apklausos anketa. 

 
 

 

Asmens byla 
 

Reikalingas 

darbo vietos 
reikalavimų 

įvertinimas 

2.1. Darbo paieškos įgūdžių 

formavimas ir darbo paieška 

Darbo vietos 

įvertinimo ir darbdavių 
konsultavimo darbo 

vietos pritaikymo 

klausimais planas, 
Darbo vietos 

įvertinimo ir darbdavių 

konsultavimo darbo 
vietos pritaikymo 

klausimais ataskaita 

Paramos asmeniui 

neįsidarbinus planas. 

Paramos asmeniui 
neįsidarbinus 

ataskaita 

Paramos asmeniui 
įsidarbinus planas. 

Paramos asmeniui 

įsidarbinus ataskaita 
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Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

1. Asmens priėmimas pagalbai įsidarbinant: 

Paslaugos tikslas – suplanuoti pagalbos įsidarbinant paslaugos užsiėmimus, organizuoti ir 

koordinuoti pagalbos įsidarbinant procesą.  

Paslaugą teikiantys specialistai: įdarbinimo vadybininkas. 

Pildoma dokumentacija: pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo planas.  

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 2 val. 

2. Pagalbos įsidarbinant užsiėmimo vykdymas: 

Paslaugos tikslas – vykdyti pagalbos įsidarbinant paslaugos užsiėmimus.  

Paslaugą teikiantys specialistai: įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 8 – 10 val. (vidutiniškai skirti: CV parengimui 4 – 6 

val., situacijos darbo rinkoje apžvalgai – 3 – 4 val.). Darbo paieškai – iki 20 val. 

2.1. Darbo paieškos įgūdžių formavimas ir darbo paieška: 

Paslaugos tikslas – ugdyti/lavinti darbo paieškos įgūdžius bei vydyti darbo paiešką.  

Paslaugą teikiantys specialistai: įdarbinimo vadybininkas. 

Pildoma dokumentacija: įdarbinimo vadybininko paslaugų teikimo programa. 

2.2. Įsidarbinimo įgūdžių ugdymas: 

Paslaugos tikslas – ugdyti/lavinti asmens įsidarbinimo įgūdžius.  

Paslaugą teikiantys specialistai: psichologas, įdarbinimo vadybininkas. 

Taikomi metodai: pokalbis, imitavimo metodas, žaidimų metodas. 

Pildoma dokumentacija: įsidarbinimo įgūdžių ugdymo planas, įsidarbinimo įgūdžių 

ugdymo ataskaita. 

3. Tarpininkavimas įdarbinant: 

Paslaugos tikslas – tarpininkavimo veiklų metu sudaryti prielaidas neįgaliojo asmens 

įsidarbinimui. 

Paslaugą teikiantys specialistai: įdarbinimo vadybininkas, psichologas. 

Taikomi metodai: tarpininkavimo metodas. 

Pildoma dokumentacija: tarpininkavimo paslaugos įdarbinant asmenis su negalia planas, 

tarpininkavimo paslaugos įdarbinant asmenis su negalia ataskaita, teisinė informacija darbdaviams, 

Išvados apie asmens darbingumą ir rekomendacijos darbdaviui. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 8 val.  

4. Rasta darbo vieta: 
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Paslaugos tikslas – rasti neįgalaus asmens poreikius atitinkančią darbo vietą. 

Tais atvejais, kuomet nerandama darbo vieta, tęsiama 5. Parama asmeniui neįsidarbinus ir 

toliau vykdomas 8. Išvadų ir rekomendacijų parengimas. 

Paslaugą teikiantys specialistai: atvejo vadybininkas, įdarbinimo vadybininkas. 

Taikomi metodai: pokalbis. 

Pildoma dokumentacija: paramos asmeniui neįsidarbinus planas, paramos asmeniui 

neįsidarbinus ataskaita. 

Bendra paslaugos teikimo trukmė: 8 val.  

Tais atvejais, kuomet darbo vieta randama, ir Reikalingas darbo vietos reikalavimų 

įvertinimas yra atliekamas 6. Darbo vietos reikalavimų įvertinimas ir darbdavių konsultavimas 

arba teikiama 7. Parama asmeniui įsidarbinus. 

Paslaugą teikiantys specialistai: atvejo vadybininkas, įdarbinimo vadybininkas. 

6. Darbo vietos reikalavimų įvertinimas ir darbdavių konsultavimas: 

Paslaugos tikslas – tarpininkavimo veiklų metu sudaryti prielaidas tinkamai parengti darbo 

vietą intelekto sutrikimų turinčiam asmeniui. 

Atlikus 6. Darbo vietos reikalavimų įvertinimas ir darbdavių konsultavimą, vykdomas 8. 

Išvadų ir rekomendacijų parengimas. 

Paslaugą teikiantys specialistai: atvejo vadybininkas, psichologas, įdarbinimo 

vadybininkas ir kiti specialistai pagal poreikį. 

Pildoma dokumentacija: darbo vietos įvertinimo ir darbdavių konsultavimo darbo vietos 

pritaikymo klausimais planas, darbo vietos įvertinimo ir darbdavių konsultavimo darbo vietos 

pritaikymo klausimais ataskaita. 

7. Parama asmeniui įsidarbinus: 

Paslaugos tikslas – teikti konsultacijas asmeniui, darbdaviui bei teikti pagalbą asmeniui 

įsisavinant darbines užduotis ir tokiu būdu sudaryti prielaidas neįgalaus asmens profesinei 

adaptacijai. 

Paslaugą teikiantys specialistai: atvejo vadybininkas, psichologas. 

Taikomi metodai: konsultavimas. 

Pildoma dokumentacija: paramos asmeniui įsidarbinus planas, paramos asmeniui 

įsidarbinus ataskaita. 

8. Išvadų ir rekomendacijų parengimas: 

Paslaugos tikslas – parengti išvadas ir rekomendacijas. 

Paslaugą teikiantys specialistai: specialistų komanda. 

Pildoma dokumentacija: dalyvių apklausos anketa. 
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5. Pagalbos įsidarbinant paslaugos sudėtinės dalys 

5.1. Darbo paieškos įgūdžių formavimas ir darbo paieška. 

Paslaugos teikimo schema ir aprašymas 

                                                                                                                       1 schema 

 

 

 

 

 

Darbo paieškos  

įgūdžių ugdymas  

 

Gebėjimo diskutuoti su darbdaviu 

dėl įdarbinimo ugdymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbdavio lūkesčiai ir asmens 

galimybės 

 
 

Pateikiame orientacinį paslaugos aprašymą:  

  

Minimalus užsiėmimų skaičius – 9 užsiėmimai. Užsiėmimų trukmė – viena valanda. 

Atsižvelgiant į asmens individualius gebėjimus, užsiėmimų trukmę galima ilginti pagal poreikį ir 

pasiekimus. Temos tik rekomendacinio pobūdžio. Pavyzdžiuose paminėtos specialybės – 

atsitiktinio pobūdžio. Įdarbinimo vadybininkas ar atvejo vadybininkas turi gebėti keisti situaciją 

pagal asmens poreikius, galimybes, galimų darbdavių lūkesčius. Asmeniui nemokant skaityti ar 

rašyti (sunkiai skaitant ar rašant), specialistas pats skaito modifikuotas užduotis bei užrašo asmens 

atsakymus.  

1 - 2 užsiėmimai. Gebėjimo diskutuoti su darbdaviu dėl įdarbinimo ugdymas  

(Priedas Nr. 4) 

Tikslas: Atskleisti bendravimo gebėjimų svarbą darbo paieškos įgūdžių formavimo ir darbo 

paieškos situacijoje.  

Uždaviniai:  

1. Supažindinti su rezultatyvaus darbo pokalbio taisyklėmis. 

2. Per praktines situacijas išmokyti racionalaus darbo pokalbio pagrindų.  

 

 

Darbo paieškos 

įgūdžių formavimas 
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3 - 4 užsiėmimai. Informacijos paieška (informaciniai/teoriniai užsiėmimai). 

 (Priedas Nr. 5) 

Tikslas: supažindinti asmenis su darbo rinkos reikalavimais bei darbo paieškos 

informaciniais šaltiniais. 

Uždaviniai:  

1. Išsiaiškinti darbo rinkos reikalavimus. 

2. Aptarti įvairius darbo paieškos šaltinius. 

4 - 5 užsiėmimai. Informacijos paieška (pratybos).  

(Priedas Nr. 6) 

Tikslas: mokyti asmenį naudotis darbo paieškos informaciniais šaltiniais. 

Uždaviniai:  

1. Išmokyti naudotis  įvairiais darbo paieškos šaltiniais. 

2. Suteikti informacijos apie darbo paieškai reikalingus dokumentus, juos aptarti ir 

išanalizuoti.  

6 - 7 užsiėmimai. Darbdavio lūkesčiai. (Priedas Nr. 7) 

Tikslas: supažindinti asmenis su darbdavio lūkesčiais.  

Uždaviniai:  

1. Padėti suprasti, ko iš darbuotojo tikisi darbdavys. 

2. Aptarti individualias asmens galimybes iš darbdavio pozicijų. 

3. Aptarti asmenines perspektyvas.  

8 - 9 užsiėmimai. Tavo galimybės. (Priedas Nr. 8) 

Tikslas: Padėti suvokti savo galimybes darbo rinkos reikalavimų požiūriu.   

Uždaviniai:  

1. Atskleisti norų ir gebėjimų svarbą darbo paieškos metu. 
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5.2. Įsidarbinimo įgūdžių ugdymas. 

Paslaugos teikimo schema ir aprašymas 

                                                                                                                                 2 schema 

 

 

Dokumentų parengimas 

 

 

 

 

           Pasirengimas  

                       pokalbiui su darbdaviu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasitikėjimo savimi ugdymas 

 

 
                                                                                                                                    

Pateikiame orientacinį paslaugos aprašymą.  

 

Minimalus užsiėmimų skaičius – 14 užsiėmimų. Užsiėmimų trukmė – viena valanda. 

Atsižvelgiant į asmens individualius gebėjimus, užsiėmimų trukmę galima ilginti pagal poreikį ir 

pasiekimus. Temos tik rekomendacinio pobūdžio. Atvejo vadybininkas turi gebėti keisti situaciją 

pagal asmens poreikius, galimybes, potencialių darbdavių lūkesčius. Asmeniui nemokant skaityti ar 

rašyti (sunkiai skaitant ar rašant), specialistas pats skaito modifikuotas užduotis, bei užrašo asmens 

atsakymus.  

1 – 2 – 3 – 4 užsiėmimas. Dokumentų rengimas. (Priedas Nr. 9) 

Tikslas: supažindinti su dokumentais, reikalingais ieškant darbo. 

Uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti, kokių dokumentų reikia. 

2. Parodyti, kaip pildomi reikalingi dokumentai. 

3. Supažindinimas su darbo sutartimi. 

5 - 6 užsiėmimas. Gyvenimo aprašymo rašymas.  

(Priedas Nr. 10) 

Tikslas: parengti dokumentus darbo paieškai. 

Uždavinys:  

1. Pasirinkti tinkamiausią gyvenimo aprašymo formą ir ją užpildyti. 

 

 

 

Įsidarbinimo įgūdžių 

ugdymas 
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7 - 8 užsiėmimai. Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu. 

 (Priedas Nr. 11) 

Tikslas: išsiaiškinti, kaip tinkamai pasiruošti pokalbiui su darbdaviu. 

Uždaviniai: 

1. Aptarti darbo pokalbio eigos etapus; 

2. Aptarti galimus darbdavio klausimus; 

3. Aptarti klausimus, kuriuos galima užduoti darbdaviui pokalbio metu; 

4. Išsiaiškinti, kokia tinkamiausia apranga, einant į pokalbį su darbdaviu; 

5. Išsiaiškinti ir aptarti tinkamą elgesį  pokalbio metu; 

6. Supažindinti su kūno kalbos svarba pokalbio metu. 

9 – 10 užsiėmimas. Praktinis užsiėmimas. (Priedas Nr. 12) 

Tikslas: praktiškai išbandyti ir įtvirtinti turimas žinias apie interviu/pokalbį su darbdaviu. 

Uždaviniai: 

1. Suvaidinti  situaciją ,,Aš pas darbdavį“. 

2. Išsiaiškinti, kokius įgūdžius reikėtų tobulinti, einant į pokalbį su darbdaviu bei juos    

tobulinti.  

11 – 12  užsiėmimas. Pasitikėjimas savimi. (Priedas Nr. 13) 

Tikslas: paskatinti asmenis pasitikėti savimi. 

Uždaviniai: 

1. Pateikti patarimų, kaip atsipalaiduoti ir labiau pasitikėti savimi. 

2. Išvardinti asmens pasiekimus ir pokyčius įvykusius nuo pirmo užsiėmimo. 

5.3. Tarpininkavimas įdarbinant. 

Paslaugos teikimo schema ir aprašymas 

                                                                                                                                        3 schema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS SISTEMA 

Profesinės reabilitacijos institucijos 

 

 

 

NEĮGALIOJO ASMENS ŠEIMA IR ŠALIA 

ESANTI BENDRUOMENĖ 

    

 

 

NEĮGALUS ASMUO 

 

VEIKLOS PASAULIS 

Darbo birža, darbdavių asociacijos, darbdaviai, 

visuomeninės organizacijos, saugaus darbo 

(socialinės) įmonės, įdarbinimo agentūros 

 

Tarpininkas 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika sutrikusio intelekto asmenims  

IV dalis „Pagalba įsidarbinant“ 

327 

 

Pateikiame orientacinį paslaugos aprašymą:  

Paslaugos teikimo uždaviniai:  

1. Bendradarbiaujant  su veiklos pasauliu, sudaryti sąlygas asmeniui turinčiam negalią, 

rasti vietą darbo rinkoje. 

2. Įsidarbinimo procese remtis profesinės reabilitacijos sistemos teikiamomis 

galimybėmis. 

3. Aktyviai bendradarbiauti su šeima, išnaudoti jos asmeninį socialinį tinklą. 

4. Skatinti asmens aktyvumą, nuolat jį palaikant.  

Papildomos veiklos sritys:  

 psichologinis palaikymas; 

 partnerystė įsidarbinimo situacijoje; 

 sėkmės pavyzdžio panaudojimas. Profesinės reabilitacijos metu naudinga papasakoti 

apie asmenis, kurie yra baigę profesinės reabilitacijos programą bei yra sėkmingai įsidarbinę.  

Rekomenduojama pakviesti tokį asmenį ir paprašyti  pasidalinti savo patirtimi, kadangi teigiamas 

pavyzdys ypač motyvuoja asmenis.  

Išoriniai apribojimai: dėl proceso sudėtingumo ir jo ypatumų, nepakankamos įstatyminės 

bazės, sudėtingos situacijos darbo rinkoje,  tarpininkavimo paslaugos įdarbinant asmenis su protine 

negalia neturėtų būti ribojamos laiko požiūriu.  

 

5.4. Darbo vietos reikalavimų įvertinimas ir darbdavių konsultavimas.  

Paslaugos teikimo schema ir aprašymas. (Priedas Nr. 14) 

                                                                                                                                    4 schema 

 

Darbo aplinkos pritaikymas 

 

 

 

 

Asmens su negalia gebėjimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su asmens šeima, 

artimaisiais 

 

 

 

 

 

Kompensaciniai mechanizmai ir jų 

praktinis taikymas 

 
 

Specialistas, atliekantis 

tarpininkavimo funkciją 

 

 
Darbdavys 
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Pateikiame orientacinį paslaugos aprašymą:  

Paslaugos teikimo uždaviniai:  

1. Atskleisti darbdaviui intelekto sutrikimų ypatumus, išryškinant asmens gebėjimus. 

2. Aptarti su darbdaviu neįgaliųjų įdarbinimo lengvatų klausimus. 

3. Užtikrinti darbo vietos saugumą asmens požiūriu. 

4. Aktyviai bendradarbiauti su asmens šeima, siekiant sėkmingos profesinės adaptacijos 

ateityje.  

Papildomos veiklos sritys: 

 psichologinis darbdavio palaikymas; 

 partnerystės principo pritaikymas pritaikant darbo vietą asmens poreikiams, darbdavio 

lūkesčiams ir asmens galimybėms; 

 sėkmės pavyzdžio panaudojimas. 

Pažymėtina, jog darbo vietos įvertinimas atliekamas profesinių gebėjimų įvertinimo etape, o 

šiame etape tik pateikiamos rekomendacijos bei darbdaviui teikiamos konsultacijos dėl darbo 

aplinkos pritaikymo, atsižvelgiant į asmens poreikius. 

 

5.5. Parama asmeniui įsidarbinus.  

Paslaugos teikimo schema ir aprašymas. (Priedas Nr. 15) 

                                                                                                                                   5 schema 

 

Asmens palaikymas darbo vietoje 

 

 

 

 

Darbdavio ir asmens poreikių 

derinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su asmens šeima, 

artimaisiais 

 

 

 

 

 

Bendradarbių įtraukimas 

 

 

Pateikiame orientacinį paslaugos aprašymą:  

Paslaugos teikimo uždaviniai:  

Asmuo 

 
Specialistas, atliekantis 

tarpininkavimo funkciją 

 
Darbdavys 
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1. Nuolatinis asmens palaikymas darbo vietoje.  

2. Darbdavio ir asmens poreikių derinimas. 

3. Asmens šeimyninių problemų sprendimas, susijusių su adaptacijos darbo vietoje 

sprendimas. 

4. Bendradarbių įtraukimas į asmens darbinės adaptacijos problemų sprendimą.  

5.6. Parama asmeniui neįsidarbinus.  

Paslaugos teikimo schema ir aprašymas. (Priedas Nr. 16) 

                                                                                                                                    6 schema 

 

Darbinės veiklos gebėjimų 

tobulinimas 

 

 

 

 

Psichosocialinių gebėjimų ugdymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens socialinio tinklo plėtra 

 

 

 

 

 

Nuolatinė potencialių darbdavių 

paieška 

 
 

Pateikiame orientacinį paslaugos aprašymą:  

Paslaugos teikimo uždaviniai:  

1. Sąlygų paieška tolimesniam asmens darbinės veiklos gebėjimų tobulinimui. 

2. Sąlygų sudarymas asmens psichosocialinių gebėjimų ugdymui. 

3. Asmens socialinio tinklo plėtra įsidarbinimo galimybių požiūriu. 

4. Nuolatinė potencialių darbdavių paieška.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Darbinės veiklos ir 

psichosocialinių 

gebėjimų stiprinimas 
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6. Pagalbos įsidarbinant paslaugą teikiantys specialistai 

Pagalbos įsidarbinant paslaugą teikiantys specialistai: atvejo vadybininkas, įdarbinimo 

vadybininkas bei psichologas.  

 Atvejo vadybininkas 

Reikalavimai: 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą. 

Kompetencijos: 

1. Įstaigoje taikomų pagalbos įsidarbinant metodų principų išmanymas;  

2. Darbo su intelekto sutrikimų ir kitas negalias turinčių asmenų specifikos, socialinių bei 

psichologinių šio darbo aspektų išmanymas;  

3. Organizacinių sugebėjimų turėjimas; 

4. Mokėjimas bendrauti su žmonėmis; 

5. Turėjimas pakankamai žinių bei gebėjimų teikiant atvejo vadybos paslaugą intelekto 

sutrikimų negalią turintiems asmenims;  

6. Gebėjimas teikti paramą įsidarbinimo situacijoje.  

Atliekamos funkcijos: 

1. Tarpininkauja ir teikia reikalingą informaciją klientui (jo artimiesiems), specialistams, 

darbdaviams, darbo biržai ir pan.;  

2. Motyvuoja klientą ir ugdo jo savimonę; 

3. Palaiko nuolatinį ryšį su klientu (jo artimaisiais) visos profesinės reabilitacijos metu ir 

jai pasibaigus iki įsidarbinimo;  

4. Sukuria pasitikėjimu grįstus santykius su klientu; 

5. Teikia paramą viso profesinės reabilitacijos proceso metu. 

6. Koordinuoja pagalbos įsidarbinant metu teikiamas paslaugas. 

 

 Įdarbinimo vadybininkas 

Reikalavimai: 

1. Turėti aukštąjį socialinių ar humanitarinių mokslų išsilavinimą. 

Kompetencijos: 

1. įsidarbinimo galimybių vertinimo metodiką; 

2. konsultavimo principus ir metodus; 

3. tarpininkavimo principus ir metodus; 

4. neįgaliųjų motyvacijos dirbti didinimo principus ir metodus; 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika sutrikusio intelekto asmenims  

IV dalis „Pagalba įsidarbinant“ 

331 

 

5. pagalbos įsidarbinant etapo programos sudarymo principus ir jų taikymo technikas 

atsižvelgiant į individualius asmens poreikius; 

6. darbo rinkos analizės principus; 

7. profesinės reabilitacijos įstaigoje taikomas pagalbos įsidarbinant metodikas; 

8. įdarbinimo proceso organizavimo tvarką; 

9. bendradarbiavimo su darbdaviais principus ir metodus; 

10. pagalbos ir paramos teikimo įsidarbinimo situacijoje asmenims su skirtingomis negaliomis 

principus. 

Atliekamos funkcijos: 

1. Numatyti bei įvertinti į(si)darbinimo perspektyvą;  

2. Palaikyti nuolatinius ryšius su galimais darbdaviais ir kliento šeimos nariais. 

3. Kliento ir jo šeimos narių informavimas apie įsidarbinimo galimybes. 

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

biržai ir pan.; 

5. Motyvuoti klientą, ugdyti jo savimonę; 

6. Informuoti klientą apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes; 

7. Palaikyti nuolatinį, pasitikėjimu grįstą ryšį su klientu bei teikti paramą; 

8. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl kliento profesinio pasirinkimo bei galimybės mokytis 

ir dirbti pagal pasirinktą profesiją. 

 

 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.  

Kompetencijos: 

1. Išmanyti darbo su intelekto sutrikimų turinčių asmenų specifiką, psichologinius šio 

darbo aspektus; 

2. Žinoti bendrosios ir klinikinės psichologijos principus; 

3. Išmanyti psichologinio konsultavimo principus ir metodus;  

Atliekamos funkcijos: 

1. Individualus profesinis konsultavimas, padedant pasirinkti profesiją;  

2. Individualus profesinis konsultavimas numatant tolimesnės profesinės karjeros 

perspektyvas; 
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3. Asmens informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes; 

4. Psichologinės pagalbos teikimas asmenims, turintiems intelekto sutrikimų;  

5. Šeimos narių motyvavimas ir konsultavimas; 

6. Pagalbos įsidarbinant metu teikti motyvacijos dirbti konkretų darbą didinimo ir 

psichologinio pasirengimo dirbti paslaugas, spręsti iškilusias psichologines problemas; 

7. Teikti savęs pristatymo, pokalbio su darbdaviu įgūdžių lavinimo paslaugas; 

8. Teikti psichologinę pagalbą klientui adaptuojantis darbo vietoje. 

 

Svarbu pažymėti, jog vienas specialistas gali atlikti kelis vaidmenis, pavyzdžiui, atvejo 

vadybininko ir įdarbinimo vadybininko. 

Apribojimai specialistų veiklos požiūriu: rekomenduojama, jog įsidarbinimo ir profesinės 

adaptacijos situacijoje vienam specialistui tektų ne daugiau penkių asmenų, turinčių intelekto 

sutrikimų.   
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7. Taikomi metodai ir priemonės 

Pirmiausiai vertėtų paminėti pagrindinius ypatumus
9
, kurie yra svarbūs sutrikusio intelekto 

asmenų į(si)darbinimo bei profesinės adaptacijos procesui, kurie nulemia taikomą modelį, o vėliau  

metodus ir priemones:  

 Aiškus tikslas ir uždaviniai; 

 Kitų vystymo veiklų integravimas; 

 Nuolatinė pagalba; 

 Lankstumas ir jautrumas; 

 Nuolatinis vertinimas. 

1. Įsidarbinimo įgūdžių ugdymas: 

  Vaidmenų atlikimas (tinkamas asmenims, turintiems nežymų intelekto sutrikimą). 

Tikslas – ugdyti asmens įsidarbinimo įgūdžius. Šį metodą taiko psichologas. 

  Video treniruotė. Tikslas – analizuoti bei tobulinti įsidarbinimo įgūdžius.  Šį metodą 

taiko psichologas. 

  Struktūruotas pokalbis. Tikslas – ugdyti asmens įsidarbinimo įgūdžius. Šį metodą 

taiko psichologas, įdarbinimo vadybininkas. 

2. Pasiruošimas pokalbiui su darbdaviu: 

  Imitacinis pokalbis. Tikslas – parengti asmenį pokalbiui su darbdaviu. Šį metodą 

taiko psichologas, įdarbinimo vadybininkas. 

3. Informacijos teikimas asmeniui: 

  Konsultavimas. Tikslas – teikti reikiamą informaciją asmeniui. Šį metodą taiko 

psichologas, įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas. 

4. Pagalba asmeniui visos profesinės reabilitacijos metu:  

  Tarpininkavimas. Tikslas – teikti pagalbą asmeniui visos profesinės reabilitacijos 

metu. Šį metodą taiko psichologas, įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas. 

Noone
10

 pateikia kelis tarpininkavimo modelius tinkamus ir į(si)darbinimo ir profesinės 

adaptacijos situacijose (1 lentelė), kurie plačiai taikomi ne tik Vakarų Europoje, bet ir Šiaurės 

Amerikoje bei Australijoje. Tarpininkavimo paslauga į(si)darbinimo ir profesinės adaptacijos 

situacijoje yra labai lankstus procesas, taigi egzistuoja „palengvinančio“ tarpininkavimo modelio 

įvairios variacijos. Būtent šio modelio pasirinkimas ir nulemia taikomus metodus ir priemones.  

                                                 
9
 Stone, F. M. (1999). Coaching, counseling and mentoring: how to choose and use the right technique to boost 

employee performance. New York: American Management Association. 
10

 Noone, M. (1998). Mediation. London. 
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1 lentelė 

Tarpininkavimo modeliai tinkami į(si)darbinimo ir profesinės adaptacijos situacijose 

 Modelio 

tipas 

Aprašymas 

N
a

u
ja

s 
“

p
a

le
n

g
vi

n
a

n
ti

s“
 

ta
rp

in
in

ka
vi

m
o

 m
o

d
el

is
 

 

     Vakarų tarpininkavimo modeliai pažymi racionalumą, asmenines 

žmogaus teises, ribotą priemonių kiekį bei objektyviai tikslų sprendimą. Tai 

atitinka tradicines Vakarų kultūros tarpininkavimo normas. Per pastaruosius 

metus išsivysčiusioje Vakarų Europoje, Šiaurės Amerikoje bei Australijoje 

iškilo alternatyvus, tikrai palengvinantis, paremtas konsensusu ir 

nekritikuotinas tarpininkavimo procesas, kuris yra pagrįstas sutarimo 

principu, grindžiamu asmens apsisprendimo teise. Dabar šis tarpininkavimo 

modelis yra atpažįstamas kaip alternatyva kitiems būdams bei taipogi 

teikiantis mažiau rizikos ir efektyvesnis būdas pasiekti galutinį rezultatą. 

Š
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     Šis modelis paremtas kiekvieno dalyvio akivaizdžiomis teisėmis ir 

anksčiau apibrėžtais poziciniais reikalavimais. Kompromisiniame modelyje 

tarpininkavimo veiklų pradžioje nustatoma kiekvieno dalyvio „apačios 

liniją“ kaip atskaitos taškas ir toliau skatinamas „augimas“, abipusiai 

priimtino kompromiso link. Šis modelis atmeta visų asmens poreikių ir 

interesų atidengimo būtinybę ir nereikalauja pasitelkti daug tarpininkavimo 

sugebėjimų ir strategijų. Manytume, jog modelis yra svarbus tuo, jog 

nustatyta „apačios linija“ leidžia tarpininkavimo veiklų metu stebėti 

neįgaliojo asmens vystymąsi bei tobulėjimą. 
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     Šis modelis dažniausiai yra siūlomas psichologų bei konsultavimo 

tarnybų ir linksta prie elgesio, emocijų bei tarpusavio santykių tinkamo 

panaudojimo procese. Pagrindinis tikslas yra pagerinti dalyvių tarpusavio 

ryšius. Šis tarpininkavimo modelis reikalauja iš specialisto daugiau 

terapeutinių, psichologinių bei konsultavimo technikų nei tradicinių įgūdžių. 

Terapinis modelis labai retai naudoja atskirus susitikimus su dalyviais, o 

labiau leidžia jiems atsiskleisti jau bendrų susitikimų metu, kada dalyvauja 

abi pusės bei specialistas, atliekantis tarpininkavimo funkcijas. Taip siekiama 

pilno ir atviro visų interesų bei poreikių atidengimo. Šiame modelyje mažiau 

dėmesio skiriama pačiam tarpininkavimo procesui. Tarpininkavimo veikla 

daugiausia kreipiama į santykius tarp asmenų bei jų išlaikymą. 
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Tarpininkavimo funkcija į(si)darbinimo ir profesinės adaptacijos procese yra padėti 

neįgaliam asmeniui išsiaiškinti esamą situaciją, interesus bei poreikius, vystyti priimtinas 

sprendimų galimybes ir pagelbėti priartėti prie galutinių individualių ir bendrų tikslų. Tai nėra 

lengva užduotis ir norint ją įvykdyti reikia būti lanksčiu ir prisitaikančiu. Tai nereiškia, jog reikia 

prisitaikyti prie metodų, bet tai, jog reikia juos mokėti taikyti pagal esamas situacijas. Kiekvienas 

tarpininkavimo funkcijas atliekantis specialistas turi vystyti savo individualų bei natūralų darbo 

stilių, kuris labiausiai atitiktų jų pačių asmenybę. Nėra nustatytų, teisingų procedūrų arba įprastų 

elgesio standartų, kurių turi būti laikomasi tarpininkavimo procese
11

.  

Išmokimo apie tarpininkavimą į(si)darbinimo ir profesinės adaptacijos procesuose bei kaip 

tapti geru, tarpininkavimo funkcijas atliekančiu, specialistu problema yra tame, jog tai yra labai 

pritaikomas ir lankstus procesas. Kiekviename tarpininkavimo procese tarpininkavimo funkcijas 

atliekantys specialistai turi priimti daugelį sprendimų, susijusių su tolimesnių planų kūrimu, atskirų 

ir bendrų susitikimų planavimu ir t.t. (McBain
12

). 

Taikomus metodus  ir priemones specialistas turi gebėti pats pasirinkti, nes socialinė 

paradigma (Lietuvos profesinės reabilitacijos sistemoje ji yra pripažinta kaip esminė 

ideologija) įpareigoja individualizuoti procesą. Taigi metodai ir priemonės yra individualios ir 

yra numatyti individualiame reabilitacijos plane.  

                                                 
11

 Noone, M. (1998). Mediation. London. 
12

 McBain, R. (1998). New Perspectives on Mentoring. Manager Update, 9(3), p.23-32. [interaktyvus] [žiūrėta 2005 m. 

gruodžio 15 d.]. Prieiga per: EBSCO Publishing. 
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8. Naudojama įranga 

Pagalbos įsidarbinant ciklo metu naudojama įranga ir priemonės: 

 Kompiuteriai (su programine įranga); 

 Interaktyvus projektorius; 

 Telefonas; 

 Mobilieji telefonai; 

 Faksas; 

 Spausdintuvas – kopijavimo aparatas – skaitytuvas; 

 Vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatūra; 

 Magnetinės rašymo lentos; 

 Metodinė medžiaga ir kt. 
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9. Aplinkos pritaikymas 

Įstaigų patalpos ir aplinka turi būti saugi, įrengta bei pritaikyta žmonėms su specialiaisiais 

poreikiais. Intelekto sutrikimų negalės atveju svarbus ne tik fizinės, bet ir emocinės aplinkos 

pritaikymas. Emocinę aplinką galima apibūdinti kitaip – santykių ypatumais. Santykiai taip pat 

padeda užtikrinti saugią aplinką.  

Stone
13

 mini tokius svarbiausius raktinius tarpininkavimo santykių ypatumus svarbius 

į(si)darbinimo ir profesinės adaptacijos laikotarpiais: 

 Artimi tarpusavio santykiai, paremti abipuse pagarba, pasitikėjimu ir 

konfidencialumu; 

 Saugi fizinė aplinka; 

 Partnerystė; 

 Lankstumas; 

 Atvejo vadybininko ir neįgalaus asmens suderinamumas. 

Artumas bei tarpusavio pagarba santykiuose taip pat vysto pasitikėjimą bei savigarbą, 

kadangi atvejo vadybininkas atpažįsta, jog yra reikalingas, gerbiamas bei pastebėtas (Murray
14

).  

Faktas, kad asmenys pasiryžo į(si)darbinimo ir profesinės adaptacijos procesams, norėdami 

išspręsti vieną ar kitą problemą ar įveikti sunkumus, dar neparodo to, kad jie būtinai turi pasitikėti 

pačiu procesu ar specialistu, kuris tuo užsiima. Pasitikėjimas turi būti pelnytas. Abipusės pagarbos 

ir pasitikėjimo aplinkos kūrimas proceso metu yra raktas į sėkmingą tarpininkavimą. Kuo labiau 

atviresnis bei sąžiningesnis bus neįgalusis asmuo, tuo labiau efektyvesnis bus tarpininkavimas. 

Atvirumas reikalauja pasitikėjimo, o pasitikėjimo kūrimas priklauso nuo atvejo vadybininko aiškios 

kompetencijos, vientisumo, nuoseklumo, logiškumo bei neutralumo visais atvejais (Linney
15

). 

Kiekvieno tarpininkavimo proceso pagrindinis tikslas – sukurti ir palaikyti pasitikėjimą, 

kuris sukuria saugią aplinką ir turi didelę svarbą galutinėse tarpininkavimo fazėse. Atvejo 

vadybininkas turi skatinti asmenis palaipsniui „statyti“ pasitikinčią partnerystę per daugybę 

žingsnių ir veiksmų. Tačiau reikia atminti, jog pasitikėjimas yra labai trapus ir lengvai prarandamas 

jausmas (Noone
16

). Lygis, kuris nurodo kiek atvejo vadybininkas yra prieinamas ir draugiškas, 

                                                 
13

 Stone, F. M. (1999). Coaching, counseling and mentoring: how to choose and use the right technique to boost 

employee performance. New York: American Management Association. 
14

 Murray, M. (1991). Beyond the myths and magic of mentoring: How to facilitate an effective mentoring program. 

San Francisco, CA , USA: Jossey-Bass Inc. 
15

 Linney, B. J. (1999). Characteristics of good mentors. Physician Executive, 25(3), p.70-72. [interaktyvus] [žiūrėta 

2005 m. gruodžio 17 d.]. Prieiga per: EBSCO Publishing. 
16

 Noone, M. (1998). Mediation. London. 
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nulems pasiektos artimos partnerystės lygį, paremtą specialisto jautrumu neįgaliojo asmens 

interesams. 

Reikėtų paminėti, jog tarpininkavimo proceso vertybės yra paremtos individo verte ir 

orumu, abipusiu dalyvavimu, priėmimu kitų žmonių, konfidencialumu, atvirumu, atsakingumu bei 

patikimumu (Hepworth, Rooney ir Larsen
17

). 

Būtinas sėkmingo tarpininkavimo elementas – santykių tarp atvejo vadybininko ir neįgalaus 

asmens kokybė. Dažniausiai abipusė pagarba, pasitikėjimas ir konfidencialumas padeda sukurti 

saugia aplinką ir yra pagrindinės interpersonalinių santykių vystymo dalys (Seibert
18

). Be jų 

neįgalusis nesijaustų saugiai ir ramiai išsakydamas savo tikruosius jausmus bei mintis 

tarpininkavimo funkcijas atliekančiam specialistui.  

Pasitikėjimas, pagarba bei konfidencialumas atsiranda tada, kai nustatomos aiškios proceso 

ribos bei pasidalinama supratimais. Tuomet partnerystė gali būti artima, intensyvi bei emocinė
19

. 

Tarpusavio santykių vystymas reikalauja suderinamumo tarp neįgalaus asmens bei atvejo 

vadybininko, nors jei abu yra labai panašūs, jie gali vengti kalbėti tema, kuri priverčia jaustis 

nepatogiai ir nejaukiai. Priešingai, jei tai yra skirtingos asmenybės, jie gali duoti vienas kitam 

vertingų požiūrių bei išmėginti vienas kitą, skatindami asmeninį augimą.  

Užsiėmimų planavimo (tvarkaraščio sudarymo) ypatumai:  

 Pradžioje užsiėmimo nustatomos taisyklės bei įsipareigojama jų laikytis, pavyzdžiui, 

užsiėmimų pradžios laikas – 9 val., užsiėmimų pabaigos laikas – 16 val.; 

 Pertraukas užsiėmimų metu reikia daryti kas 45 min. (asmenims su vidutiniu, žymiu ir 

labai žymiu intelekto sutrikimu dar reikalingos mini pertraukėlės (iki 5 min.)); 

 Veiklos kaitaliojimas, pavyzdžiui, atliekant paskirtą užduotį, galimas veiklos 

pakeitimas – piešimas. 

Labai svarbu skirti laiko adaptacijai, pavyzdžiui, naujų specialistų įvedimas turi būti 

laipsniškas, t.y. reikia skirti laiko asmeniui priprasti prie naujo specialisto. 

 

 

                                                 
17

 Hepworth, D., Rooney, R., Larson J. (1997). Direct social work practice: Theory and skills. (5th.ed.). Pacific Grove, 

CA: Brooks/Cole. 
18

 Seibert, S. (1999). The Effectiveness of Facilitated Mentoring: A Longitudinal Quasi-Experiment. Journal of 

Vocational Behavior, 54(3), p.483-502. [interaktyvus] [žiūrėta 2006 m. vasario 5 d.]. Prieiga per: EBSCO Publishing. 
19

 Ten pat. 
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10. Paslaugos teikimui būtina dokumentacija 

1. Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo planas (Priedas nr. 3). 

2. Darbo paieškos įgūdžių formavimo ir darbo paieškos planas (Priedas nr. 2).  

3. Darbo paieškos įgūdžių formavimo ir darbo paieškos ataskaita (laisva forma).  

4. Įsidarbinimo įgūdžių ugdymo planas (laisva forma). 

5. Įsidarbinimo įgūdžių ugdymo ataskaita (laisva forma). 

6. Tarpininkavimo paslaugos įdarbinant asmenis su negalia planas (laisva forma). 

7. Tarpininkavimo paslaugos įdarbinant asmenis su negalia ataskaita (laisva forma). 

8. Darbo vietos įvertinimo ir darbdavių konsultavimo darbo vietos pritaikymo klausimais 

planas (laisva forma). 

9. Darbo vietos įvertinimo ir darbdavių konsultavimo darbo vietos pritaikymo klausimais 

ataskaita (laisva forma). 

10. Paramos asmeniui įsidarbinus planas (laisva forma). 

11. Paramos asmeniui įsidarbinus ataskaita (laisva forma). 

12. Paramos asmeniui neįsidarbinus planas (laisva forma).  

13. Paramos asmeniui neįsidarbinus ataskaita (laisva forma).  

14. Dalyvių apklausos anketa (Priedas nr. 1). 
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Priedas Nr. 1 

 

DALYVIŲ APKLAUSOS ANKETA 

 

 

 

Šios anketos tikslas – išsiaiškinti profesinės reabilitacijos teikiamų paslaugų kokybę, siekiant 

tobulinti šį procesą. Todėl prašome pareikšti savo nuomonę, atsakant į pateiktus klausimus. 

Jums tinkančius atsakymus pažymėkite – X arba apveskite - O 

Apklausa yra anonimiška. Dėkojame. 

 

 

1. Lytis 

 Moteris 

 Vyras 

 

2. Amžius 

 Iki 35m 

 Iki 45m 

 Iki 55m 

 

3. Išsilavinimas 

 Pradinis 

 Pagrindinis 

 Vidurinis 

 

4. Koks Jūsų darbingumo lygis (%) ...........................................................................................  

 

5. Įvertinkite mūsų įstaigoje teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę 

 (įvertinti 3-ėje sistemoje)                                      ( 1 - blogai, 2 – vidutiniškai, 3 – gerai) 

 

1      2      3       

 

6. Įvertinkite atvejo vadybininko darbą (įvertinti 3-ėje sistemoje)  

                         

1      2      3       

 

7. Įvertinkite psichologo darbą (įvertinti 3-ėje sistemoje)   

 

1      2      3       

 

8. Įvertinkite socialinio darbuotojo darbą (įvertinti 3-ėje sistemoje)   

 

                      1      2      3       

   

 

9. Įvertinkite įdarbinimo vadybininko darbą (vertinti 3-ėje sistemoje) 
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                     1      2      3 

 

10. Įvertinkite asistento darbą (vertinti 3-ėje sistemoje) 

 

1     2       3 

 

 

 

11. Įvertinkite maitinimo paslaugų kokybę (vertinti 3-ėje sistemoje) 

 

1      2       3 

 

 

12. Jūsų nuomone, ar reikėtų koreguoti užsiėmimų laiko trukmę? Atsakymą pagrįskite. 

 Taip 

 Ne 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

13. Jūsų pasiūlymai ir pastabos.......................................................................................................  

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Anketos pildymo data: 

 

 2011 m.__________ mėn. ____d. 
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Priedas Nr. 2 

 

Darbo paieškos įgūdžių formavimo ir darbo paieškos planas 

Tikslas  Uždaviniai Tikslo pasiekimo būdai 
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Priedas Nr. 3 

 

Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo planas 

 

Eil. 

Nr. 

Asmens 

vardas, 

pavardė 

Darbingumo 

lygis 

Mokymo 

programos 

pavadinimas 

Paslaugos 

pavadinimas 

Paslaugos 

teikimo 

data 

Specialistas 
Paslaugos 

turinys 
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Priedas Nr. 4 

4.1.Darbo paieškos įgūdžių formavimas ir darbo paieška. 

1 - 2 užsiėmimai. Gebėjimo diskutuoti su darbdaviu dėl įdarbinimo ugdymas. 

Kaip diskutuoti? (Metodinė medžiaga specialistui) 

  Vien norėti neužtenka. Kaip neužtenka ir specialybės žinių. Nors tu gerai glaistysi, dažysi, 

mokėsi atlikti kitus praktinius darbus, tačiau ieškant darbo svarbu yra mokėti bendrauti, žinoti, kur 

ir kaip ieškoti laisvų darbo vietų, tinkamai užpildyti reikiamus dokumentus ir eiti kalbėtis su 

darbdaviu pasiruošus. 

Reikia mokytis bendravimo meno. Tad, mokydamiesi specialybės, lavindami matematinius, 

kalbinius gebėjimus, mokysimės ir bendrauti. Bendrauti taip, kad ne tik išmoktum lengvai susirasti 

darbą, bet ir vėliau sėkmingai dirbtum. 

Kadangi mums teks daug diskutuoti, kad diskusija nevirstų bereikšmiu ginču ar 

triukšmavimu, reikia nusistatyti taisykles ir jų laikytis. 

Aptarkite su grupės draugais ir socialiniu darbuotoju, ar jums tinka šios taisyklės. Gal jūs 

sugalvosite kitas, jums priimtinesnes? Gal tik šiek tiek jas pakeisite, o gal paliksite tokias, kokios 

čia siūlomos. Tai nuspręsite jūs. 

 Klausykite vienas kito. Tam užtenka akimis palaikyti kontaktą su kalbančiuoju. Įsiterpti gali 

tik tada, kai baigs kalbėti tavo draugas ar mokytojas. Jiems pabaigus kalbėti, pasitikslini, ar 

supratai, ką jie sakė (trumpai atpasakoji jo mintis) ir tik po to pasakai savo nuomonę. 

 Kalbėkite po vieną. Labai gerai kalbėtojui perduoti kokį nors pasisakančiojo „simbolį“. Jei 

jūs dažytojai – tiks, pavyzdžiui, teptukas. Kalba tas, kurio rankose teptukas! Baigęs kalbėti jį 

perduosi savo nuomonę pareikšti norinčiam draugui. 

 Nenukrypkite nuo temos. Kalbėkite tik apie tai, kas svarbu temai. Kad nenukryptumėte, 

jums padėti gali mokytojas.  

 Kiekviena dalyvio pasakyta mintis yra svarbi, kiekvienas dalyvis gali tikėtis, kad jis bus 

išklausytas.  

 Teisė nedalyvauti. Tau skauda galvą, gal turi kitų svarbių priežasčių, tu turi teisę ir 

nedalyvauti diskusijoje.  

 Mokykitės kritikuoti neužgaudami kitų! Stenkis pasakyti savo nuomonę taip, kad kitų 

neįskaudintum. 

 Kiekvienas klausimas yra svarbus! Ir į kiekvieną reikia stengtis atsakyti.  

Testas (nežymų intelekto sutrikimą turintiems asmenims) 

Kuris iš trijų atsakymų į pateiktą klausimą teisingiausias? Kodėl? 

1. Prieš pradėdami pokalbį su žmogumi, kuriam norite padaryti įspūdį, 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika sutrikusio intelekto asmenims  

IV dalis „Pagalba įsidarbinant“ 

349 

 

privalote: 

a) 10 sekundžių atidžiai žiūrėti į tą žmogų, 

b) nuraminti savo baimę, kuri sako, kad dabar tikrai pasakysite ne tą, ką reikia, 

c) giliai įkvėpti ir palaukus dešimt sekundžių pradėti kalbėti. 

2.  Komplimentai naudingi tik tada, kai: 

a) juos sakote nuoširdžiai, 

b) giriate ne išvaizdą, o ką kita, 

c) gerai pažįstate žmogų, kad galėtumėte pasakyti ką nors asmeniško. 

3. Tave įžeidė bendrakursio komentaras, pavyzdžiui, jis pasišaipė iš tavo minčių, tu: 

a) pasakai, kad įžeidžiančios replikos tau nepriimtinos, 

b) išeini iš klasės, 

c) ignoruoji tai (nekreipi dėmesio) ir pakeiti pokalbio temą. 

4. Bandant pradėti pokalbį su nepažįstamu žmogumi reikėtų: 

a) savo kūno kalba (šypsena, rankų gestais) išreikšti atvirumą, 

b) visuomet galvoje turėti juokingą istoriją, kurią būtų galima papasakoti, 

c) tylint palaukti, kol kas nors įtrauks tave į pokalbį. 

5. Jei būdamas žmonių grupėje nori nutraukti pokalbį, privalai: 

a) atsiprašyti, kad turi pasisveikinti su kitu žmogumi, 

b) atsiprašyti, kad nori išgerti, 

c) atsiprašyti, sakydamas, kad tau buvo labai malonu pabendrauti. 

6.  Jei kas nors ima kalbėti tau skaudžia tema ir tu nenori apie tai kalbėti, gali pasakyti: 

a) „Man tai nerūpi“, 

b) „Aš nenoriu apie tai dabar kalbėti“, 

c) „Šiuo metu man tai skaudi tema. Aš mielai pakalbėčiau apie ką nors kita“. 

7. Gerai klausyti yra ne mažiau svarbu, nei gerai kalbėti, nes: 

a) klausydamas parodai, kad tau rūpi kitas žmogus, 

b) padedi surasti visiems įdomią temą, 

c) klausymas apsaugo tave nuo per didelio plepumo. 
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Priedas Nr. 5 

3 - 4 užsiėmimai. Informacijos paieška (informaciniai/teoriniai užsiėmimai). 

 

Metodinė medžiaga specialistui 

Aptariami pagrindiniai darbo rinkos reikalavimai: 

1. Išsilavinimas; 

2. Darbo patirtis; 

3. Darbo įgūdžiai; 

4. Motyvacija dirbti; 

5. Asmeninės savybės (pvz.: atsakomybė, sąžiningumas). 

Dabartinėje jūsų situacijoje vienas iš svarbiausių dalykų – informacija. Reikia žinoti, kur 

skelbiama informacija apie laisvas darbo vietas. 

Kaip ieškoti darbo? Galimi du būdai: 

• pasyvus (kai žmogus sėdi ir laukia, kol kas nors pasiūlys darbą, kaltina kitus, kad 

neranda darbo, nusiteikęs pesimistiškai, mano, kad darbo nesuras; 

• aktyvus (žmogus ieško, daug dirba, keičia savo elgesį, jei tai trukdo darbo paieškai, 

prisiima atsaomybę, klauso, ką sako kiti ir į tai reaguoja, mokosi). 

Jums siūlome pasirinkti antrąjį darbo paieškos būdą, būti aktyviu. 

Informacijos šaltiniai: 

Internetas (jei jau daugiau mažiau įsivaizduojte kokio darbo norėtumėte, labai patogu 

ieškotis internete. Labai daug kompanijų reklamuoja save, skelbia laisvas darbo vietas, kviečia 

siųsti CV savo internetiniuose puslapiuose bei kituose puslapiuose, kur skebiama tokia 

informacija); 

Laikraščiai (jei neturite galimybės naudotis internetu, labai paprastas būdas informacijos 

gauti iš laikraščių. Dažniausiai laikraščiuose išskiriami puslapiai ar skyreliai, skirti darbo 

skelbimams, todėl nesunku juos rasti. Daugiausia informacijos apie laisvas darbo vietas rasite 

tokiuose leidiniuose kaip ,,Ekspress kontaktas“, ,,Alio reklama“, ,,Ieškau darbo“, ,,Lietuvos rytas“, 

,,Respublika“ bei regioniniuose laikraščiuose). 

Pažįstami, draugai (tai taip pat geras būdas susirasti darbą. Labai dažnai įmonėje remiamasi 

pažįstamų rekomendacijomis. Tai suteikia saugumo tiek darbdaviui tiek ieškančiam darbo. Todėl 

nebijokite prašyti draugų, artimųjų, pažįstamų pagalbos). 

Personalo atrankos kompanijos (arba įdarbinimo kompanijos). Jos tarpininkauja tarp 

ieškančiojo darbo bei darbdavio. Į tokias kompanijas taip pat patogu kreiptis. Dažniausiai ten reikia 

atliki psichologinį testą, palikti CV, nuotrauką, kontaktinį telefoną, kartais, užpildyti anketą, kokio 

darbo norėtumėte). Galime parekomenduoti keletą internetinių adresų, kur galite užsiregistruoti: 
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www.cvonline.lt 

www.novalux.lt 

www.noriudarbo.lt 

www.darbas.lt 

www.cv.lt 

www.karjeroscentras.lt 

Darbo birža (taip pat itin populiarus bei patogus būdas ieškotis darbo. Dauguma kreipiasi į 

Darbo biržą ir dėl socialinių garantijų (pašalpų). Tai ypač patogu, jei ilgą laiką negali rasti darbo. 

Be to darbo birža suteikia galimybes dalyvauti seminaruose, kursuose, kelti kvalifikaciją ar 

persikvalifikuoti taip pat nemokamai naudotis internetu. Taip pat darbo birža turi savo puslapį 

internete, kur skelbia jai žinomas darbo vietas adresu: www.ldb.lt). 
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Priedas Nr. 6 

4 - 5 užsiėmimai. Informacijos paieška (pratybos). 

Kur ieškoti darbo? (Metodinė medžiaga specialistui) 

Ieškoti darbo (arba praktikos vietos) galima: 

Sekant skelbimus laikraščiuose, perduodamus per radiją, televiziją, pačiam pasiskelbiant, 

kad ieškai darbo. Kai kurie laikraščiai tai atlieka nemokamai. Tik reikia užpildyti skelbimo tekstą ir 

nueiti (arba nusiųsti) į redakciją. Pačiam lankantis įmonėse ir kreipiantis į savininkus ar 

vadybininkus. Didesnėse įmonėse rasi personalo skyrių. 

Kreipiantis į tarpininkus darbo biržose. Kai ieškai darbo, kiekvienas patarimas pravers.  

Įdarbinimo agentūros. Nors paslaugos ir mokamos, tačiau tau nevertėtų atsisakyti šios 

galimybės, geriau šiek tiek užmokėti, bet vėliau turėti pragyvenimo šaltinį. 

Darbo paieškos internete. Jei nežinai, kaip ieškoti darbo internete (skaityti skelbimus, 

pačiam pasiskelbti), pats laikas išmokti. Tu gali pradėti lankyti kompiuterių kursus ar paieškoti kitų 

galimybių pakelti savo kompiuterinį raštingumą.  

Pirma užduotis. Kaip tu ieškai darbo? Užpildyk šią darbo paieškos schemą: 

 
 

Antra užduotis. Surenkite diskusiją pagal šiuos klausimus: 

Kur geriausia ieškoti informacijos apie laisvas darbo vietas? 

Kaip darbdaviai dažniausiai ieško darbuotojų? 

Kodėl ieškodamas darbo tu privalai būti aktyvus? 

Koks darbo paieškos būdas pats geriausias? 

Ar esi pajėgus organizuoti savo verslą? 

Kokias turiu galimybes įsidarbinti užsienyje? 
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Trečia užduotis. Pagal pateiktą pavyzdį parašyk skelbimą (skirta nežymų intelekto sutrikimą 

turintiems asmenims; esant vidutiniam bei žymiam intelekto sutrikimui užduotis atliekama padedant 

specialistui). 
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Priedas Nr. 7 

6 - 7 užsiėmimai. Darbdavio lūkesčiai. 

Metodinė medžiaga specialistui 
 

Aptarsime, ko paprastai tikisi darbdaviai iš būsimų darbuotojų. Tyrimai parodė, jog 

darbdaviai tikisi: 

1.kad darbuotojas sąžiningai atliks darbą, 

2.jei bus nesklandumų darbe; nemeluos, nevogs; 

3.kad jis dirbs atsakingai ir jaus atsakomybę už savo darbo rezultatus; 

4.kad jis atliks savo darbą kokybiškai; 

5.kad vykdys vadovo reikalavimus. 

  

Pirma užduotis. Surenkite diskusiją pagal šiuos klausimus: 

 

Kodėl svarbu atlikti darbą sąžiningai? 

Ar galima vogti, jei tikrai žinai, kad tavęs nepagaus? 

Ką reiškia žodis „lojalus“?  

Ką reiškia sakinys: „Jaustis atsakingu už savo darbo rezultatus“?  

Kas svarbiau: dirbti kokybiškai ar dirbti greitai? 

Ar galima neklausyti vadovo, jeigu atrodo, kad jis neteisus?  

Antra užduotis. Kiekvienas užpildykite lentelę ir įvertinkite savo dabartines galimybes pateisinti 

darbdavio lūkesčius.  

 

Darbdavio lūkesčiai Mano įvertinimai 

Ši savybė man būdinga Šią savybę man dar 
reikia išsiugdyti 

Sąžiningai atliks savo 
darbą 

  

Nevogs   

Nemeluos   

Dirbs kokybiškai   

Dirbs greitai   

Dirbs atsakingai ir 
neabejingai 

  

Vykdys vadovo 
reikalavimus 
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Trečia užduotis. Svarbu ne tik nustatyti silpnąsias savo savybes, bet ir bandyti jas keisti. Tad 

pabandyk pagal pateiktą schemą susidaryti veiksmų planą.  

Tikslas: 

Žingsniai Kas padės Bei kada pasieksiu rezultatą 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Pavyzdys: Tikslas - išmokti punktualumo. 

 

Žingsniai Kas padės Iki kada pasieksiu 
rezultatą 

1. Nustosiu vėluoti į pamokas Profesijos mokytojas Iki lapkričio 30 d. 
 2. Kelsiuosi kiekvieną rytą 15 

min. anksčiau 
Kambario draugas Iki spalio 15 d. 

3. Laiku sutvarkysiu valgomąjį Savarankiškai Iki gruodžio 1 d. 
4. Išmoksiu laiku atlikti užduotį 
gamybinio mokymo metu 

Profesijos mokytojas Iki sausio 10 d. 

 

Jeigu gebėsi išmokti pateisinti darbdavio lūkesčius dar profesinės reabilitacijos procese, 

daug lengviau bus pradėjus savarankišką darbinę veiklą. Kitą kartą pakalbėsime apie tavo lūkesčius, 

gebėjimus ir galimybes. 
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Priedas Nr. 8 

8 - 9 užsiėmimai. Tavo galimybės. 

Metodinė medžiaga specialistui 
 

Tavo lūkesčiai ir gebėjimai labai svarbūs ieškant darbo. Žmonių lūkesčiai būna ne visai 

realūs arba pernelyg pesimistiški. Todėl pirmiausia pasikalbėkite grupėje, surenkite diskusiją 

„Mano norai ir galimybės“. Tai jums padės įvertinti savo galimybes ir pasiruošti atlikti užduotis. 

Pirma užduotis. 

Diskusija „Mano norai ir galimybės“. Kad diskutuoti būtų lengviau, siūlau atkreipti dėmesį į šiuos 

klausimus: 

Kodėl tu susidomėjai savo profesija? 

Kokius turėjai įgūdžius, susijusius su šia specialybe, prieš ateidamas į profesinės 

reabilitacijos programą? 

Ar tai tikrai ta specialybė, kurią tu norėjai įsigyti ir vėliau dirbti? 

Kokių įgūdžių jau įgijai besimokydamas profesinės reabilitacijos programoje? 

Kokie tavo įgūdžiai yra vertingiausi? 

Ką apie tave pasakytų tavo mokytojai? Kaip jie vertintų tavo galimybes savarankiškai 

dirbti? 

Ką reiškia sąvoka „profesinė kvalifikacija“ ir kokią tu turi ją dabar?  

Kokį darbą norėtum dirbti? 

Ar yra pagal tavo specialybę tokia veiklos rūšis, kurios tu nesugebėtum atlikti? 

Kodėl tave darbdavys turėtų priimti į darbą? 

Antra užduotis. Pasidaliję po du papasakokite draugui apie savo profesines svajones. 

Padiskutuokite su draugu, ar tavo norai ir svajonės yra realūs. Po to tu išklausyk draugo mintis ir 

pasakyk savo nuomonę apie jo ketinimus. 

Trečia užduotis. Sudaryk savo norų suvestinę. Po kiek laiko vėl ją peržiūrėk. Pagalvok, ar tai 

atitinka tavo galimybes. Gal norai per kuklūs, o gal per dideli? Kad tau būtų lengviau, pateikiame 

suvestinės schemą: 

  

      Vardas, pavardė..........................................................................  

Siekiama kvalifikacija ...........................................................  

Labiausiai norėčiau dirbti šį darbą. .........................................  

Manau, kad sunkiausiai dirbant šį darbą man sektųsi ..............  

Manau, kad geriausiai sektųsi atlikti šiuos darbus ....................  

Jeigu man nepasisektų, galėčiau dirbti ir ................................  
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Tikiuosi algos ......................................................................  

Dirbsiu mieste ......................................................................  

Mano gyvenamoji vieta pradėjus savarankišką darbinę veiklą.................................. 

Kas turėtų nutikti, kad aš savo noru išeičiau iš darbo.................................................  

Ketvirta užduotis. Surink informaciją apie būsimą darbą: Mano norimos darbo vietos charakteristika. 

Kokiose konkrečiose įmonėse aš galėčiau rasti šį darbą. Parašyk jų pavadinimus ir adresus: 

Tikslus pareigybės pavadinimas................................................................................................... 

Pagrindinė veikla atliekant šį darbą...................................................... 

Papildoma veikla, gali būti reikalinga atliekant šį darbą............................. 

Kokių profesinių žinių reikia norint sėkmingai atlikti šį darbą................... 
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Priedas Nr. 9 

3.2. Įsidarbinimo įgūdžių ugdymas. 

1 – 2 – 3 – 4 užsiėmimas. Dokumentai. 

Metodinė medžiaga specialistui 

Pirmi žingsniai jau žengti: kur ir kaip ieškoti informacijos apie darbo pasiūlymus jau 

žinome. Tačiau labai svarbūs yra dokumentai. Tinkamai užpildyti dokumentai – vienas iš sėkmės 

raktų darbo beieškant.  

Pagrindinis dokumentas – tai gyvenimo aprašymas (CV). Išvertus iš lotynų kalbos 

curriculum vitae reiškia gyvenimo kelią: t.y. biografijos aprašymą. CV yra asmeninis skelbimas, 

kuriuo stengiamasi įtikinti darbdavį pakviesti atvykti į pokalbį. Daugelis darbdavių į CV žiūri kaip  

į realų jūsų bendravimą bei jūsų nuomonę apie save, jos pateikimo modelį. 

Keletas dalykų, kuriuos reikia žinoti kuriant CV: 

• rašydami gyvenimo aprašymą išvardinkite jame savo geriausias savybes, interesus, tuo 

įtikindami darbdavį, kad Jūs galite būti vienu iš geriausių kandidatų. 

• CV apimtis turėtų būti vienas ar du puslapiai reikalingiausių faktų, kad skaitytojas 

nepervargtų. 

• kiekvieną kartą prieš siunčiant CV į vis kitokią įmonę, turite iš naujo jį peržiūrėti.  

• nevėluokite išsiųsti ar nunešti nurodytu adresu CV.  

• nerašykite melagingų duomenų bei stenkitės nedaryti gramatinių klaidų. 

Gyvenimo aprašymo parengimas reikalauja daug kantrybės bei atkaklumo. Nepamirškite 

išryškinti stipriųjų savo savybių, pateikti dalykišką informaciją. 

Dažniausiai gyvenimo aprašymas susideda iš kelių dalių. Tai gali būti asmeninių duomenų, 

išsilavinimo, gebėjimų, darbo patirties, savybių, pomėgių blokai. 

Taip pat norėtume jums pateikti darbo sutarties pavyzdį. Akcentuojame, kad niekada 

nepasirašytumėte darbo sutarties, iki galo jos neperskaitę. Dažnai būna, kad žmogus, apimtas 

euforijos, kad jį priėmė į darbą, net neskaitęs pasirašo sutartį, o vėliau kyla sunkumų, nesusipratimų 

dėl darbo valandų, užmokesčio ar kitais klausimais, tačiau jau nieko nebegalima pakeisti, nes darbo 

sutartyje yra jūsų parašas, patvirtinantis sutikimą su išdėstytomis sąlygomis. Nebijokite, jei darbo 

sutarties skaitymas užims laiko. Taip galite darbdaviui sudaryti atsakingumo, pastabumo įspūdį. 
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Priedas Nr. 10 

5 - 6 užsiėmimas. Gyvenimo aprašymo rašymas. 

Metodinė medžiaga specialistui 

Išdalinamos gyvenimo aprašymo formos, kurias reikia užpildyti. Pasakoma, kad jei kyla 

neaiškumų ar klausimų gali klausti. Kam reikia, padedama užpildyti.  

Šis užsiėmimas padės geriau įsisavinti teorinę medžiagą apie CV rašymą. Bandymas tai 

atlikti patiems/pačioms, suteiks daugiau pasitikėjimo bei įgūdžių.  
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Priedas Nr. 11 

7 - 8 užsiėmimai. Pasirengimas pokalbiui su darbdaviu. 

Metodinė medžiaga specialistui 

Pokalbis – tai bendravimas, per kurį tiek Jūs, tiek darbdavys susidarote nuomonę vienas apie 

kitą. Jūsų pagrindinė užduotis – užmegzti ryšį. 

Pokalbis dažniausiai vyksta trimis etapais: 

• pasisveikinimas; 

• bendravimas, pasikeitimas informacija; 

• pabaiga. 

Jei jau darbdavys kviečia ateiti į pokalbį, tai reiškia, kad jūsų gyvenimo aprašymas 

sudomino darbdavį, kad jūsų savybės, sugebėjimai jam yra priimtini. Tačiau ar priimti jus į darbą ar 

ne, dar ne visiškai nuspręsta: tam reikalingas pokalbis. Jei tinkamai pasirodysite per pokalbį, 

galimybė gauti darbą  žymiai padidėja, gal net esti lemiamas rodiklis. Tačiau pokalbiui reikia 

pasiruošti.  

Pokalbio metu akcentuokite savybes, labiausiai tinkančias šiam darbui. Į klausimus geriausia 

atsakyti išsamiai, trumpai. Niekada nenukrypkite nuo klausimo temos. Svarbiausia – atsakinėti 

sąžiningai ir Jūsų pastangos tikrai bus įvertintos. 

Pasiruoškite aplanką, kuriame turėtų būti: CV, dokumentai, nurodantys Jūsų kvalifikaciją, 

pasas, rekomendacijos, jei jų turite ir kt. 

Bendros rekomendacijos pokalbiui: 

 ∙ Sakykite tiesą. 

Pateikite tik faktus, kadangi jūsų žinias, profesinius įgūdžius ir kitus asmeninius duomenis lengva 

patikrinti. Atsakykite tiesiai, kalbėkite atvirai ir nuoširdžiai. 

∙ Nekalbėkite per daug. 

 Tipiška klaida – tuščiažodžiavimas: nemokėjimas tiksliai pasakyti, nereikšmingų detalių dėstymas, 

nereikalingi žodžiai.  

∙ Nesistenkite pasirodyti geresniu, nei iš tikrųjų esate. 

Kalbėkite ir elkitės paprastai ir natūraliai, nesistenkite atrodyti geresni, negu esate iš tikrųjų. 

Siekimas save pagražinti paprastai padaro atvirkščią įspūdį.  

 ∙ Nekritikuokite savęs. 

Nepasakokite apie save neigiamų dalykų, jei to neklausiama. Turite teisę kalbėti palankiausiai sau. 
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Galimi darbdavio klausimai: 

            

 1 klausimas. Papasakokite trumpai apie save. 

           Papasakokite, koks Jūsų išsilavinimas, kokia profesija, kokios turite darbinės patirties, kurie 

darbai labiausiai patiko ir kokius sekasi gerai atlikti. 

 2 klausimas. Koks jūsų požiūris į gyvenimą: kokius sunkumus matote ir kaip su jais 

susidorojate? 

           Nepasakokite, kaip niūriai jūs suvokiate dabartį, nesiskųskite likimu, nesėkmėmis, neteisybe 

ir neišsprendžiamomis problemomis, kaltindami tuo kitus žmones ir išorines aplinkybes. 

           Apie gyvenimą kalbėkite teigiamai: gyvenimo be problemų nebūna, sunkumai nugalimi, 

žmogaus likimas ir karjera jo rankose, žmonės geranoriški ir pasiruošę bendradarbiauti, nesėkmės 

sutelkia jėgas. 

 3 klausimas. Kuo jus sudomino šios pareigos mūsų įmonėje? 

           Neatsakykite standartinėmis frazėmis: „Mane patraukė įdomus darbas, augimo perspektyva, 

geras atlyginimas“. 

           Pateikite konkrečius argumentus, kad kaip tik šis darbas leis jums įgyvendinti savo norus, 

pritaikyti sugebėjimus, žinias ir patirtį. 

 4 klausimas. Kokius asmeninius pasiekimus ankstesnėje darbovietėje jūs laikote pačiais 

svarbiausiais? Kaip šie pasiekimai gali būti pritaikomi mūsų darbe?  

           Nesakykite, kad nieko ypatingo nepasiekėte, prastai vertinate savo profesinius gebėjimus.  

           Papasakokite apie profesinius pasiekimus. Jei didelių nėra, prisiminkite net nedidelius. 

 5 klausimas. Su kokiomis problemomis jūs susidurdavote darbe? 

           Netinka atsakyti: „Aš neturėjau problemų“ arba „Problemų buvo labai daug“. 

           Papasakokite apie savo problemas (jos darbe neišvengiamos) ir apie tai, kaip jūs sėkmingai 

jas sprendėte. 

6 klausimas. Kokios jūsų stipriosios pusės? 

           Nesakykite: „Tegu apie tai sprendžia aplinkiniai“. 

           Išvardinkite savo bruožus, kurie reikalingi pareigoms, į kurias pretenduojate, atlikti. 

 7 klausimas. Kokie jūsų trūkumai?  

           Nevardykite savo trūkumų (nėra darbo patirties, trūksta specialaus išsimokslinimo, esu 

tinginys, karštakošis). 

           Savo trūkumus pateikite kaip privalumus, pavyzdžiui: „Aš labai reiklus sau ir kitiems. Mane 

dažnai vadina darbomane“.   
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8 klausimas. Kodėl jūs išėjote iš ankstesnio darbo? 

           Nekritikuokite buvusios darbovietės, darbuotojų ir vadovo. 

          Teigiamai atsiliepkite apie savo buvusią darbo vietą, vadovus ir bendradarbius. Kaip išėjimo 

iš darbo priežastis pateikite: uždaroma įmonė, siekiate geriau realizuoti savo galimybes, gauti 

įdomesnį darbą ir didesnį atlyginimą. 

9 klausimas. Ar buvusiame darbe kildavo konfliktų? 

        „Konfliktų, žinoma, buvo, tačiau jie daugiau dėl darbo, o ne asmeniniai“. 

10 klausimas. Kaip geriau dirbti komandoje ar vienam? 

          Netinka tiesmukas atsakymas: „Žinoma, komandoje“ arba „Tik vienas“. 

          Geriau atsakyti taip: „Aš dirbau prie projekto komandoje ir mes pasiekėme puikių rezultatų. 

Kartu buvo labai gerai įvertintas darbas, kurį aš atlikau savarankiškai“.  

11 klausimas. Kas jums labiausiai patiko ir nepatiko buvusiame darbe? 

Pasakykite, kas iš tiesų patiko: pats darbas, bendradarbiai ar kt.  

12 klausimas. Ko jūs dar norėtumėte išmokti? 

           Pasakykite, ko iš tiesų turėtumėte pasimokyti. 

13 klausimas. Kaip įsivaizduojate savo darbą (karjerą) po 5 (10) metų? 

          Klaida yra nustebti: „Iš kur aš žinau? Supratimo neturiu.“ arba pareikšti: „Užimsiu jūsų 

vietą“. Papasakokite, kaip save įsivaizduojate. 

14 klausimas. Į ką reikėtų kreiptis, norint gauti atsiliepimą apie jūsų darbą buvusioje 

darbovietėje? 

         Nesutrikite ir neslėpkite buvusių darboviečių telefonų ir adresų. 

         Duokite buvusių vadovų ir bendradarbių, su kuriais iš anksto apie tai susitarėte, telefonų 

numerius. Pateikite jų rekomendacijas. 

15 klausimas. Kokio atlyginimo tikitės? 

          Blogai ir neįvertinti, ir pervertinti save kaip specialistą. Tiks tokios frazės: „O kokį 

atlyginimą jūsų įmonėje gauna darbuotojas su tokia pačia patirtimi ir kvalifikacija kaip mano?“ 

            Be pagrindinių, gali būti pateikiami ir papildomi klausimai: 

            Kaip keliate savo profesinę kvalifikaciją? 

            Kuo mėgstate užsiimti laisvalaikiu? 

            Kokia jūsų šeiminė padėtis? Kuo dirbo jūsų tėvai? 

            Ko dar norėtumėte paklausti? 

Galimi klausimai darbdaviui 

Be to, kad pokalbio metu darbdavys Jums uždavinės klausimus, Jūs taip pat galite jo kai ko 

paklausti: 
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            Ši pokalbio dalis taip pat labai svarbi, kadangi jūsų klausimai apibūdina jus ne mažiau negu 

atsakymai.             

Siūlome jums galimus klausimus darbdaviui:  

  Kokios mano galimybės būti priimtam? (Jei jų yra, klauskite toliau.) 

  Kas įeis į mano pareigas?  

  Su kuo kartu man teks dirbti?  

  Kam būsiu pavaldus?   

  Kokios atlyginimo didėjimo perspektyvos?  

  Kokios išmokos ir lengvatos bus garantuojamos: dotacijos maistui, važiavimo bilietai,      

medicininis draudimas, lengvatiniai kelialapiai?  

            Pokalbio pabaigoje būtina padėkoti darbdaviui už dėmesį, kurį jums skyrė, ir susitarti dėl 

laiko, per kurį bus priimtas galutinis spendimas jūsų atžvilgiu. Geriau susitarkite, kad paskambinsite 

pats
20

. 

Be nuodugnaus pasiruošimo, kaip atsakyti darbdaviui į jo klausimus, taip pat labai svarbu 

apgalvoti savo išvaizdą, nes tai – pirmojo įspūdžio elementas. Keletas naudingų patarimų: 

* Būkite švarus ir tvarkingas, vilkėkite gerai jums tinkančius rūbus, ne per daug kasdieniškus ir ne 

per daug iššaukiančius. 

* Pasirūpinkite burnos kvapu ir neatvykite suprakaitavęs.  

Patarimai kaip elgtis pokalbio metu 

              

Siekiant sužinoti, kaip darbdaviai nusprendžia, ką priimti į darbą, o ko ne, buvo atlikti 

specialūs tyrimai. Pokalbį filmavo slapta kamera, o vėliau įrašas buvo rodomas kitiems 

darbdaviams ir personalo darbuotojams. Pasirodė, kad visi nufilmuoti darbdaviai vedė pokalbius 

beveik vienodai: įdėmiau stebėjo ir klausėsi kandidatų pirmas 1 – 2 minutes, po to nustodavo 

klausytis ir pradėdavo kalbėti patys. Stebint jų elgesį ir kalbą jau būdavo aišku, priims jie šį 

kandidatą, ar ne. Jei žmogus nepatikdavo iš karto, darbdavys jau nebežiūrėdavo jam į akis, 

užduodavo suktus klausimus, dažnai prieštaraudavo atsakymams, gestais ir kalba demonstruodavo 

abejingumą, skubėdavo greičiau užbaigti pokalbį. Tačiau jeigu kandidatas per pirmą minutę 

sugebėdavo padaryti gerą įspūdį, darbdavys ir toliau žvelgdavo į jį, skatindavo paprastais 

klausimais, geranorišku balso tonu ir šypsena.  

Kiti personalo darbuotojai, peržiūrinėdami įrašus, tarsi pamatė save iš šalies ir buvo labai 

nustebę, kad jie taip nepateisinamai greitai sprendžia apie žmones, labiau atsižvelgdami į išorinius 

                                                 
20

 Pačiolis (Prieiga internete: http://www.paciolis.lt/?cid=2841&details=1  ,,Mokykimės nugalėti  konkurentus darbo 

rinkoje“). 
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duomenis, o ne kandidato dalykines savybes. Žiūrėjusieji prisipažino, kad jų nuomonė apie 

kandidatus sutampa su nufilmuotų darbdavių nuomone. Tada tyrėjai pateikė svarbiausią klausimą: 

„Kokie pašnekovai jums patinka ir kokie nepatinka?“. Personalo darbuotojų atsakymas buvo vienas: 

„Patinka atviri, nuoširdūs, geranoriški, ramūs ir sąžiningi. Nepatinka pasipūtėliai, šalti ir 

nenuspėjami, kai iš veidų ir elgesio negali nuspėti jų elgesio ir minčių“.             

Kad patiktumėte darbdaviui, turite žinoti keletą dalykų: 

  

■ Žmonės sprendžia apie mus pirmiausia pagal išvaizdą. 

             

Yra nusistovėję stereotipai, kai tam tikros išvaizdos asmenims priskiriami tam tikri bruožai. 

Nustatyta, kad gražūs, respektabiliai atrodantys žmonės atrodo turintys daug pranašumų, o negražūs 

ir prastai apsirengę išsikovoja pagarbą sunkiau.  

■ Neturite antros galimybės padaryti pirmą įspūdį. 

            

  Jūs privalote jau įeidami sukurti kuo geresnį pirmą įspūdį. Pirmas įspūdis pats stipriausias. 

Jis sukuriamas pirmą minutę (daugelis specialistų tvirtina, kad per 5 sekundes) ir vėliau mažai 

keičiasi. Darbdavys dar kartą neskaitys jūsų gyvenimo aprašymo ir jūsų daugiau nekvies pokalbio, 

jei iš karto nepatikote.  

■ Pagrindinis jūsų išvaizdos elementas – kalbos ir elgesio manieros. 

Nustatyta, kad pirmas įspūdis apie žmogų beveik 50 procentų priklauso nuo išvaizdos ir 

elgesio, 30 procentų – nuo balso tembro ir kalbėsenos ir mažiau nei 20 procentų nuo kalbos turinio. 

Tai paaiškinama tuo, kad žmogus žmogų pirmiausia mato, paskui girdi jo balsą ir tik po to supranta 

žodžių prasmę. 

            Tad ruošdamiesi pokalbiui, skirkite ypatingą dėmesį savo išvaizdai, elgesiui ir kalbai.  

Pasistenkite atrodyti sveiki, apsivilkite dalykiniais drabužiais, pasirinkite tinkamą avalynę, 

šukuoseną, makiažą, papuošalus ir aksesuarus. Gerą įspūdį daro harmoninga kūno laikysena ir graži 

eisena. Pozos ir gestai turėtų rodyti atvirumą, veido išraiška turėtų būti maloni ir protinga, į 

pašnekovą nukreiptas žvilgsnis – įdėmus ir susidomėjęs, balso tonas – ramus ir geranoriškas, kalba 

– kultūringa. 

Nepamirškite: 

* Atvykite laiku, geriau keletą minučių anksčiau, negu vėliau. 

* Atsisėskite, kai jums tai pasiūlo: jei kėdės jums nepasiūlė, paklauskite, ar galite prisėsti.  

* Pabandykite kaip galima labiau atsipalaiduoti.  
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* Parodykite pasitikėjimą savimi, tačiau ne pernelyg didelį. Nevenkite nė vieno žmogaus žvilgsnio: 

jūsų atsakymai turėtų skambėti aiškiai, o ne pašnabždomis ar murmant, kai tinka, nusišypsokite.  

* Kalbėkite į temą, nesistenkite pasirodyti per daug sąmojingas ar draugiškas, tačiau per didelis 

susikaustymas taip pat gali būti nepriimtinas. 

* Būkite mandagus su visais toje organizacijoje, nes sprendimas gali būti daromas dalyvaujant 

visiems, kurie jus matė. 

* Pademonstruokite pasitikėjimą savimi, entuziazmą ir įsitikinimą, kad darbą sugebėsite padaryti. 

* Prieš pokalbį venkite alkoholio, nerūkykite. 

* Pokalbio metu neminėkite nieko blogo apie buvusius arba esamus darbdavius. 

Atrankos kriterijai 

             

Labai dažnai lemiamieji atrankos kriterijai būna sąžiningumas, padorumas ir atsidavimas 

įmonei. 

Vidutinių sugebėjimų darbuotojas, pasiruošęs atiduoti visas jėgas įmonei, greičiau gaus 

darbą negu labai geras specialistas, pasirengęs bet kurią minutę perbėgti kitur, ieškodamas naudos 

sau.  

Šalia darbinių įgūdžių svarbu yra žmogaus charakteris, mąstymo būdas, bendravimo su 

kitais ypatumai. 

Svarbiu atrankos kriterijumi galima laikyti kandidato pasiryžimą siekti asmeninių laimėjimų 

įmonės labui ir darbo motyvaciją.  

Pateikiame dažniausiai personalo tarnybų praktikoje pasitaikančias  neigiamų atsakymų 

priežastis:  

∙       prasta išvaizda, meilikavimas; 

∙       noras parodyti savo pranašumą, visažinio manieros; 

∙       nemokėjimas kalbėti: tylus balsas, bloga dikcija, kirčiavimo ir žodžių tarties klaidos, vulgari 

kalba; 

∙       asmeninės karjeros plano, aiškiai suformuluotų tikslų neturėjimas; 

∙       nepasitikėjimas savimi, sukaustytas elgesys ir nenuoširdumas; 

∙       abejingumas siūlomam darbui; 

∙       susidomėjimas tik dideliu atlyginimu;  

∙       prastas žinių įvertinimas profesinio parengimo metu; 

∙       nuolatiniai pasiteisinimai, dėl savo nesėkmių kaltinant kitus asmenis ar aplinkybes, netiesūs 

atsakymai; 

∙       elgesio kultūros trūkumas; 
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∙       infantilizmas, nepakankamas sprendimų brandumas; 

∙       agresyvumas, negeranoriškumas; 

∙       buvusių vadovų kritikavimas; 

∙       nenoras mokytis, kelti savo kvalifikaciją; 

∙       lėtumas, lėta reakcija; 

∙       nenoras žiūrėti pašnekovui į akis; 

∙       „negyvas“ rankos paspaudimas sveikinantis; 

∙       sunkiai priimami sprendimai, ilgi apmąstymai atsakant į klausimus; 

∙       lengvo darbo siekimas, malonumų ieškojimas; 

∙       blogi santykiai su tėvais ir kitais giminaičiais; 

∙       netvarkingumas, nenoras patikti; 

∙       noras gauti tik laikiną darbą; 

∙       niūri nuotaika, humoro jausmo nebuvimas; 

∙       nesavarankiškumas priimant sprendimus, vadovavimasis svetimais patarimais; 

∙       susidomėjimo organizacija ar jos veikla nebuvimas; 

∙       nemokėjimas paklusti, vadovo nurodymų kritika; 

∙       ciniškas požiūris į žmones ir į gyvenimą; 

∙       žema dorovė; 

∙       tingumas, noras darbą ir atsakomybę perkelti kitiems; 

∙       nepakantumas kitokiai nuomonei, griežtas laikymasis savo teisumo; 

∙       interesų siaurumas, nesmalsumas, minties tingumas; 

∙       nemokėjimas racionaliai panaudoti laiką, noras dykinėti; 

∙       blogi asmeniniai finansiniai reikalai.    

 Kūno kalba 

Informaciją mes gauname ne vien žodžiais. Labai  daug išduoda mūsų kūno kalba. 

Būtų galima išskirti keletą pagrindinių akcentų, kurie turi įtakos, kalbant su darbdaviu: 

1. Sėdėjimo maniera; 

2. Gestai; 

3. Akių kontaktas; 

4. Balso tembras. 

1. Dažnai sėdėjimas mums gali pasakyti, kaip žmogus jaučiasi aplinkoje. Todėl, kad ir kaip 

jaudintumėtės, stenkitės kontroliuoti save. Pagrindiniai akcentai: 

∙ Nekryžiuoti kojų; 

∙ Nesukryžiuoti rankų ant krūtinės; 
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∙ Stengtis nekreipti pėdų  į vidų; 

∙ Nesukite kojų aplink kėdės kojas; 

∙ Stenkitės sėdėti tiesiai; 

Jeigu Jūsų būsimas darbdavys išsilavinęs žmogus, jis tikrai pastebės jūsų sėdėjimo manieras 

ir tai įvertins. 

2. Iš gestų galima gauti daug informacijos. Išskiriama keletas gestų rūšių: 

∙ su kalba susiję gestai (jais iliustruojame ką sakome); 

∙ kalbą interpretuojantys gestai (jais paaiškiname požiūrį į konkrečią situaciją); 

∙ ,,savarankiški“ gestai (jie lydi žodinius išsireiškimus, bet ir be žodžių turi savo reikšmę) 

∙ platūs gestai (dažnai laikomi prastu tonu, bet nereikia jų bijoti tik naudoti su saiku); 

∙ gynybą reiškiantys gestai (daro aiškų poveikį ir nelydimi žodžių); 

∙ baimę reiškiantys gestai (t.y.kai nesąmoningai užsidengiam burną, išplečiam akis ir kt.). 

Rankos paspaudimas. Nepamirškite, kad ranką turite paspausti tvirtai; stenkitės neatitraukti 

rankos iš karto po pasisveikinimo, nes pademonstruosite susijaudinimą, nervingumą.  

3. Akių kontaktas su kalbančiuoju/klausančiuoju taip pat be galo svarbu. Stenkitės kuo 

mažiau žiūrėti į lubas, grindis ar šoną, nes pašnekovui parodysite nepagarbą, kad jums neįdomu, 

negirdite jo. Taip pat kai pati šnekate stenkitės palaikyti akių kontaktą su darbdaviu. Taip jūsų 

žodžiai turės įtikimesnę prasmę, bus galima jus apibūdinti kaip komunikabilią, savimi pasitikinčią 

asmenybę. 

4. Balso tembras. Žinoma, jūs nepakeisite įgimtų savo balso savybių, bet dažnai,   

susijaudinimo metu, jūsų balsas gali tapti dusliu, gergždžiančiu, labai aukštu ar žemu. Būna žmonių, 

kad kritinėse situacijose visai praranda balsą ir negali prakalbėti. Svarbiausia, kuo labiau 

nusiraminti, stengtis kalbėti ramiai, vidutiniu tempu. Jei kalbėsit per greitai, darbdavys liks nieko 

nesupratęs. Jei per lėtai – taps nuobodu, neįdomu
21

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Bierach, A. (2000). Kūno kalba. Kaunas: Tyrai. 
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Priedas Nr. 12 

9 – 10 užsiėmimas. Praktinis užsiėmimas. 

Metodinė medžiaga specialistui 

Pasiskirstoma poromis. Specialistas vaidina darbdavį, asmuo – ieškantįjį darbo. Darbdaviai 

uždavinėja klausimus, aptartus praeitame užsiėmime. Vėliau apsikeičiama vaidmenimis. Baigus 

vaidinti, aptariama, kaip asmuo jautėsi, kas buvo lengva, kas buvo sunku, kaip sekėsi jų porai, ką 

galėtų pasiūlyti keisti ar tobulinti.  

Šio užsiėmimo metu asmenys galės praktiškai išbandyti – suvaidinti – pokalbį su darbdaviu. 

Aptarti, kaip elgtis geriau, o kaip nederėtų, atkreipti dėmesį į kūno kalbos ypatumus, kalbos manierą 

ir kt. 
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Priedas Nr. 13 

11 – 12  užsiėmimas. Pasitikėjimas savimi. 

Metodinė medžiaga specialistui 

Darbo paieška – tai darbas, reikalaujantis žinių ir pasirengimo. Iš tiesų, kas ieško, tas randa. 

Iš karto žinokite, kad gali būti nusivylimų: siunčiate CV, laiškus bet niekas Jums nepasiūlo darbo. 

Nederėtų tokiu atveju nuleisti rankų. Gerai peržvelkite atliktą savianalizę, apsvarstykite, kokias 

klaidas darėte, peržiūrėkite CV – gal ten pateikėte atstumiančios informacijos ar neteisingus faktus. 

Jei nepasisekė pokalbis – apsvarstykite, kokias klaidas padarėte, tuomet kito pokalbio metu tos 

pačios klaidos tikrai nebepasikartos. Net jei ištiko nesėkmė, bandykite dar kartą, nes kiekvienas 

neigiamas atsakymas Jums suteikia naujų žinių bei patirties. 

Keletas patarimų, kaip labiau pasitikėti savimi: 

 

 

 

Jeigu suklydote – bandykite dar kartą. 

 

 

 

Dalyvaukite įvairiuose seminaruose ar kursuose, mokykitės. 

 

  Prieš eidami į pokalbį, pasiklausykite muzikos ar užsiimkite veikla, kuri padėtų atsipalaiduoti. 

 

apsvaigusios akys gero įspūdžio tikrai nepaliks. 
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Priedas Nr. 14 

4.4. Darbo vietos reikalavimų įvertinimas ir darbdavių konsultavimas.  

Metodinė medžiaga specialistui 

Darbdavių informavimas: kaip rodo tyrimai, „darbdaviai nenutuokia apie neįgaliųjų 

gebėjimus ir apskritai netiki, kad jie sugebėtų atlikti darbą kokybiškai“
22

. Todėl, kad būtų 

garantuota sąveika tarp darbdavio, neįgalaus asmens ir tarpininko, reikia išsamios ir teisingos 

informacijos: „informacija turi būti: 1) aiški: abi pusės turi turėti visą informaciją apie derybų 

objektą, 2) greita (operatyvi): tinkama tik tam konkrečiam laikotarpiui“
23

.  

Aplinkos pritaikymas: pirmiausia turime galvoje ne tik darbo vietos pritaikymą (reikia 

pripažinti, kad neįgalieji dažniausiai įsidarbina pagal valstybės remiamas programas, kuriose yra 

apibrėžti minimalūs reikalavimai darbo aplinkos pritaikymui). Tačiau su aplinkos nepritaikymu 

neįgalus asmuo gali susidurti vykdamas iš darbo ar atgal. Net savo automobilio turėjimas 

neišsprendžia visų su aplinkos pritaikymu susijusių problemų
24

. Svarbus ir geografinės aplinkos 

sąlygojimas
25

.  

Išoriniai apribojimai: reikia neužmiršti, kad pagrindinis įmonės tikslas yra pelnas, todėl 

kompensuoti pelno praradimą įdarbinus asmenį, turintį intelekto sutrikimų negalią, yra būtinas. 

Kaip rodo mokslinė studija – pagrindinis mechanizmas mūsų analizuojamos negalės atveju yra 

papildomas vadovavimas darbo vietoje. Visos specialisto veiklos turi būti orientuotos šia kryptimi. 

Dėl proceso sudėtingumo ir jo ypatumų, nepakankamos įstatyminės bazės, sudėtingos situacijos 

darbo rinkoje, tarpininkavimo paslaugos šiame etape taip pat neturėtų būti ribojamos laiko požiūriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Bleidick, U. (2003). Disability. Prieiga per internetą: http:// 195.185.214.164/rehabuch/englisch/index 800.html. 
23 Gendron, B. (1998). Les accords d’entreprise et l’insertion des personnes handicapees. In A. Blanc & H. J. Stiker (Eds.), 

L’insertion professionnelle des personnes handicapees en France (p. 285–324). Paris, NJ: Desclee de Brouwer. 
24 Pavyzdžiui, aplinkos pritaikymo sąlygos pablogėja žiemą, kai pripusto daugiaaukščių kvartalų kiemus, kurių praktiškai Lietuvoje 

niekas nevalo ir neįgaliam asmeniui tokios sąlygos tampa neįveikiama kliūtimi.  
25 Turime pripažinti, kad Lietuvos kaime neįgalus asmuo turi daug mažesnes galimybes dalyvauti darbo rinkoje, negu miestietis: 

šioje situacijoje greta fizinio aplinkos pritaikymo didelę įtaką turi ir atstumai iki potencialios darbo vietos. 
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Priedas Nr. 15 

4.5. Parama asmeniui įsidarbinus. 

Metodinė medžiaga specialistui 

Bendradarbiaujant su įmonėmis profesinės adaptacijos laikotarpiu, tikėtini palankesni 

rezultatai – „dideli pasiekimai profesinio integravimo srityje galimi tuo atveju, jei įmonės sutiks, 

kad profesionalai ir įtraukimo agentai savo kasdieniniame darbe su neįgaliais darbininkais dirbs 

bendromis jėgomis – padės jiems gamyboje ir gyvenime“
26

.  

Darbdavių ir potencialių bendradarbių suinteresuotumas: paprastai darbdavių ir 

potencialių bendradarbių suinteresuotumas neįgaliu darbuotoju nėra didelis. Darbdaviai neturi laiko 

įsivaizduojamiems papildomiems rūpesčiams, o bendradarbiai bijo, kad jiems teks didesnis darbo 

krūvis
27

. Darbdaviai ypač neigiamai žiūri į apribojimus atleisti neįgalų asmenį iš darbo
28

. Kita 

vertus, pasiteisino praktika, kai bendradarbiai už nedidelį finansinį atlygį įtraukiami į neįgalaus 

asmens profesinės adaptacijos procesą – „globojančių kolegų buvo palyginti lengva rasti. Patirtis 

rodo, kad globojančių kolegų modelis gana lankstus, parama gali būti varijuojama pagal poreikius, 

neįgaliajam gali būti suteikiamas ir psichologinis darbdavio palaikymas.  

Išoriniai apribojimai: tokie pat kaip ir skyriuje Darbo vietos įvertinimas ir darbdavių 

konsultavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Stiker, H. J. (1998). De quelques utopies realistes. Perspectives actuelles et pour demain. In A. Blanc & H. J. Stiker (Eds.), 

L’insertion professionnelle des personnes handicapees en France (p. 423–447). Paris, NJ: Desclee de Brouwer.  
27 Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika. 

Monografija. Šiaulių universitetas: Šiaulių universiteto leidykla, p. 91–138. 
28 The Employment of People with Disabilities in Small and Medium-sized Enterprises (1998). Dublin: European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions. 
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Priedas Nr. 16 

4.6. Parama asmeniui neįsidarbinus. 

Metodinė medžiaga specialistui 

Kaip parodė mokslinė studija, veiksnių, turinčių įtakos neįgalaus asmens vertingumui darbo 

rinkoje, sąrašas pakankamai išsamus. Todėl natūraliai kyla klausimas: kaip turėtų elgtis 

mokslininkai ir praktikai šioje situacijoje? Tiek tarp praktikų, tiek tarp mokslininkų neretas visai 

kitas požiūris – kalbėti apie kito žmogaus vertę, analizuoti jo vertingumą, naudingumą darbo rinkai 

(ypač negalės situacijoje) – tiesiog nepadoru, neetiška, diskriminuoja neįgalųjį ir kompromituoja 

specialistą. Toks mąstymas, ko gero yra ne kas kita, kaip vengimas įsigilinti į egzistuojančią 

problemą, „kišimas galvos į smėlį“. Galime sakyti, kad darbo rinkoje visi vertingi ir lygūs, tačiau tai 

ir liks teoriniame lygmenyje.  

Prancūzų mokslininkai kelia klausimą apie teigiamos diskriminacijos termino vartojimą
29

, 

siedami jį, iš vienos pusės, su nuolaidžiavimu kompensacijos žalai. Kita vertus, akcentuojamas 

kokybinis ir kiekybinis situacijos nagrinėjimas įmonėse, kai kalbama apie neįgaliųjų adaptaciją
30

. 

Tačiau prasidėjusi diskusija taip ir neišvystoma: prisimenamas anglosaksų požiūris, kai neįgalus 

asmuo yra visuomenės centre, ir apgailestaujama, kad Prancūzijoje, kur žodžiai respublika ir pilietis 

turi svarbią reikšmę, taip nėra
31

. Tačiau kad ir kiek tai mums nepatiktų, neužtenka pasakyti, kad visi 

lygūs ir vertingi (o ypač konkurencinės rinkos sąlygomis). Dumont pasisako prieš universalumą ir 

įprastą lygybės suvokimą. Jo nuomone, lygybė yra šiek tiek nelygių mainų aktų padarinys
32

. 

Socialinėje praktikoje (net ir ideologinėje plotmėje) toks suvokimas perauga į individualumą
33

. 

Kitaip sakant, universalumui priešpriešinamas individualumas. Toks ideologinis požiūris neįgaliųjų 

dalyvavimo darbo rinkoje aspektu sudaro prielaidas nuo bendrųjų technologijų pereiti prie to, kas 

socialiniame darbe vadinama individualiu projektu.  

Individualumo pripažinimas profesinėje reabilitacijoje sudaro prielaidas spręsti problemas, 

susijusias su neįgalaus, Kitokio asmens verte darbo rinkoje. Kaip pasiekti, kad neįgaliųjų veikla 

darbo rinkoje taptų vertingesnė, turėtų didesnės vertės darbdaviui, pačiam neįgaliam asmeniui ir 

socialinei sistemai apskritai? Individualumas lygybės aspektu keičia palankesne linkme socialinių 

mainų svorį, mažina skirtumus tarp atskirų socialinių mainų aspektų. Kitais terminais kalbant, 

dalyvaudamas darbo rinkoje naudos turi ne tik neįgalus asmuo, bet ir visuomenė apskritai. 

                                                 
29 Stiker, H. J. In Cfdt.fr Emploi Personnes handicapees Bierville, le RDV du Handicap (table ronde – animateur Stiker). Prieiga per 

internetą: http://A:\Cfdt_fr%20Emploi%20Personnes%20handicapees%20Bierville%20le%20R... [žiūrėta 2006 07 11]. 
30 Ten pat. Kai kalbama apie adaptaciją, prancūzai vartoja specialų terminą ergonomine, kuris siejamas ne tik su neįgalaus asmens 

darbo sąlygomis, bet ir įmonės produktyvumu.  
31 Ten pat.  
32 Dumont, L. (2002). Esė apie individualizmą. Vilnius: Baltos lankos, p. 288–292. 
33 Ten pat. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika sutrikusio intelekto asmenims  

IV dalis „Pagalba įsidarbinant“ 

373 

 

Individualumas ne tik priešpriešinamas universalumui, bet ir gana populiariam revoliuciniam 

požiūriui
34

, kai be išlygų reikalaujama iš visuomenės pripažinti skirtingumo faktą, nors kita vertus, 

„negalė neturėtų virsti provokuojančia pozicija, socialinio perversmo jėga ar revoliucinga 

išraiška“
35

.  

Tarpininkavimo procesas sudaro prielaidas įgyvendinti individualumo principus. Tačiau tik 

pastarąjį dešimtmetį universalaus tarpininkavimo modelio paieškoms priešpriešinamas 

individualizuotas tarpininkavimo procesas, orientuotas ne į universalumą, o į individualumą. 

Individualumas suvokiamas ne tik kaip prerogatyva, nukreipta į neįgalų asmenį, bet ir į visų darbo 

rinkos dalyvių poreikių, interesų ir galimybių derinimą. Pastebima dar viena ryški tendencija, kad 

tarpininkavimo funkcijas atliekantys specialistai persiorientuoja nuo rezultato siekimo į patį 

procesą. Procesui suteikiama ypatinga svarba: jis krypsta ne tik į įvairiapusius visuomenės mainus, 

siekiant mainų lygiavertiškumo, didinant paties profesinės reabilitacijos proceso vertę, neįgaliųjų 

indėlio į darbo rinką svarumą, bet ir vengiama bet kokio griežto laiko ribojimo
36

. Viską lemia 

individualūs neįgalaus asmens norai, poreikiai ir visuomenės galimybės (galimas ir atvirkštinis 

variantas). Tokių inovacijų plėtra profesinės reabilitacijos procese sudaro palankias sąlygas ne tik 

individualumui atsiskleisti, bet ir siekti mainų tarp visuomenės ir neįgalaus asmens 

lygiavertiškumo: iš vienos pusės, visuomenei nedaromas „revoliucinis“ spaudimas
37

, iš kitos pusės, 

neįgalus asmuo, jo tarpininkas nesijaučia „negrįžtamai“ įsipareigoję visuomenei.  

Išoriniai apribojimai: dėl proceso sudėtingumo ir jo ypatumų, nepakankamos įstatyminės 

bazės, sudėtingos situacijos darbo rinkoje,  tarpininkavimo paslaugos šiame etape taip pat neturėtų 

būti ribojamos laiko požiūriu. 

 

                                                 
34 Socialinė paradigma kaip revoliucinis reiškinys išnagrinėta in Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo 

rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika. Monografija. Šiaulių universitetas: Šiaulių universiteto leidykla, p. 28–

29.  
35 Stiker, H. J. In The New Disability History. http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=... [žiūrėta 2006 12 20]. 
36 Mančesteryje (Anglija) teko stebėti bendrą tarpininko ir neįgalaus asmens veiklą. Klarkas (26 metai) turi žymią protinę negalę. 

Tarpininkavimo specialistė iš Worklink visuomeninės organizacijos, derindama Klarko norus, jo tėvų interesus, rado jam darbą netoli 

namų. Tris kartus per savaitę po keturias valandas Klarkas tvarko nedidelį miesto skverą: tarpininkės padedamas, jį šluoja, vasarą 

ravi piktžoles, rudenį grėbia lapus (dirba dvylika valandų per savaitę). Klarkas labai džiaugiasi ir didžiuojasi savo darbu: jis ne tik 

gauna papildomą uždarbį, bet ir jaučiasi naudingas, reikalingas, svarbus. Pro šalį eidami kaimynai, pažįstami, šiaip praeiviai pagiria 

Klarką, padėkoja jam už darbą. Klarkui tai labai patinka. Klarko darbu džiaugiasi ir tėvai. Jie taip pat didžiuojasi sūnaus pasiekimais. 

Kai tarpininkės paklausėme, ką ji daro, kai Klarkas nenori dirbti, išgirdome atsakymą, kad taip nebūna. Mikrorajono gyventojai 

vertina Klarko atliekamą darbą, pabrėždami, kad anksčiau apleistas skveras tapo daug patrauklesnis visuomenei.  
37 Baranauskienė, I., Ruškus, J. (2004). Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika. 

Monografija. Šiaulių universitetas: Šiaulių universiteto leidykla, p. 28–29.  


