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Įvadas 
 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2010 m. šalyje gyveno 267 511  

neįgalūs asmenys, gaunantys netekto darbingumo pensijas ar išmokas. LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos duomenimis, 2010 m. Lietuvoje gyveno apie 22 tūkst. asmenų, sergančių 

psichikos ligomis ar turinčių sutrikusio intelekto negalią, tai sudaro 8 proc. visų asmenų, turinčių 

negalią, skaičiaus Lietuvoje.  

Psichikos ligomis sergantiems neįgaliesiems, lyginant su kitas negalias turinčiais žmonėmis, 

galimybės rasti ir išlaikyti turimą darbo vietą reikalauja žymiai daugiau pastangų, o neretai, tiek dėl 

psichinės sveikatos problemų, tiek dėl visuomenės išankstinių neigiamų nuostatų, apskritai yra 

neįmanomos. Netekę teisės į darbą, turintys psichikos sutrikimų asmenys visą gyvenimą lieka 

priklausomi, skursta, patiria socialinę atskirtį, praranda pasitikėjimą savimi. Todėl dar labiau 

blogėja šių asmenų psichikos būklė ir dar labiau mažėja jų galimybės įsidarbinti ar išsaugoti darbą.  

Šiame kontekste psichikos negalias turintiems asmenims profesinė reabilitacija, apimanti 

visą kompleksą paslaugų, kurias teikiant atkuriamas asmens darbingumas ir asmeniui suteikiama 

pagalba integruojantis į darbo rinką bei parama įsidarbinus, šiuo metu yra efektyviausia priemonė 

suteikianti psichikos neįgaliesiems puikias galimybes sugrįžti į aktyvų gyvenimą ir pradėti 

profesinę karjerą. Lietuvoje profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims, turintiems psichikos 

negalias pradėtos teikti nuo 2006 metų. Remiantis 2011 m. profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančių įstaigų duomenimis, profesinės reabilitacijos paslaugos asmenims, sergantiems psichikos 

ligomis, teikiamos 8 (aštuoniose) įstaigose Lietuvoje.  

Nors profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumas psichikos ligomis sergantiems 

asmenims geografiniu požiūriu nuolat gerėja, tačiau vis dar neužtikrinama teikiamų paslaugų 

kokybės, atliepianti individualius šią negalią turinčių asmenų poreikius, specialistams trūksta 

metodinių šių paslaugų teikimo žinių bei pasirengimo. Todėl iškilo poreikis sukurti profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo metodiką (toliau – Metodika) psichikos ligomis sergantiems 

asmenims, kurioje būtų išsamiai aprašyti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principai, 

profesinių gebėjimų vertinimo ir atkūrimo metodai ir priemonės, suformuluoti reikalavimai 

profesinio mokymo programoms, įrangai, specialistams, dokumentacijai ir pan.  

Metodika skirta - profesinės reabilitacijos specialistams, teikiantiems profesinės 

reabilitacijos paslaugas psichikos negalią turintiems asmenims. 

Metodikos tikslas – užtikrinti kokybišką,  metodologiškai pagrįstą profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą psichikos negalią turintiems asmenims. 
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Metodikos tikslinė grupė – darbingo amžiaus, iš dalies darbingi ir/ar darbingi asmenys, 

turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, išreiškiantys pageidavimą dalyvauti profesinės reabilitacijos 

programoje ir jai pasibaigus - įsidarbinti. Šiems asmenims turi būti nustatytas profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikis. 

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

konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas, pagalba įsidarbinant (žr. 1 

pav.).  

Siekiama, jog Metodikoje pateikti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principai, 

profesinių gebėjimų vertinimo ir atkūrimo metodai ir priemonės, reikalavimai profesinio mokymo 

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

planuojant, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas ir vertinant jų kokybę. 

Metodiką parengė VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro ir VšĮ Valakupių 

reabilitacijos centro profesinės reabilitacijos specialistai, konsultuodamiesi su kitais specialistais, 

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

Lietuvos mokslininkų sukurtais moksliniais darbais bei kitų šalių profesinės reabilitacijos 

specialistų sukaupta praktine patirtimi. Parengtos metodikos veiksmingumas buvo išbandytas 

vykdant pilotinį projektą, kuriame dalyvavo asmenys, turintys psichikos negalią. Parengta ir 

išbandyta metodika buvo įvertinta nepriklausomų Lietuvos ekspertų ir pripažinta tinkama taikyti 

teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims, turintiems psichikos negalią.   

Siekiant užtikrinti parengtos metodikos aktualumą ir kokybę bei jos atitikimą galiojančių 

teisės aktų reikalavimams,  mokslo ir praktikos pasiekimams, ji turi būti nuolat atnaujinama. 
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1. Profesinių gebėjimų įvertinimo samprata 

 

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

(fizinės savybės), ar kitos asmens savybės, reikalingos darbinei veiklai tinkamai atlikti. [23] 

Biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika yra labai svarbi psichikos ir elgesio 

sutrikimų etiologijoje. Biopsichosocialinis  požiūris [31], kuris derina savyje - biologinį, 

psichologinį ir socialinį aspektus, iš esmės atitinka profesinių gebėjimų  apibrėžime išvardintas 

psichosocialinės (psichosocial) savybes  ir funkcinį (bio) pajėgumą. Šioje metodikoje toliau bus 

vartojama asmens biopsichosocialinio funkcionavimo sąvoka, kuri apima psichosocialines savybes 

ir/ar funkcinį pajėgumą (psichikos funkcijos). 

Asmens profesinių gebėjimų įvertinimas - tai asmens psichosocialinių profesinių savybių 

ir/ar funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas. [2] 

Asmens profesinių gebėjimų įvertinimo tikslas – tinkamai įvertinti asmens pajėgumą 

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

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

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

profesija ar darbinė veikla.  

Profesinius gebėjimus įtakojantys veiksniai  

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

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

vertinant asmens profesinius gebėjimus, turi būti įvertinti visi gebėjimai ir juos veikiantys faktoriai 

– fiziniai, psichiniai, socialiniai bei aplinkos veiksniai. Atliekant asmens, turinčio psichikos negalią 

profesinių gebėjimų įvertinimą būtina atsižvelgti į veiksnius įtakojančius jo profesinius gebėjimus: 

psichikos funkcijas, asmenybės ir aplinkos veiksnius bei jų tarpusavio  dinaminę sąveiką [31] (žr. 2 

pav.) Taip pat, būtina atsižvelgti į kiekvieno asmens individualų poreikį ir potencialios darbo vietos 

reikalavimus.  
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2. pav. Profesinius gebėjimus įtakojantys veiksniai 

 

Asmenų, turinčių psichikos negalią, profesiniams gebėjimams svarbią įtaką turi jų 

biopsichosocialinis funkcionavimas, kuris yra aprašytas streso-pažeidžiamumo modelyje. 

1977 m. buvo publikuotas Zubin&Spring tyrimas, kuriame pristatytas streso-

pažeidžiamumo modelis. Pagrindinis streso-pažeidžiamumo modelio teiginys yra tas, kad stresą 

sukeliantys veiksniai (neigiami gyvenimo įvykiai, sunkumai, kasdieniai vargai) gali turėti 

patogeninį poveikį, ypač pažeidžiamiems individams (D.Goldberg ir kt., 1990; Rodgers, 1991). Jei 

asmuo nėra lengvai pažeidžiamas, stresą sukeliantys veiksniai gali provokuoti vien lengvus ir 

trumpalaikius sutrikimus, bet ne klinikinių simptomų lygio emocinius sutrikimus. Priešingu atveju 

iškyla grėsmė atsirasti psichozei, manijos epizodui, sunkiai depresijai [12].  

Dinaminis streso – pažeidžiamumo modelis pabrėžia aktyvią individo kontrolę atrenkant, 

modifikuojant ir netgi perkuriant stresinius potyrius. Klinikinė sutrikimo išraiška priklauso nuo 

individo specifinio neurofiziologinio jautrumo, nuo įveikos strategijų bei nuo subjektyvios 

stresoriaus reikšmės. Dėl to pagrindinė streso-pažeidžiamumo modelio ypatybė yra nuolatinė 

tarpusavio sąveika tarp individualaus genetinio profilio, asmenybės raidos gyvenimo eigoje ir 

gyvenimo įvykių pasireiškimo. Šio modelio baziniai bruožai: 

 Patirtas stresas didina psichikos sutrikimo riziką; 

 Tam tikromis aplinkos sąlygomis būdinga didesnė tikimybė kilti stresui; 
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 Pažeidžiamumas padidina stresorių atsiradimo dažnį ir pailgina streso trukmę; 

 Pažeidžiamumas sustiprina stresoriaus poveikį, priklausomai nuo suvokto stresiškumo ir 

subjektyvios stresorių reikšmės (mechanizmas: įvertinimo stiliai) arba nuo atsako į stresorius būdų 

(mechanizmas: įveikos strategijos); 

 Pažeidžiamumas papildomai gali nulemti sutrikimų specifinę klinikinę išraišką; 

 Kai kurie potyriai gali turėti ilgalaikį, net visą gyvenimą trunkantį poveikį, didinantį 

arba mažinantį pažeidžiamumą. 

Biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika yra labai svarbi psichikos ir elgesio 

sutrikimų etiologijoje. Visų trijų grupių veiksnių svarba vienoda. Ši sąveika yra pagrindinė 

biopsichosocialinio psichikos ir elgesio sutrikimų kilmės modelio dalis. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

3. pav. .Biopsichosocialinio pažeidžiamumo įtaka asmens funkcionavimui 

Psichikos sutrikimai, ypač sunkūs ir ilgai trunkantys, pvz., lėtinės psichozės (šizofrenija, 

šizofektiniai sutrikimai, kliedesiniai sutrikimai ir kt.), sergančiajam formuoja nuolatinį 

psichosocialinį pažeidžiamumą. Tačiau tik nedaugeliui sergančiųjų jis trunka visą gyvenimą. 

Pažeidžiamumas dėl psichikos sutrikimo gali išryškėti po psichogeninių traumų arba paūmėjus 

psichikos sutrikimui. Netgi pasveikus po psichikos ligos pažeidžiamumas gali kurį laiką išlikti. 

Niuchterleinas ir Dausonas (Nuechterlein & Dawson (1984) apibendrino schizofrenija 

sergančių asmenų pažeidžiamumą ir nustatė, kad pastarieji yra pažeidžiami keliais būdais – 

psichologinių, biologinių (fizinių) ir socialinių veiksnių [12]. Nustatyta, kad šie asmenys jautresni 

specifinėms streso formoms. Per stiprus stresas gali provokuoti šizofrenijos ar kitų psichikos 

sutrikimų atkrytį. Daugeliu psichikos ir elgesio sutrikimo atvejų pažeidžiamumas atsiskleidžia tam 

tikra forma.  
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Pažeidžiamumas stipriai įtakoja asmens funkcionavimą. Tarptautinėje žmogaus funkcijų 

klasifikacijoje [17] apibrėžiami trys žmogaus funkcijų aspektai: 

1. Biologinės ar psichologinės funkcijos; 

2. Veikla; 

3. Dalyvumas. 

Savo organizmą ir jo biologines bei psichologines funkcijas asmuo panaudoja veiklai. 

Atsiradus biologinių ir psichologinių funkcijų pakitimams (pvz., kognityvinių funkcijų pokyčiai, 

pasireiškiantys nuotaikos ir elgesio sutrikimais, išmokimo ir įgūdžių pritaikymo sunkumai) asmuo 

pradeda riboti savo veiklą. Sergančiajam tampa sudėtinga planuoti ir organizuoti savo laiką, 

išlaikyti dienos struktūrą, bendrauti su aplinkiniais, pradedama vengti kontaktų, asmuo atsiriboja 

nuo išorinio pasaulio. Ypač ryškiai pasikeičia asmens turimi gebėjimai. Psichikos sveikatos 

sutrikimų turintis asmuo ilgainiui visiškai ar iš dalies praranda darbinius, socialinius, kognityvinius, 

tvarkymosi su emocijomis ir kt. bei profesinius gebėjimus.  

Esama nemažai duomenų, rodančių, kad dalyvavimas darbinėje veikloje gali daryti teigiamą 

ilgalaikį poveikį klinikiniams veiksniams. 

Toliau aptarsime kitus veiksnius - darbinė patirtis, turimas išsilavinimas, asmeninės 

savybės/gebėjimai, psichologiniai veiksniai, socialiniai įgūdžiai /gebėjimai, aplinka (kultūrinė, 

socialinė, artimųjų) - galinčius turėti įtakos asmens su psichikos negalia darbingumui, jo 

profesiniams gebėjimams. 

Daugybė psichikos neįgaliųjų niekad nėra dirbę arba turi ribotą darbinę patirtį. Dėl psichikos 

ligos dažnai nutraukiamas mokymosi ir/ar darbo procesas, to pasekmė yra „darbinis 

nesubrendimas“, kuris apibūdinamas kaip nerealistiniai lūkesčiai, skurdūs darbiniai įpročiai ir 

menkai išlavinti įgūdžiai. Šie asmenys turi minimalias žinias apie darbo sferą dėl ribotos darbinės 

patirties ir tai sąlygoja jų neryžtingumą bei pasyvumą įsidarbinant. Asmenys su psichikos 

sutrikimais yra dažnai nesubrendę darbui todėl ir jų gebėjimas realiai įvertinti ir palyginti savo 

galimybes su darbinės sferos reikalavimais dažnai yra skurdus.  

Reikšmingą įtaką turi aplinkos veiksniai. Tai ir šeimos/artimųjų požiūris, specialistų 

požiūris, socialinė aplinka, kultūros prigimtis, bendrai visuomenės požiūris į psichikos 

neįgaliuosius.  

Šeimos lūkesčiai šeimos nario darbo atžvilgiu dažnai lemia, ar žmogus dirbs. Kai kurios 

šeimos dvejoja, ar jų šeimos nariui tiktų pradėti dirbti. Viena iš priežasčių - finansai. Kas mėnesį  

gaunama šalpos pensija ar netekto darbingumo pensija gali padėti išlaikyti namų ūkį. Rizikuojant 

jos netekti, gali kilti grėsmė finansiniam namų ūkio stabilumui. Darbo lūkesčiai taip pat priklauso ir 

nuo šeimos nario vaidmens namuose, pavyzdžiui, jis galbūt prižiūri mažus vaikus ar sergantį 
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giminaitį. Trečia priežastis, dėl kurios šeimos gali nenorėti, kad jų šeimos narys dirbtų - prasta 

ankstesnė darbo patirtis, ir  šeimos nariai,  nori jį apsaugoti nuo įtampos ir nesėkmės.  Kartais šeimų 

lūkesčiai būna per dideli [9]. 

Pagrindinės kliūtys su kuriomis susiduriama siekiant išsaugoti darbą, yra šios: psichikos 

sveikatos problemų turinčių žmonių diskriminacija, patiriama iš darbdavių; diskriminacijos 

nulemtas nenoras pasisakyti apie savo problemas ir naudotis teikiama parama bei žinių apie 

darbuotojų teises stygius; menki psichikos sveikatos specialistų bei psichikos sveikatos problemų 

turinčių žmonių lūkesčiai. Besikartojantys ligos atkryčiai, dėl kurių asmuo laikinai priverstas 

nutraukti darbą arba mokymosi procesą, kelia grėsmę prarasti darbo vietą, formuoja išankstinis 

neigiamas darbdavių požiūris į psichikos neįgaliuosius. [13] Tyrimai rodo, kad psichikos sveikatos 

problemų turinčius žmones darbdaviai dažnai diskriminuoja. Netgi kai darbas išsaugomas jie turi 

palyginus mažesnes karjeros galimybes, o darbdaviai mano, kad psichikos sveikatos problemų 

turintys darbuotojai nepajėgūs imtis naujų užduočių [3]. 

Visi minėti aspektai liudija, kad sėkmingas psichikos negalią turinčių asmenų grįžimas į 

aktyvų gyvenimą ir darbinę veiklą yra galimas tik užtikrinant kompleksinių priemonių bei paslaugų 

teikimą, grįstą individualiais kiekvieno asmens poreikiais, sąlygotais psichikos negalios specifikos. 

Šių priemonių visumą užtikrina profesinė reabilitacija. 
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2. Sąvokos 

 

1. Psichikos sveikatos sutrikimas – kliniškai pastebimo būklės, kurioms būdingi 

mąstymo, nuotaikos (emocijų) arba elgesio pakitimai susiję su asmeniniu distresu ir/ar sutrikusiu 

funkcionavimu. [32]  

Sunkūs psichikos sutrikimai yra psichoziniai sutrikimai: kai pacientas mato, girdi, jaučia 

nesamus daiktus, garsus ir pan., kai pacientas aplinką interpretuoja visiškai priešingai ir sau dažnai 

priešiškai nei kiti aplinkiniai  t.y. kliedesiai) ir kai žmogus nebesirūpina savimi, savo higiena, 

sutrinka jo bendravimo ir socialinių įgūdžių gebėjimai, asmuo visais atžvilgiais nugrimzta tik į 

savus vidinius išgyvenimus bei apmąstymus. Šie dalykai vadinami negatyvūs simptomai ir 

sindromai. (papildymas gyd. psichiatro E.Mikaliūnas) 

2. Atvejo vadyba – procesas arba metodas užtikrinantis, kad psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugų vartotojui yra suteikiamos reikalingos paslaugos, jas koordinuojant, efektyviai 

ir produktyviai planuojant ir teikiant. (Baker ir Intagliata, 1992). Metodas, remiasi individualiu 

požiūriu į kiekvieną klientą, rekomenduojama taikyti dirbant su asmenimis, kuriems reikalingos 

paslaugos iš kelių socialinių ar/ir sveikatos paslaugų teikėjų [17]. 

3. Remisija – laikinas ligos simptomų sumažėjimas, ligos atoslūgis [40].  

4. Atkryčio prevencijos planas (vadinamas „veiksmų, krizės planu“, „ankstyvųjų 

įspėjančių ženklų planu“) – tai instrumentas, padedantis išvengti atkryčio arba jį atitolinti, 

sušvelninti. Šis planas remiasi dviem įgūdžiais: pirmųjų simptomų atpažinimu ir gebėjimu į juos 

adekvačiai reaguoti [43]. 

5. Normalizacija – principas akcentuojantis, jog neįgalių asmenų aplinka, 

tarpasmeniniai santykiai turi atitikti sveikiems asmenims taikomus standartus [12]. 

6. Įgalinimas –negalią turinčių asmenų gebėjimų ir valyvumo stiprinimas. Tai asmenų 

teisė būti išgirstiems, dalyvauti, rinktis, apibrėžti problemas ir veiksmus [12].  

7. Stresas (angl. stress – įtampa), įtampos būsena – visuma apsauginių fiziologinių 

reakcijų, atsirandančių žmogaus organizme kaip atsakas į nepalankių veiksnių (stresorių) poveikį 

[40].  

8. Psichosocialinis pažeidžiamumas – asmens fizinių, psichologinių, socialinių funkcijų 

pokyčiai veiklai bei dalyvumui [43]. 

9. Motyvavimas – tai savo elgesio priežasčių aiškinimas [20].  

10. Pažeidžiamumas – tai asmens ar/ir jo aplinkos savybių visuma, kurių sąveika su 

sveikatą pažeidžiančiais veiksniais sąlygoja sveikatos sutrikimo požymių atsiradimą (ar jų 

tęstinumą) ir veiklos pablogėjimą. Ši koncepcija pritaikoma tiek asmenims pirmą kartą 
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patiriantiems psichikos sutrikimą, tiek ir jau sergantiems bei patiriantiems atkryčius. Taip pat ji 

pritaikoma pažeidžiamų visuomenės grupių asmenims, kuriems nepalankios aplinkos veiksniai 

(stresas, prievarta, socialinė izoliacija, diskriminacija, nepalankios fizinės sąlygos, 

piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis ir kt.) sąlygoja jų socialinę dezadaptaciją bei 

atskirtį, o vėliau – ir psichikos sutrikimų simptomus.[12] 

11. Streso įveika – ėmimasis paprastų ir sudėtingų suderintų veiksmų, kurie padeda 

įveikti stresą, kylantį dėl aplinkos spaudimo, nenumatytų atvejų ir užduočių reikalavimų. [29].  

Visos kitos šioje metodikos dalyje naudojamos sąvokos yra suprantamos taip kaip jos yra 

apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Tarptautinės funkcionavimo, 

negalumo ir sveikatos klasifikacijoje. 
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3. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo principai ir taikomi 

modeliai 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas - ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti 

darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo[23].  

„Psichikos ligonių reabilitacija turi savų ypatumų, skiriančių ją nuo, pvz., judėjimo aparato 

sutrikimais ar širdies ir kraujagyslių ligomis sergančiųjų ligonių reabilitacijos. Esminis šių ypatumų 

skirtumas yra tas, kad sergant psichikos ligomis kitaip nei sergant kitomis ligomis, labai sutrinka 

paciento socialiniai ryšiai ir santykiai. Todėl psichikos ligonių reabilitacija – tai pirmiausia jų 

resocializacija (paryškinta aut.) (....) Daugeliui reabilitacijos apibrėžimų būdingas socialinis 

aspektas. Nuo pat psichikos ligos pradžios nukenčia ligonio asmenybė, jo socialiniai ryšiai (bet ne 

atskiros funkcijos – motorikos, kalbos ar kt.)...(citatos pabaiga)“. [10] 

Psichikos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodika parengta remiantis 

socialiniu sveikimo modeliu [13], kuris išsamiai aprašytas Bob Grove, Jenny Secker ir Patience 

Seebohm knygoje  „Naujas požiūris į psichikos sveikatą ir užimtumą“ (liet. vertimas, 2008). 

Socialinis sveikimo modelis remiasi įdarbinimo veiklų ir psichikos sveikatos priežiūros tarnybų 

veiklų suderinimu bei grindžiamas išsamiu kliento įgūdžių ir poreikių vertinimu, parengties darbui 

procesu, individualia tęstine parama, atidžia tinkamos darbo vietos paieška, psichikos sveikatos ir 

asmeniniai klausimai aptariami tik aiškiai siejant juos su darbu. Visa tai padeda jiems įgyti 

pasitikėjimo savimi, kad atkakliai siektų įsidarbinti. Asmenų sveikimas ir grįžimas į darbą 

suvokiamas kaip ilgalaikis, laipsniškas procesas.   

Socialinis sveikimo modelis susiformavo sveikimo koncepcijos, holistinio požiūrio ir 

stiprybių modelio pagrindu [13]. Plačiau apie tyrimus pagrindžiančius šį požiūrį žr. skyriuje  

Profesinių gebėjimų įvertinimo samprata. 

Sveikimo (ang. Recovery) koncepcija - tai giliai individualus ir unikalus procesas, kurio 

metu keičiasi asmens požiūris, vertybės, jausmai, tikslai, gebėjimai ir/ar rolės. Tai yra būdas jausti 

pasitenkinimą gyvenimu ir turėti viltį net ir esant apribojimams kylantiems iš (psichikos) ligos [1]. 

Šios koncepcijos esmė yra tai, kad aktyvumas turi kilti iš paties asmens, o reabilitacijos specialistai 

turi jam padėti. Sveikimas, tai nuolat vykstantis augimo, atradimo ir pokyčių procesas grindžiamas 

bendradarbiavimo ir partnerystės santykių sukūrimu su kiekvienu individualiai. Pripažįstama, kad 

kiekvienas yra skirtingas ir sveikimo procesas yra labai individualizuotas. Reabilitacijos planai yra 

sudaromi orientuojantis į  sprendimus, kurie yra efektyvūs individui. Į sveikimo procesų vystymą 

orientuotoje metodikoje tikslas yra pagerinti asmens kompetencijas, padidinti prisitaikymą prie 
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aplinkos, naudoti įvairias technikas ir metodus, palaikyti asmens su negalia savarankiškumą, 

aktyviai jį įtraukiant į reabilitacijos procesą.  

Holistinis požiūris į sveikatą remiasi tuo, kad fizinė, psichinė ir dvasinė būklės tarpusavyje 

susijusios, taigi neįgalus asmuo – ne subjektas, kuriam sutriko viena iš funkcijų, bet žmogus, 

turintis problemų, kurias reikia spręsti, atsižvelgiant į fizinius, psichinius bei socialinius aspektus ir 

jų sąveiką. 

Reabilitacijos metu specialistai vadovaujasi stiprybių modeliu, kurį taikant pagrindinis 

dėmesys yra skiriamas asmens stiprybėms, o ne psichopatologijai, negaliai ar silpnybėms. 

Pabrėžiama integracija, normalizacija, viltis, aplinkos parama, ryžtas ir įveika, kuri apima 

atsakomybės už savo gyvenimą ir ligą prisiėmimą ir pastangas grįžti į prasmingą visuomenės 

gyvenimą [1]. Vienas iš svarbiausių stiprybių modelio ramsčių – tikėjimas, kad psichikos sutrikimų 

turintys žmonės gali panaudoti savo stiprybes ir bendruomenės paramą, siekdami asmeninių tikslų, 

įgydami vilties, pasitikėjimo savimi ir tapdami savarankiškais, visavertį gyvenimą sėkmingai 

gyvenančiais žmonėmis. Pagal stiprybių požiūrį, pagrindinė specialistų užduotis – padėti atgaivinti 

prarastus įgūdžius ir siekti savo gyvenimo tikslų bei užtikrinti, kad tokios pagalbos jie sulauktų. 

Šioje metodikoje aprašytos psichikos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugos, kaip ir 

socialinis sveikimo modelis, apima psichikos sveikatos priežiūros paslaugas numatant  profesinės 

reabilitacijos specialistų bendradarbiavimą su psichikos sveikatos priežiūros specialistų 

(klinikinėmis) komandomis ir/ar reabilitacinio bei psichologinio poveikio priemonių taikymą 

profesinės reabilitacijos metu.  

Ši metodika kaip ir Socialinis sveikimo modelis pabrėžia integraciją, įgalinimo ir 

normalizacijos principus, paslaugų pasirinkimą, savigalbą, viltį ir įveiką, ir remiasi pagrindiniais 

principais: 

 Visapusė tęstinė parama pagal poreikius  - t.y. tiek pagalbos  ir paramos, kiek būtinai 

reikia (ir ne daugiau), tokia pagalba, kokią pasirenka asmuo;  

 Bendras sprendimų priėmimas;  

 Tinkamos aplinkos kūrimas/parinkimas; 

 Profesinės reabilitacijos specialistų  bendradarbiavimas su psichikos sveikatos 

priežiūrios specialistų (klinikine) komanda. 

Socialinio sveikimo modelio principai atitinka pagrindinius profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo principus - bendradarbiavimo, operatyvumo, kompleksiškumo, individualumo 

asmens  teisių  ir pareigų  profesinėje reabilitacijoje vienybės, racionalumo, prioritetų nustatymo, 

užimtumo skatinimo, ekonominio efektyvumo.  
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Teikiant asmens profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugą psichikos neįgaliesiems, laikomasi 

pagrindinių profesinės reabilitacijos principų ir pabrėžiant tai, kad  asmuo yra proceso 

„navigatorius“. Vertinimas vyksta nuolat laikantis  stiprybių vertinimo ir bendro sprendimų 

priėmimo principų bei  palaikant  asmens viltį.  

Profesinės reabilitacijos sėkmę lemia trys pagrindiniai veiksniai: asmens noras (NORIU), jo 

gebėjimai (GALIU) bei darbo rinkos reikalavimai (REIKIA).  Remiantis prielaida, kad motyvacija 

darbui ir/ar aktyviam gyvenimui (NORAS) yra konstruojamas ir ugdomas dalykas, atsirandantis 

tada, kai asmuo mato prasmę ir perspektyvą, užsibrėžia galutinį siekiamą tikslą, kurio link jis turi 

judėti, be kurios neįmanomas sėkmingas įsidarbinimas pabaigus reabilitaciją. 

Svarbus aspektas yra tas, kad į profesinę reabilitaciją dažniausiai atvyksta asmenys, kurių 

noras/pasirinkimas tam tikros darbinės veiklos ar profesijos nėra pagrįstas žiniomis, patirtimi 

(patirtis menka arba jos išvis nėra; arba turima patirtis įgyta iki susirgimo, ir yra menkai pritaikoma 

aktualioje situacijoje) galimybėmis/gebėjimais/įgūdžiais ir atsižvelgiant į trukdžius/kliūtis, todėl jų 

lūkesčiai yra nerealūs, kurie neatitinka jo galimybių ir darbo rinkos poreikių bei reikalavimų. 

Tokiomis aplinkybėmis labai svarbu padėti asmeniui susiorientuoti jam renkantis darbinę 

veiklą/profesiją ir įsivertinti individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), atsižvelgiant į 

konkrečių profesijų ypatumus, mokymosi, studijų ir darbo galimybes/darbo rinkos poreikius. 

Profesinių gebėjimų ir socialinio funkcionavimo įvertinimą būtina organizuoti maksimaliai artimai 

darbinei aplinkoje ir/ar darbo vietose. Informacijos apie darbo rinkos poreikius ir galimybes 

suteikimas,  praktinis iš(si)bandymas (maksimaliai artimai darbinei aplinkoje, arba praktikos darbo 

vietoje) gali padėti asmeniui išsiaiškinti savo galimybes (gebėjimai, funkcionavimas ir apribojimai), 

ir profesinių gebėjimų įvertinimas, rezultatų, patyrimo ir darbo rinkos poreikių palyginimas sudaro 

prielaidas asmeniui koreguoti savo lūkesčius, realiau vertinti savo galimybes. Šioje sąveikoje  

koreguojamas ir formuojamas asmens NORAS. Savarankiškas ir individualus asmens 

apsisprendimas stiprina jo motyvaciją, o tai turi lemiamą įtaką profesinės reabilitacijos galutiniam 

siekiui – įsidarbinimui. 

Taigi, teikiant profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugas įvertinami asmens gebėjimai 

(GALIU) ir jų atitikimas darbo vietos reikalavimams (REIKIA), bei atsižvelgiant į šiuos veiksnius, 

formuojamas NORAS, t.y. asmuo sukuria savo asmeninės karjeros perspektyvą. Visi šie veiksniai 

tampriai sąveikauja, įtakoja procesus ir galutinį rezultatą – asmens sėkmingą įsidarbinimą. 
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4 pav. Trijų veiksnių (NORIU/GALIU/REIKIA) sąveika 

Trijų svarbiausių, lemiančių profesinės reabilitacijos sėkmę, veiksnių sąveikos kontekste, 

teikiant profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugą būtina žinoti ne tik asmens pasirinkimą, bet ir  

darbo rinkos poreikį, t.y. potencialios darbo vietos bei būsimos profesijos kelaimus reikalavimus 

asmens profesiniams gebėjimams. Profesinės reabilitacijos specialistai, taikydami standartizuotus 

metodus, diagnostines priemones, klausimynus, rašytines instrukcijas, interviu darbo vietoje bei 

kitus tyrimo metodus, sudaro darbinės veiklos/darbo vietos/ profesijos reikalavimų profilį. Šiame 

reikalavimų profilyje yra pateiktos reikalaujamos savybės, o vertinimo skalėje atsispindi 

reikalavimo, keliamo vienai ar kitai savybei, dydis. 

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

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

vertinami taikant standartizuotus profesinių gebėjimų vertinimo metodus, diagnostines priemones, 

rašytinius bei žodinius informacijos šaltinius. Įvertinus asmens profesinius gebėjimus yra 

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

vertinimo skalėje atsispindi gebėjimo/savybės pasireiškimo lygis. 

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

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

palyginimo rezultatais profesinės reabilitacijos specialistų komanda parengia reikiamų imtis 

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

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

keitimą turima galvoje pirmiausia darbo vietos pakeitimas arba darbo vietos pritaikymas asmeniui, 

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

profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas reabilitacinio poveikio, darbo imitavimo ar 

Naudojami trumpiniai: 

M – asmens motyvacija mokytis/dirbti 

N – asmens Noras 

G – galimybės, kurie apima: 

Gb – asmens Gebėjimai 

S -  asmeninės savybės 

 F – asmens Biopsichosocialionis 

funkcionavimas 

A -  nuo asmens nepriklausančios aplinkybės 

įtakojančios integracijos į darbo rinką procesus  

R - Darbo rinkos poreikis ir darbo vietos 

reikalavimai bei reikalavimai darbo sąlygoms. 

 

 

 

 

M 

N 

G (Gb/S/F/A) R 
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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.  

5 paveikslėlyje pavaizduota profesinių gebėjimų vertinimo proceso eigą. Tokia paslaugos 

teikimo schema tinkama visoms profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms bei 

skirtingas negalias turintiems profesinės reabilitacijos dalyviams. Toliau šioje metodikoje 

pateikiamas asmens profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo asmenims, turintiems 

psichikos negalią, aprašymas. Šioje metodikos dalyje bus atsakyta į klausimą – k a i p  tinkamai 

suteikti profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugą asmenims , turintiems  psichikos negalią, ir 

pasiekti, kad įvertinimo rezultatai būtų maksimaliai objektyvūs bei patikimi, o jų pagrindu būtų 

tinkamai sudarytas reabilitacijos planas ir/ar pritaikyta darbo vieta.  

Remiantis gautais profesinių gebėjimų įvertinimo, rezultatais ir išvadomis bei 

rekomendacijomis vykdomas sekantis profesinės reabilitacijos etapas Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas, kurio tikslas yra sudaryti individualią profesinės reabilitacijos programą (toliau – 

IPRP) ir individualų reabilitacijos planą (toliau - IRP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Profesinių gebėjimų įvertinimo principas 

Darbo vietos reikalavimų ir asmens turimų gebėjimų 

palyginimas  

Aplinkos keitimas/ 

pritaikymas 

Darbo vietų 

reikalavimai 

 

Asmens turimi 

gebėjimai 

 

Asmens gebėjimų 

atkūrimo numatymas 

Reikiamų veiksmų numatymas 

Išvados ir rekomendacijos dėl darbo vietos parinkimo 

ir/ar pritaikymo 
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4. Vertinamų profesinių gebėjimų klasifikacija 

  

Asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, profesinės reabilitacijos metu didelis 

dėmesys skiriamas kliento norui, tačiau to neužtenka, kad būtų pasiektas pagrindinis profesinės 

reabilitacijos tikslas – asmens sėkmingas įdarbinimas. Profesinės reabilitacijos sėkmė glaudžiai 

susijusi ne tik su tuo, ko klientas nori, bet ir ką jis gali. Siekiant išsiaiškinti asmens galimybes, 

svarbu atlikti išsamų asmens profesinių gebėjimų įvertinimą. Asmens profesiniai gebėjimai 

mokslinėje literatūroje yra apibrėžiami kaip psichiniai ir fiziniai dydžiai, reikalingi tinkamai atlikti 

asmeniui iškeltas užduotis darbinėje veikloje. Asmens profesinius gebėjimus sudaro asmens 

psichosocialinės profesinės savybės ir fizinės savybės, turinsčios įtakos asmens profesinei 

reabilitacijai bei įsidarbinimui.  

Visų šioje metodikoje vertinamų bei šiame skyriuje pateiktų profesinių gebėjimų/savybių 

sąrašas yra pateiktas 1 lentelėje. Jis sudarytas, remiantis šioje metodikoje minimais standartizuotais 

profesinių gebėjimų vertinimo metodais, Tarptautine funkcionavimo, negalumo ir sveikatos 

klasifikacija (TFK) [39], profesinės reabilitacijos specialistų praktine patirtimi.  

Siekiant užtikrinti šios bei kitas negalias turintiems asmenims skirtas profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų unifikavimą, vertinami asmens profesiniai gebėjimai yra 

suskirstyti į dvi dideles grupes – Bendruosius asmens psichosocialinius gebėjimus/savybes bei 

specifines, sąlygotas negalios pobūdžio bei specifikos, savybes, kurios yra svarbios darbinei veiklai.    
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1 lentelė. Asmens profesinių gebėjimų suskirstymas pagal savybių grupes ir kūno funkcijas bei struktūras 

 

   

 Bendrieji asmens psichosocialiniai gebėjimai/savybės  Bendrosios asmens funkcinio pajėgumo/fizinės savybės, reikalingos 

darbui 

 

Kognityvinės 

savybės 

 

 

Socialinės 

savybės 

Savybės, 

susijusios su 

darbo atlikimo 

pobūdžiu 

 

Psichomotorinė

s savybės 

Komunikavimo 

gebėjimai/žinių 

taikymas  

Kūno padėtis Judamumas/ 

kūno padėties 

keitimas 

Kūno dalių 

judesiai 

Kompleksinės 

fizinės 

savybės 

Informacijos 

priėmimo/per

davimo 

gebėjimai 

Darbo 

planavimas 

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

judesiai 

Kėlimas  

Suvokimas Sugebėjimas 

vadovauti 

Nesėkmių 

toleravimas 

Smulkioji 

motorika 

Skaičiavimas Stovėjimas Kopimas Liemens 

judesiai 

Nešimas  

      Atidumas Komuni- 

kabilumas 

Savikontrolė Reakcijos greitis Rašymas  Klūpėjimas Lipimas Rankų judesiai Stūmimas/ 

traukimas 

 

   Susikaupimas Kritinis 

vertinimas 

Tvarkingumas  Kalbėjimas Tupėjimas Ropojimas/ 

šliaužimas 

Plaštakos/ 

pirštų judesiai 

Fizinė 

ištvermė 

 

Išmokimas/ 

Atmintis 

Kritikos 

priėmimas 

Punktualumas   Gulėjimas  Kojos/pėdos 

judesiai 

Pusiausvyra  

Problemų 

sprendimas  

Darbas 

komandoje 

Savarankiškumas   Darbas 

palinkus/ 

pasilenkus 

    

    Prisitaikymas       Kruopštumas   Priverstinė 

rankų padėtis 

    

Abstraktus 

mąstymas 

 Atsakingumas        

 Specifinės (psichikos negaliai reikšmingos) savybės  Specifinės (psichikos negaliai reikšmingos) funkcinio 

pajėgumo/fizinės savybės, reikalingos darbui 

 

Kognityvinės 

savybės 

 

 

Socialinės 

savybės 

Savybės, 

susijusios su 

darbo atlikimo 

pobūdžiu 

Psichomotorinė

s savybės 

Komunikavimo 

gebėjimai/žinių 

taikymas 

Kūno padėtis Judamumas/ 

kūno padėties 

keitimas 

Kūno dalių 

judesiai 

Kompleksinės 

fizinės 

savybės 

Informacijos 

priėmimo/per

davimo 

gebėjimai 
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Darbo 

planavimas 

(dienos režimo 

laikymasis) 

 Santykių 

užmezgimas su 

nepažįstamais 

Ištvermingumas   Rūpinimasis 

savo sveikata 

     

 Tarpasmeninės 

sąveikos  

Streso (ir kitų 

psichologinių 

problemų) įveika 

  Naudojimasis 

transportu 

     

 Specifiniai 

tarpasmeniniai 

santykiai 

(darbas 

komandoje) 

Krizės įveika        

 Kritinis 

vertinimas/kritik

os priėmimas 

Tvarkingumas 

(savipriežiūra) 

       

  Savikontrolė        

5. Darbinės veiklos trukdžiai: 

 Mąstymo sutrikimai (kliedesiai) 

 Dėmesio sutrikimai. 

 Suvokimo sutrikimai (Girdimasis suvokimas,  Uodžiamasis suvokimas,  Regimasis suvokimas,  Skonio suvokimas, Lytimasis  (hakiucinacijos)) 

 Emocijų ir nuotaikų sutrikimai; 

 Psichomotorikos sutrikimai dėl šalutinio vaistų poveikio (galvos/kaklo judesiai, liemens judesiai, rankų judesiai, fizinė ištvermė); 

 Nerimo sutrikimai; 

 Nuostatos (stigma). 
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Visi specialistai, vertinantys asmens profesinius gebėjmus turi vienodai suprasti vertinamų 

savybių reikšmę. Antraip toks vertinimas nebus patikimas. Todėl šioje metodikoje vartojamos 

savybės yra apibrėžtos – šioje metodikoje naudojamų savybių apibrėžimai yra pateikti iš 

Tarptautinės funkcionavimo, negalumo ir sveikatos klasifikacijos (TFK) [39], MELBA [29], IMBA 

[16] standartizuotų metodų bei sukurti pačių Metodikos autorių. Jei ta pati savybė apibrėžiama 

visuose minėtuose šaltiniuose, pateikiami visi apibrėžimų variantai. Atskirais atvejais Metodikos 

autorių taikomų metodų ir TFK priskyrimas savybių kategorijoms gali skirtis, tačiau tai neturi 

esminės įtakos vertinimo procesui.    

 

5.1. Asmenų, turinčių psichikos negalią, bendrųjų ir specifinių, negaliai būdingų, 

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 [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama dėmesio funkcijoms b140 – specifinės psichikos funkcijos, 

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

dėmesio patvarumą b1400, dėmesio perkėlimą b1401, dėmesio paskirstymą b1402, bendrą dėmesį 

b1403, dėmesio sutelkimą, dėmesio išblaškomumą [39, p. 65]. ) 

Specifinės savybės/psichikos negaliai reikšmingos savybės 

Darbo planavimas (Pagal TFK ši savybė priskiriama: Dienos režimo laikymasis d230: 

dienos rėžimo tvarkymas d2301, dienos rėžimo išpildymas d2302, Darbo planavimas veiklumo lygio 

valdymas d2303).  

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 [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama suvokimo funkcijoms b156 – stimulų atpažinimo ir 

interpretacijos specifinės psichikos funkcijos. Apima girdimojo, regimojo, uodžiamojo, skonio, 

lytimojo ir erdvės regimojo suvokimo funkcijas) 

Specifinės savybės/psichikos negaliai reikšmingos savybės 

Pagal TFK Suvokimo funkcijos b156: girdimasis suvokimas b1560, regimasis suvokimas 

b1561, uodžiamasis suvokimas b1562, skonio suvokimas b1563, lytimasis suvokimas b1564, 

erdvės regimasis suvokimas b1565.  
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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) [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama dėmesio funkcijoms b140 – specifinės psichikos funkcijos, 

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

dėmesio patvarumą b1400, dėmesio perkėlimą b1401, dėmesio paskirstymą b1402, bendrą dėmesį 

b1403, dėmesio sutelkimą, dėmesio išblaškomumą [39, 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) [29]. 

(Pagal TFK - susikaupimas – tai sugebėjimas valingai sutelkti dėmesį į specifinius 

dirgiklius, nekreipti dėmesio į pašalinį triukšmą, priskiriama dėmesio funkcijoms b140 – specifinės 

psichikos funkcijos, padedančios reikiamam laikui susikaupti ties išoriniais stimulais ar vidine 

patirtimi. Apima dėmesio patvarumą b1400, dėmesio perkėlimą b1401, dėmesio paskirstymą b1402, 

bendrą dėmesį b1403, dėmesio sutelkimą, dėmesio išblaškomumą [39, 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 [29]. 

 (Pagal  TFK ši savybė priskiriama Atminties funkcijoms b144 - specifinės psichikos 

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

b1440ir ilgalaikės atminties b1441 funkcijas, išgavimą iš atminties b1442; taip pat Elementarus 

mokymasis: Įgūdžių įgijimas d155: sudėtingų įgūdžių lavinimas d155;   Žinių taikymas: 

Susikaupimas d160 [39, 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 [39, 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. Taip pat 

aukštesniosios pažinimo funkcijos, siejamos su galvos kaktos pusrutuliu veikimu:tikslinga veikla, 

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

paslankumas, tinkamo situacijai elgesio pasirinkimas; tai dažnai vadinamos vykdymo funkcijos 

[29]. 

(Pagal TFK -  problemų sprendimas d175 – atsakymo į klausimus ar išeities iš 

susiklosčiusios situacijos radimas nustatant ar analizuojant prielaidas, pasirinkimų ir sprendimų 

plėtojimas, sprendimo potencialių padarinių įvertinimas, pasirinkto sprendimo vykdymas [30, p. 
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143] bei Aukštesniosios pažinimo funkcijos: Problemų sprendimas b1646, Sprendinys b1645 [39, p. 

70]). 

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

arba darbo sąlygų kaitos [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama aukštesniosioms pažinimo funkcijoms b164 -  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, 

kaip kad abstrahavimas b1640, organizavimas ir planavimą b1641, pažinimo paslankumas b1643 

[39, p. 69]). 

 

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

spalvų, dydžių, garsų ir t.t.), procesų ir struktūrų savybes bei kūrybinių procesų rezultatus  [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama mąstymo funkcijoms b160 -  idealinė arba mintinė 

psichikos sudedamoji, apima mąstymo tempą b1600 [39, p. 69]). 

Specifinės savybės/psichikos negaliai reikšmingos savybės 

Mąstymo pavidalas b1601 – psichikos funkcijos, nulemiančios mąstymo rišlumą ir 

logiškumą. Apima: minčių perserveracijas (beprasmį kartojimą), nukrypimus ir nereikalingą 

detalizavimą. 

 Mąstymo turinys b1602 – visą tai, kas yra mąstoma ir kas konceptualizuojama. Apima: 

kliedesius, minčių sureikšminimą ir somatizaciją). 

Mąstymo kontrolė b1603 – mąstymo valingas kontroliavimas ir kontrolės suvokimas. 

Apima: įkyrias mintis ir būsenas, minčių antplūdžius ir intarpus. 

 

 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 [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama pavienių užduočių ėmimosi funkcijai d210 – paprastų ir 

koordinuotų fizinių ir psichinių veiksmų – pavienės veiklos komponentų atlikimas ir dauginių 

užduočių ėmimosi funkcijai d220. Apima paprastos užduoties ėmimasis d2100, sudėtingos užduoties 

ėmimasis d2101, savarankus pavienės užduoties ėmimasis d2102, pavienės užduoties grupėje 

ėmimasis d2103, dauginių užduočių ėmimasis d2200, dauginių užduočių baiga d2201, savarankus 

dauginių užduočių ėmimasis d2202, dauginių užduočių grupėje ėmimasis d2203.  [39, p. 145,146]). 
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Sugebėjimas vadovauti - tai sugebėjimas tikslingai įtraukti bendradarbius į užduočių 

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

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

darbo užduočių atlikimo būklę [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama specifiniams tarpasmeniniams santykiams, formalių 

santykių funkcija d470  – specifinių ryšių užmezgimas ir palaikymas formaliose vietose, pvz. Su 

darbdaviu, su specialistais arba paslaugų teikėjais, apima d7401 santykiai su pavaldiniais [39, p. 

179]). 

 

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. [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama Pranešimų priėmimas bendraujant funkcijai. Apima 

sakytinių pranešimų priėmimas bendraujant d310, nežodinių pranešimų priėmimas bendraujant 

d315: pranešimų ženklais priėmimas bendraujant d320, rašytinių pranešimų priėmimas 

bendraujant d325; taip pat  Pranešimų kūrimas bendraujant funkcijai. Apima: Kalbėjimas d330; 

nežodinių pranešimų kūrimas d335; pranešimų formalia ženklų kalba kūrimas d340; pranešimų 

rašymas d345; taip pat Pokalbis ir naudojimasis bendravimo įrenginiais bei technika. Apima: 

Pokalbis d350: pokalbio pradėjimas d3500, pokalbio palaikymas d3501, pokalbio baigimas d3502, 

pokalbis su vienu asmeniu d3503, pokalbis su daug asmenų d3504. [39, p. 149-152]). 

 

Specifinės savybės/psichikos negaliai reikšmingos savybės 

Santykių užmezgimas su nepažįstamais d730; 

Bendros tarpasmeninės sąveikos: Elementarios tarpasmeninės sąveikos d710: pakanta 

d7102, sudėtingos tarpasmeninės sąveikos d720: elgesio reguliavimas sąveikaujant d7202. 

Specifiniai tarpasmeniniai santykiai, Neformalūs santykiai d750: neformalūs santykiai su 

draugais d7500, neformalūs santykiai su kaimynais d7501, neformalūs santykiai su pažįstamais 

d7502, neformalūs santykiai su kartu gyvenančiais asmenimis d7503. 

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 

[29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama aukštesniosioms pažinimo funkcijoms b164 - 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, 

kaip kad įžvalga b1644 [39, p. 70]). 
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Kritikos priėmimas – asmens sugebėjimas leisti kitiems dalykine prasme teisingai patikrinti 

ir įvertinti jo elgesį, susijusį su darbo procesu, ir jo darbo rezultatus [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama tarpasmeniniams santykiams ir sąveikoms, 

elementariosios tarpasmeninės sąveikos d710. Apima d7103 Kritika – socialiai ir situaciškai 

tinkamu būdu atviros arba slaptos kitokios nuomonės ar nepritarimo rodymas ir reagavimas, kai tai 

daro kiti  [39, p. 177]). 

 

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

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

darbinę užduotį [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama pavienių užduočių ėmimosi funkcijai d210 – paprastų ir 

koordinuotų fizinių ir psichinių veiksmų – pavienės veiklos komponentų atlikimas ir dauginių 

užduočių ėmimosi funkcijai d220. Apima pavienės užduoties grupėje ėmimasis d2103, dauginių 

užduočių grupėje ėmimasis d2203.  [39, p. 145,146]). 

 

 Savybės, susijusios su darbo atlikimo pobūdžiu 

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

nepertraukiamai nuo pradžios iki pabaigos [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama dėmesio funkcijai b140,  susikaupimo funkcijai 160, 

organizavimo ir planavimo funkcijai b1641, laiko valdymo funkcijai b1642, streso įveikai d2401, 

susidorojimas su atsakomybe ir pareigomis d2400[39, p. 145,146]). 

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

susijusį su darbo procesu ir savo paties pasiektą darbo rezultatą [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama Streso ir kitų psichologinių problemų įveika d240: 

susidorojimas su atsakomybe ir pareigomis d2400 [39, p. 147]). 

 

Specifinės savybės/psichikos negaliai reikšmingos savybės 

Streso įveika d2401; Energijos ir potraukių funkcijos b130: energijos lygis b1300, 

motyvacija b1301, potraukis b1303, impulsų kontrolė b1304.  

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

nėra užtikrintas [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama Streso ir kitų psichologinių problemų įveika d240: 

susidorojimas su atsakomybe ir pareigomis d2400 [39, p. 147]). 

 

Specifinės savybės/psichikos negaliai reikšmingos savybės 
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Krizės įveika d2402. 

Tvarkingumas – sugebėjimas darbo vietoje esančias darbo priemones ir darbo medžiagas 

išlaikyti geros būklės pagal iš anksto suderintą tvarką, paruoštas darbui [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama rengimosi funkcijai d540: tinkamos aprangos 

pasirinkimas 5404 [39, p. 167-168]). 

 

Specifinės savybės/psichikos negaliai reikšmingos savybės 

Prausimasis ir maudymasis d510: Nepatikslintas prausimasis ir maudymasis d5109: 

reguliarus asmens prausimasis ir maudymasis.  

Kūno dalių priežiūra d520: Nepatikslinta kūno dalių priežiūra d5209: reguliari asmens 

kūno dalių savipriežiūra. 

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

laiko ir t.t.) [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama aukštesniosioms pažinimo funkcijoms b164 -  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, 

kaip kad laiko valdymas b1642 [39, p. 70]). 

 

Savarankiškumas – sugebėjimas pačiam priimti darbui svarbius sprendimus ir juos 

įgyvendinti. Savarankiškumui būtinas gebėjimas veikti savo asmenine atsakomybe [29]. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama pavienių užduočių ėmimosi funkcijai d210 – paprastų ir 

koordinuotų fizinių ir psichinių veiksmų – pavienės veiklos komponentų atlikimas ir dauginių 

užduočių ėmimosi funkcijai d220. Apima savarankus pavienės užduoties ėmimasis d2102, 

savarankus dauginių užduočių ėmimasis d2202, taip pat savarankiškas darbas d8500 [39, p. 

145,146, 185]). 

 

Specifinės savybės/psichikos negaliai reikšmingos savybės 

Daiktų ir paslaugų įsigijimas d620: apsipirkimas d6200, apsirūpinimas būtiniausiais 

dalykais d6201. 

Rūpinimasis savo sveikata d570: rūpinimasis fizine gerove d5700, rūpinimais gera mityba ir 

kūno forma d5701, sveikatos palaikymas d5702. 

Judėjimas naudojantis transportu, Naudojimasis transportu d470: naudojimasis privačiu 

motorizuotu transportu d4701, naudojimasis viešuoju motorizuotu transportu d4702.  
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Kruopštumas – sugebėjimas atlikti darbus apdairiai ir sąžiningai [29]. 

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

sutarties pusę bei joje numatytus terminus, bus pasiektas [29]. 

 Psichomotorinės savybės 

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

veiklai atlikti [29]. 

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

[29]. 

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

signalus [29]. 

(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 [39, 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 [39, psl. 66].  Apima  

gebėjimą skaityti paprastu spausdintu raštu naudojantis didinamosiomis priemonėmis, naudojantis 

elektroninėmis pagalbinėmis priemonėmis ir kt. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama mokymuisi ir žinių taikymui, skaitymas d166 [30, psl. 

141], taip pat Naudojimasis bendravimo įrenginiais ir technika d360: naudojimasis 

telekomunikacijos priemonėmis d3600 [39, psl. 150]) 

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

idėjų užrašymas, laiško rašymas ranka [39, psl. 143]. Apima gebėjimą rašyti paprastu raštu 

naudojant šablonus, naudojantis didinamosiomis priemonėmis, elektroninėmis pagalbinėmis 

priemonėmis, rašyti naudojantis kompiuterinėmis programomis. 

(Pagal TFK ši savybė priskiriama mokymuisi ir žinių taikymui  d170 rašymas [39, psl. 142], 

taip pat rašytinių pranešimų priėmimas bendraujant, d325. pranešimų rašymas d345 [39, psl. 150]) 

Skaičiavimas – tai sugebėjimas naudotis matematinėmis, žodžiais formuluojamomis  

problemos sprendimo taisyklėmis [39, psl. 143].    

(Pagal TFK ši savybė priskiriama mokymuisi ir žinių taikymui d172 skaičiavimas [30, psl. 

143]     
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Kalbėjimas – sugebėjimas sakyti tiesioginės arba perkeltinės prasmės pranešimus, tariant 

žodžius, frazes ar ilgesnius fragmentus [39, psl. 145]. 

(Pagal TFK Pranešimų kūrimas bendraujant: Kalbėjimas d330; nežodinių pranešimų 

kūrimas d335; pranešimų formalia ženklų kalba kūrimas d340; Pranešimų priėmimas bendraujant, 

Sakytinių pranešimų priėmimas bendraujant d310; nežodinių pranešimų priėmimas bendraujant, 

d315; pranešimų ženklais priėmimas bendraujant, d320; Pokalbis d350: pokalbio pradėjimas 

d3500, pokalbio palaikymas d3501, pokalbio baigimas d3502, pokalbis su vienu asmeniu d3503, 

pokalbis su daug asmenų d3504 [39, psl. 149, 151]) 

 

Kitos svarbios vertintinos sritys, galinčios turėti įtakos psichikos negalią turinčių 

asmenų profesinės reabilitacijos bei integracijos į darbo rinką sėkmei 

Darbinės veiklos trukdžiai: 

 Mąstymo sutrikimai(kliedesiai) (Pagal TFK Specifinės psichikos funkcijos [39, psl. 

65-70]) 

  Suvokimo sutrikimai (Girdimasis suvokimas, Uodžiamasis suvokimas, Regimasis 

suvokimas, Skonio suvokimas, Lytimasis suvokimas (haliucinacijos)) (Pagal TFK Specifinės 

psichikos funkcijos [39, psl. 65-70]) 

 Emocijų ir nuotaikų sutrikimai (Pagal TFK Specifinės psichikos funkcijos [39, psl. 65-

70]) 

 Psichomotorikos sutrikimai dėl šalutinio vaistų poveikio (galvos/kaklo judesiai, 

liemens judesiai, rankų judesiai, fizinė ištvermė) (Pagal TFK Specifinės psichikos funkcijos [39, 

psl. 65-70]) 

 Nerimo sutrikimai; 

       Nuostatos (stigma) (Pagal TFK Nuostatos: Branduolinės šeimos narių individualios 

nuostatos e410; išplėstinės šeimos narių individualios nuostatos e415; draugų individualios 

nuostatos e420; pažįstamų, bendraminčių, kolegų, kaimynų ir bendruomenės narių individualios 

nuostatos e425; asmeninės priežiūros darbuotojų ir pagalbininkų individualios nuostatos e440; 

sveikatos priežiūros specialistų individualios nuostatos e450; socialinės nuostatos e460; socialinės 

normos, praktika ir ideologijos e465) [39, psl. 214-216].  
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5.2. Asmenų, turinčių psichikos negalią, funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų 

darbui) apibrėžimai 

 

 Kūno padėtis 

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

sėdėjimui pritaikytą vietą [16].  

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

pvz., atsistoti arba atsigulti [39, psl. 154]). 

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

[16].  

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

padėtį, pvz., atsigulti arba atsisėsti [39, psl. 155]). 

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

keliai ir pirštai remiasi į grindis ir išlaiko kūno   svorį  [16]. 

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

kelių ir sulenktų kojų (pvz., meldžiantis), klūpimą padėtį pakeisti į kitą, pvz., atsistoti [39, psl. 154]). 

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

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

pėda [16]. 

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

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

tupimos padėties pakeitimas į kitą, pvz., atsistojimas iš tupimos padėties [39, psl. 154]). 

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

grindų (žemės). Galima gulėti ant pilvo, nugaros ir šono  [16]. 

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

horizontalios į kitą, pvz., stovimą ar sėdimą [39, psl. 154]). 

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

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

[16]. 

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

nusilenkimas, daikto nuo grindų paėmimas [39, psl. 154]). 

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

atraminio paviršiaus), ištiestomis į priekį, virš pečių ir / arba galvos [16]. 
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 Judamumas/kūno padėties keitimas 

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

galūnėmis [16]. 

Lipimas - tai sugebėjimas įveikti nedideles kliūtis ar laiptus [16]. 

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

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

vaikščiojimas, ėjimas pirmyn, atgal arba šonu [39, psl. 160]). 

Kopimas - tai sugebėjimas įveikti aukščių skirtumą pasitelkiant viršutines ir apatines 

galūnes, pvz., kopėčiomis arba pastoliais [16]. 

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

be jų, pvz., lipti kopėčiomis, laiptais, trapais ar ant kelkraščio, kopti uolomis [39, psl. 161]). 

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

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

statyboje. [16]. 

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

remiantis delnais, delnais ir rankomis, keliais [39, psl. 161]). 

 Kūno dalių judesiai 

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

sukamuosius, lenkiamuosius, tempiamuosius [16]. 

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

stovint, lenkimo ir išsitiesimo judesius [16]. 

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

veiksmus, kurie reikalauja abiejų arba vienos rankos panaudojimo [16]. 

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

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

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

sukiojimą; traukimą; pagavimą [39, psl. 161]). 

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

suėmimą, sugriebimą, spaudimą, sukimą [16]. 

(Pagal TFK - naudojimasis plaštaka tiksliems veiksmams – koordinuotų veiksmų atlikimas 

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

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

(su)griebimą, manipuliavimą ir atlaisvinimą [39, psl. 161]). 

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

sulenkimą ir ištiesimą per kelius, sukamuosius, spaudžiamuosius pėdų judesius  [16]. 
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 Kompleksinės fizinės savybės 

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

daiktus [16]. 

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

aukštį, pvz., stiklinės pakėlimas nuo stalo [39, psl. 161]). 

Nešimas – tai sugebėjimas laikyti ir transportuoti daiktus panaudojant kūno jėgą [16]. 

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

[14]. 

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  [16]. 

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

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

jėgos ir nuvargstamumo funkcijas [39, psl. 93]). 

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

pusiausvyra) ir judant (dinaminė pusiausvyra) [16]. 

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

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

funkcijas [39, psl. 79]). 
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5. Asmenų, turinčių psichikos negalią, profesinių gebėjimų vertinimo 

kriterijai 

5.1. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimo kriterijai 

 

Asmens psichosocialiniai profesiniai gebėjimai yra svarbi asmens profesinių gebėjimų 

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

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

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

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

remdamiesi standartizuotų profesinių gebėjimų vertinimo metodų taikymo patirtimi, pateikė tokius 

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

kurie yra susiję su asmenų, turinčių psichikos negalią, specifika. Šioje metodikoje nagrinėjamų 

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

vertinimo metodus, naudojant pokalbio, stebėjimo, anketavimo, dokumentų analizės, psichologinius 

testus bei kitus metodus. Specialistai, vertinantys asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus, 

privalo atitikti kvalifikacinius reikalavimus, laikytis profesinės etikos principų, o taikantieji 

standartizuotus metodus, privalo turėti šių metodų taikymo licencijas. 

Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimą, priklausomai nuo individualių 

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

komanda pagal savo kvalifikaciją. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimas taikant 

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

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

negalią, psichosocialinius profesinius gebėjimus vertinamos savybės priskiriamos šioms savybių 

grupėms: kognityvinėms; socialinėms; savybėms, susijusioms su darbo atlikimo pobūdžiu; 

psichomotorinėms savybėms. Asmens psichosocialiniai profesiniai gebėjimai yra vertinami pagal 4 

balų vertinimo skalę, kai: 

1 pakopa (labai ribotas gebėjimas),  

2 pakopa (ribotas gebėjimas),  

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

4 pakopa (didesnis už vidutinį gebėjimas) 

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

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

populiacijos daliai. Toliau 2 lentelėje pateikiami pagrindinių asmens psichosocialinių profesinių 

gebėjimų vertinimo rezultatų priskyrimo atskiroms vertinamoms savybėms pavyzdžiai. 
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2 lentelė. Pagrindinių asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų/savybių vertinimo kriterijai 
Kognityvi

nės 

savybės 

Gebėjimai/savybės 1. 

(labai ribotas gebėjimas) 
2. 

(ribotas gebėjimas) 
3. 

(vidutinis gebėjimas) 
4. 

(didesnis už vidutinį 

gebėjimas) 

Darbo planavimas Darbo užduoties atlikimo eigos 

savarankiškai negali suplanuoti, 

gali atlikti tik nesudėtingas 

užduotis, kurių atlikimo eiga 

yra nustatyta iš anksto.  

 

Geba savarankiškai atlikti 

nesudėtingas užduotis, kurių 

struktūra yra suplanuota ir 

tarpusavyje suderinti keletą  

skirtingų elementų. 

Geba suderinti įvairius 

darbinei užduočiai 

priklausančius elementus 

taip, kad būtų pasiektas 

efektyvus darbo rezultatas.   

Geba efektyviai derinti 

daugelį elementų, naudojamų 

sudėtingos darbinės užduoties 

atlikimui 

ir tokiu būdu pasiekti 

efektyvų darbo rezultatą. 

Suvokimas Geba suvokti tik trumpus, 

nesudėtingus ir labai aiškius 

nurodymus ir juos pritaikyti 

atlikdamas labai nesudėtingus 

darbus. 

 

Geba per trumpą laiką 

suprasti  ir pritaikyti darbe 

nesudėtingus nurodymus, 

esant sudėtingesnėms 

instrukcijoms  reikia pagalbos. 

 

Nurodymus bei instrukcijas 

supranta pakankamai 

greitai, 

pastebi ir supranta svarbius 

veiklos elementus ir jų 

tarpusavio ryšius. 

Geba greitai ir teisingai 

suprasti sudėtingas 

instrukcijas ir tinkamai jas 

pritaiko. 

 

Atidumas Pastebi ir  supranta  labai 

aiškius ir dažniausiai jau 

pažįstamus signalus iš 

netiesioginės  darbinės aplinkos 

ir suvokia jų reikšmę, geba į 

juos tinkamai reaguoti, atskiria 

svarbus signalus nuo nesvarbių, 

jei šių signalų nėra daug. 

Geba pastebėti ir gerai 

supranta bei tinkamai įvertina  

signalų, sklindančių iš 

netiesioginės darbinės 

aplinkos, reikšmę ir tinkamai į 

juos reaguoja. Gali ignoruoti 

veiklai nesvarbius signalus. 

Geba pastebėti ir teisingai 

suprasti daugelio, vienu 

metu sklindančių skirtingų 

signalų iš netiesioginės 

darbo aplinkos, reikšmę ir 

tinkamai į juos reaguoti.  

 

Geba  pastebėti daug ir 

sunkiai vienas nuo kito 

atskiriamus signalus, 

sklindančius iš didelės 

netiesioginės darbinės 

apimties ir tinkamai, bei 

greitai į juos sureaguoti 

Susikaupimas Geba atlikti nesudėtingas 

užduotis iki galo, tačiau tik 

padedamas kitų. Lengvai 

išblaškomas. 

Atlikdamas sudėtingesnes 

darbines užduotis  nesugeba 

ilgesnį laiką susikaupti ir/arba 

reikia dažnų pertraukų.         

Geba valingai ir ilgesnį 

laiką susikaupti atlikdamas 

darbines užduotis, tuo pat 

metu gali atkreipti dėmesį į 

skirtingus signalus, tačiau 

atliekant sudėtingesnes 

užduotis, reikalaujančias 

daugiau laiko, darbo tempas 

lėtėja.  

Geba ilgą laiką valingai 

susikaupti atlikdamas darbinę 

užduotį ir/arba nesileidžia 

būti blaškomas daugybės 

nesvarbių signalų, 

sklindančių iš netiesioginės 

darbinės aplinkos 

Išmokimas/atmintis Geba įsiminti paprastus ir 

trumpus nurodymus, susijusius 

su pasikartojančia veikla. 

Per trumpą laiką gali pamiršti 

tai, ką išmoko, jei tai 

nenaudojama darbe. Gali 

atsiminti tik trumpus, atskirus 

Geba įsiminti nesudėtingus, 

trumpus nurodymus, 

naują veiklą įsisavina lėtai, 

vienu metu įsiminti daugiau 

elementų sudėtinga, greitai 

pamiršta tai, kas buvo 

išmokta, jei tai ilgesnį laiką 

Geba įsiminti sudėtingesnę 

informaciją, instrukcijas ir 

per tinkamą laiko tarpą ją 

atsiminti. Geba vienu metu 

įsiminti daugelį dalykų. 

Pamiršta tik atskiras detales, 

jei tos informacijos 

Geba įsiminti daugiareikšmę 

informaciją  ilgesniam laikui 

ir/arba informaciją iš įvairių 

sričių gali susieti vieną su 

kita, ir nuo to tos informacijos 

tikslumas, aiškumas 

nenukenčia. 
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elementus.  nereikia atsiminti. nenaudojo ilgesnį laiką. 

Problemų sprendimas Negali tinkamai ir adekvačiai 

reaguoti netgi į nežymiai 

pasikeitusias darbines užduotis, 

kurių negalima  atlikti 

naudojantis ankstesniais darbo 

metodais. 

Geba tik retkarčiais atlikti 

nesudėtingas naujos rūšies 

užduotis, jeigu tam yra 

pakankamai  laiko. 

Geba suprasti naujos rūšies 

problemą ar situaciją ir per 

pakankamą laiko tarpą ją 

tinkamai išspręsti. 

Geba į sudėtingas naujos 

rūšies problemas ir užduotis 

teisingai reaguoti ir/arba 

sugeba panaudoti įvairias 

problemų sprendimo 

strategijas. 

Prisitaikymas Geba prisitaikyti tik prie 

nedidelių pasikeitimų darbinėje 

situacijoje ir juos įvykdyti, jei 

tam turi pakankamai daug 

laiko. 

 

Geba   per atitinkamą laiką 

prisitaikyti prie nežymiai 

pasikeitusios darbinės 

situacijos, geba atlikti naujas, 

tačiau panašias į buvusias 

užduotis, bet tik tuo atveju, jei 

apie pasikeitimus pranešama 

iš anksto. 

Geba dažniausiai 

savarankiškai prisitaikyti 

prie kintančių užduočių ir 

pokyčių per atitinkamą 

laiko tarpą, gali nutrauktas 

užduotis vėl pradėti vykdyti 

pilnu pajėgumu po trumpos 

pertraukėlės, kurios reikia 

tam, kad galėtų iš naujo 

susikaupti.  

Geba greitai prisitaikyti prie 

naujų ir netikėtų pokyčių 

darbinėje situacijoje ir ir imtis 

naujų užduočių, o  

nutrauktas užduotis gali 

tęsti iškart ir pilna apimtimi. 

 

Abstraktus mąstymas Negali iš anksto numatyti 

atliekamų darbų rezultato 

ir/arba negali įsivaizduoti darbo 

objektų abstrakčių savybių.    

Geba siekti tik tiksliai 

apibrėžto rezultato arba 

gaminio ir/arba jam reikia 

tiksliai  ir akivaizdžiai 

nustatyti darbo eigą.    

Paprastai sugeba  teisingai 

numatyti atliekamų veiksmų 

pasekmes, numatyti 

rezultatus 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.  

Kognityvi

nės 

savybės  

Girdimasis suvokimas 

 

Geba suvokti tik trumpus, 

nesudėtingus ir labai aiškius 

žodinius (garsinius)  

nurodymus ir juos pritaikyti 

atliekant labai nesudėtingus 

darbus. 

Geba atpažinti ir suprasti keletą 

aiškių ir paprastų, iš anksto 

nurodytų, su darbine veikla 

susijusių garsinių signalų, kai 

tie patys signalai darbinėje 

veikloje kartojasi.  

 

Geba per trumpą laiką 

suprasti  ir pritaikyti darbe 

nesudėtingus žodinius 

(garsinius) nurodymus, 

esant sudėtingesnėms 

instrukcijoms  reikia pagalbos. 

Geba atpažinti, suprasti ribotą 

kiekį skirtingų garsinių 

signalų, kurie yra gerai 

girdimi bei juos nesudėtinga 

atskirti vieną nuo kito. 

Geba pakankamai greitai 

suprasti žodinius (garsinius) 

nurodymus bei instrukcijas,  

susieti išgirstą informaciją 

su veikla.. 

Geba tuo pat metu atpažinti 

iš skirtingų vietų 

sklindančius garsinius 

signalus, suprasti iš 

skirtingų informacijos 

šaltinių sklindančius 

skirtingų rūšių garsinius 

signalus bei iš visų garsinių 

signalų atskirti darbinei 

veiklai svarbius signalus. 

Geba greitai ir teisingai 

suprasti sudėtingas žodines 

(garsines) instrukcijas ir 

tinkamai, teisingai jas 

pritaiko. 

Geba skirti, atpažinti ir 

suprasti vienu metu 

sklindančius panašius 

garsinius signalus arba gerai 

skirti darbui reikšmingus 

garsinius signalus. 

Regimasis suvokimas 

 

Geba suvokti tik trumpus, 

nesudėtingus ir labai aiškius 

Geba per trumpą laiką 

suprasti  ir pritaikyti darbe 

Geba pakankamai greitai 

suprasti vaizdinius 

Geba greitai ir teisingai 

suprasti sudėtingas žodines 
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vaizdinius  nurodymus ir juos 

pritaikyti atliekant labai 

nesudėtingus darbus. 

Geba atpažinti ir suprasti keletą 

aiškių ir paprastų, iš anksto 

nurodytų, su darbine veikla 

susijusių vaizdinių signalų, kai 

tie patys signalai darbinėje 

veikloje kartojasi.  

nesudėtingus vaizdinius 

nurodymus, 

esant sudėtingesnėms 

instrukcijoms  reikia pagalbos. 

Geba atpažinti, suprasti ribotą 

kiekį skirtingų vaizdinių 

signalų, kurie yra gerai 

matomi bei juos nesudėtinga 

atskirti vieną nuo kito. 

nurodymus bei instrukcijas,  

susieti pamatytą 

informaciją su veikla.. 

Geba tuo pat metu atpažinti 

iš skirtingų vietų 

sklindančius vaizdinius 

signalus, suprasti iš 

skirtingų informacijos 

šaltinių sklindančius 

skirtingų rūšių vaizdinius 

signalus bei iš visų 

vaizdinių signalų atskirti 

darbinei veiklai svarbius 

signalus . 

(garsines) instrukcijas ir 

tinkamai, teisingai jas 

pritaiko. 

Geba skirti, atpažinti ir 

suprasti vienu metu 

sklindančius panašius 

garsinius signalus arba gerai 

skirti darbui reikšmingus 

garsinius signalus. 

Uodžiamasis suvokimas 

 

Geba suvokti tik trumpus, 

nesudėtingus ir labai aiškius 

žodinius (garsinius)  

nurodymus ir juos pritaikyti 

atliekant labai nesudėtingus 

darbus. 

Geba atpažinti ir suprasti keletą 

aiškių ir paprastų, iš anksto 

nurodytų, su darbine veikla 

susijusių garsinių signalų, kai 

tie patys signalai darbinėje 

veikloje kartojasi.  

 

Geba per trumpą laiką 

suprasti  ir pritaikyti darbe 

nesudėtingus žodinius 

(garsinius) nurodymus, 

esant sudėtingesnėms 

instrukcijoms  reikia pagalbos. 

Geba atpažinti, suprasti ribotą 

kiekį skirtingų garsinių 

signalų, kurie yra gerai 

girdimi bei juos nesudėtinga 

atskirti vieną nuo kito. 

Geba pakankamai greitai 

suprasti žodinius (garsinius) 

nurodymus bei instrukcijas,  

susieti išgirstą informaciją 

su veikla.. 

Geba tuo pat metu atpažinti 

iš skirtingų vietų 

sklindančius garsinius 

signalus, suprasti iš 

skirtingų informacijos 

šaltinių sklindančius 

skirtingų rūšių garsinius 

signalus bei iš visų garsinių 

signalų atskirti darbinei 

veiklai svarbius signalus . 

Geba greitai ir teisingai 

suprasti sudėtingas žodines 

(garsines) instrukcijas ir 

tinkamai, teisingai jas 

pritaiko. 

Geba skirti, atpažinti ir 

suprasti vienu metu 

sklindančius panašius 

garsinius signalus arba gerai 

skirti darbui reikšmingus 

garsinius signalus. 
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Girdimasis dėmesys Geba trumpam susikaupti  tik 

ties labai paprasta žodine 

(garsine) darbui reikalinga 

informacija, ją sekti iki galo 

reikalinga pagalba iš šalies. 

Lengvai išblaškomas. 

 

 

 

Geba ribotą laiką susikaupti 

ties nesudėtinga žodine 

darbine informacija. Atliekant 

įprastą darbinę veiklą gali 

sekti tik dozuotą žodinę 

informaciją, pateikiamą su 

pertraukėlėmis. 

 

Geba valingai ir ilgesnį 

laiką susikaupti ties žodine 

darbine informacija, 

atliekant darbines užduotis, 

tuo pat metu gali atkreipti 

dėmesį į skirtingą garsinę 

informaciją.  

Geba ilgą laiką valingai 

susikaupti ties žodine darbine 

informacija, atliekant darbinę 

užduotį ir sekant žodinę 

informaciją nesileidžia 

išblaškomas nesvarbių 

garsinių signalų, sklindančių 

iš netiesioginės darbinės 

aplinkos. 

Socialinės 

savybės 

Įgyvendinimas Daro viską, kas yra nurodoma 

ir/arba gali būti lengvai 

išnaudojamas ir/arba esant 

nedideliems nesutarimams 

greitas savo norų realizavimas 

visiškai nepaisant kitų asmenų 

interesų ir teisių.             

Išvengia konfliktų ir/arba 

stengiasi išvengti tam tikrų 

situacijų ir/arba abejotinais 

atvejais lengvai pasiduoda 

ir/arba esant dideliems 

nesutarimams greitas savo 

norų realizavimas, paminant 

kitų interesus bei norus.      

Iškilus konfliktams gali 

realizuoti savo interesus ir 

reikalavimus, 

atsižvelgdamas į kitų 

interesus ir teises, jeigu yra 

konfliktinių situacijų 

sprendimo būdai. 

Iškilus konfliktams gali 

realizuoti savo interesus ir 

reikalavimus,    

atsižvelgdamas į kitų 

interesus ir teises net ir 

tuomet, kai konfliktinių 

situacijų išsprendimo 

taisyklės ne visuomet 

egzistuoja.     

Sugebėjimas vadovauti Negali priimti savarankiškų 

sprendimų, gali dirbti tik esant 

nuolatiniams nurodymams, 

būtina nuolatinė darbo rezultatų 

kontrolė.     

Geba priimti sprendimus, 

kurių pasekmės neturi didelės 

reikšmės ir/arba gali 

suorganizuoti nesudėtingų 

darbinių užduočių, atliekamų 

vieno – dviejų bendradarbių, 

atlikimą. 

Geba vadovauti keliems 

vienos profesijos 

bendradarbiams ir/arba gali 

suorganizuoti užduočių 

atlikimą ir  kontroliuoti jų 

įvykdymą.    

Geba vadovauti daugeliui 

skirtingos profesinės 

pakraipos bendradarbių  

ir/arba gali prisiimti 

atsakomybę už darbo 

rezultatą. 

Komunikabilumas 

(specifinė, su negalios 

pobūdžiu susijusi savybė) 

Nesugeba užmegzti kontaktų su 

kitais asmenimis ir/arba 

būdingi žymūs  nuotaikų 

svyravimai, gali elgtis net 

agresyviai.   

Yra užsisklendęs ir/arba 

priima tik siūlomus kontaktus 

ir/arba  nejaučia distancijos 

ir/arba atskirais atvejais labai 

dirglus. 

Lengvai užmezga 

kontaktus, dažniausiai 

trumpalaikius, pats yra 

atviras kontaktams, 

bendraudamas gali išlaikyti 

reikiamą atstumą, 

bendraujant yra draugiškas, 

bendravimo formos yra 

orios. 

Sugeba užmegzti 

intensyvesnius, ilgiau 

besitęsiančius ryšius su 

klientais, pirkėjais ir t.t. 

ir/arba sugeba nuraminti 

žmones, jiems patarti ir t.t 

Kritinis vertinimas Visiškai nekritiškas ir/arba 

nemato kitų klaidų ir/arba 

Paragintas sugeba kritiškai 

pasisakyti ir ta kritika yra tik 

Neraginamas išsako kritiką, 

kuri dažniausiai būna 

Geba konstruktyviai kritikuoti 

tol, kol kritikos pasekmės 
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kritikuoja be jokios priežasties. iš dalies derama ir/arba  

pastebi klaidas, tačiau negali 

jų pakankamai gerai įvardinti 

ir/arba kritikuoja tuomet, kai 

tai yra nebūtina      

teisinga, dažniausiai, tačiau 

ne visuomet pasirenka 

tinkamiausią  formą ir/arba 

kritikuoja tik tuomet, kai 

galima "prisidengti“ 

taisyklėmis, nurodymais, 

instrukcijomis  ir pan. 

turės bent mažiausią įtaką 

kritikuojamajam ir/arba nėra 

jam nurodyta direktyvomis ir 

taisyklėmis, kaip kritikuoti. 

Kritikos priėmimas 

(specifinė, su negalios 

pobūdžiu susijusi savybė) 

Kritikuojamas reaguoja labai 

neigiamai arba negalvodamas 

pritaria bet kokio pobūdžio 

kritikai ir/arba pakritikuotas 

sutrinka. Nuolatinė ktirika 

sukelia stresą ir sąlygoja 

nevaldomą elgesį ir ligos 

paūmėjimą. 

Sutinka su teisinga kritika, 

jeigu ji yra atsargiai išsakoma 

arba į kritiką reaguoja 

skausmingai. Kritika sukelia 

stresą, tačiau turi mažai įtakos 

ligos paūmėjimui. 

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 

(specifinė, su negalios 

pobūdžiu susijusi savybė) 

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. Nesugeba palaikyti 

tarpasmeninių ryšių 

komandoje, reikalingų darbui 

atlikti. 

 

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 

palaikyti tarpasmeninius 

ryšius komandoje, bendrauti 

ir bendradarbiauti atliekant 

darbines veiklas. 

Geba susitarti ar išsiderėti 

bendro pobūdžio privalomus 

vykdyti susitarimus 

komandoje, kurios narių 

interesai yra labai įvairūs, 

geba konstruktyviai 

atsižvelgti į kitų komandos 

narių silpnybes ir stiprybes 

komandoje, gali imtis 

skirtingų vaidmenų ir 

dalyvauti komandos darbe 

atsižvelgdamas į savo 

silpnybes ir stiprybes. 

Savybės, 

susijusios 

su darbo 

atlikimo 

pobūdžiu 

Ištvermingumas 

(specifinė, su negalios 

pobūdžiu susijusi savybė) 

Net ir trumpalaikėms 

užduotims atlikti reikalinga 

nuolatinė išorinė motyvacija 

ir/arba yra labai lengvai 

atitraukiamas nuo darbinės 

užduoties atlikimo kitų asmenų 

ar kitokių optinių arba 

akustinių dirgiklių. Šalutinis 

vaistų poveikis turi įtakos 

ištvermei. 

Geba atlikti ir neįdomias 

darbines užduotis, tačiau tik 

tais atvejais, jeigu jos 

atliekamos  trumpai.  Šalutinis 

vaistų poveikis daro štaką 

ištvermei, tačiau nepaisiant to 

geba atlikti trumpas darbines 

užduotis, po kurių turi 

galimybę daryti pertrauką. 

Geba atlikti ir tas darbines 

užduotis, kurioms atlikti 

reikia ir žymiai ilgesnio 

laiko tarpo ir/arba reikia 

karts nuo karto pakeisti 

darbo užduotį. Šalutiniai 

vaistų poveikiai ištvermei 

pastebimi retai ir retai 

paveikia darbinių užduočių 

atlikimą. 

Geba ilgą laiką atlikinėti 

atskiras, mažai 

motyvuojančias darbines 

užduotis.  Nepastebima 

šalutinių vaistų poveikio.        

Nesėkmių toleravimas 

(specifinė, su negalios 

pobūdžiu susijusi savybė) 

Susidūręs su nesėkmėmis 

netenka vilties, nors reikia tik 

labai nedaug pastangų, kad 

Geba po nesėkmės vėl iš naujo 

pradėti veiklą, jeigu tai 

nereikalauja didelių pastangų 

Geba atlikti darbus, kuriems 

nepasisekus, reikia įdėti dar 

daugiau pastangų ir/arba 

Geba atlikti darbus, kuriems 

nepasisekus, reikia žymiai 

daugiau pastangų ir/arba 
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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. Sunkiai 

toleruoja nesekmes, žema 

streso įveika, kuri sąlygoja 

ligos paūmėjimą arba 

neprognozuojamą elgesį.   

ir/arba sugeba po nesėkmės 

dar kelis kartus pabandyti 

atlikti tą darbą, tam, kad 

galėtų jį sėkmingai užbaigti. 

Sunkiai toleruoja nesekmes, 

tačiau žino streso įveiko 

būdus, tad stresas mažai 

įtakoja ligos paūmėjimą ir 

nesąlygoja neprognozuojamą 

elgesį.   

bando daug kartų, tol kol 

sėkmingai jį atlieka. Patiria 

stresą, tačiau geba jį valdyti. 

įsipareigoja tą darbą atlikti, 

net, jeigu ta darbinė užduotis 

jau anksčiau nesėkmingai 

buvo atliekama. Geri streso 

įveikos įgūdžiai, stresas 

nesąlygoja ligos paūmėjimų.    

Savikontrolė (specifinė, 

su negalios pobūdžiu 

susijusi savybė) 

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. 

Žemi ligos (simptomų) 

valdymo gebėjimai. 

Geba paragintas kritiškai 

stebėti ir tuomet jo vertinimas 

yra tendencingai korektiškas 

ir/arba gali kartais priimti 

sprendimus tik tais atvejais, 

kai galimi neteisingi 

sprendimai. Pakankami ligos 

(simptomų) valdymo 

gebėjimai. 

Retkarčiais savo iniciatyva 

peržiūri savo darbą ir/arba 

gali atpažinti ir pakoreguoti 

klaidas. Geri ligos valdymo 

gebėjimai. 

Savarankiškai peržiūri savo 

veiklą ir/arba gali dažnai 

priimti sprendimus dėl 

veiklos pobūdžio, netgi jei jo 

klaidingas elgesys atneštų  

nemažai žalos. Puikūs ligos 

valdymo gebėjimai, ligos 

simptomai visiškai netrukdo 

darbonei veiklai. 

Tvarkingumas (specifinė, 

su negalios pobūdžiu 

susijusi savybė) 

Nesugeba laikyti darbui 

reikalingų medžiagų ir 

priemonių funkcionalioje 

būklėje ir/arba betvarkė darbo 

vietoje trukdo tinkamai atlikti 

darbą. 

Geba laikyti darbui reikalingas 

medžiagas ir darbo priemones 

funkcionalioje būklėje tik 

tuomet, kai jam yra tai 

nurodoma ir/arba būdingas 

priverstinis tvarkingumas. 

Darbo priemones ir darbui 

skirtą medžiagą savo 

inciatyva laiko paruoštą 

darbui ir    funkcionalioje 

būklėje. 

Darbo priemones ir darbui 

skirtą medžiagą laiko taip, 

kad ją bet kuriuo momentu 

galima būtų panaudoti darbui 

ir tokia tvarka, kuri leidžia bet 

kuriuo momentu kolegai 

perimti jo darbo vietą  ir/arba 

gali savo iniciatyva 

pasirūpinti  darbo priemonių 

ir darbo medžiagų techniniu 

aptarnavimu ir priežiūra.   

Punktualumas Dažnai nesugeba net apytikriai 

laikytis sutartų terminų. 

Kartais laikosi sutartų terminų.       Visuomet laikosi sutartų 

terminų.     

 

Savarankiškumas Negali be nuolatinių nurodymų 

ir instrukcijų atlikti darbo 

ir/arba negali atlikti net 

elementariausios darbinės 

užduoties be pagalbos ir/arba 

nesugeba priimti paprasčiausių 

sprendimų. 

Geba atlikti viena su kita 

susiijusias, paprastas darbo 

užduotis tik pateikus išsamius 

nurodymus ir/arba gali priimti 

paprastus sprendimus.   

Geba jam skirtos darbinės 

užduoties ribose inicijuoti 

savo atsakomybe tarpines 

užduotis ir jas atlikti ir/arba 

gali priimti sprendimus. 

Geba suvokti, kurios tarpinės 

visos darbo užduoties dalys 

yra būtinos ir  savo 

kvalifikacijos ribose imasi jas 

atlikti. 
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Kruopštumas Geba laikytis vos kelių, labai 

paprastų ir tikslių darbo 

atlikimo instrukcijų, atlikto 

darbo rezultatas tik apytikriai 

atitinka duotą pavyzdį. 

Geba laikytis nesudėtingų ir 

tikslių darbo atlikimo 

instrukcijų, galutinis atlikto 

darbo rezultatas atitinka duotą 

pavyzdį. 

Geba laikytis tik bendrais 

bruožais suformuluotų 

instrukcijų, darbo rezultatas 

atitinka tikslą. 

 

Geba atlikti darbus, 

reikalaujančius labai 

sąžiningo atlikimo, net ir 

tada, kai tikslių darbo eigos 

instrukcijų nėra. 

Atsakingumas Geba dirbti tik su 

nepavojingomis darbo 

priemonėmis ir darbo 

medžiagomis ir/arba jam turi 

būti suteikta saugesnė darbinė 

aplinka ir/arba 

bendradarbiaujant su kitais nėra 

patikimas.     

Geba laikytis tik nedaugelio 

susitarimų su kitais laiko ir 

darbo turinio klausimais 

ir/arba gali laikytis tik bendrų 

darbo saugos instrukcijų.   

Yra patikimas dalykinių bei 

laiko susitarimų su kitais 

prasme ir/arba gali laikytis 

specialių darbo saugos 

taisyklių ir/arba sąžiningai 

elgiasi su darbo 

priemonėmis.   

Visuomet yra patikimas 

susitarimų su kitais dalykine 

bei terminų prasme ir/arba 

gali sąžiningai elgtis su 

vertingomis arba 

pavojingomis darbo 

priemonėmis ir medžiagomis 

ir/arba gali perimti ir rimtas 

užduotis. 

Psichomo

torinės 

savybės 

Paskata Labai apatiškas ir/arba be 

išorinių stimulų nesugeba ką 

nors padaryti  ir/arba neramus 

ir permainingas ir/arba 

nesugeba nieko padaryti gerai, 

taip, kad nesusilauktų kritikos. 

Darbą atlieka 

„mechaniniškai“, ir/arba turi 

būti dažnai aktyvinamas 

ir/arba agituojamas bei 

raginamas.   

Tikslingas, sistemingas 

veiklos pradėjimas ir/arba 

išorinė stimuliacija yra tik 

sąlyginai reikalinga.    

Tik labai retai reikalinga 

išorinė stimuliacija ir/arba 

dirba siekiant tikslo, 

sistemingai ir/arba rodo 

asmeninę iniciatyvą.   

Smulkioji motorika Negali atlikti jokių koordinuotų 

rankų bei pirštų judesių. 

Gali dirbti tik su vidutinio 

dydžio ir nesudėtingomis     

medžiagomis ir/arba gali 

atlikti darbus, reikalaujančius 

centimetrų tikslumo. 

Gali valingai ir 

kontroliuojamai atlikti 

rankų bei pirštų judesius 

esant  vidutiniam  darbo 

tempui ir/arba dirbti 

milimetrų tikslumu.   

Gali dirbti su trapiomis, 

dūžtančiomis  arba labai 

smulkiomis medžiagomis 

milimetrų tikslumu. 

Reakcijos greitis Gali reaguoti tik į 

paprasčiausius, gerai žinomus 

signalus 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.    

Komunik

avimo 

gebėjimai

/žinių 

taikymas 

Skaitymas Pažįsta atskiras raides ir 

žodžius, geba gerai suprasti 

žodžius, kuriuos prieš tai 

mokėsi skaityti. 

 

Geba atpažinti bet kokius 

žodžius ir supranta jų reikšmę, 

geba suvokti trumpus, 

nesudėtingus sakinius ir 

tekstus. 

Geba perskaityti bet kokius 

tekstus taip, kad jų turinys 

yra pakankamai gerai 

suprantamas. 

Geba iš karto suprasti 

sudėtingus tekstus su daugybe 

tarptautinių žodžių arba retai 

naudojamų sąvokų ir ilgų, 

susidedančių iš kelių 

sudėtingų sakinių. 

Skaičiavimas Skiria skaičius nuo kitų Skiria visus skaičius ir Yra įvaldęs pagrindinius Geba teisingai ir greitai 
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simbolių, gali skaičiuoti iki 

dešimties, gali atlikti 

nesudėtingus sudėties veiksmus 

iki dešimties. 

skaičiuoja beveik be klaidų, 

gali sudėti ir atimti, geba 

patikimai atlikti dalybos ir 

daugybos veiksmus iki 

dešimties, iki           šimto  

užtrunka ilgiau. 

skaičiavimo veiksmus ir 

sugeba teisingai per 

atitinkamą laiką išspręsti 

tekstinius uždavinius bei 

rečiau pasitaikančias 

matematines užduotis. 

išspręsti sudėtingas sąlygas ir 

sudėtingesnius tekstinius 

uždavinius, kurių sprendimui 

reikia atlikti daugiau 

skaičiavimo veiksmų, 

randa naujus sprendimo 

būdus nežinomiems 

uždaviniams išspręsti. 

Rašymas Skiria raides nuo kitų simbolių, 

geba rašyti raides ir žodžius, 

kurių rašybą yra gerai įvaldęs, 

geba 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. 

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. 

 
 

Darbinės 

veiklos 

trukdžiai 

 

Gebėjimai/savybės 4.  

(ryškūs požymiai) 

3. 

 

 

2. 

 

1. 

 

0. 

(požymių nėra) 

Mąstymo sutrikimai 

(kliedesiai) 

Būdingas mąstymo 

blokavimas, 

nenuoseklumas, 

smulkmeniškumas, 

kliedesiai, įkyrios mintys ir 

būsenos. Labai stipriai 

pasireiškia. 

Vidutiniškai pasireiškia Epizodiškai 

pasireiškia 

Pasireiškia nežymiai Nepasireiškia. 

Suvokimo sutrikimai Būdingos regimojo, 

girdimojo, uodžiamojo, 

skonio, lytimojo, erdvės 

regimojo suvokimo 

funkcijų sutrikimai, 

iliuzijos ir kliedesiai. Labai 

stipriai pasireiškia. 

Vidutiniškai pasireiškia Epizodiškai 

pasireiškia 

Pasireiškia nežymiai Nepasireiškia. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

41 

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

Emocijų ir nuotaikų 

sutrikimai 

Būdingi afekto arba 

nuotaikos pakitimai, 

apibūdinami kaip depresija 

(su susijusiu nerimu arba 

be jo) arba nuotaikos 

pakilimas. Nuotaikos 

sutrikimą paprastai lydi 

visų aktyvumo lygių 

pakitimai. Labai stipriai 

pasireiškia. 

Vidutiniškai pasireiškia Epizodiškai 

pasireiškia 

Pasireiškia nežymiai Nepasireiškia. 

Nerimo sutrikimai Būdingas susirūpinimas, 

nerimas, intensyvios 

baimės, kurios stipriai 

veikia asmens 

funkcionavimą. Labai 

stipriai pasireiškia. 

Vidutiniškai pasireiškia Epizodiškai 

pasireiškia 

Pasireiškia nežymiai Nepasireiškia. 

Nuostatos  Diskriminuojančios ir 

stigmatizuojančios 

nuostatos nuolat neigiamai 

veikia asmens elgesį ir 

socialinį gyvenimą, tiek 

tarpasmeniniuose 

santykiuose, tiek ryšiuose 

bendruomenėje,  

Vidutiniškai pasireiškia Epizodiškai 

pasireiškia 

Pasireiškia nežymiai Nepasireiškia. 

 

Savižudybės  rizika Savižudybės rizika didelė. 

Asmuo turi minčių, planų 

ir yra paruošes visas 

būtinas priemones 

savižudybei. Kelis kartus 

yra bandęs nusižudyti. 

Labai stipriai pasireiškia. 

Savižudybės rizika 

didelė. Asmuo turi 

minčių ir jų 

įgyvendinimo planų, 

tačiau niekada nėra 

bandęs ir nėra tam 

pasiruošęs. Stipriai 

pasireiškia. 

Savižudybės 

rizika vidutinė. 

Asmuo turi 

pastovių minčių 

apie savižudybę, 

tačiau niekada 

nėra bandęs ir 

nėra tam 

pasiruošęs. 

Pasireiškia 

epizodiškai. 

Savižudybės rizika 

labai maža. Asmuo 

retkarčiais turi 

savižudybės minčių, 

bet niekada nėra 

įsivaizdavęs konkrečių 

veiksmų.  Pasireiškia 

nežymiai. 

Nepasireiškia. 

Dėmesys, valia Būdingas dėmesio 

išblaškomumas, sunkiai 

susikaupia ties išoriniais 

stimulais ar vidine 

patirtimi. Labai stipriai 

pasireiškia. 

Vidutiniškai pasireiškia Epizodiškai 

pasireiškia 

Pasireiškia nežymiai Nepasireiškia. 
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Gauti duomenys analizuojami remiantis individualumo ir kokybinės prieigos principais, kai 

4– 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.  
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5.2. Kūno funkcijų vertinimas/ funkcinio pajėgumo/ fizinių savybių vertinimas 

 

Asmens funkcinis pajėgumo vertinimas yra ne mažiau svarbus nei psichosocialinių 

profesinių gebėjimų vertinimas, 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. Tai, pirmiausia, rašytinė informacija – išrašai iš asmens 

medicinos dokumentų, socialinė anamnezė, pokalbio su klientu metu surinkta informacija apie 

klientą, stebėjimas, kaip asmuo, turintis psichikos negalią, orientuojasi naujoje aplinkoje. Asmenų, 

turinčių psichikos negalią, atvykusių į profesinės reabilitacijos programą, funkcinio pajėgumo 

vertinimas prasideda nuo klinikinės apžiūros. Tai atlieka fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojas bei pagal galimybes – gydytojas – psichiatras, tačiau jam nesant, gydytojas reabilitologas 

vadovaujasi išrašu iš medicinos dokumentų, TLK bei TFK kodais.  

Asmenų, tuinčių psichikos negalią, funkcinis pajėgumas (fiziniai profesiniai gebėjimai, 

reikalingi darbui) VRC yra vertinamas, taikant standartizuotą funkcinio pajėgumo vertinimo 

metodiką (FPV), kuri yra sudaryta iš 29 standartizuotų vertinimo testų, funkcinio pajėgumo 

vertinimo ir lavinimo įrangą, praktinio gebėjimų įvertinimo metu, interviu, pokalbio metu, pildant 

klausimynus. 

Atlikus funkcinio pajėgumo vertinimą priklausomai nuo jo rezultatų yra parengiamos 

išvados apie: 

 asmens profesinių gebėjimų atkūrimo reabilitacinio, darbo imitavimo bei profesinio 

mokymo priemonėmis; 

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

 apie darbo vietos pritaikymo būtinybę. 

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

galvos, lipimas kopėčiomis ir kiti. Vienam asmeniui gali būti taikomi visi testai arba parenkami 

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

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

vertinimo ir komandinio aptarimo išvadas bei kitus aspektus. 

Visos užduotys yra atliekamos kineziterapijos salėje, ergoterapijos kabinete bei kitose 

patalpose. FPV atlieka kineziterapeutai, ergoterapeutai, neįgaliųjų reabilitologas. Specialistai 

bendradarbiauja su FMR gydytoju, gydytoju psichiatru. FPV metu yra naudojama ši įranga bei 

priemonės: 

 tvirtas svėrimo krepšys su rankenomis, 

 paaukštintų lubų sistema, 
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 jėgos dinamometras ir pritaikytas takelis, 

 rankų koordinacijos vertinimo komplektas 

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

keletą sekundžių, 

 universali dėžė svoriams nešti, 

 svorių rogės stūmimo – traukimo funkcijai vertinti, 

 įvairaus sunkumo svoriai, 

 gamybinės kopėčios plačia atrama, 

 medinis balkis pusiausvyrai įvertinti, 

 chronometras, 

 kraujospūdžio matavimo aparatas ir statoskopas, 

 širdies ritmo monitorius, 

 rankų griebimo funkcijos matavimo įrenginys – dinamometras, 

 stalelis, 

 kėdė. 

FPV gali atlikti tik atitinkamą kvalifikaciją turintis specialistas. Standartizuotas funkcinio 

pajėgumo vertinimo metodikas/metodus/testus/priemones gali atlikti tų metodų taikymo licenciją 

turintis specialistas (arba atitinkamą licenciją, suteiktą įstaigai, organizacijai, kurioje specialistas 

dirba).  

FPV atliekamas dvi dienas vidutiniškai po 3 val. (bendra trukmė apie 6 val.). Jo metu 

pildomos specialios anketos, atlikus testus, jų rezultatai bei specialistų išvados yra 

dokumentuojamos gebėjimų profilyje. Vertinimo rezultatai, dokumentuoti gebėjimų profilyje yra 

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

rezultatus komandinio aptarimo metu yra parengiamos išvados ir rekomendacijos dėl tolimesnių 

profesinės reabilitacijos ir/ar integracijos veiksmų. 

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

supažindininamas su testo eiga, turiniu bei priemonėmis, kuriais jis bus testuojamas, vyksta 

gydytojo apžiūra, tikrinama bendra sveikatos būklė, pildoma Stuburo funkcijų vertinimo / PACT 

anketa (16 priedas) – savo paties gebėjimų įvertinimas, esant reikalui – Skausmo anketa (17 

priedas). – įdėtos į priemonių sąrašą. 

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

su kasdienio gyvenimo bei darbo atlikimo funkcijomis. Jei po vertinimo pastebimi padidėję 

simptomų ar funkcijų pakitimai, vertintojas turi juos fiksuoti, o pakitimų sąveika turi būti pažymėta 

pastabose. 
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Asmens gebėjimai yra vertinami 4 balų vertinimo skale, kai: 

0 pakopa (gebėjimo nėra) 

1 pakopa (labai ribotas gebėjimas),  

2 pakopa (ribotas gebėjimas),  

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

4 pakopa (didesnis už vidutinį gebėjimas) 

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

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

populiacijos daliai. 3 lentelėje pateikiami funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) 

vertinimo rezultatų priskyrimo atskiroms vertinimo skalėms pavyzdžiai. 
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3 lentelėje pateikiami funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) vertinimo kriterijų pavyzdžiai 
 Gebėjimai/ 

savybės 

0 

(Gebėjimo nėra) 
1. 

(labai ribotas gebėjimas) 
2. 

(ribotas gebėjimas) 
3. 

(vidutinis gebėjimas) 
4. 

(didesnis už vidutinį 

gebėjimas) 

Kūno padėtis Sėdėjimas Neatlieka judesio. Negali atlikti darbo 

sėdimoje padėtyje ilgiau 

nei 10 min. 

Negali atlikti darbo 

sėdimoje padėtyje 

ilgiau nei 20 min. 

Reikalingos 

papildomos priemonės.  

Darbą sėdimoje padėtyje 

be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų gali atlikti 

30 min. Galimos 

sėdimos padėties 

keitimo variacijos. 

Be apribojimų ir 

pagalbinių priemonių 

atlieka darbą sėdimoje 

padėtyje 30 min. ir 

ilgiau. Nėra padėties 

pakeitimo poreikių. 

Stovėjimas Neatlieka judesio. Negali atlikti darbo 

stovimoje padėtyje ilgiau 

nei 10 min. 

Negali atlikti darbo 

stovimoje padėtyje 

ilgiau nei 20 min. 

Reikalingos 

papildomos priemonės 

darbui stovimoje 

padėtyje atlikti. 

Darbą stovimoje 

padėtyje be pagalbinių 

priemonių ir apribojimų 

gali atlikti 30 min. 

Galimos stovimos 

padėties keitimo 

variacijos. 

Be apribojimų ir 

pagalbinių priemonių 

atlieka darbą stovint 

30 min. ir ilgiau. Nėra 

padėties pakeitimo 

poreikių. 

 

Klūpėjimas/tu

pėjimas 

Neatlieka judesio. Negali atlikti darbo 

klūpint ilgiau nei 2min.,  

tupint ilgiau nei 20s. Be 

pagalbos negali įgauti 

užduočiai reikalingos 

kūno padėties, 

reikalingos papildomos 

priemonės išlaikant 

padėtį. 

 

Negali atlikti darbo 

klūpint ilgiau nei 

4min.,  tupint 40s. 

Reikalingos pagalbinės 

atramos priemonės 

įgaunant užduočiai 

reikalingą kūno padėtį 

ar ją išlaikant.  

 

Gali atlikti darbą klūpint 

5 min. ar tupint 60s be 

pagalbinių priemonių ir 

apribojimų. Galimos  

padėties keitimo 

variacijos, įgaunant 

užduočiai reikalingą 

kūno padėtį, galimas 

nežymus prisilaikymas 

atramos, bet įgavus 

padėtį atrama 

nebereikalinga. 

 

Be apribojimų ir 

pagalbinių priemonių 

atlieka darbą klūpint 5 

min., tupint 60 s. ir 

ilgiau. Gali be 

apribojimų keisti kūno 

padėtį iš stovimos 

atsitūpti/atsiklaupti. 

Kūno  padėtį išlaiko 

nesinaudodamas 

pagalbinėmis atramos 

priemonėmis. 

Neišsako ir nestebimi 

padėties pakeitimo 

poreikiai. 

Gulėjimas Neatlieka judesio. Užduoties atlikimas 

apsunkintas 

dėl subjektyvių 

priežasčių: ryškaus 

skausmo, kontrain-

dikacijų gulėti tam 

tikroje padėtyje. 

Įgaunant padėtį ir 

Gali atlikti užduotį, 

darbą gulimoje 

padėtyje gali atlikti 

mažiau nei 10 min. 

Reikalingos 

papildomos priemonės 

keičiant padėtis. 

 

Be pagalbinių priemonių 

ir apribojimų gali atlikti 

darbą gulimoje padėtyje 

daugiau nei 10 min. 

kelis kartus per dieną. 

Galimos gulimos 

padėties keitimo 

variacijos. Užduotis 

Be pagalbinių 

priemonių ir 

apribojimų gali atlikti 

darbą gulimoje 

padėtyje 10 - 20 min. 

kelis kartus per dieną. 

Galimos gulimos 

statinės padėtys ir 
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keičiant padėtis 

reikalinga pagalba. 

 

atliekama ant lygaus, 

stabilaus ir minkšto 

pagrindo. 

 

padėties keitimo 

variacijos. Gali atlikti 

darbą gulint ant bet 

kokio pagrindo 

(slidaus, nestabilaus, 

kieto, nelygaus). 

Darbas 

palinkus/pasil

enkus 

Neatlieka judesio. Negali atlikti darbo 

sėdint/stovint pasilenkus 

mažiau nei 30 laipsnių 

kampu ilgiau nei 2min. 

Be pagalbos neįgauna 

užduočiai reikalingos 

kūno padėties, 

reikalingos papildomos 

priemonės išlaikant 

padėtį (remiasi 

rankomis), dažnai keičia 

kūno padėtį.  

 

Negali atlikti darbo 

sėdint/stovint 

pasilenkus mažiau nei 

30 laipsnių kampu 

ilgiau nei 4min. Dažnai 

keičia kūno padėtį, 

stebimas kojų ar 

nugaros nuovargis. 

Stovint padėtį išlaikyti 

lengviau nei sėdint. 

Darbą atlieka 

stovint/sėdint pasilenkus 

mažiau nei 30 laipsnių 

kampu 5 min. be jokių 

pagalbinių priemonių ir 

apribojimų.  Galimos  

padėties keitimo 

variacijos, gali tiesinti 

nugarą nekeičiant 

padėties. Galimas 

darbas arti kūno su 

lengvu ir vidutiniu 

svoriu bei be svorio 

toliau nuo kūno.  

 

Darbą atlieka 

stovint/sėdint 

pasilenkus mažiau  nei 

30 laipsnių kampu be 

apribojimų ir 

pagalbinių priemonių 

5 min. ir ilgiau. Gali 

išlaikyti padėtį 

nesinaudodamas 

pagalbinėmis atramos 

priemonėmis. 

Neišsako ir nestebimi 

padėties pakeitimo 

poreikiai. Gali atlikti 

darbą pasilenkus arti 

kūno su sunkiu svoriu 

bei toliau nuo kūno su 

lengvu ir vidutiniu 

svoriu. 

Priverstinė 

rankų padėtis 

Neatlieka judesio. Negali atlikti dinaminio 

ir statinio darbo 

pakeltomis rankomis 

akių lygyje ilgiau nei 2 

min. Reikia dažnai keisti 

kūno padėtis. 

 

Negali atlikti dinaminio 

darbo pakeltomis 

rankomis akių lygyje 

ilgiau nei 4min. Gali 

išlaikyti rankas 

statinėje padėtyje. 

Dažnai keičia kūno 

padėtis, stebimas rankų 

ar nugaros nuovargis.  

 

Gali atlikti dinaminį ir 

statinį darbą pakeltomis 

rankomis 5 min. 

Nereikia pagalbinių 

priemonių ir nėra 

apribojimų. Naudojamos 

stambios ir smulkios 

detalės. Galimos  

padėties keitimo 

variacijos, gali keisti 

rankų sąnarių kampus. 

Gali darbti arti kūno su 

lengvu ir vidutiniu 

svoriu bei be svorio 

toliau nuo kūno.  

 

Statinį ir dinaminį 

darbą pakeltomis 

rankomis atlieka akių  

lygyje ir aukščiau be 

apribojimų ir be 

pagalbinių priemonių 

5 min. ir ilgiau. 

Galimos liemens ir 

kaklo priverstinės 

padėtys. Neišsako ir 

nestebimi padėties 

pakeitimo poreikiai. 

Gali atlikti darbą 

pakeltomis rankomis 

akių lygyje ir aukščiau 

arti kūno su sunkiu 
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svoriu bei toliau nuo 

kūno su lengvu ir 

vidutiniu svoriu. 

Judamumas/

kūno padėties 

keitimas 

Ėjimas/lipi-

mas 

Neatlieka judesio. Gali nueiti iki 100-150 

m. be poilsio. 

Užlipa/nulipa mažiau nei 

50 laiptų. Eidamas 150-

200 m., užlipus mažiau 

nei  70 laiptų neišlaiko 

tempo, lėtėja, pradeda 

neadekvačiai kilti ŠSD. 

Laikosi abiem rankom,  

lipa pristatomu žingsniu.  

Gali nueiti iki 200-300 

m. be poilsio. 

Užlipa/nulipa mažiau  

nei 70 laiptų. Eidamas 

300-400 m., užlipus 

mažiau nei 100 laiptų 

neišlaiko tempo, lėtėja, 

pradeda neadekvačiai 

kilti ŠSD. Laikosi 

abiem rankom,  lipant 

keičia kojas.  

Eina 400 m. be poilsio. 

Užlipa/nulipa 100 

laiptų. Eidamas išlaiko 

vienodą tempą, ŠSD 

kyla adekvačiai.  Esant 

reikalui gali laikosi 

vieno turėklo, lipa 

keisdamas  kojas.  

Gali eiti 400 m., 

užlipti/nulipti 100 

laiptų ir daugiau be 

poilsio. Eidamas 

išlaiko vienodą tempą, 

ŠSD kinta adekvačiai.  

Darbas nesukelia 

nuovargio. 

Kopimas Neatlieka judesio. Užlipa/nulipa 

kopėčiomis mažiau nei 

30 pakopų.  Neišlaiko 

tempo, lėtėja, 

neadekvačiai kyla ŠSD. 

Rankų ir kojų  judesiams 

trūksta koordinqcijos, 

judėjimas nesaugus, lipa 

pristatomu žingsniu. 

Lipant neišlaiko 

pusiausvyros, išsako 

baimę. 

Užlipa/nulipa 

kopėčiomis mažiau nei 

40 pakopų. Neišlaiko 

tempo, lėtėja, 

neadekvačiai kinta 

ŠSD. Rankų ir kojų  

judesiams trūksta 

koordinacijos, 

judėjimas nesaugus, 

lipa keičiant kojas. 

Kartais lipant neišlaiko 

pusiausvyros. 

Užlipa/nulipa 

kopėčiomis 40 pakopų. 

Išlaiko vienodą tempą, 

ŠSD kyla adekvačiai. 

Gera rankų ir kojų 

judesių koordinacija,  

lipa keičiant kojas. 

Kartais gali neišlaikyti 

pusiausvyros. 

 

Gali užlipti/nulipti 

kopėčiomis 40 pakopų 

ir daugiau. Išlaiko 

vienodą tempą, ŠSD 

kyla adekvačiai.  

Rankų ir kojų judesiai 

koordinuoti, lipa 

kopėčiomis keičiant 

kojas. Gerai išlaiko 

pusiausvyrą. 

 

 Ropojimas/ 

šliaužimas 

Neatlieka judesio. Gali nuropoti iki 6m. Su 

pagalba įgauna užduočiai 

reikalingą padėtį 

(atsiklaupti/ 

atsistoti). Rankų ir kojų  

judesiai nekoordinuoti 

arba naudojasi  ne 

visomis galūnėmis.  

Gali nuropoti iki 9m. 

Įgaunant užduočiai 

reikalingą padėtį 

reikalingos pagalbinės 

atramos priemonės 

(atsiklau-

piant/atsistojant). 

Rankų ir kojų 

judesiams trūksta 

koordinacijos, 

naudojasi visomis 

galūnėmis. 

Gali nuropoti 9 m. be 

apribojimų. 

Atsiklaupiant/ 

atsistojant nereikalingos 

pagalbinės atramos 

priemonės. Rankų ir 

kojų  judesiai 

koordinuoti.  

Gali nuropoti daugiau 

nei 9 m. be 

apribojimų. 

Atsiklaupiant/atsistoja

nt nereikalinga atrama. 

Rankų ir kojų  judesiai 

koordinuoti.  

Kūno dalių 

judesiai 
Galvos/kaklo 

judesiai* 

Neatlieka judesio. Neatlieka nei vieno iš 

trijų vertinamų judesių. 

Dažnai keičiant galvos 

Atlieka visus 

vertinamus judesius, 

bet dažnai keičiant 

Atlieka visus vertinamus 

judesius be didesnių 

pastangų. Užduotys 

Atlieka norimą kiekį 

kaklo judesių be 

pastangų 
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padėtį stebimas 

nuovargis. Judesys 

nekoordinuotas. 

Susipažinęs su užduotimi 

dažnai neišlaiko 

teisingos judesio 

krypties. 

 

galvos padėtį atsiranda 

nuovargis. Stebimas 

vienos pusės kaklo 

ribotumas.  Judesys 

koordinuotas. 

Susipažinęs su 

užduotimi kartais gali 

neišlaikyti teisingos 

judesio krypties. 

nesukelia diskonforto. 

Abiejų kūno pusių 

judesiai koordinuoti. 

Galvos, kaklo judesiai 

laisvi, neapriboti. 

Susipažinęs su 

užduotimi  gali labai 

retai neišlaikyti 

teisingos judesio 

krypties. 

nepriklausomai nuo 

judesio greičio bei 

dažnumo. Galvos, 

kaklo judesiai laisvi, 

neapriboti. Judesiai 

koordinuoti. Galimas 

kūno padėčių keitimas. 

Susipažinęs su 

užduotimi išlaiko 

teisingą judesio kryptį. 

Liemens 

judesiai* 

Neatlieka judesio. Atlieka mažiau nei 20 

liemens posūkių 

sėdint/stovint perkeliant 

labai lengvus daiktus 

priešinga sukimuisi 

ranka. Riboti galvos, 

pečių juostos,  liemens 

judesiai. Dažnai keičia 

kūno padėtis. Judėjimas 

nekoordinuotas. 

Susipažinęs su užduotimi 

dažnai neišlaiko 

teisingos judesio 

krypties. 

Atlieka mažiau nei  30 

liemens posūkių 

sėdint/stovint 

perkeliant lengvus 

daiktus priešinga 

sukimuisi ranka. 

Stebimas vienos pusės 

galvos, pečių juostos, 

liemens ribotumas.  

Judėjimas 

nekoordinuotas. 

Susipažinęs su 

užduotimi kartais gali 

neišlaikyti teisingos 

judesio krypties. 

Atlieka 30 liemens 

posūkių sėdint/sto-vint 

perkeliant lengvus ir 

vidutinio sunkumo 

daiktus priešinga 

sukimuisi ranka. Galvos, 

kaklo, limens judesiai 

laisvi, neapriboti. 

Judėjimas koordinuotas. 

Susipažinęs su 

užduotimi gali labai 

retai neišlaikyti 

teisingos judesio 

krypties. 

Gali atlikti daugiau nei 

30 liemens posūkių 

sėdint/sto-vint 

perkeliant vidutinio 

sunkumo ir sunkius 

daiktus priešinga 

sukimuisi ranka. 

Galvos, kaklo, limens 

judesiai laisvi, 

neapriboti. Judėjimas 

koordinuotas. 

Susipažinęs su 

užduotimi  gali 

išlaikyti teisingą 

judesio kryptį. 

Rankų 

judesiai* 

Neatlieka judesio. Judesius atlieka nepilna 

amplitude pečių juostos 

sąnariuose (normos 

ribos: lenkimas 180°, 

tiesimas 60°, 

atitraukimas 180°, vidinė 

rotacija 90°, išorinė 

rotacija 90°, dilbio 

pronacija 80°, dilbio 

supinacija 90° laipsnių) 

atliekant judesius be 

svorio. Neišlaiko 

pusiausvyros atlikdamas 

judesius.  Matomas 

abiejų rankų tarpusavio 

nekoordinuotumas, kai 

Judesius atlieka pilna 

amplitude. Galimas 

vienos rankos 

ribotumas. Neatlieka 

judesių pilna amplitude 

su labai lengvu svoriu. 

Judesiai koordinuoti, 

tačiau puisiausvyrą gali 

sutrikti atliekant 

siekimą. 

 

Judesius rankomis su 

lengvu svoriu atlieka 

pilna amplitude tiek arti, 

tiek toliau nuo kūno. 

Judesiai koordinuoti. 

Gali išlaikyti 

pusiausvyrą atlikdamas 

siekimą.  

 

Judesius rankomis su 

vidutiniu ir sunkiu 

svoriu atlieka pilna 

amplitude tiek arti, 

tiek toliau nuo kūno. 

Judesiai koordinuoti. 

Išlaiko pusiausvyrą. 

Atlikdamas siekimą. 

Gali keisti kūno 

padėtis atlikdamas 

judesius rankomis.  
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atliekami judesiai. 

Plaštakos/pirš

tų judesiai 

Neatlieka judesio. Matuojant dinamometru 

(pvz. penkių pozicijų, 

Jamar dinamometras), 

rankų griebimo jėga 

ryškiai žemiau normos. 

Plaštakų/pirštų patologija 

(deformacijos) gali 

apsunkinti maksimalios 

jėgos matavimą. 

 

Matuojant 

dinamometru (pvz. 

penkių pozicijų, Jamar 

dinamometras), 

galimos kelios rankų 

griebimo matavimo 

pozicijos normos 

ribose, o kelios žemiau 

normos. Plaštakų/pirštų 

patologija 

(deformacijos) gali 

apsunkinti kai kurių 

pozicijų maksimalios 

jėgos matavimą. 

Matuojant dinamometru 

(pvz. penkių pozicijų, 

Jamar dinamometras), 

rankų griebimo jėga 

normos ribose. Judesiai 

koordinuoti. Plaštakų 

biomechanika normali. 

 

Matuojant 

dinamometru (pvz. 

penkių pozicijų, Jamar 

dinamometras), rankų 

griebimo jėga virš 

normos. Judesiai 

koordinuoti. Plaštakų 

biomechanika normali. 

 

Kojos/pėdos 

judesiai 

Neatlieka judesio. Atlieka mažiau nei 10 

pritūpimų Negali 

išlaikyti  tempo, 

neadekvačiai kyla ŠSD. 

Judesiams trūksta 

koordinacijos. 

Reikalinga atrama 

pusiausvyrai išlaikyti. 

Neapskai-čiuoja atstumo 

iki žemės. Dėl pėdų 

patologijos 

(deformacijos) gali būti 

apsunkintas judesio 

atlikimas. 

Atlieka mažiau nei 20 

pritūpimų. Negali 

išlaikyti tempo, lėtėja, 

neadekvačiai kyla ŠSD. 

Judesiams trūksta 

koordinacijos. 

Reikalinga atrama 

pusiausvyrai išlaikyti. 

Neapskaičiuoja atstumo 

iki žemės. Pėdų 

biomechanika normali. 

 

Atlieka 20 pritūpimų be 

ryškių apribojimų. Gali 

išlaikyti vienodą tempą, 

ŠSD kyla adekvačiai. 

Judesiai koordinuoti. 

Gerai išlaiko 

pusiausvyrą. Judesys 

tolygus. Pėdų 

biomechanika normali. 

 

Atlieka 20 ir daugiau 

pritūpimų be 

apribojimų. Tempas 

vienodas, ŠSD 

adekvatus. Judesiai 

koordinuoti. Išlaiko 

pusiausvyrą. Pėdų 

biomechanika normali. 

 

Kompleksinės 

fizinės 

savybės 

Kėlimas Neatlieka judesio. Atlieka judesius stovint 

ar sėdint su labai lengvu 

ir/ar lengvu svoriu 

dviem/viena ranka. 

Judesių amplitudė pečių 

juostos, alkūnės, riešų 

sąnariuose atliekant 

judesius yra nepilna. 

Judesiai galimi tik arti 

kūno. Susipažinęs su 

įranga: svorio talpa, jos 

dydžiu, svoriu, forma, 

Atlieka judesius stovint 

su lengvu ir/ar 

vidutiniu svoriu 

dviem/viena ranka. 

Judesius atlieka pilna 

amplitude. Judesiai 

galimi tiek arti, tiek 

toliau nuo kūno. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa,  jos 

dydžiu, svoriu, forma 

atlieka užduotį 

Atlieka judesius stovint 

su vidutiniu ir/ar sunkiu 

svoriu abiem rankom  

tiek arti, tiek toliau nuo 

kūno.  Judesius gali 

atlikti pilna amplitude. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa, jos dydžiu, 

svoriu, forma atlieka 

užduotį naudodamas 

standartinę įrangą. 

Judesiai tikslūs: galimi 

Atlieka judesius 

stovint su sunkiu ir/ar 

labai sunkiu svoriu 

abiem rankom.  

Judesiai galimi tiek 

arti, tiek toliau nuo 

kūno. Judesius atlieka 

pilna amplitude. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa,  jos 

dydžiu, svoriu, forma 

atlieka užduotį 
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negali atlikti užduoties 

naudodamas standartinę 

įrangą (žiūrėti FPV 

įrangą).  Negali atlikti 

judesių tiksliai: nesugeba 

padėti talpos tiksliai į 

tam skirtą vietą. 

Neišlaiko pusiausvyros 

atlikdamas judesius. 

Nekoordonuoti abiejų  

rankų tarpusavio 

judesiai. Negali atlikti 

užduoties saugiai ir 

ergonomiškai.  

naudodamas 

standartinę įrangą. 

Esant vienos rankos 

ribotumui atlieka 

užduotį viena ranka 

naudodamas pritaikytą 

įrangą. Šiek tiek 

netikslūs judesiai: 

kartais klysta 

padėdamas talpą į tam 

skirtą vietą. 

Pusiausvyra sutrikusi 

neryškiai. Abiejų rankų 

judesiai koordinuoti.  

Užduotį atlieka saugiai 

ir ergonomiškai. 

nežymūs tikslumo 

sutrikimai, atliekant 

užduotį su sunkiu svoriu 

toliau nuo kūno. Išlaiko 

pusiausvyrą.  Abiejų 

rankų  judesiai 

koordinuoti.  

Užduotį atlieka saugiai 

ir ergonomiškai. 

naudodamas 

standartinę įrangą. 

Judesiai tikslūs, 

stabiliai išlaiko 

pusiausvyrą. Abiejų 

rankų judesiai 

koordinuoti. Užduotį 

atlieka saugiai ir 

ergonomiškai. 

 

Nešimas Neatlieka judesio. Užduotį gali atlikti su 

labai lengvu ir/ar lengvu 

svoriu dviem/viena 

ranka. Galimas plaštakos 

griebimo funkcijos 

ribotumas. Judesiai 

galimi tik arti kūno. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa, jos dydžiu, 

svoriu, forma, negali 

atlikti užduoties 

naudodamas standartinę 

įrangą (žiūrėti FPV 

įrangą). Negali atlikti 

judesių tiksliai: padėti 

talpos į tam skirtą vietą, 

neišlaiko pusiausvyros 

atlikdamas judesius. 

Negali atlikti užduoties 

saugiai ir ergonomiškai. 

Užduotį atlieka su 

lengvu ir/ar vidutiniu 

svoriu dviem/viena 

ranka. Galimas 

nežymus plaštakos 

griebimo funkcijos 

ribojimas. Judesiai 

galimi tiek arti, tiek 

toliau nuo kūno. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa, jos dydžiu, 

svoriu, forma atlieka 

užduotį, naudodamas 

standartinę įrangą. 

Esant vienos rankos 

ribotumui atlieka 

užduotį viena ranka 

naudodamas pritaikytą 

įrangą. Judesiams 

trūksta tikslumo: 

kartais klysta 

padėdamas talpą į tam 

skirtą vietą, 

pusiausvyros sutrikimai 

neryškūs. Abiejų rankų 

Užduotį atlieka su 

vidutiniu ir/ar sunkiu 

svoriu dviem/viena 

ranka. Judesiai galimi 

tiek arti, tiek toliau nuo 

kūno. Susipažinęs su 

įranga: svorio talpa, jos 

dydžiu, svoriu, forma 

atlieka užduotį 

naudodamas standartinę 

įrangą. Judesiai tikslūs: 

galimi nežymūs 

tikslumo sutrikimai, 

atliekant užduotį su 

sunkiu svoriu toliau nuo 

kūno. Stabiliai išlaiko 

pusiausvyrą. Abiejų 

rankų judesiai 

koordinuoti.  

Užduotį atlieka saugiai 

ir ergonomiškai. 

Užduoti geba atlikti su 

sunkiu ir/ar labai 

sunkiu svoriu 

abiem/viena ranka. 

Judesiai galimi tiek 

arti, tiek toliau nuo 

kūno. Susipažinęs su 

įranga: svorio talpa, 

jos dydžiu, svoriu, 

forma atlieka užduotį 

naudodamas 

standartinę įrangą. 

Judesiai tikslūs. 

Stabiliai išlaiko 

pusiausvyrą. Abiejų 

rankų judesiai 

koordinuoti. Užduotį 

atlieka saugiai ir 

ergonomiškai. 
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judesiai koordinuoti. 

Užduotį atlieka saugiai 

ir ergonomiškai.  

Stūmimas/tra

ukimas 

Neatlieka judesio. Užduotį gali atlikti tik su 

labai lengvu ir/ar lengvu 

svoriu dviem/viena 

ranka. Galimas plaštakos 

griebimo funkcijos 

ribotumas. Susipažinęs 

su įranga: svorio talpa, 

jos dydžiu, svoriu, forma 

negali atlikti užduoties 

naudodamas standartinę 

įrangą (žiūrėti FPV 

įrangą). Judesiams 

trūksta tikslumo: negali 

nustumti/nutraukti talpos 

tiksliai į tam skirtą vietą. 

Neišlaiko pusiausvyros 

atlikdamas judesius. 

Negali atlikti užduoties 

saugiai ir ergonomiškai. 

 

Užduotį gali atlikti su 

lengvu ir/ar vidutiniu 

svoriu dviem rankom. 

Galimas nežymus 

plaštakos griebimo 

funkcijos sutrikimas. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa,  jos 

dydžiu, svoriu, forma 

atlieka užduotį 

naudodamas 

standartinę įrangą. 

Esant vienos rankos 

ribotumui atlieka 

užduotį viena ranka 

naudodamas pritaikytą 

įrangą. Kartais klysta 

nustumdamas/ 

nutitraukdamas talpą į 

tam skirtą vietą. 

Pusiausvyros sutrikimai 

neryškūs. Abiejų rankų 

judesiai koordinuoti.  

Užduotį atlieka saugiai 

ir ergonomiškai. 

Užduotį gali atlikti su 

vidutiniu ir/ar sunkiu 

svoriu dviem rankom. 

Susipažinęs su įranga: 

svorio talpa, jos dydžiu, 

svoriu, forma atlieka 

užduotį naudodamas 

standartinę įrangą. 

Stabiliai išlaiko 

pusiausvyrą.  Abiejų 

rankų judesiai 

koordinuoti. Užduotį 

atlieka saugiai ir 

ergonomiškai. 

Užduotį geba atlikti su 

sunkiu ir/ar labai 

sunkiu svoriu abiem 

rankom. Susipažinęs 

su įranga: svorio talpa, 

jos dydžiu, svoriu, 

forma atlieka užduotį 

naudodamas 

standartinę įrangą. 

Judesiai tikslūs. 

Stabiliai išlaiko 

pusiausvyrą. Abiejų 

rankų judesiai 

koordinuoti. Užduotį 

atlieka saugiai ir 

ergonomiškai. 

Fizinė 

ištvermė** 

Negali atlikti nei 

vienos labai lengvo 

svorio kėlimo 

užduoties iki galo, 

reikalingos dažnos 

(po kiekvieno 

kėlimo) poilsio 

pertraukos. 

Dinaminės užduotys 

(pvz. ėjimas, lipi-

mas laiptais) yra 

nesaugios. 

 

Negali atlikti labai 

lengvo ir/ar lengvo 

svorio kėlimo serijos be 

poilsio. Po kiekvienos 

kėlimo serijos reikalinga 

daugiau nei 3min. 

pertrauka. Atliekant 

dinamines užduotis (pvz. 

lipimas laiptais, 

pritūpimai) ŠSD kyla 

neadekvačiai.  

 

Negali atlikti lengvo 

ir/ar vidutinio  kėlimo 

visos kėlimo užduoties 

(iki maksimumo) be 

poilsio. Po kiekvienos 

visos kėlimo užduoties 

reikalinga daugiau nei 

3min. pertrauka. 

Atliekant dinamines 

užduotis (pvz.  lipimas 

laiptais, pritūpimai) 

ryškiai kyla ŠSD. 

Atliekant kėlimo 

užduotis su vidutinio 

ir/ar sunkaus svoriu (iki 

maksimumo) 

reikalingos leistinomis 

mažiau nei 1min. 

pertraukos.  

Atliekant dinamines 

užduotis (pvz.  lipimas 

laiptais, pritūpimai) 

ŠSD kyla adekvačiai. 

Gali atlikti sunkaus 

ir/ar labai sunkaus 

svorio kėlimo visą 

užduotį (iki 

maksimumo) su 

leistinomis mažiau 

nei1 min. 

pertraukomis. 

Atliekant dinamines 

užduotis (pvz. lipimas 

laiptais, pritūpimai) 

ŠSD kyla nežymiai. 

Testavimas nesukelia 
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ilgalaikio nuovargio. 

 

Pusiausvyra Neatlieka judesio. Matomas ryškus 

apribojimas. Susipažinęs 

su užduočiai naudojama 

įranga: balkio pločiu, 

ilgiu, forma, atlieka FPV 

testo visas tris 

pusiausvyros užduotis 

žemiau normos (FPV 

„balkio“ testą: ėjimas į 

priekį/atgal, ėjimas šonu 

į dešinę/kairę, ėjimas 

pirštai-kulnas į 

priekį/atgal. Norma 

mažiau nei  6 klaidos).  

Susipažinęs su 

užduočiai naudojama 

įranga: balkio pločiu, 

ilgiu, forma, aukščiu,  

FPV testo vieną (iš 

trijų) pusiausvyros 

užduotį atlieka žemiau 

normos (FPV „balkio“ 

testą: ėjimas į 

priekį/atgal, ėjimas 

šonu į dešinę/kairę, 

ėjimas pirštai-kulnas į 

priekį/atgal. Norma 

mažiau  nei  6 klaidos).  

Susipažinęs su 

užduočiai naudojama 

įranga: balkio pločiu, 

ilgiu, forma, aukščiu,  

visas tris FPV testo 

pusiausvyros užduotis 

atlieka normos ribose 

(FPV „balkio“ testą: 

ėjimas į priekį/atgal, 

ėjimas šonu į 

dešinę/kairę, ėjimas 

pirštai-kulnas į 

priekį/atgal. Norma 

mažiau nei  6 klaidos).  

Susipažinęs su 

užduočiai naudojama 

įranga: balkio pločiu, 

ilgiu, forma, aukščiu,  

visas tris FPV testo 

pusiausvyros užduotis 

atlieka normos ribose 

(FPV „balkio“ testą: 

ėjimas į priekį/atgal, 

ėjimas šonu į 

dešinę/kairę, ėjimas 

pirštai-kulnas į 

priekį/atgal. Norma 

mažiau nei  6 klaidos). 

Atliekant bet kurią iš 

trijų pusiausvyros 

užduočių gali išlaikyti 

statinę padėtį.  

Smulkioji 

motorika 

(Vertinant 

Funkcinio 

pajėgumo 

testu) 

Neatlieka judesio. Susipažinęs su testavimo 

įranga: FPV smulkiosios 

motorikos paketo 

(apskritimų blokas, 

veržlės ir varžtai, lenta 

su kaiščiais) pločiu, 

ilgiu, forma, smulkiomis 

detalėmis, gali atlikti 

FPV testo rankų 

koordinacijos tik užduotį 

su stambiomis detalėmis 

(apskritimų blokas). 

Visas tris užduotis atlikti 

gali bet tik su viena 

ranka. Bendra užduočių 

atlikimo suma ryškiai 

žemiau normos 

(vertinant FPV testu 

reikalavimai yra: žemiau 

normos 0 – 70 vnt; 

norma 70 – 100 vnt; 

Susipažinęs su 

testavimo įranga: FPV 

smulkiosios motorikos 

paketo (apskritimų 

blokas, veržlės ir 

varžtai, lenta su 

kaiščiais) pločiu, ilgiu, 

forma, smulkiomis 

detalėmis, gali atlikti 

FPV testo rankų 

koordinacijos dvi 

užduotis iš trijų. Visas 

užduotis atlieka, tačiau  

bendras vertinimas yra 

žemiau normos 

(vertinant FPV testu 

reikalavimai yra: 

žemiau normos 0 – 70 

vnt; norma 70 – 100 

vnt; aukščiau normos 

100 – 130 vnt;).  

Susipažinęs su 

testavimo įranga: FPV 

smulkiosios motorikos 

paketo (apskritimų 

blokas, veržlės ir 

varžtai, lenta su 

kaiščiais) pločiu, ilgiu, 

forma, smulkiomis 

detalėmis, gali atlikti 

visas tris FPV testo 

rankų koordinacijos 

užduotis normos ribose. 

(vertinant FPV testu 

reikalavimai yra: žemiau 

normos 0 – 70 vnt; 

norma 70 – 100 vnt; 

aukščiau normos 100 – 

130 vnt;). Judesiai 

koordinuoti, nesukelia 

nuovargio.   

 

Susipažinęs su 

testavimo įranga: FPV 

smulkiosios motorikos 

paketo (apskritimų 

blokas, veržlės ir 

varžtai, lenta su 

kaiščiais) pločiu, ilgiu, 

forma, smulkiomis 

detalėmis, gali atlikti 

visas tris FPV testo 

rankų koordinacijos 

užduotis virš normos. 

(vertinant FPV testu 

reikalavimai yra: 

žemiau normos 0 – 70 

vnt; norma 70 – 100 

vnt; aukščiau normos 

100 – 130 vnt;). 

Judesiai koordinuoti, 

nesukelia nuovargio. 

Užduočių atlikimas 
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aukščiau normos 100 – 

130 vnt;).  Judesiai 

sukelia nuovargį, 

nekoordinuoti. 

 

Judesiams trūksta šiek 

tiek koordinacijos. 

Užduotis gali sukelti 

nežymų rankų 

nuovargį. 

nereikalauja įtemptos 

vizualinės kontrolės.  

 

*Asmenims, turintiems psichikos negalią, svarbu atkreipti dėmesį funkcinio pajėgumo vertinimo metu, kaip atliekami galvos/kaklo judesiai, 

rankų judesiai bei liemens judesiai, nes asmuo gali būti susikaustęs dėl šalutinio vaistų poveikio ir judesius gali atlikti neteisingai ar nepilna amplitude. 

Dėl vaistų poveikio gali atsirasti galūnių tremoras – visa ši informacija fiksuojama ir užpildoma vertinimo formoje.  

** Svarbu atkreipti dėmesį į testuojamų psichikos negaliųjų fizinę ištvermę – dėl vaistų poveikio šios savybės testavimo rezultatai gali būti 

ženkliai mažesni.    

Funkcinio pajėgumo vetinimo rezultatai yra surašomi fizinių ir funkcinių savybių vertinimo formoje (24 priedas). 
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6. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo tvarka 

6.1. Profesinių gebėjimų vertinimo paslaugos teikimo algoritmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Asmens priėmimas /įvadinė atvejo 

vadybininko konsultacija 

Asmens byla 

3. Asmens pasirinktos 

profesijos/būsimo darbo keliamų 

reikalavimų įvertinimas 

 

Darbo vietos reikalavimų profilis 

Psichinės būklės vertinimo, 

Individualaus konsultavimo lapas, 

Atkryčio prevencijos planas, 

Komandos susirinkimo protokolas dėl 

įvertinimo 

4. Asmens funkcinės būklės  

įvertinimas 

7. Asmens įsidarbinimo galimybių 

įvertinimas 

8. Psichologinis vertinimas 

 

5. Asmens psichinės būklės 

įvertinimas 

 

Psichosocialinių profesinių 

savybių/gebėjimų vertinimo formos; 

Gebėjimų profilis; Komandos susirinkimo 

protokolas dėl įvertinimo; Individualaus 

konsultavimo lapas, Savęs pažinimo 

anketa arba kiti standartizuoti vertinimo 

testai 

10. Asmens psichosocialinių 

profesinių gebėjimų įvertinimas 

 

Darbo vietos reikalavimų profilis 

Reikalavimų 

profilis 

9. Profesijos/darbo vietos 

reikalavimų profilio sudarymas 

 

Gebėjimų profilis; Psichologo 

individualaus konsultavimo lapas; 

Psichologinio įvertinimo forma; Taikomų 

psichologinių testų vertinimo ir 

klausimynų formos; Komandos 

susirinkimo protokolas dėl įvertinimo 

6. Asmens socialinė apklausa  
Atvejo vadyba 

2. Pradinė atvejo vadybininko 

konsultacija 

Klientų registracijos žurnalas, 

Individualus paslaugų teikimo 

tvarkaraštis, Specialisto, teikiančio 

atvejo vadybos paslaugas, individualaus 

konsultavimo lapas, Asmens byla, 

Individualaus konsultavimo lapas 

Kliento apžiūros lapas, Individualus 

paslaugų teikimas tvarkaraštis 

Asmens byla, Individualus paslaugų 

teikimo tvarkaraštis, Specialisto, 

teikiančio atvejo vadybos paslaugas, 

individualaus konsultavimo lapas 

Socialinė anamnezė, Komandos 

susirinkimo protokolas dėl įvertinimo, 

Individualaus konsultavimo lapas 

Kliento aktyvumo ieškant darbo 

įvertinimo forma, Įdarbinimo 

tarpininko pirminio vertinimo forma, 

Individualaus konsultavimo lapas 
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Sutikimas dalyvauti funkcionio 

pajėgumo vertinimo darbinių gebėjimų 

tyrime; Fizinių ir funkcinių savybių 

vertinimo forma; Savarankiško asmens 

stuburo funkcijų vertinimo (PACT) 

forma; Skausmo įvertinimo anketa; 

Gebėjimų profilis; Komandos 

susirinkimo protokolas dėl įvertinimo 

11. Asmens funkcinio pajėgumo 

įvertinimas 

 

12. Ergoterapinis (asmens veiklos) 

įvertinimas 

 

Reikalavimų 

profilis 

16. Aptarimas su klientu ir  pirminio 

Individualios profesinės reabilitacijos 

programos sudarymas 

 

14. Reikalavimų ir gebėjimų 

palyginimas 

15. Komandinis aptarimas 

 

Praktinių profesinių gebėjimų 

vertinimo mokymo vietoje anketa, 

Specialisto, teikiančio atvejo vadybos 

paslaugas, individualaus 

konsultavimo lapas, individualaus 

konsultavimo lapas, Komandos 

susirinkimo protokolas dėl 

įvertinimo, Individualus reabilitacijos 

planas, Individuali profesinės 

reabilitacijos programa 

Individualus reabilitacijos planas, 

Individuali profesinės reabilitacijos 

programa, Individualus paslaugų 

teikimo tvarkaraštis, Specialisto, 

teikiančio atvejo vadybos paslaugas, 

individualaus konsultavimo lapas, 

Individualaus konsultavimo lapas 

Sugebėjimų ir 

reikalavimų 

profiliai 

Komandos susirinkimo 

protokolas 

 

13. Praktinis asmens 

profesinių/darbinių įgūdžių 

įvertinimas 

 

Atvejo vadyba 
RAP testas; Kasdieninės veiklos ir 

kasdieninio poreikių įvertinimas; 

Streso valdymo klausimynas; 

Interesų klausimynas 

Ergoterapinio vertinimo anketa 

Palyginimo profilis 

Reikalavimų 

profilis 

Praktinių profesinių gebėjimų 

vertinimo mokymo vietoje anketa 
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6.2. Asmenų, turinčių psichikos negalią, profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo 

tvarkos aprašas 

 

Asmens gebėjimų vertinimas vykdomas teikiant profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos 

algoritme nurodytas paslaugas, tačiau atsižvelgiant į kiekvieno asmens, kuriam ši paslauga yra 

teikiama, individualius poreikius, kai kurių sudėtinių dalių eiliškumas bei skaičius gali neatitikti 

paslaugos algoritmo. 

Atvykdamas į profesinės reabilitacijos programą asmuo siekia vieno iš šių pagrindinių 

tikslų: 

 įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo įgūdžius; arba 

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

ankstesnį darbą, todėl Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimo tvarka šiuo atveju truputį 

skiriasi. Toliau pateikiami visų sudėtinių paslaugų teikimo aprašai.  

 

1. Asmens priėmimas į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą/ įvadinė 

atvejo vadybininko konsultacija 

Tikslas – registruoti atvykusį asmenį į profesinės reabilitacijos įstaigą. 

Paslaugą teikiantys specialistai – atvejo vadybininkas. 

Trukmė: iki 1val. (nuo 0,5 iki 1val.. priklausomai nuo asmens nuvargstamumo, gebėjimo 

išlaikyti dėmesį, streso įveikos ir pan.) 

Eigos aprašymas: 

Asmenį profesinės reabilitacijos paslaugoms gauti nukreipia poreikį profesinės reabilitacijos 

paslaugoms įvertinanti įstaiga (pvz., Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT)). 

Asmeniui duodamas siuntimas vykti į teritorinę darbo biržą, o iš šios institucijos – į profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Asmuo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią 

įstaigą atvyksta su dokumentais, kurių kopiją į kliento bylą padaro atvejo vadybininkas: 

 Pasas arba asmens tapatybės kortelė; 

 SODROS pažymėjimas, išskyrus asmenis kuriems šis pažymėjimas nebuvo išduotas; 

 Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustatančios įstaigos (pvz., NDNT) išduota išvada 

dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio; 

 Išsilavinimą, profesijos įgijimą patvirtinantys dokumentai; 

 Neįgaliojo pažymėjimas ir darbingumo lygio pažyma; 

 Teritorinės darbo biržos išduotas siuntimas į profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančią įstaigą bei profesinės reabilitacijos pažymėjimas. 
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Asmens priėmimo į profesinės reabilitacijos įstaigą metu (įvadinė atvejo vadybininko 

konsultacija) sprendžiama, ar asmeniui paslaugos tinkamos, ar asmuo pristatė visus reikiamus 

dokumentus. Tik tuomet asmuo įregistruojamas Klientų registracijos žurnale bei siunčiamas į 

pradinę atvejo vadybininko konsultaciją. Paaiškėjus, kad asmeniui reikalingų paslaugų įstaiga 

pasiūlyti negali arba trūksta reikiamų dokumentų, jis grąžinamas atgal į teritorinę darbo biržą bei 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustatančią įstaigą (pvz., NDNT). Įvadinės atvejo 

vadybininko konsultacijos turinys: 

 Asmens  priėmimas ir informavimas apie registracijos tvarką Įstaigoje dėl dalyvavimo 

profesinės reabilitacijos programoje asmenims, turintiems psichikos negalią,  ir tolimesnę eigą.  

 Asmens pateiktų dokumentų priėmimas ir asmens bylos užvedimas  

 Asmens registracija Klientų registracijos žurnale. 

 Asmuo nukreipiamas pas atvejo vadybininką ir registruojamas pradinei konsultacijai 

(pildomas individualus paslaugų teikimo tvarkaraštis) 

 Asmeniui rūpimos informacijos suteikimas 

Taikomi metodai  – informavimas, pokalbis, dokumentavimas, rašytinių dokumentų 

analizė (žr. skyrių 9. Taikomi metodai ir priemonės) . 

Pildoma dokumentacija: Klientų registracijos žurnalas, Individualus paslaugų teikimo 

tvarkaraštis (1 priedas), Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, individualaus 

konsultavimo lapas (2 priedas), Asmens byla, Individualaus konsultavimo lapas (3 priedas). 

Visi pildomi dokumentai, kaip ir atsinešti iš siunčiančios organizacijos (pvz., NDNT) bei 

teritorinės darbo biržos, susegami į kliento bylą. 

 

2. Pradinė atvejo vadybininko konsultacija 

Tikslas – įvertinti asmens apsiruošimą dalyvauti profesinėje reabilitacijoje ir nukreipti 

klientą į profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugas.  

Specialistai: atvejo vadybininkas. 

Pildoma dokumentacija: Asmens byla, Individualus paslaugų teikimo tvarkaraštis (1 

priedas), Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, individualaus konsultavimo lapas (2 

priedas). 

Taikomi įvertinimo metodai  – informavimas, pokalbis, dokumentavimas (žr. skyrių 9. 

Taikomi metodai ir priemonės). 

Trukmė: iki 2val. (nuo 1 iki 2val.priklausomai nuo asmens nuvargstamumo, gebėjimo 

išlaikyti dėmesį, streso įveikos ir pan.) 

Eiga: Pradinės konsultacijos su atvejo vadybininku metu: 
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 klientas bendrai supažindinamas su įstaigoje teikiamomis profesinės reabilitacijos 

paslaugomis, jų trukme; 

 klientas supažindinamas su centro vidaus tvarkos taisyklėmis klientams; 

 su klientu pasirašoma Sutartis dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos 

programoje; 

 klientas pasirašo sutikimą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų ir informacijos teikimo; 

 apsikeičiama kontaktais; 

 klientui sudaromas Individualus paslaugų teikimo tvarkaraštis. 

 asmuo nukreipiamas į profesinių gebėjimų  įvertinimo  paslaugas.  

Pradinės konsultacijos metu atliekamas sprendimas dėl kliento siuntimo į profesinių 

gebėjimų įvertinimo paslaugas. Klientas nuosekliai supažindinamas, kokios paslaugos įvertinimo 

metu yra planuojamos, pristatomi paslaugas teikiantys specialistai, paslaugų teikimo laikas, vieta ir 

pan. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos organizuojamos ir taikomos pagal individualų 

grafiką, todėl šio susitikimo metu sudaromas individualus paslaugų teikimo grafikas, kurio viena 

kopija tenka klientui, o kita įsegama į asmens bylą.  

Atvejo vadybininkas apie sprendimą dėl kliento dalyvavimo įvertinimo  etape informuoja 

visą tarpdisciplininę specialistų komandą bendro susirinkimo metu. 

 

Profesinių gebėjimų įvertinimo koordinavimas ir stebėsena. Atvejo vadybininkas yra 

atsakingas už viso reabilitacijos proceso, taigi ir už profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų etapo, 

koordinavimą ir stebėseną. Atvejo vadybininkas dirba tiek individualiai su klientu bei jo aplinka 

(pvz., stengiasi į reabilitacijos procesą įtraukti šeimos narius), tiek bendradarbiaudamas su 

specialistais tarpdisciplininėje komandoje. Individualiai dirbant su klientu paslaugų koordinavimas 

ir stebėsena vykdoma individualių konsultacijų metu, kai kartu su klientu aptariama jo naudojimosi 

paslaugoms eiga, vykstantys pokyčiai, kylantys sunkumai, kliento lūkesčiai paslaugų atžvilgiu, vis 

grįžtama prie reabilitacijos tikslų ir kartu analizuojama, kas padeda ir kas trukdo juos pasiekti. 

Tokių konsultacijų metu klientas yra motyvuojamas taikant motyvuojamojo pokalbio metodą (žr. 

skyrių 9. Taikomi metodai ir priemonės) gauti profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugas, 

informuojamas jam rūpimais klausimais dėl profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų teikimo. 

Stebima, ar nesikeičia kliento psichinė sveikata. Pagrindinė ir svarbiausia atvejo vadybininko 

užduotis individualaus darbo su klientu metu yra užmegzti tarpusavio pasitikėjimu pagrįstą 

bendradarbiavimo santykį bei suteikti individualų asmeninį specialisto palaikymą. Atvejo 

vadybininkas yra tarsi tarpininkas tarp kliento ir kitų paslaugų teikėjų, operatyviai reaguojantis į 

kliento išsakytus norus, pageidavimus, lūkesčius, nusiskundimus. Atvejo vadybininkas padeda 
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spręsti ne tik su pasiruošimu darbui bei įsidarbinimu susiję klausimus, bet problemas, kylančias ir 

kitose gyvenimo srityse (pvz., rūpinimasis gyvenimo sąlygomis, finansų valdymas, palydėjimas į 

institucijas (dienos centrus, darbo biržą ir t.t.), artimųjų įtraukimas į procesą ir konsultavimas ir 

pan.). Taigi atvejo vadybininkas tampa pagrindiniu asmeniu, į kurį kreipiasi klientas praktiškai 

visais reabilitacijos laikotarpiu iškylančiais klausimais. Šis specialistas teikia reguliarias 30-60 min. 

trukmės individualias konsultacijas mažiausiai kartą per savaitę, surenka ir kaupia reikiamą 

informaciją apie klientą. Individualios konsultacijos registruojamos specialisto, teikiančio atvejo 

vadybos paslaugas, individualaus konsultavimo lape (13 priedas), kuris saugomas kliento 

individualioje byloje įstaigoje. 

Atvejo vadybininkams rekomenduojamos reguliarios individualios ir/ar grupinės 

supervizijos su profesionaliu supervizoriumi.  

Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos klientams teikiamos laikantis komandinio 

požiūrio. Šiame etape į tarpdisciplininės specialistų komandos veiklą įsitraukia atvejo 

vadybininkas, psichologas, psichiatras, įdarbinimo tarpininkas, profesijų mokytojai, socialinis 

darbuotojas ir kiti specialistai, dalyvaujantys profesinių gebėjimų vertinime. Atvejo vadybininkas 

koordinuoja komandos darbą, susijusį su paslaugų teikimu konkrečiam klientui, kelia aktualius 

klausimus, inicijuoja klientų atvejų aptarimus / analizes. Dirbdami komandoje, specialistai nuolat 

bendrauja, keičiasi informacija, derina paslaugas tarpusavyje, sykiu priima sprendimus, siekiant 

suteikti kuo efektyvesnę pagalbą asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų. Taip pat 

stengiamasi palaikyti ryšį su psichikos sveikatos centrais, atsakingais už pirminę asmens psichikos 

sveikatos priežiūrą. Atvejo vadybininkas pildo atitinkamus specialistų komandos susirinkimo 

protokolus: specialistų komandos susirinkimo protokolas dėl įvertinimo (7 priedas) arba specialistų 

komandos susirinkimo protokolas dėl atvejo aptarimo (25 priedas). 

Susirinkimuose, skirtuose aptarti profesinių gebėjimų įvertinimo metu gautus rezultatus, 

renkasi visi kliento vertinimus atlikę specialistai su savo išvadomis. Susirinkimo metu analizuojami 

kliento įvertinimo rezultatai remiantis SSGG metodu (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) 

(žr. skyrių 9. Taikomi metodai ir priemonės), formuluojamos išvados bei teikiamos rekomendacijos 

dėl tolimesnių veiksmų. Su komandos susirinkimo metu parengtomis išvadomis bei 

rekomendacijomis atvejo vadybininkas supažindina klientą 

Susirinkimai dėl atvejo aptarimo skiriami analizuoti tiems klausimams, kurie iškyla 

specialistams jų tiesioginio darbo su klientais metu. Susirinkimų metu atvejo vadybininkas pristato 

kitiems specialistams, atsakingiems už profesinių gebėjimų įvertinimą, paslaugoms gauti pasiųstus 

klientus, taip pat analizuojama klientų dalyvavimo teikiant profesinių gebėjimų įvertinimą 

paslaugas eiga, kartu komandoje įvardinamos problemos, keliamos tų problemų galimos atsiradimo 
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priežastys, aptariamos reikiamos intervencijos ir paramos klientui būdai. Šiuose susirinkimuose 

dalyvauja tik tie specialistai, kurie tiesiogiai dirba su konkrečiu klientu. Susirinkimai vidutiniškai 

vyksta kartą per savaitę, trukmė apie 1 val. Problemų, kylančių profesinės reabilitacijos procese, 

aptarimai organizuojami pagal poreikį, tai reiškia, kad atvejo aptarimų skaičius vienam profesinės 

reabilitacijos dalyviui gali būti skirtingas. Susirinkimo metu aptartos strategijos, kurias svarbu 

žinoti klientui, individualiai pristatomos klientui atvejo vadybininko individualios konsultacijos 

metu. 

Taigi atvejo vadybininkas palaiko glaudų ryšį tiek su kitais komandos nariais (surenka iš 

specialistų reikiamą informaciją, informuoja juos, sutelkia komandą problemų sprendimams ir 

pan.), tiek su pačiu klientu, koordinuoja visas klientui profesinės reabilitacijos įstaigoje teikiamas 

paslaugas, perduoda iš specialistų gautą informaciją, pristato atliktų profesinių gebėjimų įvertinimų 

rezultatus bei galutines išvadas. Nuo pat pradžių atvejo vadybininkas paaiškina klientui priklausąs 

komandai, kuri dalijasi informacija, kad galėtų kuo geriau suteikti reikiamas reabilitacijos 

paslaugas. [7]  

 

3. Asmens pasirinktos profesijos/būsimo darbo keliamų reikalavimų įvertinimas 

Asmens profesinius gebėjimus bei jų pasireiškimo laipsnį lemia įvairūs darbinės aplinkos 

faktoriai, kurie, esant tam tikroms sąlygoms gali palengvinti asmenų, turinčių psichikos negalią, 

prisitaikymą daro vietoje arba apsunkinti. Todėl vertinant asmens profesinius gebėjimus, būtina 

įvertinti ir potencialios darbo vietos/darbinės veiklos aplinką.  

Tikslas: įvertinti asmens pasirinktos profesijos keliamus reikalavimus arba darbo vietos bei 

profesijos keliamus reikalavimus.  

Specialistai: atvejo vadybininkas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas, 

psichologas, psichiatras, FMR gydytojas (pagal poreikį).  

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

Trukmė: iki 8 val. 

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

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

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

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

dokumentuoja, sudarydami darbo vietos keliamų reikalavimų asmens profesiniams gebėjimams 

profilį.  

Tačiau jei asmuo atvyko į profesinės reabilitacijos programą su tikslu įgyti naują naują 

profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo įgūdžius, preliminari darbo vieta nėra aiški, pirmiausia 
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specialistai turi įvertinti asmens profesinius gebėjimus, išsiaiškinti jo norus ir galimybes dirbti 

vienokį ar kitokį darbą. Tik po šio įvertinimo specialistai, žinodami asmens dominančią ar 

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

juos, sudarydami reikalavimų profilį.  

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

reikalingi duomenys gali būti renkami pasinaudojant įvairiais informacijos šaltiniais, todėl prieš 

pradedant rinkti informaciją, pirmiausia reikia apgalvoti, kokios konkrečios darbinės veiklos sritys 

gali kelti reikalavimus potencialiam darbuotojui, turinčiam psichikos negalią.  

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

reikalavimų vertinimą bei asmens gebėjimus dirbti esant atitinkamiems darbinės aplinkos 

faktoriams pateikti žemiau: 

 darbo laikas; 

 darbo grafikas; 

 įsidarbinimo forma; 

 darbo vieta; 

 darbo užmokestis; 

 darbo aplinka; 

 karjeros galimybės; 

Darbo vietos keliami reikalavimai gebėjimams/savybėms. Norint įvertinti būsimos 

profesijos/darbinės veiklos ir/ar konkrečios darbo vietos keliamus reikalavimus asmens 

psichosocialiniams profesiniams gebėjimams ir/ar funkciniam pajėgumui, būtina išsiaiškinti ir 

tiksliai apsibrėžti, kurių savybių/profesinių gebėjimų reikalauja konkreti darbo vieta ir ir koks šių 

reikalavimų dydis. Potencialaus darbuotojo savybės/profesiniai gebėjimai, kurių atžvilgiu gali būti 

keliami profesijos/darbinės veiklos ir/ar konkrečios darbo vietos reikalavimai bei aplinkos 

veiksniai, kurie įtakoja šių savybių reikalavimus yra išdėstyti reikalavimų profilyje ir yra identiški 

savybėms ir aplinkos veiksniams, išdėstytiems gebėjimų profilyje.  

Pildoma dokumentacija:  

1. Darbo vietos reikalavimų profilis. 

Taikomi metodai: Standartizuoti metodai (pvz.: IMBA, MELBA), pokalbis/interviu, 

stebėjimas darbo vietoje, Rašytinių dokumentų analizė (žr. skyrių 9. Taikomi metodai ir priemonės). 

 

4. Asmens funkcinės būklės įvertinimas 
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Tikslas: Įvertinti asmens funkcinę būklę, siekiant nustatyti galimybes ir apribojimus dirbti 

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

priemones profesinių gebėjimų atkūrimui ir/ ar lavinimui.  

Specialistai: Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas; 

Trukmė: iki 1 val. 

Eiga: FMR gydytojas įvertina asmens funkcinę būklę ir užpildo Kliento apžiūros lapą (20 

priedas). Remdamasis medicininiais kriterijais, FMR gydytojas parengia išvadas apie asmens 

funkcinę būklę, jo galimybes bei apribojimus mokytis dominančios ar pasirinktos profesijos ir/ar 

dirbti konkretų darbą, rekomendacijas dėl darbo pobūdžio, darbo dienos trukmės, ne tik darbo 

vietoje, bet ir profesinės reabilitacijos metu. Taip pat yra pateikiamos rekomendacijos dėl 

tolimesnių specialistų veiksmų profesinių gebėjimų įvertinimo bei atkūrimo etapuose ir kt.   

Pildoma dokumentacija: Kliento apžiūros lapas (4 priedas), Individualus paslaugų teikimas 

tvarkaraštis (1 priedas); 

Taikomi metodai: Asmens apžiūra, Interviu, Stebėjimas, Rašytinių dokumentų analizė (žr. 

skyrių 9. Taikomi metodai ir priemonės). 

Atlikus asmens funkcinės būklės įvertinimą, asmeniui sudaromas Individualus paslaugų 

teikimas tvarkaraštis (1 priedas), kuriame numatomos visos profesinių gebėjimų įvertinimo metu 

teikiamos paslaugos ir kiekvienas specialistas pažymi paslaugos suteikimo datą ir laiką. 

 

5. Asmens psichinės būklės  įvertinimas 

Tikslas: Įvertinti asmens psichinę būklę, siekiant nustatyti galimybes ir apribojimus dirbti 

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

priemones profesinių gebėjimų atkūrimui ir/ ar lavinimui.  

Specialistai: psichiatras; 

Trukmė: Vidutiniškai 90 min.(30-90min. vertinimas+ 30 min. dokumentacijos pildymas) 

Eiga: Gydytojas psichiatras įvertina asmens psichikos būklę ir užpildo Psichinės būklės 

įvertinimo formą (5 priedas). Dalis vertinimo punktų yra paremta stebėjimu - įtampa, motorinis 

užslopinimas, įkyrūs veiksmai, emocijos, nuotaika, dėmesys, savipriežiūra, kiti vertinimo punktai 

yra gaunami iš kliento žodinės informacijos – gyvenimo anamnezė, šeimos anamnezė, 

priklausomybes, sąmonę, orientaciją, suvokimą, mąstymą, atmintį, asmenybės sutrikimus, impulsų 

kontrolę, psichomotoriką, sveikatos palaikymą, arba iš dokumentų analizės – trumpa ligos 

anamnezę. Medikamentų vartojimą gydytojas vertina tiek iš medicininių išrašų, kuriuos klientas 

atsinešė iš savo gydančio gydytojo psichiatro arba iš žodinės kliento informacijos. Taip pat yra 

įvertinamos tokios negaliai būdingos savybės, kaip: tvarkingumas, (regimasis, girdimasis, 
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uodžiamasis, skonio, lytimasis) suvokimas (haliucinacijos), atmintis, mąstymas, tvarkingumas, 

kritikos priėmimas, rūpinimasis savo sveikata, o taip pat šalutinis vaistų poveikis. Kiekvieną 

savybę, atsižvelgdamas į simptomo sunkumą psichiatras įvertina remiantis savo gydytojo 

kompetencija bei vertinimo kriterijais. 

Įvertinęs psichinės sveikatos būklę ir siekdamas palaikyti stabiliai gerą kliento sveikatos 

būklę profesinės reabilitacijos metu, gydytojas psichiatras sudaro atkryčio prevencijos planą. 

Remdamasis medicininiais kriterijais, gydytojas parengia išvadas apie asmens psichinę 

būklę, jo galimybes bei apribojimus mokytis dominančios ar pasirinktos profesijos ir/ar dirbti 

konkretų darbą, rekomendacijas dėl darbo pobūdžio, sąlygų, darbo dienos trukmės, ne tik darbo 

vietoje, bet ir profesinės reabilitacijos metu. Taip pat yra pateikiamos rekomendacijos dėl 

tolimesnių specialistų veiksmų profesinių gebėjimų įvertinimo bei atkūrimo etapuose ir kt.  

Pildoma dokumentacija: Psichinės būklės vertinimo forma (5 priedas), Individualaus 

konsultavimo lapas (3 priedas), Atkryčio prevencijos planas (6 priedas), Komandos susirinkimo 

protokolas dėl įvertinimo (7 priedas). 

Taikomi metodai: Asmens apžiūra, Interviu, Stebėjimas, Rašytinių dokumentų analizė (žr. 

skyrių 9. Taikomi metodai ir priemonės). 

Atlikus asmens psichinės būklės įvertinimą, asmeniui sudaromas Individualus paslaugų 

teikimas tvarkaraštis (1 priedas), kuriame numatomos visos profesinių gebėjimų įvertinimo metu 

teikiamos paslaugos ir kiekvienas specialistas. 

 

6. Asmens socialinė apklausa 

Tikslas: surinkti informaciją, siekiant įvertinti kliento socialinę situaciją.  

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Trukmė: iki 1 val.  

Eiga: Prieš pradedant bendrauti su psichikos negalią turinčiu asmeniu socialinis darbuotojas 

turi prisistatyti ir supažindinti su asmens psichikos sveikatos būklės ypatumais ir simptomais, 

santykio užmezgimo ypatumais konsultuodamasis su kliento atvejo vadybininku, psichiatru arba 

įrašais byloje. Socialinis darbuotojas pokalbio su klientu metu surenka informaciją apie asmens 

socialinę situaciją ir užpildo Socialinės anamnezės formą (8 priedas), kurioje pateikiami 

pagrindiniai asmens duomenys, susiję su jo socialine aplinka (šeimyninė, finansinė padėtis, 

informacija apie būsto pritaikymo poreikį bei kitas socialines lengvatas ir pan.). Bendraujant su 

psichikos negalią turinčiu asmeniu svarbu užmegzti abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius. 

Pokalbio su asmeniu metu yra stebima, kaip asmuo bendrauja, ar sugeba sukaupti dėmesį, kaip 
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sugeba palaikyti pokalbį, ar asmuo yra savarankiškas, pasitiki savo jėgomis, stebimas elgesys 

nepažįstamoje aplinkoje.  

Apklausos metu surinkta informacija yra aptariama specialistų komandinio aptarimo metu ir 

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

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

Pildoma dokumentacija: Socialinė anamnezė (8 priedas), Komandos susirinkimo protokolas 

dėl įvertinimo (7 priedas), Individualaus konsultavimo lapas (3 priedas); 

Taikomi metodai: apklausa, pokalbis; stebėjimas (žr. skyrių 9. Taikomi metodai ir 

priemonės) . 

 

7. Asmens įsidarbinimo galimybių įvertinimas 

Tikslas: surinkti informaciją ir įvertinti kliento įsidarbinimo galimybes.  

Specialistai: įdarbinimo vadybininkas. 

Trukmė: iki 1 val.  

Eiga: Įdarbinimo tarpininkas pokalbio su klientu metu užpildo Įdarbinimo tarpininko 

pirminio vertinimo formą (9 priedas), kurioje pateikiami pagrindiniai kliento duomenys apie jo 

išsilavinimą, darbo patirtį, darbo netekimo priežastis bei įvertinami asmens profesiniai polinkiai bei 

pageidavimai, jo lūkesčiai, asmeninė informacija, susijusi su jo būsima darbine veikla (kritikos 

priėmimas, konfliktų valdymas, santykiai darbe su vadovais, kalbų mokėjimas, vairavimo įgūdžiai, 

kompiuterinis raštingumas ir pan.).  

Apklausos metu surinkta informacija aptariama specialistų komandinio aptarimo metu yra 

papildomas informacijos šaltinis vertinant asmens profesinius gebėjimus. 

Pildoma dokumentacija: Kliento aktyvumo ieškant darbo įvertinimo forma (10 priedas), 

Įdarbinimo tarpininko pirminio vertinimo forma (9 priedas), Individualaus konsultavimo lapas (3 

priedas). 

Taikomi metodai: pokalbis, apklausa, stebėjimas, rašytinių dokumentų analizė (žr. skyrių 9. 

Taikomi metodai ir priemonės). 

 

8. Psichologinis įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmens kognityvinius gebėjimus, psichoemocinę būklę, išsiaiškinti 

psichinio/psichologinio pobūdžio trukdžius profesinei veiklai.  

Specialistai: psichologas. 

Trukmė: iki 3 val. (Jei atliekamas intelekto gebėjimų įvertinimas, bendra trukmė iki 5-6 

val.) 
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Eiga: Psichologas, taikydamas psichologinius testus, adaptuotas vertinimo užduotis, 

stebėjimo ir pokalbio metodus, įvertina dėl psichikos negalios sutrikusias bei jas kompensuojančias 

kognityvines savybes, asmens psichoemocinę būklę bei išsiaiškina psichologinio pobūdžio 

trukdžius profesinei veiklai (emocines ir asmenybės problemas).  

Asmenims, sergantiems psichikos ligomis, vertinamos sritys: 

 Kognityviniai gebėjimai: suvokimo funkcijos; išmokimo/atminties gebėjimai 

(trumpalaikė, ilgalaikė, asociacinė atmintis, įsiminimo procesas), mąstymo gebėjimai (funkcijos), 

dėmesio koncentracija ir kitos dėmesio funkcijos . Taikomi testai, standartizuotos užduotys (žr. sk. 

9. Taikomi metodai ir priemonės). Siekiama ne tik įvertinti bendruosius ar specifinius kognityvinius 

gebėjimus, bet ir, remiantis psichiatro išvadomis, išsiaiškinti galimus profesinės veiklos trukdžius, 

pasireiškiančius tam tikromis psichikos funkcijomis, pvz.: mąstymo turinio ypatumai (kliedesys), 

mąstymo kontrolė (įkyrios mintys ir būsenos) ir kt. Šiam tislui taikomi pokalbio, stebėjimo metodai. 

(žr. sk. 9. Taikomi metodai ir priemonės) 

 Psichoemocinė būklė (a), remiantis stebėjimo, pokalbio, klausimynų duomenimis;  

(emocijų funkcijos (pvz.: emocijų reguliavimas, adekvatumas) (b), energijos ir potraukių 

funkcijos (c), remiantis struktūruoto interviu metodu (žr. sk. 9. Taikomi metodai ir priemonės). 

Siekiama išsiaiškinti psichoemocinio, motyvacinio pobūdžio trukdžius profesinei veiklai.  

 Asmenims, turintiems mokymosi sunkumų, vertinami asmens intelektiniai gebėjimai. 

Taikomi standartizuoti metodai (WASI ir WAIS-III metodikos) (žr. sk. 9. Taikomi metodai ir 

priemonės). 

 Identifikuojant dėl asmenybės problemų kylančius profesinės veiklos trukdžius, 

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

metodai, pvz.: H-T-P metodas) (žr. sk. 9. Taikomi metodai ir priemonės). 

 Atsparumas stresui ir streso įveikos įgūdžiai, remiantis pokalbiu, struktūruotu interviu, 

stebėjimu, klausimynais. 

Remiantis psichodiagnostinių tyrimų duomenimis, stebėjimo ir pokalbio metu gauta 

informacija, formuluojamos išvados ir rekomendacijos dėl asmens darbingumo ir profesinių 

gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo psichologinėmis priemonėmis. Psichologas numato 

psichologinio poveikio priemones psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimui ir lavinimui, 

psichologinių, emocinių, motyvacnių problemų, trukdančių profesinei veiklai, 

sprendimui/mažinimui.  

 

Pildoma dokumentacija:  

1. Gebėjimų profilis. 
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2. Psichologo individualaus konsultavimo lapas (11 priedas)  

3. Psichologinio įvertinimo forma (12 priedas) 

4. Taikomų psichologinių testų vertinimo ir klausimynų formos  

5. Komandos susirinkimo protokolas dėl įvertinimo (7 priedas). 

Taikomi metodai:  

1. Kognityvinių gebėjimo įvertinimo testai (žr. sk. 9. Taikomi metodai ir priemonės) 

2. Struktūruotas interviu (žr. sk. 9. Taikomi metodai ir priemonės) 

3. Emocinės būklės įvertinimo klausimynai (pvz.: Becko depresijos skalė) (žr. sk. 9. 

Taikomi metodai ir priemonės);.  

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

pobūdžio problemas gavimui(žr. skyrių 9. Taikomi metodai ir priemonės) ; 

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

gauti papildomos informacijos apie asmens psichoemocinę būklę, psichosocialines savybes bei 

galimas psichologinio pobūdžio problemas(žr. skyrių 9. Taikomi metodai ir priemonės).  

6. Asmenybės klausimynai (pvz.: NEO PI-R, NEO-FFI, MMPI ir kt.) (žr. skyrių 9. 

Taikomi metodai ir priemonės); 

7. Intelekto įvertinimo testai (pvz.: WASI, WAIS-III) (žr. skyrių 9. Taikomi metodai ir 

priemonės); 

8. Projekciniai metodai (pvz.: H-T-P) (žr. skyrių 9. Taikomi metodai ir priemonės); 

9. IDA, MELBA (žr. sk. 9. Taikomi metodai ir priemonės) 

 

9. Profesijos / darbo vietos reikalavimų profilio sudarymas Žiūrėti 3 paslaugą Asmens 

pasirinktos profesijos/būsimo darbo keliamų reikalavimų įvertinimas (p.57). 

 

10. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimas 

Tikslas: įvertinti asmenų, turinčių psichikos negalią, psichosocialinius profesinius gebėjimus 

(žr. p. 36-51 (2 lentelė).  

Specialistai: socialiniai darbuotojai, psichologai, ergoterapeutai ar kiti specialistai. 

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

Trukmė: iki 5 val.  

Eiga: Specialistai, taikydami standartizuotus profesinių gebėjimų įvertinimo metodus  ar 

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

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

poreikius įvertina asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus, apimančius (1) kognityvines 
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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 4 lentelėje pateikiamus reikalavimus 

metodams, siekiant užtikrinti įvertinimo rezultatų kokybę. Visos spesifinės su negalios pobūdžiu 

susijusios savybės yra vertinamos psichiatro, remiantis jo gydytojo kompetencijomis. 

 

4 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, įvertinę asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus standartizuotais ar 

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

laipsnį ir dokumentuoja gebėjimų profilyje.  

Remdamiesi asmens psichosocialinių profesinių savybių įvertinimo rezultatais, parengia 

išvadas bei rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su asmens psichoscialinių 

gebėjimų/savybių atkūrimu bei lavinimu. 

Pildoma dokumentacija: Psichosocialinių profesinių savybių/gebėjimų vertinimo formos 

(standartizuotų ar kitų taikomų įvertinimo metodų protokolai), Gebėjimų profilis; Komandos 

susirinkimo protokolas dėl įvertinimo (7 priedas); Individualaus konsultavimo lapas (3 priedas), 

Savęs pažinimo anketa (13 priedas) arba kiti standartizuoti vertinimo testai (pvz. Kalifornijos 

testas). 

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

Standartizuotas dokumentavimo metodas (pvz.: MELBA); Metodai ir priemonės, skirti informacijai 

apie psichosocalines profesines savybes gauti (pokalbis su asmeniu, pokalbis su trečiaisiais 

asmenimis, stebėjimas, psichologiniai testai, praktinės užduotys profesinėje klasėje ir kiti). 

 

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

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

atlikti. 

Specialistai: FMR gydytojas, kineziterapeutai, ergoterapeutai; 

Trukmė: iki 6val (dvi dienas po 3 val.) 

Eiga: Prieš pradedant vertinino procesą, psichikos negalią turintis klientas yra 

supažindinamas su šios paslaugos tikslu ir jam pateikiama sutikimo dalyvauti funkcinio pajėgumo 

vertinimo darbinių gebėjimų tyrime forma (28 priedas). Asmuo, turintis psichikos negalią, užpildo  

sutikimo formą ir jam sutikus dalyvauti, pradedamas vertinimo procesas. Specialistai, taikydami 

standartizuotus ar lygiaverčius, objektyviais vertinimo kriterijais grįstus kitus funkcinio pajėgumo 

vertinimo metodus, bei remdamiesi dominančios/pasirinktos/ų profesijos/ų darbo vietos keliamais 

reikalavimais ir  individualiais asmens poreikiais įvertina asmens funkcinį pajėgumą (fizines 

savybes, reikalingas darbui). Specialistai, įvertinę asmens profesinius gebėjimus, nustato kiekvieno 

gebėjimo/savybės pasireiškimo laipsnį ir, taikydami standartizuotą metodiką, dokumentuoja juos 

gebėjimų profilyje.  

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

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

turinčio psichikos negalią fizinių/funkcinių gebėjimų/savybių atkūrimu bei lavinimu.   
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Pildoma dokumentacija: Sutikimas dalyvauti funkcionio pajėgumo vertinimo darbinių 

gebėjimų tyrime (14 priedas); Fizinių ir funkcinių savybių vertinimo forma (15 priedas); 

Savarankiško asmens stuburo funkcijų vertinimo (PACT) forma (16 priedas); Skausmo įvertinimo 

anketa (17 priedas); Gebėjimų profilis; Komandos susirinkimo protokolas dėl įvertinimo (7 

priedas). 

Taikomi metodai:  

1. Standartizuotas įvertinimo metodas (pvz. Funkcinio pajėgumo testas – FPV) (žr. skyrių 9. 

Taikomi metodai ir priemonės)  ; 

2. Standartizuotas dokumentavimo metodas (pvz. IMBA) (žr. skyrių 9. Taikomi metodai ir 

priemonės);  

Naudojama įranga: 

 tvirtas svėrimo krepšys su rankenomis, įvairaus sunkumo svoriai – skirti kėlimo, nešimo 

užduotims atlikti; 

 paaukštintų lubų sistema – skirta atlikti darbui virš galvos užduočiai; 

 jėgos dinamometras ir pritaikytas takelis – skirta atlikti stūmimo/traukimo užduotims; 

 svorių rogės – skirtos stūmimo/traukimo funkcijai įvertinti; 

 rankų koordinacijos vertinimo komplektas – skirtas smulkiosios motorikos vertinimui; 

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

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

 universali dėžė svoriams nešti – skirta svorių nešimo užduotims atlikti; 

 gamybinės kopėčios plačia atrama – skirta kopimo užduočiai atlikti; 

 chronometras – prietaisas skirtas labai tiksliems matavimams atlikti; 

 kraujospūdžio matavimo aparatas ir statoskopas – širdies-kraujagyslių sistemos būklei 

vertinti; 

 medinis balkis – skirtas pusiausvyrai vertinti. 

 širdies ritmo monitorius – širdies-kraujagyslių sistemos būklei stebėti; 

 rankų griebimo funkcijos matavimo įrenginys – dinamometras – naudojamas norint 

išmatuoti didžiausią rankų raumenų jėgą 

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

vertinimas; 

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

pasilenkus. 

 

12. Ergoterapinis įvertinimas  
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Tikslas: įvertinti asmens veiklos įpročius, savarankiškumo įgūdžius ir laisvalaikio veiklas, 

siekiant nustatyti su šiomis sritimis susijusius lūkesčius šiuo metu esančias asmens veiklos 

problemas. 

Specialistai: Ergoterapeutas 

Trukmė: nuo 3-6 val. 

Modeliai: Amerikos veiklos modelis, Žmogaus užimtumo modelis (dalinai) 

Taikomi metodai: 

 RAP testas 

 Kasdieninės veiklos ir kasdieninio poreikių įvertinimas 

 Streso valdymo klausimynas 

 Interesų klausimynas 

 Ergoterapinio vertinimo anketa 

Eiga: Specialistas, taikydamas įvairius metodus (testus, standartizuotus metodus, 

klausimynus), stebėdamas klientą, atlieka asmens veiklos įpročių, savarankiškumo įgūdžių, 

laisvalaikio veiklų, streso valdymo (simptomų, situacijų ir įveikos būdų) vertinimą. Psichikos 

ligomis sergantiems asmenims yra ypač svarbu, kad kasdieninio gyvenimo rutina ir veiklos būtų 

subalansuotos, būtų pasirinktas teisingas darbo-poilsio režimas, atitinkantis asmens poreikius, 

lūkesčius ir gebėjimus. Remdamasis įvertinimo rezultatais, specialistas parengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su asmens dienotvarkės ir/ar gyvenimo būdo 

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

būti kuo mažiau pašalinių trikdžių ir dirgiklių. Testai turėtų būti atliekami ne vieną dieną ne ilgiau, 

nei klientas pavargsta.  

Metodų aprašymas:  

RAP testas 

Tikslas: įvertinti asmens funkcionavimą kasdieninėje veikloje ir jo bazinių poreikių 

patenkinimą; 

Specialistai: ergoterapeutas.  

Trukmė: 45 min. – 1,5 val. 

Eiga: Tai TFK terminologijai pritaikytas vertinimo metodas, padedantis įvertinti ir geriau 

suprasti asmens gebėjimų sutrikimus ir/ar asmens funkcinius pakenkimus kasdieniniame gyvenime, 

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

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

gyvenime. Šio testo išskirtinis bruožas tas, kad jis ne tik padeda atpažinti problemas objektyviai, bet 

ir padeda įvertinti, kiek tos problemos yra svarbios pačiam klientui ir taip padeda išlaikyti į klientą 
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orientuotą požiūrį reabilitacijos programos planavimo metu. Interviu metu minėtasis asmuo 

sistemingai apklausiamas apie šias veiklas, tuo būdu  sudaromas individualus gebėjimų sutrikimų, 

pakenkimų santykiams ir subjektyvaus problemų pergyvenimo profilis. Sekant procesą,  pildant 

RAP (18 priedas), galima dokumentuoti pagerėjimą ir pasiekimus, panaudojant pagalbines 

priemones, o taip pat aktyvaus veikimo atgavimą. Taip pat RAP sudarymas leidžia vertinti visą 

reabilitacijos proceso rezultatą, įskaitant dalyvumą. RAP sudaro atliekamos veiklos ir santykių 

pobūdžio(vertinimo) lapai, kurie liečia penkias sritis: komunikaciją, mobilumą, kasdieninių poreikių 

tenkinimą, kasdieninę veiklą ir santykius. Kiekviena sritis suskirstyta į keletą gebėjimų, kurie savo 

ruožtu padalinti į elementus. Bendrai RAP sudaro 21 gebėjimai ir 71 jų elementai.  

Kasdieninės veiklos ir kasdieninių poreikių įvertinimas 

Tikslas: Įvertinti asmens tipinės dienotvarkės veiklas, siekiant nustatyti asmens įvairių 

veiklų prioritetus ir veiklos balanso sutrikimus. 

Specialistai: ergoterapeutas 

Trukmė: 45 min. – 1 val. 

Šios savybės yra vertinamos taikant laisvos formos dokumentą, kuriame klientas sužymi 

svarbiausias savo tipinės dienos veiklas Tipinės dienotvarkės formoje (19 priedas). Šis vertinimo 

metodas yra kokybinis ir jam griežtų kriterijų nėra. Jis gali būti interpretuojamas įvairiais būdais, 

aiškinantis, kuriose srityse yra sutrikimas. Vienas iš šios analizės tikslų yra išsiaiškinti, kokią 

reikšmę klientas suteikia vienoms ar kitoms gyvenimo sritims, kokios veiklos jam yra svarbios, kas 

jį motyvuoja ir kokie turėtų būti esminiai individualūs ergoterapijos tikslai šiam klientui. 

Kiti keliami klausimai analizuojant tipinę kliento dieną būtų: 

 Kurios veiklos klientui malonios, nemalonios arba neutralios? Šis klausimas išryškina 

kliento balansą tarp mėgiamų veiklų ir gyvenimo bendrai; 

 Ar daug yra problemų kliento rutininiame gyvenime – „tuščių“ laiko tarpų arba laiko 

tarpų, kai veiklų per daug ir asmuo patiria stresą? 

 Kokius gyvenimo vaidmenis išryškina asmens atliekamos veiklos? Ar kliento 

vaidmenys atitinka jo amžių/išsivystymo lygį? 

Tuo pat metu atkreipiamas dėmesys į asmens socialinę, kultūrinę, fizinę aplinką, kurioje 

klientas gyvena kasdien, ar ji yra palaikanti jo vaidmenis ir veiklas. 

Streso valdymo klausimynas 

Tikslas: Įvertinti asmens streso valdymo įgūdžius siekiant nustatyti asmens gebėjimą valdyti 

stresą pasirenkant teisingas veiklas jam įveikti. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas 

Trukmė: 45 min – 1,5 val. 
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Eiga: Streso valdymo klausimynas (SVK) (20 priedas), yra savęs vertinimo klausimynas 

(klientas jį užpildo pats) skirtas naudoti esant depresijai, šizofrenijai, skausmui, psichoaktyvių 

medžiagų vartojimui, dėmesio sutrikimui ir hiperaktyvumui. SVK yra paties respondento raštu 

pildomas klausimynas, sukurtas Franklin Stein (1986), Viskonsino-Milvokio universitete JAV. 

SVK sudaro 158 klausimai. Jis sudarytas iš trijų dalių: streso simptomų, situacijų, sukeliančių stresą 

ir streso įveikos. Kiekvienoje dalyje išvardytame sąraše respondentas turi pažymėti „taip“ arba 

„ne“, nenumatytiems klausimyne variantams palikta vietos sąrašo gale ties „kita“. Dalies pabaigoje 

jis yra prašomas išvardyti 10 jam aktualiausių tos dalies punktų svarbos tvarka. Pagrindiniai SVK 

tikslai yra atpažinti: 

a) simptomus ir problemas, nulemtas streso; 

b) stresorius, pasireiškiančius individo gyvenime ir nuolat provokuojančius stresą; 

c) veiklas stresui įveikti ar sumažinti, kurias individas paprastai naudoja. 

SVK klinikoje gali būti naudojamas individualios streso valdymo programos sudarymui ir 

yra kokybinis paciento streso valdymo pasikeitimo įgyvendinant streso valdymo programą 

vertinimo instrumentas.  

Klausimyno privalumai: 

1. Klausimynas išsamus. 

2. Duomenys tikslesni - sąrašas padeda respondentui prisiminti tai, ko jis pats 

neprisimintų, jei jo tiesiog paprašytų išvardyti 10 aktualiausių simptomų, situacijų arba įveikų. 

3. Jame aiškiai atskirtos simptomų rūšys.  

Klausimyno trūkumai: 

1. Ilgas. Respondentams tai užima nemaža laiko, jei pildoma įsigilinant. Sergantiesiems 

psichikos ligomis sutrikęs dėmesys, koncentracija, todėl jie gali nebaigti pildyti klausimyno, ar po 

kurio laiko pradėti pildyti atmestinai. 

2. Klausimyno duomenų negalima įvertinti rangų skalėje, todėl sunku padaryti 

kiekybines išvadas. 

Streso apibrėžimas Streso valdymo klausimyne 

Šiame klausimyne stresas suvokiamas kaip asmeninis atsakas arba simptomai į kasdieninius 

įvykius ar mintis, sukėlusias diskomfortą ir sunkumus. Stresinės reakcijos intensyvumas priklauso 

nuo individo sugebėjimų kovoti ir jo turimų kovos išteklių. Simptomai kyla dėl individo 

nesugebėjimo sėkmingai išspręsti problemos (stresoriaus). Žmogų supančiame gyvenime stresoriai 

dažniausiai būna išoriniai, kol jų nesukelia pats žmogus savo viduje, kaip pavyzdžiui, nerimas 

prognozuojant įvykius ateityje. Taigi, stresas yra pasekmė. Iki tam tikros ribos stresas (eustresas) 

gali būti motyvas, skatinantis veikti, tačiau kiekvienam tiek ribos, tiek stresoriai yra skirtingi. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

74 

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

 

Streso valdymo klausimyno komponentai 

Klausimynas sudarytas iš 3 dalių, kuriose sudaryti streso 73 simptomų, 37 stresorių ir 48 

įveikų sąrašai. Respondentai prašomi atsakyti „taip“ arba „ne“ į klausimus: 

a) Kokie simptomai, pateikti sąraše, jiems kyla streso metu; 

b) Kokie kasdieniniai stresoriai sukelia streso reakciją; 

c) Kokias veiklas naudoja streso valdymui arba mažinimui. 

Kiekvienoje dalyje paliekama laisvos vietos sąraše nenumatytiems variantams, kuriuos 

įrašyti gali pats pacientas. 

Pažymėjęs teiginius sąraše respondentas yra prašomas išrinkti 10 svarbiausių sąrašo punktų 

ir išrikiuoti juos svarbumo tvarka.  

Klausimyne išskirtos keturios pagrindinės streso metu pasireiškiančių simptomų grupės: 

fiziologiniai, kognityviniai, emociniai ir elgesio. Kiekviena simptomų grupė pateikiama atskirai.  

Sudarydamas streso valdymo klausimyną, F. Stein naudojosi paprastu simptomų skirstymu, tokiu 

būdu sutrumpindamas ir taip palyginti ilgą anketą. Jis išskyrė fiziologinius (galvos skausmai, 

drebėjimas, burnos džiūvimas ir t.t.), kognityvinius (sunkumai susikoncentruojant, sunkumai 

priimant sprendimus ir kt.), emocinius (pykčio, nerimo jausmai, įtampos jausmas, neviltis ir pan.) ir 

elgesio (sunkumai kalbant ir t.t.): 

 Fiziologiniai: galvos skausmas, drebulys, krūtinės skausmai, aukštas kraujospūdis, 

raumenų įtampa ir kiti; 

 Kognityviniai: sunku susitelkti, prisiminti, klausytis, apsispręsti, sunku mąstyti ir kiti; 

 Emociniai: pykčio, nerimo, abejingumo, nekantrumo, drovumo, liūdesio, įtampos ir 

kiti jausmai; 

 Elgesio: kyla problemos dėl tingumo, sarkazmo, rūkymo, gėrimo, akių kontakto 

palaikymo. 

Kasdieniniai stresoriai sugrupuoti į 9 grupes: 

1. Tarpasmeniniai: ginčai su šeimos nariais ir t.t. 

2. Vidiniai: žema savigarba ir t.t. 

3. Laiko reikalavimai: laiko apribojimai darbe ir t.t. 

4. Mechaniniai gedimai: gendantis automobilis, buities prietaisai ir t.t. 

5. Atlikimas: ištyrimas; 

6. Finansinės problemos: mažos pajamos; 

7. Ligos: gripas, psichikos liga; 

8. Aplinkos trukdžiai: nepakenčiamas triukšmas; 

9. Kompleksinės situacijos: vieniša tėvystė auginant vaiką. 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

75 

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

 

Kasdieninės veiklos, skirtos mažinti ir valdyti stresą: 

1. Kūrybinės: eilėraščių, prozos rašymas, piešimas, tapyba, maisto gaminimas ir t.t. 

2. Konstrukcinės (montažinės): aparatūros montavimas; 

3. „Išveikimas“: ėjimas, pasivaikščiojimas, rėkimas, daiktų mėtymas, TV žiūrėjimas, 

malda arba meditacija; 

4. Estetinės (gebėjimas įvertinti ir suprasti meninius dalykus):  muzikos klausymas, 

poezijos ar kitų meninių literatūros kūrinių skaitymas, dalyvavimas meninėse parodose, muziejų 

lankymas, ėjimas į kiną ir t.t.; 

5. Savipriežiūra: maudymasis vonioje, valgio gaminimas; 

6. Socialinės: pokalbis su draugais, jų lankymas; 

7. Naminių gyvūnų ir augalų priežiūra: gyvūno laikymas, sodo priežiūra; 

8. Atlikimas, saviraška: dainavimas chore, veikla klubuose ir draugijose, šokimas; 

9. Sportas: plaukimas, treniruoklių salė, bėgiojimas, tempimo pratimai, joga ir t.t. 

SVK siūlo klientams asmeninių streso bruožų išryškinimą, kuris padėtų pacientui atpažinti 

stresorius ir sumažinti dėl to atsirandančius simptomus, įterpiant į kasdieninį individo gyvenimą 

veiklas, skirtas mažinti stresą. Klausimyne numatyta, kad jis nurodytų platų spektrą simptomų, 

stresorių ir streso įveikų, kurie visi sudaro streso valdymą ir palengvina tiek pacientui atpažįstant 

jam būdingus elementus, tiek sudarant streso valdymo programą.  

Interesų klausimynas 

Tikslas: Nustatyti asmens praeityje vykdytas jam įdomias laisvalaikio veiklas ir jo 

susidomėjimą jomis šiuo metu. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Trukmė: 30 min. – 1 val. 

Eiga: Interesų klausimynas sudarytas pagal Žmogaus užimtumo modelio Valios posistemės 

Interesų komponentą. Paprastai testą atliekant klientas pildo dokumentą pats, tačiau pildyti gali ir 

specialistas apklausdamas klientą. Šio testo rezultatai papildo Streso valdymo klausimyną. 

Klausimynas sudarytas iš įvairių veiklų sąrašo ir klientas prašomas pažymėti, kurias veiklas yra 

bandęs pastarųjų 10 metų laikotarpiu, pastarųjų metų laikotarpiu, kuriose dalyvauja šiuo metu ir 

kuriose norėtų dalyvauti ateityje. Klausimynas kokybinis, todėl vertinimo skalė nėra taikoma 

rezultatams aprašyti. Šis standartizuotas testas yra saugomas autorinių teisių ir dėl jo įsigijimo reikia 

kreiptis į platintojus. 

Ergoterapinio vertinimo anketa 

Tikslas: Struktūruotai apibendrinti ergoterapinio vertinimo rezultatus, siekiant apibrėžti 

pagrindines problemas ir stipriąsias asmens veiklos puses; 
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Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas 

Trukmė: 30 min. – 45 min. 

Eiga: Galutinis dokumentas, į kurį apibendrintai surašomi visi gauti rezultatai galėtų būti 

Ergoterapinio vertinimo anketa (21 priedas), kurios sandara yra sudaryta remiantis Amerikos 

veiklos modeliu, tačiau galima naudoti ir ir kitą įvertinimo rezultatų dokumentavimo formą.  

Naudojamos priemonės: Ergoterapinio vertinimo anketa (21 priedas) 
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13. Praktinis profesinių gebėjimų įvertinimas 

Tikslas: mokymo klasėje/dirbtuvėse įvertinti asmens psichosocialinius profesinius 

gebėjimus bei funkcinį pajėgumą darbo įgūdžius praktinio išbandymo metu, įvertinti asmens darbui 

reikalingas funkcijas. 

Specialistai: profesijos mokytojai atvejo vadybininkas. 

Trukmė: 3-6 val. vienoje klasėje; 

Eiga: Asmuo pagal jo pasirinktą profesiją/darbą nukreipiamas į mokymo klasę/dirbtuves, 

kur yra vertinami asmens psichosocialiniai profesiniai gebėjimai bei funkcinis pajėgumas/darbo 

įgūdžiai praktinio darbo metu. Šie gebėjimai gali būti vertinami ir specialia funkcinio pajėgumo 

įvertinimo ar kita ergonominio vertinimo įranga, kurią naudojant galima sukurti įvairias darbo 

situacijas, darbines užduotis – jas atliekant yra vertinamos asmens darbui reikalingos funkcijos ir 

gebėjimai. 

Praktinio išbandymo metu taip pat vertinami ir kliento profesiniai gebėjimai bei įgūdžiai, 

reikalingi konkrečiai specialybei. Šių gebėjimų/įgūdžių vertinimą atlieka profesijos mokytojas. 

Įvertinimo metu asmuo siunčiamas mažiausiai į vieną ar kelias profesinio mokymo klases, kuriose 

individualiai vertinamas tinkamumas tai profesijai, išlikę profesiniai gebėjimai, jeigu anksčiau 

asmuo jau yra dirbęs panašios profesijos darbus, kokios apskritai to asmens galimybės mokytis šios 

profesijos. Pats profesinės reabilitacijos dalyvis taip pat turi galimybę išsakyti savo norus, 

polinkius. Vertinimo metu asmuo turi galimybę išmėginti konkrečios profesijos darbus, įsivertinti 

savo galimybes bei jų atitikimą jo norams. Profesijos mokytojas, stebėdamas, kaip klientas vykdo 

užduotis, kaip supranta instrukcijas ir pan., gali įvertinti tiek asmens psichosocialines, tiek funkcinį 

pajėgumą, reikalinga šiam darbui atlikti, tiek ir darbinius kliento įgūdžius.  Įvertinęs asmens 

psichosocialinius bei funkcinio pajėgumo gebėjimus, profesijos mokytojas vertinimo rezultatus 

dokumentuoja gebėjimų profilyje, o darbinius įgūdžius - Praktinių profesinių gebėjimų vertinimas 

mokymo vietoje formoje (22 priedas). 

Gautą informaciją apie praktinio išsibandymo rezultatus ir asmens tinkamumą vienai ar kitai 

profesinei veiklai specialistai naudos komandos susirinkimo metu rengiant išvadą dėl įvertinimo ir 

rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų teikiant asmeniui profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų 

išugdymo paslaugas ir sudarant Individualią profesinės reabilitacijos programą.    

Pildoma dokumentacija: Praktinių profesinių gebėjimų vertinimo mokymo vietoje anketa 

(22 priedas). 

Taikomi metodai: Informavimas, anketavimas, darbo imitavimo metodas, stebėjimas, 

pokalbis; praktinės užduotys, standartizuoti metodai (pvz. Hamet-2), stebėjimas (žr. skyrių 9. 

Taikomi metodai ir priemonės). 
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14. Reikalavimų ir gebėjimų palyginimas 

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

Palyginimo profilį. 

Specialistai: FMR gydytojas, psichiatras, ergoterapeutas, kineziterapeutas, socialinis 

darbuotojas, psichologas. Specialistai, atliekantys palyginimą taikydami standartizuotus metodus, 

privalo turėti šių metodų taikymo licencijas. 

Trukmė: 4 val.  

Eiga: specialistų komanda, atlikusi profesijos/darbo vietos reikalavimų ir asmens profesinių 

gebėjimų įvertinimą, taikydami standartizuotus metodus palygina reikalavimus su asmens 

gebėjimais ir sudaro Palyginimo profilį. Palyginimo profilio sudarymo tikslas – išsiaiškinti kliento 

sugebėjimų ir konkrečios  darbo vietos/profesijos reikalavimų atitikimo laipsnį. Esant neatitikimų 

pažymima, kokie trūkstami kliento gebėjimai (savybės) turi būti atkuriami bei lavinami ir/ar 

numatomi veiksmai darbo vietai pritaikyti. Jei skirtumai tarp reikalavimų ir gebėjimų žymūs, 

klientui rekomenduojama rinktis profesiją, labiau atitinkančią jo profesines savybes. Jei skirtumai 

tarp reikalavimų ir gebėjimų yra nežymūs, klientui rekomenduojama lavinti/atkurti profesinius 

gebėjimus/savybes.  

Patikimus palyginimo rezultatus užtikrina taikymas standartizuotų vertinimo metodų, kurie 

sudaro galimybę palyginti asmens gebėjimus su darbinės veiklos keliamais reikalavimais. Tokiu 

būdu galima pasitikrinti, ar atitinkamų darbinės veiklos reikalavimų struktūra atitinka kliento 

gebėjimus ir, jeigu tie duomenys nesutampa, tai palyginimo profilyje galima pamatyti, kokiu mastu 

jie nesutampa. Jei darbinės veiklos reikalavimai neatitinka (t.y. yra viena, dviem pakopomis) kliento 

gebėjimų - rekomenduojama tuos gebėjimus lavinti. Jei reikalavimai sutampa su kliento gebėjimais, 

jam rekomenduojama mokytis/dirbti pagal pasirinktą specialybę. 

Gebėjimų ir reikalavimų atitikimo nustatymo nereikia suprasti kaip patikrinimo, ar viena 

savybė tiksliai sutampa su kita savybe pagal savo numeraciją. Net, jeigu taip ir atsitiktų, kad visos 

savybės viena su kita sutaptų, tai visai nereikštų, kad tas asmuo gali dirbti tą darbą. Tai labiau 

reikštų, kad kiekvienas psichinių sugebėjimų reikalavimas pareikalautų aukščiausios to asmens 

pajėgumų ribos ir tokiu būdu jam keliami reikalavimai bus pernelyg dideli. Visų pirma reikia 

pažymėti, kad ta ar kita darbinė veikla bus tik tuomet adekvati, kai bent keliems psichiniams 

sugebėjimams bus keliami mažesni reikalavimai (t.y., kai sugebėjimai pranoks reikalavimus) [29].   

Kita vertus, jei dauguma savybių/profesinių gebėjimų yra aukštesni ar net žymiai aukštesni 

už reikalavimus, darbuotojas neskatinamas tobulėti ir dėl šios priežasties gali sumažėti motyvacija, 

darbuotojas gali pasijusti neįvertintas, darbas gali tapti neįdomus. 
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Profilių palyginimo procesas, taip pat kaip ir tinkamas reikalavimų bei gebėjimų 

įvertinimas, reikalauja specialistų patirties šioje srityje bei atitinkamų žinių. Todėl norint tinkamai 

taikyti šioje metodikoje pateikiamus pagrindinius asmens profesinių gebėjimų įvertinimo principus 

bei profesinių gebėjimų įvertinimo standartizuotus metodus praktikoje, būtina dalyvauti atitinkamų 

metodų taikymo mokymuose. 

Pildoma dokumentacija: Palyginimo profilis. 

Taikomi metodai: 

Standartizuotas dokumentavimo metodas (pvz.: MELBA) (žr. skyrių 9. Taikomi metodai ir 

priemonės). 

 

15. Komandinis aptarimas 

Tikslas - parengti išvadas dėl kliento profesinių gebėjimų įvertinimo ir rekomendacijas dėl 

profesinio orientavimo ir konsultavimo etapo bei profesinių gebėjimų atkurimo ir/ar naujų lavinimo 

etapo, kryptingumo, asmens darbinės veiklos galimybių, pirminės individualios profesinės 

reabilitacijos programos ir  individualaus  reabilitacijos plano sudarymo. 

Taikomi metodai - tarpdisciplininės specialistų komandos susirinkimas; SSGG analizė, 

dokumentavimas (žr. skyrių 9. Taikomi metodai ir priemonės). 

Pildoma dokumentacija: Praktinių profesinių gebėjimų vertinimo mokymo vietoje anketa 

(22 priedas), Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, individualaus konsultavimo lapas (2 

priedas) konsultacijų lapas, (įvairių specialistų) individualaus konsultavimo lapas (3 priedas), 

Komandos susirinkimo protokolas dėl įvertinimo (7 priedas), Individualus reabilitacijos planas (23 

priedas), Individuali profesinės reabilitacijos programa (24 priedas). 

Trukmė – iki 1,5 val. 

Eiga: Siekiant sudaryti pirminę profesinės reabilitacijos paslaugų programą bei individualų 

reabilitacijos planą kiekvienas specialistas asmens profesinių gebėjimų įvertinimo surinktus 

duomenis analizuoja, apibendrina ir parengia savo išvadas. Siekiant nustatyti kokius profesinius 

gebėjimus reikia/galima atkurti ir/ar naujai išugdyti  (reabilitacinio, socialinio, psichologinio, darbo 

imitavimo priemonėmis bei įsidarbinimo įgūdžių ugdymo priemonėmis)  pirminio įvertinimo metu 

gauti asmens psichosocialiniai bei funkcinio pajėgumo, aplinkos veiksnių, asmens 

norų/pageidavimų, motyvacijos rezultatai palyginami su bendrais darbinės veiklos/darbo keliamais 

reikalavimais (p. 14 žr. 5 pav. Profesinių gebėjimų įvertinimo principas). Profesinių gebėjimų 

įvertinimo etape atskirų specialistų parengtos išvados pristatomi bendro komandos susirinkimo 

metu rengiant bendras  išvadas  bei rekomendacijas dėl pirminio individualaus reabilitacijos plano 

(toliau- IRP) ir pirminės individualios profesinės reabilitacijos programos (toliau – IPRP) 
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sudarymo. Profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatų aptarimas komandoje atliekamas naudojant 

SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) metodą (žr. skyrių 9. Taikomi metodai ir 

priemonės). Kiekvienas vertinantis specialistas nurodo, kokius profesinius gebėjimus asmuo turi, 

kokios asmens silpnybės bei grėsmės galimam įsidarbinimui, kokios galimybės, stiprinančios 

klientą, yra išorėje. Komandos surinkimo metu analizuojama informacija bei pateiktos 

rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų dokumentuojamos Komandos susirinkimo protokole dėl 

įvertinimo (7 priedas). Po susirinkimo atvejo vadybininkas, turėdamas visų specialistų išvadas ir 

komandos rekomendacijas apie asmens profesinius naudos profesinio orientavimo etape, atlikus 

galutinius vertinimus ir rengiant Individualią profesinės reabilitacijos programą. 

 

16. Pirminio Individualaus reabilitacijos plano ir pirminės profesinės reabilitacijos 

programos sudarymas  

Tikslas – parengti pirminę individualią profesinės reabilitacijos programą bei pirminį 

individualų reabilitacijos planą, kuriuose atsispindėtų klientui būtinos paslaugos profesinių 

gebėjimų atstatymo ir/ar naujų įgijimo bei pagalbos įsidarbinant metu. 

Paslaugą teikiantys specialistai – atvejo vadybininkas. 

Taikomi metodai – informavimas, pokalbis, motyvuojamasis pokalbis, dokumentavimas(žr. 

sk. 9. Taikomi metodai ir priemonės).  

Trukmė: iki 2val. (nuo 1 iki 2val. priklausomai nuo asmens nuvargstamumo, gebėjimo 

išlaikyti dėmesį, streso įveikos ir pan.) 

Pildoma dokumentacija: Individualus reabilitacijos planas (23 priedas), Individuali 

profesinės reabilitacijos programa (24 priedas), Individualus paslaugų teikimo tvarkaraštis (1 

priedas), Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, individualaus konsultavimo lapas (2 

priedas), Individualaus konsultavimo lapas (3 priedas). 

Eiga: Atvejo vadybininkas pristato klientui specialistų komandos atliktos kliento profesinių 

gebėjimų įvertinimo rezultatus, išvadas ir rekomendacijas dėl pirminės profesinės reabilitacijos 

programos (IPRP) ir pirminio individualaus reabilitacijos plano (IRP) sudarymo. Kartu su klientu 

suderinami tolimesni veiksmai, kurie įrašomi į pirminį individualų reabilitacijos planą bei pirminę 

profesinės reabilitacijos programą, kuriuose atsispindi klientui būtinos paslaugos kitų profesinės 

reabilitacijos etapų metu. Kartu su atvejo vadybininku sudaromas profesinio orientavimo ir 

konsultavimo etapo individualus paslaugų teikimo grafikas ir klientas nukreipiamas į profesinio 

orientavimo ir konsultavimo paslaugas. Gali nutikti ir taip, kad po įvertinimo paaiškėja, jog asmuo 

negali dėl tam tikrų priežasčių (pvz., esamos sveikatos būklės) tęsti profesinės reabilitacijos 
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programos, tuomet jis grąžinamas atgal į teritorinę darbo biržą ir į profesinės reabilitacijos paslaugų 

poreikį nustačiusią įstaigą (pvz., Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybą).  

Galutinis asmens profesinių gebėjimų įvertinimo tikslas yra parengti pirminę individualią 

profesinės reabilitacijos programą bei pirminį individualų reabilitacijos planą, kuriuose atsispindėtų 

klientui būtinos paslaugos profesinių gebėjimų atstatymo ir/ar naujų įgijimo bei pagalbos 

įsidarbinant metu. Remiamasi specialistų komandos išvadomis bei rekomendacijomis, sudarytomis 

atlikus asmens profesinių gebėjimų įvertinimą. Profesinio orientavimo ir konsultavimo etapo 

pabaigoje programa gali būti koreguojama ir sudaroma galutinė. Didelis dėmesys skiriamas ir 

kliento norui/pageidavimui dėl profesijos, kuris, atlikus orientavimo ir konsultavimo veiklas, gali 

būti pasikeitęs.  

Konsultacijų turinį atvejo vadybininkas trumpai surašo specialisto, teikiančio atvejo 

vadybos paslaugas, individualaus konsultavimo lape (2 priedas) ir/ar individualaus konsultavimo 

lape (3 priedas). 
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7. Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugą teikiantys specialistai 

 

Asmenų sergančių psichikos ligomis asmenimis profesinių gebėjimų įvertinimą atlieka šių 

specialistų komanda: 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojas, psichologas, socialinis darbuotojas, 

profesijos mokytojas, ergoterapeutas, kineziterapeutai, atvejo vadybininkas, įdarbininimo 

tarpininkas, psichiatras. 

 

 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 psichikos ligomis sergantiems  

asmenimis,  ir kitas negalias turintiems asmenims; 

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

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

skirtingų negalių atveju; 

3.4. fizinės medicinos reabilitacijos ypatumus psichikos 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 į profesinės reabilitacijos reabilitacijos programą asmens funkcinę 

būklę;  
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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. kineziterapijos su psichikos ir kitas negalias turinčiais asmenimis principus; 

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

pratimų poveikį šių asmenų organizmui; 

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

metodus; 

2.4. techninės pagalbos priemones neįgaliesiems. 

 

 Kineziterapeuto funkcijos: 

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

konsultuoti darbdavius darbo vietos pritaikymo klausimais asmenims, turintiems psichikos ir 

fizinę negalią; 

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

profilį; 

3. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie asmens 

darbingumą bei numatyti kineziterapeuto taikomas priemones profesinių fizinio pajėgumo 

atkūrimui; 

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

Individualią profesinės reabilitacijos programą. 
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 Socialinis darbuotojas  

Reikalavimai socialiniam darbuotojui: 

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

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

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. socialinio darbo su psichikos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į 

negalios pobūdį ir sunkumą; 

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

2.3. asmenų su negalia socialinės situacijos vertinimo metodus; 

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

 

 Socialinio darbuotojo funkcijos: 

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

reabilitacijos programoje, socialinę aplinką ir užpildyti socialinės apklausos anketą; 

2. Dalyvauti, įvertinant darbo vietos keliamus reikalavimus asmens psichosocialinėms 

savybėms ir sudarant psichoscialinių savybių reikalavimų profilį, konsultuoti darbdavius darbo 

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

3. Atlikti asmens psichosocialinių gebėjimų įvertinimą ir sudaryti asmens psichosocialinių 

gebėjimų profilį; 

4. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie asmens 

darbingumą bei numatyti socialinio poveikio priemones psichosocialinių profesinių gebėjimų 

atkūrimui/lavinimui; 

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

Individualia profesinės reabilitacijos programą; 

6. Esant poreikiui teikti socialinę pagalbą psichikos negalią turinčiam asmeniui atvykus į 

profesinės reabilitacijos programą. 

 

 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: 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

85 

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

 

2.1. bendrosios ir klinikinės psichologijos principus; 

2.2. psichologinio konsultavimo principus ir metodus;  

2.3. psichologo darbo su psichikos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į 

negalios pobūdį ir sunkumą; 

2.4. psichologinio įvertinimo metodus; 

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

 

Psichologo funkcijos: 

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

psichosocialinėms savybėms, sudaryti psichosocialinių savybių reikalavimų profilį; 

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

psichologinius testus;  

3. Įvertinti asmens motyvaciją dirbti/mokytis;  

4. Įvertinti asmens psichosocialinius gebėjimus ir sudaryti psichosocialinių gebėjimų 

profilį;  

5. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie asmens 

darbingumą bei numatyti psichologinio poveikio priemones profesinių gebėjimų 

atkūrimui/lavinimui; 

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

Individualią profesinės reabilitacijos programą;  

7. Esant poreikiui teikti psichologinę pagalbą psichikos negalią turinčiam asmeniui 

atvykus į profesinės reabilitacijos programą. 

 

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

įgūdžių įvertinimo principus ir metodus; 

2.4. asmenų, turinčių psichikos negalią profesinio mokymo specifiką, pedagoginius šio 

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

2.5. mokymo ir darbo aplinkos pritaikymą atsižvelgiant į psichikos negalios pobūdį ir 

mokomo dalyko specifiką; 

2.6. darbų saugos reikalavimus dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis. 

 

Profesijos mokytojo funkcijos: 

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

individualiais ir specialiaisiais asmens poreikiais bei specialistų išvadomis bei rekomendacijomis, 

parengti praktinių profesinių gebėjimų įvertinimo užduotis bei vertinimui reikalingą aplinką ir 

priemones; 

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

taikant adaptuotas ir standartizuotas praktines užduotis, stebėjimą ir apklausą;  

3. Pagal profesinę kompetenciją dalyvauti įvertinant specialiuosius asmens su psichikos 

negalia poreikius, t.y. kompiuterinių programų, techninių pagalbos priemonių, skirtų profesiniam 

mokymuisi, bei darbo aplinkos pritaikymo poreikį, ir reikalingas priemones pritaikyti; 

4. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie asmens 

darbingumą bei numatyti darbo imitavimo priemones profesinių gebėjimų atkūrimui/lavinimui; 

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

Individualią profesinės reabilitacijos programą. 

 

 Ergoterapeutas  

Reikalavimai ergoterapeutui: 

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

Respublikos teisės aktais valstybės pripažintoje mokymo įstaigoje, turinčioje teisę vykdyti 

ergoterapijos studijų programą; 

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. psichikos ir kitas negalias turinčių asmenų ergoterapijos specifiką ir principus;  

2.2 asmenų su psichikos ir kitomis negaliomis savarankiškumo įgūdžių vertinimo 

principus ir metodus; 

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

metodus; 
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2.3. naujausias kompensacinės techninės pagalbos priemones ir jų taikymo principus 

asmenims su psichikos ir kitomis negaliomis; 

2.4. darbų saugos reikalavimus dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis. 

 

 Ergoterapeuto funkcijos: 

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

savarankiškumo įgūdžiams, funkcinio pajėgumo gebėjimams įvertinimą ir sudaryti reikalavimų 

profilį; 

2. Atlikti asmenų su psichikos negalia savarankiškumo įgūdžių įvertinimą; 

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

4. Atlikti smulkiosios motorikos įvertinimą; 

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

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

6. Pagal profesinę kompetenciją dalyvauti įvertinant specialiuosius asmens su psichikos 

negalia poreikius, pritaikant darbo aplinką; 

7. Remiantis įvertinimo rezultatais parengti išvadas ir rekomendacijas apie asmens 

darbingumą ir numatyti ergoterapines bei darbo imitavimo priemones asmens profesinių gebėjimų 

atkūrimui; 

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

Individualią profesinės reabilitacijos programą. 

 

 Atvejo vadybininkas 

Reikalavimai atvejo vadybininkui: 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą.  

2.  Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

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

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

2.2. bendravimo psichologijos pagrindus; 

2.3. atvejo vadybininko darbo organizavimo procedūrą, norminius bei metodinius 

dokumentus; 

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

2.5. tarpininkavimo, tarpasmeninių ryšių palaikymo technikas; 

2.6. profesinių gebėjimų vertinimo  metodų principus. 
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Atvejo vadybininko funkcijos: 

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

programoje bei koordinuoti profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų teikimą;  

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

biržai ir pan.;  

3. Motyvuoti klientą, ugdyti jo savimonę; 

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

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

bei programą; 

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

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

reabilitacijos proceso metu; 

7. Bendradarbiauti su specialistų komandarengiant asmens Individualią profesinės 

reabilitacijos programą ir kartu su klientu sudaryti pirminę Individualią profesinės reabilitacijos 

programą. 

 

 Įdarbinimo tarpininkas/vadybininkas 

Reikalavimai įdarbinimo tarpininkui: 

1. Turėti aukštąjį socialinių ar humanitarinių mokslų išsilavinimą ir konsultavimo, 

organizacinių, bendravimo, bendradarbiavimo, tarpininkavimo gebėjimus; 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. darbo specifiką su psichikos 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 tarpininko funkcijos: 

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

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

veikla; 

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

keliamus reikalavimus asmens profesiniams gebėjimams; 

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

5. Bendradarbiauti, pagal poreikį suteikti informaciją šeimos nariams 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. 

 

 Psichiatras 

Reikalavimai psichiatrui: 

1. Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir būti įgijus gydytojo psichiatro 

profesinę kvalifikaciją bei turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą 

galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro 

profesinę kvalifikaciją; 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. psichikos negalią turinčių asmenų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus 

ir ypatumus; 

2.2. holistiniu požiūriu paremtus paslaugų teikimo principus; 

2.3. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo bei jos tobulinimo principus ir priemones; 

2.4. darbingumo ir neįgalumo lygio nustatymo tvarką ir principus; 

2.5. psichiatrijos mokslo ir praktikos naujoves; 

2.6. bendrąją psichopatologiją (psichikos sutrikimų simptomus ir sindromus), jos 

biologinius ir psichologinius mechanizmus, šių sutrikimų įtaką asmens elgesiui, tikėtiną grėsmę 

paties asmens ar aplinkinių žmonių sveikatai, gyvybei; 

2.7. bendravimo ir konsultavimo įgūdžius, sugebėjimą įtraukti asmenį į veiklą, gerus 

tarpasmeninių ryšių palaikymo įgūdžius tam, kad būtų efektyviai dirbama su komandos nariais, 

asmenimis turinčiais sunkius psichikos sutrikimus/negalią bei jų artimaisiais; 

2.8. profesinės reabilitacijos metu psichikos negalią turintiems asmenims taikomų 

reabilitacijos, psichologinio, socialinio, darbo imitavimo ir kitų poveikio priemonių, skirtų asmens 

profesiniams gebėjimams atkurti/lavinti, indikacijas ir galimas kontraindikacijas; 
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2.9. efektyviausias ir tinkamiausias asmens profesinių gebėjimų įvertinimo bei atkūrimo 

priemones, metodus ir metodikas, įvertinant indikacijas ir kontraindikacijas, atsižvelgiant į asmens 

psichinės sveikatos būklę, profesijos bei potencialaus darbo reikalavimus. 

 

Psichiatro funkcijos: 

1. Vertinti asmens, atvykusio į profesinės reabilitacijos programą psichinės sveikatos 

būklę, atsižvelgiant į asmens norimos įgyti potencialios profesinės kvalifikacijos ir/ar darbo 

keliamus reikalavimus asmens psichinės sveikatos būklei, bei negalios sunkumą; 

2. Įvertinti atkryčio riziką ir teikti rekomendacijas dėl atkryčio prevencijos; 

3. Teikti individualias psichiatro konsultacijas esant poreikiui; 

4. Analizuoti asmens psichinės sveikatos būklės įvertinimo rezultatus ir, remiantis 

įvertinimo rezultatais, rengti išvadas ir rekomendacijas dėl: 

4.1.  galimybių ir apribojimų įgyti konkrečią profesinę kvalifikaciją (-as) ar dirbti 

konkretų darbą; 

4.2.  darbo pobūdžio, darbo dienos trukmės; 

4.3.  indikacijų ir kontraindikacijų, susijusių su konkretaus asmens dalyvavimu  

profesinės reabilitacijos programoje; 

4.4.  individualią profesinės reabilitacijos programą sudarančių paslaugų;  

4.5. tolesnių specialistų veiksmų profesinių gebėjimų įvertinimo bei atkūrimo etapuose ir 

kt.   

5.  Bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais darbuotojais, teikiančiais profesinės 

reabilitacijos paslaugas, prižiūrėti teikiamų paslaugų kokybę, analizuoti informaciją/duomenis, 

juos apibendrinti bei įvertinti pokyčius, dalyvauti komandos susirinkimuose, pristatyti/aptarti 

sudėtingus atvejus; 

6. Pagal poreikį pakartotinai vertinti kliento psichinės sveikatos būseną, teikti 

rekomendacijas asmeniui ir komandos specialistams dėl būtinų ir savalaikių intervencijų siekiant 

palaikyti asmens psichinės sveikatos stabilumą profesinės reabilitacijos metu; 

7. Informuoti psichikos sveikatos priežiūros specialistus, gydytojus psichiatrus, 

dirbančius psichikos sveiktos centruose, apie kliento būklės pokyčius, atkrytį profesinės 

reabilitacijos proceso metu; 

8. Dalyvauti komandos susirinkimuose, teikti išvadas bei rekomendacijas dėl 

Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymo ir tolesnės profesinės reabilitacijos 

eigos; 

9. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 
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8. Taikomi metodai ir priemonės 

 

1. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo ir dokumentavimo 

metodai:  

MELBA – standartizuota psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo dokumentavimo 

metodika. [29] 

IDA – standartizuota psichosocialinių darbinių savybių įvertinimo priemonė.[15] 

2. Asmens funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimo 

metodikos: 

FPV – standartizuota funkcinio pajėgumo įvertinimo metodika. 

IMBA – standartizuota asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų ir funkcinio 

pajėgumo įvertinimo  dokumentavimo metodika.[16] 

3.  Hamet 2 – profesinės kompetencijos savybių vertinimo, metodas.  

Stebėjimas - tai kryptingai organizuotas aplinkos daiktų ir reiškinių suvokimas. 

Dokumentų analizė - tai asmens gebėjimų bei jį nulemiančių veiksnių užfiksavimais 

įvairiais dokumentais ir užfiksuotos informacijos analizavimas. 

Pokalbis – diagnostinis metodas, kuriuo tiriama asmenybė: dabarties pergyvenimai ir 

išgyvenimai, biografiniai įvykiai, ryšiai ir kt. 

Trumpas metodikų aprašymas: 

MELBA – tai standartizuota metodika, skirta profesinės reabilitacijos ir integracijos 

specialistams, dirbantiems su neįgaliaisiais. Šioje metodikoje yra pateikti pagrindiniai 29 kertinių 

asmens profesinių psichosocialinių gebėjimų įvertinimo principai.  

Metodikos esmė: 

1. Darbo vietai keliamų reikalavimų (atsižvelgiant į psichosocialines asmens profesines 

savybes) vertinimas ir dokumentavimas; 

2. Asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų vertinimas ir dokumentavimas; 

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

4. Rekomendacijų dėl būtinų imtis veiksmų parengimas: 

 Dėl profesinių gebėjimų atkūrimo/lavinimo; 

 Dėl darbo vietos pritaikymo. 

MELBA ne tik moko, kaip reikia vertinti, bet ir pateikia visų 29 psichosocialinių 

profesinių gebėjimų apibrėžimus. Tokiu būdu yra užtikrinamas pagrindinis metodikos principas – 

patikimumas, nes visi tyrėjai vertinamas savybes supras vienodai teisingai. 
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MELBA metodika yra viena pagrindinių priemonių, padedančių specialistams tikslingai 

nukreipti, orientuoti neįgalųjį teisingai pasirinkti profesiją.  

IDA – tai standartizuotas psichosocialinių savybių vertinimo bei dokumentavimo 

priemonių rinkinys, psichosocialinių profesinių gebėjimų įvertinimo metodika. Ją sudaro 14 

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

MELBA metodikoje.  

Naudojant IDA yra vertinamos tokios psichosocialinių savybių, reikalingų kiekvienai 

darbinei veiklai atlikti grupės: 

1. Kognityvinės (darbo planavimas, suvokimas, atidumas, susikaupimas, atmintis, 

problemų sprendimas, prisitaikymas, abstraktus mąstymas); 

2. Socialinės savybės (įgyvendinimas, gebėjimas vadovauti, komunikabilumas, kritinis 

vertinimas, kritikos toleravimas, darbas komandoje); 

3. Savybės, susijusios su darbo atlikimo pobūdžiu (ištvermingumas, savikontrolė, 

nesėkmių toleravimas, tvarkingumas, punktualumas, savarankiškumas, kruopštumas, 

atsakingumas); 

4. Psichomotorinės savybės (paskata, smulkioji motorika, reakcijos greitis); 

5. Kultūros išraiškos/bendravimo priemonės (skaitymas, skaičiavimas, rašymas, 

kalbėjmas); 

Įvertinti asmens psichosocialiniai gebėjimai, reikalingi konkrečiai veiklai atlikti, yra 

palyginami su atitinkamais darbo vietos reikalavimais. Atlikus palyginimą, parengiamos 

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

galimybių ar dėl kitos profesijos pasirinkimo. 

IMBA – tai standartizuota profesinių gebėjimų, reikalingų darbui, vertinimo ir 

dokumentavimo metodika.  

IMBA vertinimo metodika remiasi profilių palyginimo principu ir susideda iš trijų 

komponentų – Reikalavimų profilio, Sugebėjimų profilio ir Palyginimo profilio. IMBA vertinimo 

profiliuose yra dokumentuojamos fizinės ir kitos, darbui reikalingos savybės, taip pat aplinkos 

poveikis, darbo sauga, darbo organizavimas ir kertinės savybės, kurios jau anksčiau yra įvertintos 

IDA priemone.Vertinimo principas identiškas IDA vertinimui. Ši metodika vertina iki 50 savybių, 

kurios priklauso šioms savybių grupėms: kūno padėtis, kūno judėjimas, kūno dalių judesiai, 

informacijos priėmimo gebėjimai,  kompleksinės fizinės savybės, aplinkos poveikis, darbo sauga, 

darbo organizavimas. Kiekvienas vertinimo dokumentavimo profilis yra suskirstytas dar į keturis 

kiekvienos savybės detalius profilius. Kaip ir MELBA metodikoje, taip ir IMBA metodikoje yra 
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pateikiamas išsamus kiekvienos savybės apibrėžimas. Tokiu būdu yra užtikrinamas pagrindinis 

metodikos principas – patikimumas, nes visi tyrėjai vertinamas savybes supras vienodai teisingai. 

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

vertinimo instrumentą sudaro standartizuoti testai ir įranga, skirta 29 asmens, turinčio fizinę 

negalią, fukcinėms savybėms įvertinti. Naudojant šią priemonę vertinamos tokios pagrindinės 

savybės, reikalingos konkrečiam darbui atlikti: sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas, gulėjimas 

ėjimas, galvos judesiai, kėlimas, nešimas ir t.t. 

Naudojant FPV priemonę įvertinus asmens fizinius gebėjimus, jie yra perkeliami į 

standartizuotą IMBA profilį.  

Įvertinus asmens psichosocialinius bei fizinius (funkcinius) gebėjimus, reikalingus darbui, 

suvedus juos į IMBA profilį bei palyginus su adekvačiais konkrečios darbo vietos reikalavimais 

yra parengiamos išvados dėl profesinių įgūdžių atkūrimo ir/ar lavinimo ir/ar darbo vietos 

pritaikymo galimybių. Toks išsamus vertinimas užtikrina tikslaus ir išsamaus tolesnio 

reabilitacijos bei integracijos plano parengimą. 

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

orientavimo metodika. Ši metodika sudaryta iš 4 pagrindinių modulių. Taikant pirmąjį modulį yra 

vertinami, lavinami asmens profesiniai gebėjimai, tokie kaip kruopštumas, tikslumas, gebėjimas 

laiku atlikti užduotis, užduočių suvokimas ir išpildymas, preciziškumas, gebėjimas teisingai 

panaudoti darbo įrankius ir įrankių valdymas. Antrasis modulis suteikia galimybę įvertinti kliento 

pažangą, jo motyvaciją mokytis bei dirbti. Trečiasis modulis skirtas neįgaliųjų socialinėms 

savybėms vertinti bei lavinti. Ketvirtas modulis skirtas abstrakčiajam mąstymui vertinti bei lavinti. 

Taikant šį modulį yra lavinamos tokios svarbios sėkmingam darbo procesui savybės kaip atidumas 

viso darbo proceso metu,  klaidų atpažinimas ir gebėjimas priimti tinkamą sprendimą.  

4. Motyvuojamasis pokalbis - metodas, aprašytas Miller ir Rolnick (2002) paremtas 

kognityvinio disonanso teorija ir skirtas palankiems pokyčiams pasiekti. Tai į asmenį orientuotas 

metodas, nedirektyvus pokalbis, kurio metu stengiamasi padėti asmeniui daugiau sužinoti apie 

savo galimybes ir silpnąsias vietas. Taikomi būdai – klausymas, atspindėjimas, kliento 

paskatinimas, empatiškas reagavimas. Motyvuojamojo pokalbio tikslas – padidinti kliento 

motyvaciją ir aktyvų dalyvavimą keičiant savo elgesį. Šio metodo metu klientui nėra aiškinama ar 

moralizuojama, o empatiškai priimamas jo apsisprendimas ar abejonės, atspindimi kliento 

prieštaringi jausmai, jis emociškai palaikomas bei stiprinamas kliento tikėjimas savo jėgomis dėl 

pasikeitimo. Motyvacinio interviu metodą taiko atvejo vadybininkai, įdarbinimo tarpininkai, 

profesijos mokytojas, ir kiti specialistai vertinimo ir profesinio orientavimo procesuose. Taikant  
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motyvuojamojo pokalbio metodą siekiama klientą aktyviai įtraukti į profesinės reabilitacijos 

veiklas [30].  

5. Informavimo metodas – informacijos pateikimas asmeniui, kuriam yra paaiškinama 

vertinimo paskirtis, kriterijai, reikalavimai, standartai bei galimybės. Rezultatų panaudojimas turi 

būti žinomas visiems vertinamiems asmenims bei specialistams, dalyvaujantiems vertinimo ir 

profesinio orientavimo etape. Informavimo metodą taiko atvejo vadybininkai, profesijos 

mokytojai, įdarbinimo tarpininkai.[19]. 

6. Pokalbis – universalus metodas, kuriuo galima gauti informacijos apie įvairius 

mokymosi proceso aspektus, tiesiogiai nematomus veiklos motyvus. Pokalbis tai betarpiškas 

bendravimas, priklausantis nuo dialogo dalyvių, individualių savybių situacijos, nagrinėjamos 

problemos, bei siekiamų tikslų. Pokalbio metu keliami reikalavimai: nuteikti vertinamąjį 

palankiai, įgyti jo pasitikėjimą, skatinti norą atvirai klabėti, apibrėžti pokalbio tikslą, nustatyti, ko 

siekiama išsiaiškinti pokalbio metu, aiškiai formuluoti klausimus, tiksliai fiksuoti pokalbio eigą. 

Svarbus gautos informacijos patikimumas – ar asmuo tiksliai prisimena faktus, kokie motyvai 

skatina klabėti apie vieną ir kitą faktą. Pateikta informacija palyginama su informacija gauta iš 

kitų šaltinių. Informacija yra apibendrinama ir pristatoma komandos susirinkimo metu. Pokalbio 

metodą naudoja atvejo vadybininkai, įdarbinimo tarpininkai, profesijos mokytojas ir kiti 

specialistai vertinimo ir profesinio orientavimo metu.[19] 

7. Struktūruoto interviu metodas – naudojamas asmens profesinių poreikių ir galimybių 

išsiaiškinimui. Šio metodo pagalba vertinamos asmens psichosocialinės savybės reikalingos bet 

kuriai darbinei veiklai. Socialinės savybės – gebėjimas bendrauti, vadovauti, bendradarbiauti. 

Savybės susijusios su darbo atlikimo pobūdžiu: ištvermingumas, savikontrolė, tvarkingumas, 

kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas ir t.t. Įvertinti asmens psichosocialiniai gebėjimai 

yra reikalingi konkrečiai veiklai atlikti. Šio metodo tikslas išsiaiškinti negalią turinčių asmenų 

nuomonę, jų požiūrius, vertinimą ir interpretacijas. Šį metodą naudoja atvejo vadybininkai, 

įdarbinimo tarpininkai, profesijos mokytojai, psichologai.[19] 

7.1. Struktūruoto interviu metodas: EMOCIJŲ FUNKCIJŲ ĮVERTINIMAS  

Tikslas: Įvertinti asmenų, sergančių psichikos ligomis, emocijų adekvatumą, emocijų 

reguliavimą. 

Trukmė: 1-1,5 val. 

Struktūruoto interviu plane yra nurodyti klausimai ir temos, skirti reikalingos informacijos 

iš kliento surinkimui pokalbio metu (26 priedas). Išskirtos 8 pagrindinės temos, siekiant 

išsiaiškinti šiuos emocijų aspektus: 

 Išgyvenamų emocijų diapazoną; jų įvairovę; intensyvumą ir dažnį; 
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 Emocijų adekvatumą; 

 Emocijų reguliavimą; 

 Emocijų labilumą; 

 Emocijų ambivalentiškumą. 

Pateikiamas išgyvenamų emocijų sąrašas, kuriame reikia pažymėti ir įvertinti patirtus ar 

patiriamus emocinius išgyvenimus (26 priedas). 

Vertinimo kriterijai: Taikomas kokybinis ir kiekybinis atsakymų vertinimas. Kiekybiniam 

vertinimui naudojamos skalės. 

7.2. Struktūruoto interviu metodas: ENERGIJOS IR POTRAUKIŲ FUNKCIJŲ 

ĮVERTINIMAS  

Tikslas: Įvertinti asmenų, sergančių psichikos ligomis, energijos ir potraukių funkcijas, 

energijos lygį (paskatą). 

Trukmė: 1-1,5 val 

Struktūruoto interviu plane yra nurodyti klausimai ir temos, skirti reikalingos informacijos 

iš kliento surinkimui pokalbio metu (28 priedas). Išskirtos 8 pagrindinės temos, siekiant 

išsiaiškinti šiuos energijos ir potraukių aspektus: 

 Energijos lygį; energijos kryptingumą; ištvermingumą; 

 Iniciatyvumą; 

 Motyvaciją; interesus, tikslus; ryžtingumą, atkaklumą; 

Potraukius; potraukių ir impulsų kontrolę, priklausomybę. 

Vertinimo kriterijai: Taikomas kokybinis ir kiekybinis atsakymų vertinimas. Kiekybiniam 

vertinimui naudojamos skalės. 

8. 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. 
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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. 

9. Skaičių pakartojimas tiesiogine ir atgaline tvarka 

Tikslas: Šis testas yra skirtas trumpalaikės atminties ištyrimui ir jos apimties nustatymui. 

Koncepcija: Trumpalaikė atmintis yra skirstoma į mechaninę ir operacinę. Mechaninė 

atmintis apibūdinama tuo kiekiu elementų, kuriuos tiriamasis sugeba atsiminti iš karto. Norma yra 

5-9 elementai. Operacinė atmintis yra trumpalaikės informacijos išsaugojimas kokiam nors 

veiksmui, operacijai atlikti. Paprastai mechaninė atmintis yra didesnė už operacinę. 

Kokybės kriterijai: patikimumą užtikrina testo pateikimas visiems tiriamiesiems tokiomis 

pačiomis sąlygomis, tokios pačios instrukcijos vartojimas. 

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

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

sutrikimas, ir kuriems yra stebimi atminties sutrikimai. 

Procedūra: tiriamasis turi pakartoti skaičių eilę tiesiogine ir atgaline tvarka. 

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

10. 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. 
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Įvertinimas: vertinant rezultatus, atsižvelgiama į tai, kiek yra teisingų atsakymų, kiek kartų 

prireikė visiems 10 žodžių atgaminti. 

11. Asociacinės atminties testas 

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

nuotaikos, intelekto ir motyvacinės sferos sutrikimų požymius. 

Koncepcija: Asociacinė atmintis dar vadinama logine. Jai būdingas asociacinių ryšių 

sudarymas tarp informacijos, saugomos ilgalaikėje atmintyje, ir naujos informacijos, arba tarp 

ilgalaikėje atmintyje esančios įvairios informacijos. 

Kokybės kriterijai: patikimumą užtikrina testo pateikimas visiems tiriamiesiems tokiomis 

pačiomis sąlygomis, tokios pačios instrukcijos vartojimas. 

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

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

sutrikimas, ir kuriems yra stebimi atminties sutrikimai. 

Procedūra: tiriamasis turi įsidėmėti tarpusavyje susijusių žodžių poras ir sugebėti atgaminti 

tuos žodžius. 

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

prireikė visoms žodžių poroms atgaminti. 

12. Kraepelino testas [14]. 

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. 
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Dėmesio apimtis apibrėžiama kiek vienu metu tiriamojo dėmesys sugeba apimti objektų. Ji 

sutampa su trumpalaikės atminties apimtimi, norma laikoma nuo 4 iki 6 informacinių vienetų. 

Realiam gyvenime gali pasireikšti tuo, kad žmogus negali vienu metu atlikti kelių elementarių 

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. 

13. Intelektinių gebėjimų įvertinimas  

13.1. Wechslerio trumpoji intelekto skalė (WASI) ir WAIS-III metodikomis 

Wechslerio trumpoji intelekto skalė (WASI) sukurta, atsižvelgiant į poreikį turėti trumpą ir 

patikimą intelekto įvertinimo priemonę. WASI yra JAV standartizuotas testas, leidžiantis 

apskaičiuoti tris intelektinius gebėjimus aprašančius rodiklius: Verbalinį IQ, Neverbalinį IQ ir 

Bendrą IQ. WASI skirta įvertinti 6–89 metų asmenų įvairius intelektinius gebėjimus (ekspresyvų 

žodyną, žodines žinias ir sukauptą informaciją, kristalizuotą intelektą ir bendrą intelektą (g 

faktorių), atmintį, mokymosi gebėjimus, sąvokų ir kalbos raidą, erdvinės vizualizacijos gebėjimus, 

vizualinę motorinę koordinaciją, neverbalinį abstraktų mąstymą, percepcinę organizaciją, sąvokų 

formavimąsi, abstraktaus verbalinio samprotavimo gebėjimus, neverbalinį takųjį intelektą ir kt.). 

WASI metodiką sudaro keturi subtestai: Žodynas, Kubelių kompozicija, Panašumai ir Matricos. 

(J.M.Sattler, 1988, cit. pgl. Psychological Corporation, 1999). WASI yra atliekamas su kiekvienu 

tiriamuoju individualiai. WASI keturių subtestų formos pateikimas užima apie 1 val. 

Wechslerio suaugusiųjų intelekto skalė (WAIS-III) 

WAIS-III yra ilgesnis ir išsamesnis Wechslerio intelekto skalės variantas, skirtas intelekto 

struktūros įvertinimui. Metodiką sudaro 14 subtestų: Paveikslėlių užbaigimas, Žodynas, Skaičių 

simboliai, Panašumai, Kubelių kompozicija, Aritmetika, Matricos, Skaičių eilė, Informacija, 
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Paveikslėlių išdėstymas, Supratingumas, Simbolių paieška, Raidžių-skaičių eilė ir Objektų 

surinkimas. WAIS-III yra atliekamas su kiekvienu tiriamuoju individualiai. WAIS-III tyrimas 

vidutiniškai trunka– apie 3 val. 

14. Psichoemocinės būklės įvertinimo klausimynas: Becko depresijos skalė 

Tikslas: skalė skirta afektinio sutrikimo – depresijos sunkumo laipsnio įvertinimui. 

Koncepcija: vienas iš afektinių sutrikimų yra depresija. Tai liguistai prislėgta, liūdna 

nuotaika, kuriai paprastai būdinga sulėtėjęs mąstymas, prislopinti judesiai, menkavertiškumo, 

kaltumo idėjos, somatiniai nusiskundimai. Endogeninė depresija kyla dėl organizme vykstančių 

pokyčių, o tiksliau dėl serotonino ir noradrenalino apykaitos sutrikimų, čia didelę įtaką turi 

paveldimumo veiksnys. Endogeninė depresija atsiranda be išorinės priežasties. Tuo tarpu 

egzogeninė depresija yra patologinė psichikos reakcija į patirtą traumą, t.y. į stiprų arba ilgalaikį 

išgyvenimą, kuris smarkiai sutrikdo CNS jaudinimo ir slopinimo procesus, pertempia organizmo 

prisitaikymo prie streso mechanizmus. Egzogeninė depresija taip pat gali būti kaip reakcija į 

vidaus organų ligas, galvos smegenų traumas ar kitos kilmės CNS pažeidimus (pvz. infekcijos, 

intoksikacijos, galvos smegenų aterosklerozė ir kt.). 

Kokybės kriterijai: patikimumas – α koeficientas = 0,8, validumas užtikrinamas tuo, kad 

testas sudarytas, remiantis diagnostiniais depresijos kriterijais, simptomais, įvardintais DSM-IV 

psichikos sutrikimų klasifikacijos sistemoje. Be to, patikimumą užtikrina testo pateikimas visiems 

tiriamiesiems tokiomis pačiomis sąlygomis, tokios pačios instrukcijos vartojimas. 

Tikslinė grupė: testas naudojamas klientams, kuriems įtariamas afektinis sutrikimas. 

Procedūra: klientui pateikiami klausimai apie jo emocinę ir fiziologinę sferą. Klientas, 

apibūdindamas savo būklę, pasirenka tinkamus atsakymus iš pateiktų alternatyvų. 

Įvertinimas: tiriamojo kokybiniai atsakymai paverčiami kiekybiškais ir lyginami su 

normomis. Tokiu būdu nustatomas sutrikimo laipsnis. 

15. Asmenybės klausimynai 

15.1. NEO PI-R asmenybės klausimynas (Costa and McCrae, 1992) yra skirtas 

empiriškai tyrinėti Penkių faktorių modelį, tad pagal jo atsakymus išskiriamos penkios asmenybės 

dimensijos ir jų žemesniojo lygmens bruožai: neurotizmas, ekstraversija, atvirumas patyrimui, 

sutariamumas, sąmoningumas. Klausimyną sudaro 240 teiginių, kurie vertinami 5 balų skale. 

Respondentas pasirenka vieną atsakymą, kuris labiausiai atitinka jo / jos sutikimą ar nesutikimą su 

kiekvienu teiginiu. Galimi atsakymai yra šie: „Visiškai nesutinku“, „Nesutinku“, „Negaliu 

apsispręsti“ (kai teiginys tiek pat klaidingas, kiek teisingas, arba jei tas teiginys respondento 

neliečia), „Sutinku“ ir „Visiškai sutinku“. Klausimyną sudaro aštuonių lapų lankstinukas, kuriame 

pateikiama instrukcija ir išvardijami teiginiai. Tiriamasis atsakymus pažymi atskirame atsakymų 
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lape. Klausimynas paprastai pildomas nuo 0,5 iki 1 val. Tyrimo rezultatai parodė pakankamą 

lietuviškosios NEO PI-R versijos patikimumą
1
.  

15.2. 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. 

16. Projekciniai metodai 

16.1. H-T-P testas (Namas - Medis – Žmogus) – vienas iš asmenybės projekcinių testų 

Tiriamojo prašoma nupiešti namą, medį bei žmogų, o piešiniai vėliau interpretuojami kvalifikuoto 

asmens. Kaip ir kiti projekciniai testai, šis įgalina laisvą ir subjektyvią interpretaciją.Pirminis 

Namo - Medžio - Žmogaus testo tikslas yra apibūdinti tiriamojo asmenybės aspektus, remiantis 

piešiniais, tačiau testas kartais gali būti panaudojamas ir smegenų pažeidimo ar bendro 

neurologinio funkcionavimo įvertinimui. H-T-P testą 1948 m. sukūrė John Buck. Testas gali būti 

taikomas nuo 3 metų. 

Testo procedūra. Tiriamasis paprašomas nupiešti namą, medį ir žmogų. Kiekvienas 

piešinys piešiamas ant atskiro lapo, ir testuojamojo prašoma piešinį padaryti kiek įmanomą 

tikslesnį. Pabaigus piešinius, testuojamajam užduodami su piešiniais susiję klausimai, kurių 

formaliai yra iki 60, tačiau testuotojas gali improvizuoti. Pvz., apie namo piešinį užduodamas 

klausimas gali skambėti „Ar tai linksmas namas?“, „Iš ko šis namas padarytas?“. Gali būti 

taikomas skirtingi testo pateikimo variantai. 

Testo interpretacija. Testo interpretacijai atlikti sukurtos kelios interpretavimo sistemos. 

Testas suteikia informacijos apie asmenybę, intelektą, tarpasmeninius santykius ir asmeninį 

požiūrį. Kreipiamas dėmesys tiek į piešinio turinį, tiek į detales, tiek į grafines charakteristikas. 

17. Komandos susirinkimai – tai organizuotas, struktūruotas specialistų susitikimas, 

kurio metu siekiama pristatyti iš kliento gautą/surinktą informaciją, ją analizuoti ir apibendrinti. 

Komandos susirinkimuose dalyvauja atvejo vadybininkai, įdarbinimo tarpininkai, profesijos 

mokytojai, psichologas ir kiti specialistai vertinimo ir profesinio orientavimo metu .  

18. Grupinė veikla - struktūruoti užsiėmimai, kurių metu asmenys, dalyvaujantys 

veikloje, skatinami geriau pažinti save, t.y. suvokti savo poreikius, polinkius, gabumus, talentus, 

įvertinti savo gebėjimus. Grupinės veiklos metu, naudojant diskusijos metodą, išsiaiškinama 

dalyvių motyvacija mokymuisi ir darbui, jų požiūris į neįgalumą, nuostatos ir stereotipai, galintys 

                                                 
1
 Žukauskienė R., Barkauskienė R. Lietuviškosios NEO PI-R versijos psichometriniai rodikliai. Psichologija. Mokslo 

darbai. (3), 7-21 p. 2006. 
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įtakoti bendravimą ir sprendimų priėmimą, Šios veiklos metu asmenys skatinamai ir motyvuojami 

aktyviai dalyvauti vertinimo ir profesinio orientavimo paslaugose. Grupinės veiklos metodą taiko 

darbo tarpininkai, atvejo vadybininkai, profesijos mokytojai.  

19. Konsultavimo metodas – grindžiamas profesiniu santykiu tarp specialisto ir asmens. 

Šis santykis paprastai yra „asmuo-asmuo“, tačiau gali dalyvauti ir daugiau negu du asmenys. 

Konsultavimo metodas skirtas padėti asmenims, sprendžiant emocinio ir tarpasmeninio pobūdžio 

problemas. Siekiama išsiaiškinti kliento asmenines nuostatos dėl darbo/profesijos, aptariamos 

pageidaujamos darbo sąlygos (darbo laikas, darbo vieta, aplinka, darbo pobūdis, įvertinama 

asmens motyvacija darbui (ar nori dirbti, kodėl nori dirbti, kodėl reikia/nereikia darbo), 

Konsultavimo metodą taiko atvejo vadybininkai, darbo tarpininkai, psichologas, psichiatras [5]. 

20. Stebėjimas – tai kryptingai organizuotas aplinkos daiktų ir reiškinių suvokimas. Jis 

glaudžiai susijęs su jutiminiu pažinimu, nes suvokimo procesas yra susijęs su informacija, kurią 

asmuo jutimo organais gauna iš aplinkos. Stebint galima suvokti ir savo pačių patirtį, jausmus, 

psichinę būseną arba visa tai galima fiksuoti stebint kitus asmenis. Kasdieninis stebėjimas 

labiausiai remiasi praktine patirtimi. Stebėjimo metodą vertinimo ir profesinio orientavimo 

etapuose nuolatos naudoja atvejo vadybininkai, įdarbinimo tarpininkai, profesijos mokytojai ir kiti 

specialistai vertinimo ir profesinio orientavimo metu. 

Stebėjimas gali vykti per praktinę veiklą, naudojantis vaizdinių priemonių demonstravimo, 

pokalbio, paskaitų metodais [19]. 

21. Testas – tai kruopščiai, pagal nustatytas taisykles parengtas klausimų ir užduočių 

rinkinys, skirtas įvertinti asmenų mokymosi pasiekimus, asmenines savybes ar kitas 

charakteristikas bei įvertinti asmenis priklausomai nuo jų atsakymų. Testai yra reikalingi 

kognityvinių gebėjimų dėmesio bei atminties vertinimui atlikti [19]. 

23. Burdono metodika padeda įvertinti asmens dėmesio ypatumus:  dėmesio pastovumą, 

koncentraciją, svyravimus ir išsekimą [14]. 

22. Lurijos metodika -  leidžia ištirti asmens trumpalaikę ir ilgalaikę atmintį. Taip pat 

padeda įvertinti kartojimo įtaką įsiminimo procesui [14]. 

Metodika „Asociacinė atmintis“ parodo tiriamojo gebėjimus įsiminti loginiais ryšiais 

susijusią informaciją bei leidžia įvertinti asmens motyvaciją tyrimui [14].  

23. AFES
TFK

 – Asmens funkcionavimo efektyvumo skalė – tai Tarptautine 

funkcionavimo klasifikacija (TFK) grįsta metodika. Ji yra paremta struktūruoto interviu metodu ir 

padeda surinkti išsamią demografinę informaciją, įvertinti asmens funkcionavimą, nustatyti jo 

specialiuosius poreikius, neįgalumą ar darbingumą. Psichosocialinės reabilitacijos specialistai, 
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AFES metodikos pagalba sužinoję tikrąsias žmogaus galimybes ir sunkumus, gali nustatyti 

pagalbos prioritetus bei rekomenduoti tinkamiausias reabilitacijos paslaugas.  

24. Psichosocialinio streso vertinimo skalė – tai metodika, leidžianti įvertinti asmens 

streso įveikos gebėjimus. Šiuos gebėjimus ypatingai svarbu įvertinti dirbant su psichikos 

neįgaliaisiais, nes stresoriai dažnai sukelia šių asmenų ligos atkrytį ir/ar pablogina esamus 

simptomus. Remiantis metodika gautais rezultatais galima prognozuoti neįgaliųjų funkcionavimą, 

planuoti jų reabilitaciją, nukreipti reikiamų paslaugų (pvz., lavinti efektyvius streso įveikos 

būdus). 

25. LPIK – Lietuviškasis profesinių interesų klausimynas – grįstas Lietuvoje priimta 

profesijų klasifikacija ir aprėpia beveik visas Lietuvoje esamas profesijas. LPIK metodika 

naudinga, kai asmuo negali apsispręsti dėl profesijos ar darbo – tai ypatingai sunku padaryti 

sunkių psichikos sutrikimų turintiems žmonėms. LPIK metodika leistų efektyviau organizuoti 

profesinį neįgaliųjų orientavimą.  

26. Anketavimo metodas – struktūruotas  pokalbis, kurio metu pagal sudarytus 

klausimynus renkama informacija reikalinga vertinimo ir profesinio orientavimo metu [Error! 

Reference source not found.. 

27. SSGG metodas – žmogiškųjų išteklių, karjeros planavimo, konsultavimo srityse 

naudojamas metodas, kai susitelkiama į vidinę ir išorinę realybę, tiriant vidinėje aplinkoje esančias 

stiprybes ir silpnybes bei su išorine aplinka susijusias galimybes ir grėsmes. Metodo analizės tikslą 

apibūdina: situacijos įvertinimas, privalumų suvokimas, silpnybių pripažinimas, galimybių 

sužinojimas, taip pat galimų pavojų prevencija [13]. 
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9. Naudojama įranga  

 

Specialių reikalavimų naudojamai įrangai nėra. 

Įdarbinimo tarpininkai ir/ar atvejo vadybininkai naudojasi šiomis priemonėmis pokalbiui 

su klientu vesti: kabinetas specialisto susitikimui su asmeniu, rašomasis stalas, 2 kėdės, testai, 

rašymo priemonės, kompiuteris. Organizuojamų bendrų užsiėmimų metu yra reikalingos erdvios 

patalpos, kėdės, rašomasis stalas, rašymo priemonės.  Dirbtuvės skirtos konkrečios profesijos 

mokymui aprūpintos reikalinga įranga ir priemonėmis darbo imitavimui vykdyti. Pvz.: siuvėjų 

profesijos mokymosi  klasei vykdant profesinį mokymą reikalinga įranga: siuvimo mašina, 

overlokas, stalas, kėdė ir t.t. Reikalingos priemonės:  lyginimo lenta, laidynė, žirklės, adatos, 

siūlai, sukirpimo peiliai, medžiaga ir t.t.; virėjų profesijos mokymosi klasei vykdant profesinį 

mokymą reikalinga įranga: viryklė, kriauklė, šaldytuvas ir t.t. reikalingos priemonės: peilis, 

šaukštas, šakutė, lėkštė, puodelis ir t.t. Darbo imitavimo būdu profesijos mokytojai organizuoja 

klientų išsibandymą 1-3 profesijoms pagal parengtas profesinio mokymo programas.  

Kineziterapeuto naudojama įranga ir priemonės: 

 tvirtas svėrimo krepšys su rankenomis, įvairaus sunkumo svoriai – skirti kėlimo, 

nešimo užduotims atlikti; 

 paaukštintų lubų sistema – skirta atlikti darbui virš galvos užduočiai; 

 jėgos dinamometras ir pritaikytas takelis – skirta atlikti stūmimo/traukimo užduotims; 

 svorių rogės – skirtos stūmimo/traukimo funkcijai įvertinti; 

 rankų koordinacijos vertinimo komplektas – skirtas smulkiosios motorikos vertinimui; 

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

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

 universali dėžė svoriams nešti – skirta svorių nešimo užduotims atlikti; 

 gamybinės kopėčios plačia atrama – skirta kopimo užduočiai atlikti; 

 chronometras – prietaisas skirtas labai tiksliems matavimams atlikti; 

 kraujospūdžio matavimo aparatas ir statoskopas – širdies-kraujagyslių sistemos būklei 

vertinti; 

 medinis balkis – skirtas pusiausvyrai vertinti. 

 širdies ritmo monitorius – širdies-kraujagyslių sistemos būklei stebėti; 

 rankų griebimo funkcijos matavimo įrenginys – dinamometras – naudojamas norint 

išmatuoti didžiausią rankų raumenų jėgą 
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 stalelis – skirta įvairioms testavimo užduotims atlikti, pvz. rankų koordinacijos 

vertinimas; 

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

pasilenkus. 
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10. Aplinkos pritaikymas 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugas įstaigoje organizuojant profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugas būtina užtikrinti saugią aplinką bei sudaryti prielaidas ramiam darbui (aiškus užsiėmimų 

grafikas, galimai vengti dažnų veiklos struktūros pokyčių (pvz.: laikas, vieta, specialistas ir pan.), 

turi būti sudarytos galimybės daryti pertraukas pagal individualius kliento poreikius bei įrengti 

klientų poilsio vietą (ramus kambarys). Aplinkai keliamus reikalavimus būtina aptarti su klientu iš 

anksto. Kadangi profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikiamos individualiai, 

rekomenduojama didesnį dėmesį skirti paslaugų teikimo grafiko sudarymui, aiškiai išdėstant kokią 

savaitės dieną, kokiu laiku, kiek valandų asmuo turės dalyvauti užsiėmimuose. Iš anksto 

informuoti, dėl kokių priežasčių klientas turi gali neatvykti į užsiėmimus, kam pranešti ir pan. 

Klientams turi būti sudarytos sąlygos laiku išgerti vartojamus medikamentus.  

Siekiant užtikrinti ramią ir darbingą atmosferą asmens profesinių gebėjimų įvertinimo  

metu asmenims, turintiems psichikos negalią, būtina atkreipti dėmesį į kai kuriuos aspektus, 

galinčius tapti svarbiais ir reikšmingais tinkamos aplinkos užtikrinimo aspektu: 

Bendramoksliai 

Kiek yra bendramokslių? 

Kokios yra tarpusavio bendravimo taisyklės? 

Specialistai 

Kaip prižiūrimi paslaugas gaunantys klientai? 

Ar dažnai ir ar daug klientams vadovaujama? 

Ar klientui svarbi specialisto lytis? 

Paslaugų teikimo grafikas 

Kokios yra paslaugų teikimo valandos – dienos metas, valandų skaičius, savaitės dienos? 

Ar lanksčiai skiriami laisvadieniai? 

Ar numatyti laisvadieniai susirgus, per šventes ir atsiradus asmeniniams reikalams? 

Profesinių gebėjimų įvertinimo aplinka 

Kokia darbinė aplinka (pvz.: lauke/viduje, dirbtinė šviesa, triukšminga/tylu, karšta, ankšta, 

vieniša ir pan.)? 

Koks stresas gali ištikti klientus (pvz.: atliekamų įvertinimų tempas, triukšmas, pavojinga 

įranga ir pan.)? 

Ar yra rami patalpa, kur klientas galėtų pabūti vienas, kur nebūtų triukšmo ir blaškymo?  

Transportas 

Ar reikalingas transportas? 
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Kaip galima atvažiuoti į reabilitacijos įstaigą (pvz.: ar netoliese yra autobusų stotelė, ar 

gali pavėžėti kiti klientai, ar galima nueiti pėsčiomis)? 

Ar paslaugų teikimo grafiką galima suderinti su viešojo transporto tvarkaraščiu? 

Ar transporto plane numatyta kelionė per nesaugius rajonus? 

Šias aplinkos sąlygas būtina aptarti su klientu iš anksto.  
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11. Paslaugos teikimui būtina dokumentacija  

1. Individualus paslaugų teikimo tvarkaraštis (1 priedas) 

2. Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, individualaus konsultavimo lapas (2 

priedas) 

3. Individualaus konsultavimo lapas (3 priedas) 

4. Kliento apžiūros lapas (4 priedas) 

5. Psichinės būklės įvertinimo forma (5 priedas) 

6. Atkryčio prevencijos lapas (6 priedas) 

7. Komandos susirinkimo protokolas dėl įvertinimo (7 priedas) 

8. Socialinės anamnezės lapas (8 priedas) 

9. Įdarbinimo tarpininko pirminio vertinimo forma (9 priedas) 

10. Kliento aktyvumo ieškant darbo įvertinimo forma (10 priedas) 

11. Psichologo individualaus konsultavimo lapas (11 priedas) 

12. Psichologinio įvertinimo forma (12 priedas) 

13. Savęs pažinimo anketa (13 priedas) 

14. Sutikimas dalyvauti funkcinio pajėgumo vertinimo darbinių gebėjimo tyrime (14 

priedas) 

15. Fizinių ir funkcinių savybių vertinimo forma (15 priedas) 

16. Savarankiško asmens stuburo funkcijų vertinimo (PACT) forma (16 priedas) 

17. Skausmo įvertinimo anketa (17 priedas) 

18. RAP testas (18 priedas) 

19. Tipinės dienotvarkės forma (19 priedas) 

20. Streso valdymo klausimynas (20 priedas) 

21. Ergoterapinio vertinimo anketa (21 priedas) 

22. Praktinių profesinių gebėjimų vertnimo mokymo vietoje anketa (22 priedas) 

23. Individualus reabilitacijos planas (23 priedas) 

24. Individuali profesinės reabilitacijos programa (24 priedas) 

25. Komandos susirinkimo dėl atvejo aptarimo protokolas (25 priedas) 

 

Įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims su psichikos negalia, gali 

naudoti ir kitas analogiškas profesinių gebėjimų įvertinimui pritaikytas paslaugų registravimo 

formas/priemones/anketas. 
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1 priedas 

INDIVIDUALUS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKARAŠTIS  

(PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija:  šią formą pildo atvejo vadybininkas, suderinęs paslaugų teikimo laiką  su 

kitais specialistais ir klientu 

 

 

Kliento vardas, pavardė:  

Darbuotojo vardas, pavardė: 

Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos Data/laikas 

 .............. 

Data/laikas 

 .............. 
Data/laikas 

 .............. 
Data/laikas 

 .............. 
Data/laikas 

 .............. 
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2 priedas 

SPECIALISTO, TEIKIANČIO ATVEJO VADYBOS PASLAUGAS, INDIVIDUALAUS KONSULTAVIMO LAPAS 

(PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas (atvejo vadybininkas) pasibaigus individualiai konsultacijai. Individualaus pokalbio su klientu 

metu surinkęs informaciją apie kliento sveikatos būklę, santykį, užsiėmimų lankomumą, medikamentų vartojimą, suicido riziką, specialistas 

pažymi atitinkamą langelį. Pastabose gali būti trumpai aprašomas konsultacijos turinys,  apibendrinami susitarimai dėl tolimesnių veiksmų. 

 

Kliento vardas, pavardė:  

Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, vardas, pavardė: 

Nr. DATA 

Sveikatos 

būklė 
Santykis  

Užsiėmimų 

lankomumas 

Medikamentų 

vartojimas 

H
o
sp

it
a
li

za
ci

ja
 Suicido 

rizika 

Pastabos 

G
er

a
 

V
id

u
ti

n
ė 

 

B
lo
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a
  

G
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3 priedas 

INDIVIDUALAUS KONSULTAVIMO LAPAS 

(PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas pasibaigus individualiai konsultacijai. 

Trumpai aprašomas konsultacijos turinys,  apibendrinami susitarimai dėl tolimesnių veiksmų. 

 

Klientas: 

Specialistas:  

Eil. 

nr. 

Data Konsultacijų turinys Išvados 
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4 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 

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   

Alkūnės tiesiamasis   

Viršutinis pilvo   

Apatinis pilvo   

Kelio   

Achilo   

 

Patologiniai refleksai:…………………………….. …………………………………….......................... 

Ataksija (nėra, statinė, dinaminė)       Rombergo padėtis:  stabili,  svyruoja,  nestovi…………….............. 

Koordinacijos mėginiai: 

 k d 
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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.……………….......................................     

4. ………………........................................................................................................................................... 

5. ……………….…………………….……………….................................................................................    

6. ……………….…………………….…………........................................................................................    

7. ……………….…………………….………………................................................................................   

Reabilitacijos priemonės: 

1.    Psichologinio poveikio...................................................................................................................... 

2.    Socialinio poveikio............................................................................................................................ 

3.    Reabilitacinio:  

3.1.  Kineziterapija.................................................................................................................................... 

3.2.  Ergoterapija....................................................................................................................................... 

3.3 Psichoedukacija 

4.   Darbo imitavimas................................................................................................................................. 

5.   Psichiatro k-ja....................................................................................................................................... 

6.   kita......................................................................................................................................................... 

 

Apribojimai: 

1.………………………………………………………….…………………….……………………......... 

2. …………………….……………. …………………….………………………………………........... 

Specialieji poreikiai: 
1. Techninės pagalbos priemonės………………………………………….............................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

2. Dializės…………………………………………………………………………………...................... 

.......................................................................................................................................................................... 

3. Kita.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

FMR gydytojas:  
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5 priedas  

PSICHINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO FORMA 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas kartu su klientu individualaus pokalbio metu. 

Kliento vardas, pavardė:  

Psichiatro vardas, pavardė: 

Data: 

 

Trumpa ligos anamnezė 

 

 

 

 

 

Gaunamos gydymo 

paslaugos, gydytojai 

 

 

Gyvenimo anamnezė 

 

 

 

Šeimos anamnezė 

 

 

 

Alkoholis, potraukiai, 

priklausomybė 

 

 

Savipriežiūra 

(prausimasis ir 

maudymasis d510, 

rengimasis d540) 

 

Laikysena, judesiai, 

psichomotorika 

(psichomotorikos funkcijos 

b147) 

 

Sąmonė, orientacija 

(sąmonės funkcijos b110, 

orientacijos funkcijos 

b114, savivokos ir laiko 

potyrio funkcijos b180) 

□laike    □ vietoje    □ savyje    orientacija teisinga 

Suvokimas 

(suvokimo funkcijos b156) 

 

□4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Mąstymas 

(mąstymo funkcijos b160) 

Tempas: 

□lėtas,  

□vidutinis,  

□pagreitėjęs. 

□4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Įkyrios mintys, veiksmai □4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Atmintis  
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(atminties funkcijos b144) 

Emocijos, nuotaika 

(emocijų funkcijos b152) 

 

□4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Valia, dėmesys 

(dėmesio funkcijos b140) 

□4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Nerimas □4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Nuostatos □4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Asmenybė 

(aukštesniosios pažinimo 

funkcijos b164, energijos ir 

potraukių funkcijos b130, 

charakterio ir asmenybės 

funkcijos b126) 

 

Impulsų kontrolė  

Suicido rizika (mintys, 

planas, bandymai)  

□Nėra          

□Maža          

□Vidutinė 

□Didelė 

□4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Agresijos kitiems rizika 

(sudėtingos tarpasmeninės 

sąveikos d720: elgesio 

reguliavimas sąveikaujant 

d7202) 

□Maža 

□Vidutinė 

□Didelė 

Kritika, sveikatos 

palaikymas 

(rūpinimasis savo sveikata 

d570) 

 

Pastabos 

 

 

 

 

Vartojamo medikamento 

pavadinimas 

Ryte  Per pietus  vakare Kiek laiko vartoja 

     

     

     

 

Vaistus vartoja reguliariai : 

 

 

Išvada: 

atlikęs įvertinimą, specialistas parengia išvadą ir rekomendacijas apie turimus ir trūkstamus 

gebėjimus, remdamasis SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) metodu........................... 
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6 priedas  

 

ATKRYČIO PREVENCIJOS PLANAS 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas (gydytojas- psichiatras) individualaus pokalbio 

su klientu metu. 

 
Kliento vardas, pavardė 

Specialisto vardas, pavardė, pareigos: 

FAZĖS ŽENKLAI/ SIMPTOMAI VEIKSMAI 

Žalia 

(„Saugu“) 

  

Geltona 

(„Dėmesio!”) 

  

Raudona 

(„Stok! Krizė“) 
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7 priedas 

KOMANDOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

DĖL ĮVERTINIMO 

 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas (atvejo vadybininkas) komandos susirinkimo 

dėl įvertinimo metu. 

 

Klientas:  

Data: 

Kliento noras: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Vertinama: kognityvinės funkcijos, emocijų funkcijos, pažeidžiamumas stresui, psichikos 

sveikatos būklė ir atkryčio rizika, socialiniai gebėjimai, bendrieji darbiniai gebėjimai, motyvacija, 

aktyvumas darbo paieškos procese, darbinės veiklos patirtis, išsilavinimas, artimųjų/šeimos narių 

parama, įsidarbinimui reikalingų gebėjimai ir motyvacija mokytis 

 

Stiprybės Silpnybės 

  

  

  

  

  

  

Galimybės Grėsmės 

  

  

  

  

  

  

 
Galutinė išvada: 

Pvz., į ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį profesinės reabilitacijos metu, kokie gali iškilti 

sunkumai, kokių gebėjimų labiausiai trūksta ir 

pan........................................................................................................................................................ 

 

Rekomendacijos dėl IPRP ir IRP: 

1.Pvz., grupės: bendravimo, psichedukacinė ir kt. 

2. Pvz., individualios psichologo ir/ar psichiatro konsultacijos 

3. Pvz., rekomenduojama profesija 

4. Pvz., praktikos organizavimo laikas (kada klientas pasiruošęs praktikai) ir pan. 

5. 

6. 

7. 
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8 priedas  

SOCIALINĖ ANAMNEZĖ 

 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas individualaus pokalbio su klientu metu. 

Pildymo pradžios data:  ............................   

Darbuotojas (Vardas, pavardė) : ...................................................................................     

Klientas (Vardas, pavardė): ...................................................................................          

Amžius:   ............................    

Gyvenamasis adresas:   ...................................................................................       

Telefonas/ -ai:   ...................................................................................      

Klientą siunčianti įstaiga: ...................................................................................  

Klientą gydantis psichiatras: ...................................................................................         

Nustatytas darbingumo proc.: ............................ terminuotas (iki.................................) 

                                                                                              neterminuotas 

Rekomenduojama dirbti:  

 iki 3 val./dieną       4-5 val./dieną        6 ir daugiau val./dieną     

 nepilną darbo dieną ar nepilna darbo savaitę 

Diagnozė (kodas ir pilnas pavadinimas): 

   .................................................................................... 

 GYVENIMO SITUACIJA 

Šeimyninė padėtis. 

 Vedęs/ ištekėjusi 

 Nevedęs/ netekėjusi 

  Yra artimas draugas (-ė)/partneris (-ė) 

  Nėra artimo draugo (-ės)/partnerio (-ės) 

 Išsiskyręs (-usi) 

 Yra artimas draugas (-ė)/partneris (-ė) 

  Nėra artimo draugo (-ės)/partnerio (-ės) 

 Našlys (-ė) 

  Yra artimas draugas (-ė)/partneris (-ė) 

  Nėra artimo draugo (-ės)/partnerio (-ės) 
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2 Vaikai:   Nėra  Yra   

Kokio amžiaus ir lyties? ........................................... 

 

Būstas. 

Klientas šiuo metu gyvena: 

  Bendrabučio tipo bute 

  1 kambario bute 

  2 kambarių bute 

  3 kambarių bute 

  4 kambarių bute 

  Name  

  Kita  

............................................ 

  Su tėvais  

 Su sutuoktiniu (-e)/ partneriu (-e) 

 Su kitais asmenimis 

.................................................................... 

      .................................................................... 

  Gyvena vienas 

 Kita............................................................. 

 

 Ar klientas turi kambarį/ asmeninę erdvę?        Taip    Ne 

 
 

 Ką artimieji, draugai, paslaugas teikiantys specialistai mano apie jūsų siekius/galimybes 

dirbti? (nuostatos) 

..............................................................................................................................................................  

 Ką norėtumėte pakeisti tame požiūryje? 

..............................................................................................................................................................  

 

Transporto galimybės (naudojimasis transportu d510) 

Kokiomis transporto priemonėmis klientas šiuo metu naudojasi? 

 

Asmeninės transporto priemonės: Viešosios transporto priemonės: 

  Automobilis   Autobusas 

  Motociklas   Troleibusas 

  Motoroleris   Mikroautobusas 

  Dviratis   Kita ............................................................ 

  Kita ........................................................  

Ar kyla dėl to sunkumų? (Jei taip, kokių?):                                          

........................................................................................................................................................... 

 

2. INFORMACIJA APIE SUTRIKIMĄ, GYDYMĄ (rūpinimasis savo sveikata d570) 

 

Ar turite priklausomybę? (pvz., psichoaktyviosios medžiagos, lošimai, azartiniai žaidimai, 

kompiuteriniai žaidimai ir pan.) 

.............................................................................................................................................................. 

Ar žinote savo diagnozę?     Taip   Ne 

 

Ką žinote apie savo diagnozę ir ligos simptomus?  
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.............................................................................................................................................................. 

Kada ir kokiomis aplinkybėmis pirmą kartą kreipėtės pagalbos dėl psichikos sveikatos problemų? 

.............................................................................................................................................................. 

Ar gulėjote psichiatrijos ligoninėje? 

 

       Ne         Taip 

Metai          

Trukmė          

 

Pastabos: 

.................................................................................................................................................... 

Ar psichikos liga yra kliūtis įsidarbinant, išlaikant darbą? 

.............................................................................................................................................................. 

Ar esate šiuo metu nėščia? (skirtas tik moterims)  

       Ne         Taip 

Vartojami medikamentai: 

Medikamento pavadinimas 
Medikamento dozė 

Ryte Pietų metu Vakare 

    

    

    

    

Prailginto veikimo vaistai 

(medikamento dozė) 

Vartojimo dažnis Paskutinio vartojimo 

data 

   

 

3. PAGALBĄ TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS, ASMENYS 

 

Pagalbą teikiančios  

įstaigos (pavadinimas) ir/ ar 

asmenys (Vardas, Pavardė) 

Gaunama pagalba 

  

  

 

4. DIENOS UŽIMTUMAS  
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Kaip organizuojate savo dienos užimtumą? 

Data 
Pabudimas, 

kėlimasis (val.) 
Dienos veiklos 

Ėjimas 

gultis, 

užmigimas 

(val.) 

Vakar    

 

 

Šiandien    

 

Rytoj    

 

Ar dalyvaujate organizuotoje veikloje? (įstaigos, kolektyvai, klubai ir kt.) 

.............................................................................................................................................................. 

Kokie jūsų pomėgiai? 

.............................................................................................................................................................. 

Kaip vertinate savo užimtumą? 

 

Ką norėtumėte pakeisti? ............................................................................ 

 

5. FINANSINĖ PADĖTIS (ekonominis savarankumas d870) 

 

Ar gaunate netekto darbingumo (invalidumo) pensiją/ pašalpą? 

  Ne    Taip  

 

 

Kiti pajamų šaltiniai 
Gaunama pinigų suma 

(per mėn.) 

  

  

 

Ar turite kokių nors finansinių įsipareigojimų?  

 

 Įsiskolinimas už būstą  

 Lizingu pirktos prekės, už kurias šiuo metu mokate 

 Banko paskola 

 Skola antstoliams 

 Alimentai 

Suma (per mėn.) 
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 Skolas kitiems asmenims  

 Kita (įrašyti) 

................................................................................................................................ 

Kokios pagrindinės jūsų išlaidos? (daiktų ir paslaugų įsigijimas d620) 

.............................................................................................................................................................. 

Kaip vertinate savo finansinę padėtį? 

Ką norėtumėte pakeisti? ............................................................................ 

6. IŠSILAVINIMAS (ugdymasis d810-d839) 

 

Turimas išsilavinimas 
Įstaigos pavadinimas  

 
Baigimo data 

Specialybė/ 

profesija 

 Pradinis    

 Pagrindinis    

 Vidurinis    

 Profesinis    

 Aukštesnysis    

 
Neuniversitetinis 

aukštasis 
   

 
Universitetinis 

aukštasis 
   

Kiti lankomi ar lankyti kursai/ studijos (įstaigos, kursų/studijų pavadinimas, metai): 

 

 

Nebaigti kursai/studijos (įstaigos, kursų/studijų pavadinimas, metai, nebaigimo priežastys): 

 

 

 

Dėl kokių priežasčių atvykote į profesinės reabilitacijos centrą? motyvacija b1301 

.............................................................................................................................................................. 

Kokios profesijos norėtumėte mokytis? Kodėl? 

.............................................................................................................................................................. 

Ar ruošiatės pritaikyti įgytus profesinius įgūdžius pasirinktoje darbo vietoje?  

.............................................................................................................................................................. 

 

7. DARBAS (darbo gavimas, jo išlaikymas ir nutraukimas d845; mokamas darbas d855) 

 

Ar turite darbo patirties?  

  Ne      Taip 

Laikotarpis 
(nuo seniausio iki dabartinio 

darbo) 

 

Darbovietė/ 

darbdavys 

 

 

Pareigos 

 

Atsakomybės 
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Kiek laiko nedirbate?  ......................................... 

 

Kodėl? ..............................................................  

    

Ar norite dirbti? 

  Ne   Taip 

Kodėl norite dirbti?    

........................................................................................................................................... 

Kuo norėtumėte dirbti?  

........................................................................................................................................... 

Ar per pastarąjį pusmetį prieš atvykstant į profesinę reabilitaciją ieškojote darbo ? 

  Ne Kodėl? 

 

  Taip Kokio darbo ieškojote?  

Ar turite parengęs gyvenimo aprašymą (CV), ar siuntėte darbdaviams? 

 

Kokiu būdu ieškojote darbo?  

 internetu; 

 pažįstamu pagalba; 

 laikraščiuose 

 darbo biržoje; 

 kita. 

 

Kas trukdė susirasti darbą? 

 

Kokios pagalbos norėtumėte? 

 

 

 

8. PAPILDOMOS PASTABOS, UŽRAŠAI  

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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 9 priedas 

 

ĮDARBINIMO TARPININKO PIRMINIO VERTINIMO FORMA 

 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas kartu su klientu individualaus pokalbio metu. 

 

Klientas:   

Įdarbinimo tarpininkas: 

Vertinimo data: 

 

 

Išsilavinimas (įgyta kvalifikacija, mokymo įstaigos, baigimo metai, ar turi kvalifikaciją įrodantį 

dokumentą)  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Darbo patirtis ( nurodyti įmonę, pareigas, atsakomybes, nuo kada iki kada dirbo, išėjimo iš darbo 

priežastis)  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Pomėgiai ( kuo domisi, kokie gebėjimai įgyti laisvalaikio metu galėtų būti panaudoti darbinėje 

veikloje)  

 

 

Asmeninė informacija (nurodyti kitą informaciją, kuri galėtų būti susijusi su darbine veikla)   

 

 

Ties kiekvienu teiginiu pažymėkite nuo 0 iki 4 kliento gebėjimus, kur 0 reiškia kad  klientas neturi 

sunkumų (problemų), o 4 - susiduria su labai dideliais sunkumais: 

0. Nėra problemos  

1. Nedidelė problema  

2. Vidutinė problema  

3. Didelė problema  

4. Visapusiška problema  

 

 

Pasitikėjimas savimi ( vertinama b1266) 0 1 2 3 4 

Išreiškia norą dirbti  ( vertinama motyvacija darbui b1301) 0 1 2 3 4 

Santykiai darbe su vadovais ( vertinama santykiai su valdžios 

atstovais d7400) 
0 1 2 3 4 
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Santykiai darbe su bendradarbiais ( vertinama formalūs santykiai 

d7402) 
0 1 2 3 4 

Konfliktų valdymas ( vertinama tarpasmeninės sąveikos d720)  0 1 2 3 4 

Reagavimas į kritiką ( vertinama tarpasmeninės sąveikos d720) 0 1 2 3 4 

Darbo vietoje keliamų reikalavimų laikymasis (vertinama 

išsilaikymas darbe d8451)  
0 1 2 3 4 

Turima darbo patirtis (vertinama darbo gavimas, jo išlaikymas ir 

nutraukimas, d845, mokamas darbas d850)  
0 1 2 3 4 

Profesinis kryptingumas ( vertinama darbo gavimas, jo išlaikymas 

ir nutraukimas d8450) 
0 1 2 3 4 

Adekvatus savo galimybių darbo rinkoje suvokimas (vertinama 

darbo gavimas, jo išlaikymas ir nutraukimas d8450) 
0 1 2 3 4 

Atotrūkis nuo darbo rinkos ( vertinama darbo gavimas, jo 

išlaikymas ir nutraukimas d8450) 
0 1 2 3 4 

Asmeniniai ekonominiai ištekliai reikalingi darbo paieškos procese 

( vertinama d8700)  
0 1 2 3 4 

Šeimos narių nuostatos įsidarbinimo ir darbo atžvilgiu e410 0 1 2 3 4 

Profesinių gebėjimų panaudojimas: 

Lietuvių kalbos mokėjimas 0 1 2 3 4 

Užsienio kalbos mokėjimas ( nurodyti, kokios)  0 1 2 3 4 

Vairavimo įgūdžiai 0 1 2 3 4 

Kompiuterinis raštingumas 0 1 2 3 4 

Kiti specialieji profesiniai gebėjimai( įrašyti) 0 1 2 3 4 

Kiti specialieji profesiniai gebėjimai( įrašyti) 0 1 2 3 4 

Kiti specialieji profesiniai gebėjimai( įrašyti) 0 1 2 3 4 

Kiti specialieji profesiniai gebėjimai( įrašyti) 0 1 2 3 4 

 

Išvada: 

atlikęs įvertinimą, specialistas parengia išvadą ir rekomendacijas apie turimus ir trūkstamus 

gebėjimus, remdamasis SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) metodu. 
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10 priedas 

KLIENTO AKTYVUMO IEŠKANT DARBO ĮVERTINIMAS 

 
Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas individualaus pokalbio su klientu metu. 

Klientas -   

Įdarbinimo tarpininkas-  

Vertinimo data 

 

Vertinama gebėjimas: darbo ieškojimas d8450  
 

Ties kiekvienu teiginiu pažymėkite nuo 0 iki 4 kliento gebėjimus ieškant darbo, kur 0 reiškia kad  

klientas neturi sunkumų (problemų), o 4 - susiduria su labai dideliais sunkumais 

0. Nėra problemos  

1. Nedidelė problema  

2. Vidutinė problema  

3. Didelė problema  

4. Visapusiška problema  

 

Informacijos/ laisvų darbo vietų paieška 

Ieško darbo skelbimų interneto darbo paieškos portaluose 0 1 2 3 4 

Ieško darbo skelbimų spaudoje 0 1 2 3 4 

Peržiūri įmonių tinklapiuose skelbiamas karjeros skiltis 0 1 2 3 4 

Naudojasi įmonių katalogais 0 1 2 3 4 

Randa tinkamų/ dominančių darbo skelbimų pasiūlymų  

(internete, spaudoje) 
0 1 2 3 4 

Pasitelkia pažįstamus/draugus ieškant darbo  0 1 2 3 4 

Dalyvauja įvairiuose renginiuose, karjeros  mugėse 0 1 2 3 4 

Kreipiasi į kitas organizacijas (NVO, įdarbinimo 

agentūros...), dalyvauja jų organizuojamoje veikloje 
0 1 2 3 4 

Suranda  įmones, galinčias pasiūlyti darbą atsižvelgiant į 

ieškomą užsiėmimą 
0 1 2 3 4 

      

Kreipimasis į darbdavius 

Moka parengti gyvenimo aprašymą 0 1 2 3 4 

Moka pritaikyti gyvenimo aprašymą konkrečiam pasiūlymui 0 1 2 3 4 

Moka parengti motyvacinį laišką 0 1 2 3 4 

Naudojasi elektroniniu paštu 0 1 2 3 4 

Siunčia gyvenimo aprašymus, motyvacinius laiškus 

darbdaviams 
0 1 2 3 4 

Kreipiasi į darbdavius telefonu 0 1 2 3 4 

Pildo įvairias su darbo paieška susijusias formas internete 0 1 2 3 4 

Talpina savo skelbimus internete 0 1 2 3 4 

Talpina savo skelbimus spaudoje 0 1 2 3 4 

Talpina skelbimus skelbimų lentose 0 1 2 3 4 

Dalyvavimas pokalbiuose 

Kreipiasi tiesiogiai į įmones ( eina į įmones savo iniciatyva)   0 1 2 3 4 

Sulaukia kvietimų iš darbdavių į pokalbius 0 1 2 3 4 

Dalyvauja darbo interviu  0 1 2 3 4 
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Žino (moka), kaip elgtis, ką kalbėti pokalbio su darbdaviu 

metu 
0 1 2 3 4 

Geba išsiaiškinti darbdavių keliamus reikalavimus 

(kvalifikacija, išsilavinimas, žinios, gebėjimai ) 0 1 2 3 4 

Motyvacija darbui 

Išreiškia norą įsidarbinti   0 1 2 3 4 

Išreiškia norą ieškoti darbo  0 1 2 3 4 

 

 

Išvada ( pasirinkti labiausiai tinkantį variantą, apibrėžiant skaičių apskritimu, pvz.: )  

 

0 NĖRA problemos  

 

Asmuo aktyviai ieško darbo, įvaldęs įvairias darbo paieškos 

strategijas, dalyvauja pokalbiuose dėl darbo, išreiškia norą 

įsidarbinti 

1 NEDIDELĖ problema Asmuo aktyviai ieško darbo, tačiau ne pilnai įvaldęs darbo  

paieškos strategijas, dalyvauja pokalbiuose dėl darbo , 

išreiškia norą įsidarbinti 

2 VIDUTINĖ problema Asmuo ieško darbo , tačiau neįvaldęs darbo paieškos 

strategijų, išreiškia norą įsidarbinti 

3 DIDELĖ problema Asmuo nėra aktyvus ieškodamas darbo, neįvaldęs darbo 

paieškos strategijų, tačiau išreiškia norą įsidarbinti 

4 VISIŠKA problema Asmuo savarankiškai darbo neieško, neturi jokių žinių apie 

darbo paiešką ir jokių darbo paieškos įgūdžių, neišreiškia noro 

įsidarbinti 
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11 priedas  

PSICHOLOGO INDIVIDUALAUS KONSULTAVIMO LAPAS 

 (PAVYZDYS) 

 

 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas (psichologas) pasibaigus individualiai 

konsultacijai. Trumpai aprašomas konsultacijos turinys,  apibendrinami susitarimai dėl tolimesnių 

veiksmų. 

 

Klientas: 

Psichologas:  

Eil. 

nr. 

Data Konsultacijų turinys Išvados 
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12 priedas 

 PSICHOLOGINIS ĮVERTINIMAS 

Pildymo instrukcija: specialistas įvairių testų pagalba gautus duomenis ir rezultatus pateikia šioje 

formoje, įrašydamas arba pažymėdamas atitinkamus langelius. 

Kliento vardas, pavardė:  

Psichologo vardas, pavardė: 

Data: 

Santykis  

 Geras 

 Vidutinis 

 Blogas 

Pastabos: 

Motyvacija tyrimui  

 Aukšta 

 Vidutinė 

      Žema 

Pastabos: 

Bendras protinis darbingumas  

 Pakankamas 

 Nepakankamas 

     Aukštas  

     Vidutinis 

     Žemas 

Pastabos: 

INTELEKTAS (intelekto funkcijos b117) 

 

 

DĖMESYS (dėmesio funkcijos b140) 

Dėmesio koncentracija Dėmesio išsekimas (astenizacija) Dėmesio 

svyravimai 

 Pakankama 

      Nepakankama 

 Požymių nėra  

 Silpnas 

 Vidutinis 

      Ryškus 

K =  

 Nėra  

 Silpni 

 Vidutiniai 

      Ryškūs 

Pastabos 

ATMINTIS (atminties funkcijos b144) 

TRUMPALAIKĖ ATMINTIS 
ILGALAIKĖ ATMINTIS 

Mechaninė Operacinė 

Apimtis:  Apimtis: 

 
 Funkcionuoja pakankamai 

gerai 

 Funkcionuoja 

nepakankamai gerai 

 

 Pakankama, atitinka normą 

 Nepakankama, susiaurėjusi 

 Pakankama, atitinka normą 

 Nepakankama, susiaurėjusi 

Pastabos: 
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13 priedas 

 

SAVĘS PAŽINIMO ANKETA 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas individualaus pokalbio su klientu metu. 

 

Kliento vardas, pavardė: 

     

Specialisto vardas, pavardė, pareigos: 

 

Vertinimo data: 

 

KAIP AŠ ELGIUOSI STRESO METU?  

 

 Žemiau duotoje lentelėje surašykite pagrindines problemas, su kuriomis susiduriate šiuo metu, 

ir kas suteikia stiprybės, jas sprendžiant: 

 

 

PROBLEMA KAS SUTEIKIA 

STIPRYBĖS? 

 

 

 

 

 

 

 Stresas ankstesniame darbe/mokymo įstaigoje: 

 

 1) Ar patyrėte stresą ankstesniame darbe/mokymo įstaigoje? Pabraukite: TAIP    NE 

 

 2) Jei taip, kokios buvo streso priežastys: 

 ____________________________________________________________________ 

 

 3) Kas patiko ankstesniame darbe/mokymo įstaigoje, kodėl? 

 ____________________________________________________________________ 

 

 4) Trumpai papasakokite, koks buvo Jūsų kontaktas su ankstesniais kolegomis/ 

 mokslo draugais? 

 ____________________________________________________________________ 

 

 5) Kokie buvo santykiai su ankstesniu viršininku ar mokymo įstaigos direktoriumi, 

 mokytojais? 

 ____________________________________________________________________ 

 

 6) Kokios ankstesniame darbe/mokymo įstaigoje iškildavo problemos? 

 ____________________________________________________________________ 

  

 7) Koks buvo darbo/mokymosi greitis, darbo valandos? Ar tai sukėlė kokių nors 

 problemų? 

 ____________________________________________________________________ 
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 Stresas namuose: 

 

 1) Ar būdamas namuose išgyvenate stresą? 

 ____________________________________________________________________  

 

 2) Jei taip, kokios streso namie priežastys? 

 ____________________________________________________________________ 

  

 3) Trumpai papasakokite apie savo santykius su artimaisiais: 

 ____________________________________________________________________ 

 

 Dabartinė situacija: 

 

 1) Ar šiuo metu išgyvenate stresą? Jei taip, dėl kokių  priežasčių? 

 ____________________________________________________________________ 

 

 2) Kokios pagrindinės kliūtys iškyla šiuo metu, ieškant darbo? 

 ____________________________________________________________________  

 

 3) Kaip leidžiate savo laisvalaikį? 

 ____________________________________________________________________  

 

  4) Išgyvenant stresą, kokie dar vyksta pokyčiai: 

  

 Kūno (pvz., galvos skausmai): 

 ____________________________________________________________________ 

 

 Emocijų (pvz., pyktis, liūdesys): 

 ____________________________________________________________________  

 

 Elgesio (pvz., liekate vienas namuose): 

 ____________________________________________________________________  

 

 Mąstymo (pvz., mąstymas sulėtėja): 

 ____________________________________________________________________ 

 

5. Kokius naudojate streso įveikos būdus? 

______________________________________________________________________________ 
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14 priedas 

 

SUTIKIMAS DALYVAUTI FUNKCINIO PAJĖGUMO VERTINIMO DARBINIŲ 

GEBĖJIMŲ TYRIME 

 

 

____________________________________________ 

(įstaigos pavadinimas) 

 

 

Kliento ____________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 
 

Aš suprantu, kad būsiu saugiai tiriamas siekiant nustatyti maksimalius mano darbo 

pajėgumus pagal Isernhagen Funkcinio pajėgumo vertinimo sistemą.  

Sutinku, kad išsamiai būtų testuojami ir įvardinami mano fiziniai gebėjimai. Pažadu tyrime 

dalyvauti maksimaliu pajėgumu. Esu informuotas (-a), kad tyrėjas (kineziterapeutas, 

ergaterapeutas arba kitas turintis sertifikatą reabilitacijos specialistas) tarsis su manimi dėl mano 

saugumo  viso tyrimo metu. Žinau, kad bet kuriuo tyrimo momentu, jeigu nenorėsiu arba 

nebegalėsiu jo tęsti, aš galiu sustabdyti testavimą. Tačiau suprantu, kad tokiu atveju gauti 

rezultatai skirsis nuo tų, kuriuos fiksuotų tyrėjas, jeigu vykdyčiau skiriamas užduotis tol, kol 

specialistas mane sustabdytų dėl objektyvių požymių, rodančių, kad pasiekiau saugias, bet 

maksimalias savo galimybių ribas.  

Esu informuotas(-a), kad tyrimų ataskaita bus siunčiama institucijomis, kurios įstatymo 

numatyta tvarka turi teisę ją gauti. Be to, man žinoma, kad tyrimas yra atliekamas profesionaliai ir 

tyrėjas yra atsakingas už objektyvią ir tikslią ataskaitą, kuri atspindėtų realius tyrimo rezultatus. 

Aš suprantu, kad esu atsakingas(-a) už savo veiksmus tyrimo metu ir prisiimu atsakomybę 

už  nuoseklų savo pojūčių aptarimą su tyrėju viso testavimo metu. 

 

 Aš sutinku dalyvauti Funkcinio pajėgumo vertinimo darbinių gebėjimų testavime. 

 

 

___________________________                  _________________________________ 

Data       Parašas  
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15 priedas 

 

FIZINIŲ IR FUNKCINIŲ SAVYBIŲ VERTINIMO FORMA 

 

Asmens vardas, pavardė ...............................................................      Gim. metai............................... 

FPV   I                 
Krūvių trukmė per 8 

val. 

Krūvių kategorija 

Nie- 

kada 
Retai 

 
Maks. 

Kartais 

 
sunku 

Dažnai 
 

viduti- 

nė 

Labai 

dažnai 
lengvai 

 

Pastabos 

Krūviai / jėga (kg) Ūgis :                    (cm)        Svoris :                      (kg) 

 

Kėlimas nuo grindų 

iki liemens lygio 

 

      

 

Kėlimas nuo liemens 

iki galvos lygio 

 

      

 

Horizontalus kėlimas 

 

      

 

Nešimas prieš save 

 

      

 

Nešimas dešine ranka 

 

      

 

Nešimas kaire ranka 

 

      

 

Stūmimas 

( statinis – dinaminis) 

  

      

 

Traukimas 

( statinis – dinaminis) 

 

      

 

Dešinės plaštakos jėga 

 

      

 

Kairės plaštakos jėga 

 

      

 

FPV II 
Krūvių trukmė per 8 

val. 

Krūvių kategorija 

Nie- 

kada 

Retai 

 

Maks. 

Kartais 

 

sunku 

Dažnai 

 

vidutinė 

Labai 

dažnai 

lengvai 

Pastabos 

Laikysena / paslankumas 

 

Liemens sukimas į 

dešinę sėdint 

 

      



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 

137 

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

 

 

Liemens sukimas į 

kairę sėdint 

 

      

 

Liemens sukimas į 

dešinę stovint 

 

      

 

Liemens sukimas į 

kairę stovint 

 

      

 

Ilgas sėdėjimas 

 

      

 

Ilgas stovėjimas 

      

 

Ropojimas 

 

      

 

Klūpojimo 

toleravimas 

 

      

 

Tupėjimo 

Toleravimas 

 

      

 

Pritūpimai 
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FPV III 

        FPV  apibendrinimas  

 

Kliento funkcijų ribojimas testo metu – ryškus ; vidutinis ; žemas. 

Kliento pasirengimas siekti rezultatų  – patikimas ; abejotinas ; nepatikimas. 

Testo atitikimas                                     – geras ; vidutinis ; blogas. 

Krūvių dydžiai  2 testo dieną                – tokie patys ; mažesni ; didesni. 

Judesių koordincija                                – gera ; vidutinė ; blogas. 

Svarbiausi kliento gebėjimai : 

 

Svarbiausi trūkumai : 

Rekomendacijos ir pasiūlymai: 

Testą atliko:                                                                                   Data 

Krūvių trukmė per 8 

val. 

Krūvių kategorija 

Nie- 

kada 

Retai 

 
Maks. 

Kartais 

 
sunku 

Dažna

i 
 

vidutinė 

Labai 

dažnai 
lengvai 

Pastabos 

Judėjimas 

 

Lipimas laiptais 

 

      

 

Kopimas 

kopėčiomis 

 

      

 

Pusiausvyra 

 

      

Rankų koordinacija 

 

Dešinės rankos 

 

      

Kairės rankos 

 

      

Laikysena/paslankumas 

 

Darbas virš galvos 

 

      

 

Sėdėjimas palinkus 

į priekį 

 

      

 

Stovėjimas palinkus 

į priekį 

 

      

 

Ėjimas 
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16 priedas  

STUBURO FUNKCIJŲ VERTINIMAS (PACT) 

 

 

Kliento vardas, pavardė: 

 

Data: 

Savarankiškas kliento stuburo funkcijų įvertinimas 

 

 Galiu Su apribojimais 

  

Negaliu ? 

1. Stiklinio butelio pastatymas ant 

grindų 

2.Mažo daikto pakėlimas nuo 

grindų 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

? 

? 

3. Dulkių siurblio traukimas ir 

stūmimas 

4. Parduotuvės krepšio stūmimas ir 

traukimas 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

5. Stovint ant kopėčių, 2 l. stiklainio 

perstatymas nuo liemens lygio iki 

akių lygio lentynoje 

6. 2 l. stiklainio perstatymas nuo 

liemens į viršugalvio lygį lentynoje. 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

3 

 

 

3 

4 

 

 

4 

5 

 

 

5 

? 

 

? 

7. 5 kg dėžės nukėlimas iš aukščio 

akių lygyje ant grindų. 

8. 5 kg dėžės nukėlimas nuo darbo 

stalo ant grindų. 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

9. 5 kg dėžės pakėlimas nuo grindų 

iki veido lygio 

10. 5 kg dėžės pakėlimas nuo grindų  

ant darbastalio. 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

11. 10 kg maišo įdėjimas į 

automobilio bagažinę. 

12. 10 kg dėžės nuleidimas ant 

grindų. 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

13. 10 kg maišo išėmimas iš 

automobilio bagažinės. 

14. 10 kg dėžės pakėlimas nuo 

grindų iki veido lygio. 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

15. Iškraukite  du maišus po 5 kg iš 

bagažinės. 

16. 10 kg įrankių dėžės pakėlimas 

nuo grindų ant darbastalio 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

17. Dažymas akių lygyje, stovint ant 

dėžės. 

18. Plaktuku įkalti vinį. 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

19. Indų plovimas. 

 

20. Krūmų karpymas. 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

21. Lemputės pakėlimas virš galvos. 

 

22. Rozetės dangtelio montavimas. 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

23. Lentgalio nupjovimas. 1 2 3 4 5 ? 
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24. Vinių ištraukimas plaktuku. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

? 

25. Pylimas į puodelį iš didesnės 

taros. 

 

26. Konteinerio pervežimas 

vežimėliu. 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

27. Indų įdėjimas ir išėmimas iš 

indaplovės. 

28. Kasimas kastuvu. 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

 Galiu Su apribojimais Negaliu ? 

29. Sunkių durų atidarymas 

stumiant. 

 

30. Įsėdimas į mašiną. 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

31. Sunkių durų atidarymas 

traukiant. 

 

32. Išlipimas iš automobilio. 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

33. 5 kg sveriančių kopėčių nešimas 

15 m. 

34. 15 kg sveriančio kibiro nešimas 

15 m. 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

35. 10 kg sveriančio krepšio nešimas 

30 m. 

36. Krepšių, sveriančių po 5 kg 

nešimas. 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

37. kopimas išskečiamomis 

kopėčiomis. 

 

38. 10 kg sveriančio kibiro kėlimas 

kopiant kopėčiomis. 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

39. Grindų plovimas. 

 

40. grindų šlavimas. 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

41. 25 kg dėžės nuleidimas iš 

aukščio akių lygyje ant grindų. 

42. 25 kg įrankių dėžės nukėlimas 

nuo darbastalio. 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

43. 25 kg dėžės pakėlimas nuo 

grindų į veido lygį. 

44. 25 kg įrankių dėžės pakėlimas 

nuo grindų ant darbastalio. 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

45. 50 kg dėžės nukėlimas iš aukščio 

veido lygyje ant grindų. 

46. 50 kg įrankių dėžės nukėlimas 

nuo darbastalio ant grindų. 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

47. 50 kg dėžės pakėlimas iki veido 

lygio. 

48. 50 kg dėžės pakėlimas nuo 

grindų ant darbastalio. 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

49. Dažymas akių aukštyje. 

 

50. 2,5 kg pakėlimas nuo liemens į 

aukštį virš galvos. 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

5 

 

5 

? 

 

? 

 

Rezultatų skaičiavimas 

 

x 4 

 

x 3 

 

x 2 

 

x 1 

 

Viso: 
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Kineziterapeutas: 
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17 priedas 

 

SKAUSMO VERTINIMO ANKETA 

 

Skausmas per 7 paskutiniąsias dienas 

 

1. Skausmo zonų pažymėjimas piešinyje 

Užbrūkšniuokite, prašom, šiuose piešiniuose tas vietas, kuriose Jūs jaučiate skausmą. 

Skausmo zonas pažymėkite laukeliais ir juos užbrūkšniuokite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priek. Užpak.

al 

dešinė kairė kairė dešinė 
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2. Kaip Jūs įvertintumėte skausmą šiuo metu? 

jokio               Nepakeliamas skausmas 

skausmo               

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 

 

3. Koks buvo pats stipriausias skausmas per paskutinę savaitę? 

jokio               Nepakeliamas skausmas 

skausmo               

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 

 

4. Koks buvo pats mažiausias skausmas per paskutinę savaitę? (Jeigu jutote) 

jokio               Nepakeliamas skausmas  

skausmo               

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 

 
 

5. Skausmo pojūtis per 7 paskutiniąsias dienas: 

 Kelias dienas jums skaudėjo? (0-7) ..... 

 Kelias dienas Jūs jutote nepakeliamus skausmus? (0-7) ..... 

 Kiek dienų Jūs gėrėte skausmą mažinančius vaistus?  (0-7) ..... 

 Kiek naktų Jūs negalėjote užmigti dėl skausmo?  (0-7) ..... 

 

 

 

 

 

 

 

Po atlikimo     FPV      Kita: .................. 

 

 

5. Skausmas sekančią dieną po funkcinio pajėgumo vertinimo: 

jokio               Nepakeliamas skausmas  

skausmo                

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
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18 priedas 

RAP TESTAS 

 

REABILITACIJOS AKTYVUMO PROFILIS - RAP 

Penkių sričių klausimai  – Lapas 1 

Vardas ..................................                           Gimimo data ....................................................... 

Pavardė .................................                                    Diagnozė .................................................................. 

Formos pildymo data ............................................................................ 

 

Vertinimas:   A = gebėjimo sutrikimas, B = pakenkimas, C = problemos 

 

Sunkumai (A) 

0  nėra 

1  nedideli 

2 dideli arba reikia truputį 

padėti  

3  labai dideli 

 

 

Pasikeitimai (B) 

nėra  

nedideli 

dideli 

labai dideli 

Problemos (C) 

nėra 

nedidelės 

vidutinės 

didelės 
 

8   neįvertinama 

9   nepritaikoma 

 

 

 

Bendravimas                                              A                    C                 Pastabos: (žr. lapą 2)                 

• Išsireiškimas 

• Supratimas 

Mobilumas                                                   A                    C                 Pastabos: (žr. lapą 3)                  

• Teisinga kūno laikysena 

• Kūno laikysenos pakeitimas 

• Ėjimas                                                 

• Vežimėlio panaudojimas 

• Lipimas laiptais 

• Transporto priemonių panaudojimas 

Kasdieninių poreikių                               A                    C                 Pastabos: (žr. lapą 4)                                  

• Miegas 

• Valgymas ir gėrimas 

• Prausimasis ir kūno priežiūra  

• Apsirengimas 

• Nusirengimas 

• Tuštinimosi kontrolė 

Kasdieninė veikla                                      A                    C                 Pastabos: (žr. lapą 5)           

• Mityba 

• Veikla buityje 

• Profesinė veikla 
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• Laisvalaikis 

Santykiai                                                         B                    C                 Pastabos: (žr. lapą 6)                

• Su partneriu 

• Su vaiku (-ais) 

• Draugais / pažistamais 

 

Komunikavimo sferos papunktis –  Lapas 2 

 

Vertinimas:   A = gebėjimo sutrikimas, B = pakenkimas, C = problemų pergyvenimas 

 

Sunkumai (A) 

0  nėra 

1  nedideli 

2 dideli arba reikia truputį 

padėti  

3  labai dideli 

 

 

Pasikeitimai (B) 

nėra  

nedideli 

dideli 

labai dideli 

Problemos (C) 

nėra 

nedidelės 

vidutinės 

didelės 
 

8   neįvertinama 

9   nepritaikoma 

 

 

 

Išsireiškimas                                           A                    C                 Pastabos: 

 •   Neverbalinis         

•   Kalbinis                     

•   Raštu 

 

Supratimas                                             A                    C                 Pastabos: 

•   Vaizdiniai 

•   Garsų 

•   Neverbalinės inf. 

•   Kalbos 

•   Rašto 
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Mobilumo sferos papunktis  –   Lapas 3 

 

 

   Vertinimas:   A = gebėjimo sutrikimas, B = pakenkimas, C = problemų pergyvenimas 

 

Sunkumai (A) 

0  nėra 

1  nedideli 

2 dideli arba reikia truputį 

padėti  

3  labai dideli 

 

 

Pasikeitimai (B) 

nėra  

nedideli 

dideli 

labai dideli 

Problemos (C) 

nėra 

nedidelės 

vidutinės 

didelės 
 

8   neįvertinama 

9   nepritaikoma 

 

 

 

Taisyklinga kūno padėtis                                                A                    C                 Pastabos: 

• Gulėti 

• Sėdėti 

• Stovėti 

Kūno padėties pakeitimas                                             A                    C                 Pastabos:                        

• Iš gulimos į gulimąją (apsisukti) 

• Iš gulimos į sėdimąją 

• Iš sėdimos į stovimąją 

• Persėdimai 

Ėjimas                                                                       A                    C                 Pastabos: 

• Patalpose (artimoje namams) 

• Lauke 

Vežimėlio panaudojimas                                                 A                    C                 Pastabos: 

• Patalpose (artimoje namams) 

• Lauke 

Lipimas laiptais                                                                   A                    C                 Pastabos: 

• Patalpose (artimoje namams) 

• Lauke 

Transporto priemonių panaudojimas                            A                    C                 Pastabos:                                                  

• Dviratis / mopedas 

• Automobilis 

• Visuomeninis transportas 

• Kitos transporto priemonės 
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Savęs apsitarnavimo sferos papunktis  –   4 lapas 

 
 

   Vertinimas:   A = gebėjimo sutrikimas, B = pakenkimas, C = problemų pergyvenimas 

 

Sunkumai (A) 

0  nėra 

1  nedideli 

2 dideli arba reikia truputį 

padėti  

3  labai dideli 

 

 

Pasikeitimai (B) 

nėra  

nedideli 

dideli 

labai dideli 

Problemos (C) 

nėra 

nedidelės 

vidutinės 

didelės 
 

8   neįvertinama 

9   nepritaikoma 

 
 

Miegas                                                                A                    C                 Pastabos:                            

•   Užmigimas 
•   Išmiegojimas 
 
Valgymas ir gėrimas                                            A                    C                 Pastabos:                            
•   Valgio ruošimas 
•   Valgio nešimas prie burnos 
•   Kramtymas ir ryjimas 

 
Prausimasis ir kūno priežiūra                            A                    C                 Pastabos:       
•   Veidas ir plaukai 
•   Viršutinė kūno dalis 
•   Apatinė kūno dalis 

 
Apsirengimas                                                      A                    C                 Pastabos: 
•   Viršutinė kūno dalis 
•   Apatinė kūno dalis 
•   Užsegimai 
•   Pagalbinės priemonės prie kūno  
•   Papuošalai / aksesuarai 

 
Nusirengimas                                                        A                    C                 Pastabos: 
•   Viršutinė kūno dalis 
•   Apatinė kūno dalis  
•   Užsegimai  
•   Pagalbinės priemonės prie kūno 
•   Papuošalai / aksesuarai  

 

Tuštinimosi kontrolė                                            A                    C                 Pastabos: 
•   Pasiekimas tualeto laiku 
•   Nusirengimas / apsirengimas 
•   Atsisėdimas ant klozeto  
    (teisingas vietos užėmimas) 
•   Higiena 
•   Pašalinimas / nuplovimas 
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Kasdieninės veiklos  sferos papunktis –  Lapas 5 

 

Įvertinimas:   A = gebėjimo sutrikimo, B = pakenkimas, C = problemų išgyvenimas 

 

Sunkumai (A) 

0  nėra 

1  nedideli 

2 dideli arba reikia truputį 

padėti  

3  labai dideli 

 

 

Pasikeitimai (B) 

nėra  

nedideli 

dideli 

labai dideli 

Problemos (C) 

nėra 

nedidelės 

vidutinės 

didelės 
 

8   neįvertinama 

9   nepritaikoma 

 
 

 

 

Mityba                                            A                    C                 Pastabos: 

• Apsipirkimas 

• Elgesys su maisto produktais 

• Virimas 

• Valgių serviravimas 

• Higiena 

 

Veikla buityje                                   A                     C                 Pastabos: 

• Lovos klojimas 

• Valymas 

• Skalbimas 

 

Profesinė veikla                             A                     C                 Pastabos: 

• Mokslas / mokymąsis 

• Darbo santykiai 

• Darbo pasiekimai 

• Kontaktas su kolegomis 

 

Laisvalaikis                                    A                     C                 Pastabos: 

• Laiko praleidimas / hobis 

• Sportas 
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Tarpusavio santykių sferos  papunktis  –  Lapas 6 

Įvertinimas:   A = gebėjimo sutrikimo, B = pakenkimas, C = problemų išgyvenimas  

Sunkumai (A) 

0  nėra 

1  nedideli 

2 dideli arba reikia truputį 

padėti  

3  labai dideli 

 

 

Pasikeitimai (B) 

nėra  

nedideli 

dideli 

labai dideli 

Problemos (C) 

nėra 

nedidelės 

vidutinės 

didelės 
 

8   neįvertinama 

9   nepritaikoma 

 
 

 

Partneris                                                             B                      C           Pastabos: 

Vaidmuo 

Emociniai ryšiai  

Veikla 

Seksualiniai santykiai   

Vaikas (-ai)                                                          B                       C           Pastabos: 

Vaidmuo 

Emociniai ryšiai  

Veikla 

Draugai / pažįstami                                          B                       C           Pastabos: 

Emociniai ryšiai  

Veikla 
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19 priedas 

 TIPINĖS DIENOTVARKĖS FORMA  

 

Dienotvarkės forma 
Asmens vardas, pavardė, data 

Nakties valandos  

05.00  

05.30  

06.00  

06.30  

07.00  

07.30  

08.00  

08.30  

09.00  

09.30  

10.00  

10.30  

11.00  

11.30  

12.00  

12.30  

13.00  

13.30  

14.00  

14.30  

15.00  

15.30  

16.00  



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią  

I dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“ 
 

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

151 

 

16.30  

17.00  

17.30  

18.00  

18.30  

19.00  

19.30  

20.00  

20.30  

21.00  

21.30  

22.00  

22.30  

23.00  

23.30  

Vidurnaktis  

00.30  

01.00  
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20 priedas 

STRESO VALDYMO KLAUSIMYNAS 

 

LYTIS ____________________________________________________________________ 

GIMIMO METAI ___________________________________________________________ 

KUO UŽSIIMATE __________________________________________________________ 

IŠSILAVINIMAS ___________________________________________________________ 

STUDIJŲ PAKOPA (pagrindinės studijos, magistrantūra, doktorantūra ar kita) 

__________________________________________________________________________ 

ŠEIMYNINĖ PADĖTIS______________________________________________________ 

DIAGNOZE _______________________________________________________________ 

UŽPILDYMO DATA ________________________________________________________ 

 

1. Streso metu patiriu šiuos požymius (simptomus). (Atsakymą pažymėkite): 

 

1.1 kraujuojanti opa Taip  □ Ne  □ 1.15 aukštas kraujospūdis Taip  □ Ne  □ 

1.2 išmuša raudonis Taip  □ Ne  □ 1.16 karščio išpylimo priepuoliai Taip  □ Ne  □ 

1.3 krūtinės skausmai Taip  □ Ne  □ 1.17 skrandžio veiklos sutrikimas Taip  □ Ne  □ 

1.4 šąla rankos/kojos Taip  □ Ne  □ 1.18 nereguliarios menstruacijos Taip  □ Ne  □ 

1.5 vidurių užkietėjimas Taip  □ Ne  □ 1.19 raumenų įtampa Taip  □ Ne  □ 

1.6 viduriavimas Taip  □ Ne  □ 1.20 pykinimas Taip  □ Ne  □ 

1.7 sunkumas ryjant Taip  □ Ne  □ 1.21 kaklo arba nugaros skausmai Taip  □ Ne  □ 

1.8 galvos svaigimas Taip  □ Ne  □ 1.22 greitas širdies plakimas Taip  □ Ne  □ 

1.9 burnos džiūvimas Taip  □ Ne  □ 1.23 
odos reakcijos (niežėjimas, 

atsiranda pūslės ir pan.) Taip  □ Ne  □ 

1.10 nuovargis Taip  □ Ne  □ 1.24 skrandžio skausmai Taip  □ Ne  □ 

1.11 dažnas šlapinimasis Taip  □ Ne  □ 1.25 prakaituoja delnai Taip  □ Ne  □ 

1.12 dantų griežimas Taip  □ Ne  □ 1.26 drebulys Taip  □ Ne  □ 

1.13 galvos skausmas Taip  □ Ne  □ 1.27 sunkus kvėpavimas Taip  □ Ne  □ 

1.14 
nemalonus pojūtis 

širdies plote Taip  □ Ne  □     

Sunku: Ne  □ 

1.28 susitelkti Taip  □ Ne  □ 1.32 klausytis Taip  □ Ne  □ 

1.29 
normaliai 

(adekvačiai) reaguoti Taip  □ Ne  □ 1.33 atsiminti Taip  □ Ne  □ 

1.30 apsispręsti Taip  □ Ne  □ 1.34 spręsti problemas Taip  □ Ne  □ 

1.31 suprasti priežastis Taip  □ Ne  □ 1.35 mąstyti Taip  □ Ne  □ 

(3 priedo tęsinys) 

Jaučiu: 
Ne  □ 
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1.36 pyktį Taip  □ Ne  □ 1.45 mažesnį pakantumą kitiems Taip  □ Ne  □ 

1.37 nerimą Taip  □ Ne  □ 1.46 staigią nuotaikų kaitą Taip  □ Ne  □ 

1.38 abejingumą Taip  □ Ne  □ 1.47 nervingumą Taip  □ Ne  □ 

1.39 agresiją Taip  □ Ne  □ 1.48 paniką Taip  □ Ne  □ 

1.40 baimę Taip  □ Ne  □ 1.49 lengva įsižeisti Taip  □ Ne  □ 

1.41 kaltę Taip  □ Ne  □ 1.50 nekantrumą, neramumą Taip  □ Ne  □ 

1.42 neviltį, beviltiškumą Taip  □ Ne  □ 1.51 drovumą Taip  □ Ne  □ 

1.43 irzlumą Taip  □ Ne  □ 1.52 įtampą Taip  □ Ne  □ 

1.44 
savikontrolės 

praradimą Taip  □ Ne  □ 1.53 liūdesį Taip  □ Ne  □ 

Kyla problemos dėl: 
Ne  □ 

1.54 tingumo Taip  □ Ne  □ 1.64 akių kontakto palaikymo Taip  □ Ne  □ 

1.55 nagų kramtymo Taip  □ Ne  □ 1.65 santykių su kitais Taip  □ Ne  □ 

1.56 bjauraus elgesio Taip  □ Ne  □ 1.66 ramaus sėdėjimo Taip  □ Ne  □ 

1.57 sarkazmo Taip  □ Ne  □ 1.67 miegojimo Taip  □ Ne  □ 

1.58 
balso tono 

pasikeitimų Taip  □ Ne  □ 1.68 rūkymo Taip  □ Ne  □ 

1.59 
nuolatinio 

skundimosi Taip  □ Ne  □ 1.69 kalbėjimo Taip  □ Ne  □ 

1.60 energijos pertekliaus Taip  □ Ne  □ 1.70 pinigų leidimo Taip  □ Ne  □ 

1.61 gėrimo Taip  □ Ne  □ 1.71 per didelio šnekėjimo Taip  □ Ne  □ 

1.62 valgymo Taip  □ Ne  □ 1.72 plaukų sukimo Taip  □ Ne  □ 

1.63 
komplimentų 

sakymo Taip  □ Ne  □ 1.73 
kita:____________________

_______ Taip  □ Ne  □ 

 

Patikrinę visus punktus grįžkite prie savo atsakymų ir išrikiuokite nuo 1 iki 10. Pirmoje vietoje 

rašykite dažniausiai ir labiausiai varginantį požymį. (Problemų ir požymių nebūtinai turi būti 10) 

 

PATIRIAMI POŽYMIAI 

 

1. ___________________________________ 

 

6. ___________________________________ 

 

2. ___________________________________ 

 

7. ___________________________________ 

 

3. ___________________________________ 

 

8. ___________________________________ 

(3 priedo tęsinys) 

 

4. ___________________________________ 

 

9. ___________________________________ 

 

5. ___________________________________ 

 

10. __________________________________ 
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2. Kokios situacijos ar mintys sukelia stresą? (Atsakymą pažymėkite) 

 

2.1 Ginčai su tėvais, draugais, šeima, vaikais, sutuoktiniu Taip  □ Ne  □ 

2.2 Įvertinimas už veiklą Taip  □ Ne  □ 

2.3 Buvimas minioje Taip  □ Ne  □ 

2.4 Kitų kritika Taip  □ Ne  □ 

2.5 Veiklos atlikimas pirmą kartą Taip  □ Ne  □ 

2.6 Vairavimas Taip  □ Ne  □ 

2.7 Per didelis triukšmas Taip  □ Ne  □ 

2.8 Per didelis psichologinis spaudimas darbe ar mokykloje Taip  □ Ne  □ 

2.9 Finansinė situacija Taip  □ Ne  □ 

2.10 Tarpusavio santykių problemos Taip  □ Ne  □ 

2.11 Slegiančių ar liūdnų naujienų sužinojimas Taip  □ Ne  □ 

2.12 Mechaninis gedimas (buitinio prietaiso ar automobilio) Taip  □ Ne  □ 

2.13 Vaikų auginimas vienam (vienai) Taip  □ Ne  □ 

2.14 
Biurokratizmas (situacijos, kai reikia pildyti daug dokumentų ir 

laukti) Taip  □ Ne  □ 

2.15 Kalba priešais auditoriją Taip  □ Ne  □ 

2.16 Egzaminų laikymas Taip  □ Ne  □ 

2.17 Vienatvė Taip  □ Ne  □ 

2.18 Nuobodulys Taip  □ Ne  □ 

2.19 Vėlavimas į darbą Taip  □ Ne  □ 

2.20 
Buvimas nepasiruošus (pasimatymas, egzaminas, svečiai, vieša 

kalba) Taip  □ Ne  □ 

2.21 Situacija, kai jus kažkas stebi Taip  □ Ne  □ 

2.22 Tikslo, kurio iš jūsų buvo tikimasi, nepasiekimas Taip  □ Ne  □ 

2.23 Kaltės dėl netinkamo elgesio jausmas Taip  □ Ne  □ 

2.24 Sužlugimo, nusivylimo jausmas Taip  □ Ne  □ 

(3 priedo tęsinys) 

2.25 Svorio padidėjimas ar sumažėjimas Taip  □ Ne  □ 

2.26 Nesugebėjimas valdyti situacijos Taip  □ Ne  □ 

2.27 Situacija, kai reikia atlikti daugiau darbų nei yra laiko Taip  □ Ne  □ 
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2.28 Pasitikėjimo savimi trūkumas Taip  □ Ne  □ 

2.29 Daikto padėjimas ne vietoje Taip  □ Ne  □ 

2.30 Laiko apribojimai Taip  □ Ne  □ 

2.31 Laiko sau ir draugams neturėjimas Taip  □ Ne  □ 

2.32 Neužtikrintumas dėl rezultato sėkmės Taip  □ Ne  □ 

2.33 Nesupratimas, ko tikimasi Taip  □ Ne  □ 

2.34 Ruošimasis egzaminui Taip  □ Ne  □ 

2.35 Kitų pagalbos prašymas Taip  □ Ne  □ 

2.36 Laiško ar sprendimo laukimas Taip  □ Ne  □ 

2.37 
Kita (įrašykite) 

___________________________________________________ Taip  □ Ne  □ 

 

Patikrinę visus punktus grįžkite prie savo atsakymų ir išrikiuokite nuo 1 iki 10. Pirmoje vietoje 

rašykite dažniausiai ir labiausiai varginančią situaciją. (Problemų ir požymių nebūtinai turi būti 

10) 

 

SITUACIJOS IR MINTYS, KELIANČIOS STRESĄ 

 

1. ___________________________________ 

 

6. ___________________________________ 

 

2. ___________________________________ 

 

7. ___________________________________ 

 

3. ___________________________________ 

 

8. ___________________________________ 

 

4. ___________________________________ 

 

9. ___________________________________ 

 

5. ___________________________________ 

 

10. __________________________________ 

  

3. Pažymėkite būdus, kurie padeda jums atsipalaiduoti: 

 

3.1 Situacijos analizavimas Taip  □ Ne  □ 3.25 Siuvinėjimas Taip  □ Ne  □ 

3.2 Situacijos vengimas Taip  □ Ne  □ 3.26 Tapymas Taip  □ Ne  □ 

3.3 
Veikla klubuose, 

draugijose Taip  □ Ne  □ 3.27 
Grojimas muzikos 

instrumentu Taip  □ Ne  □ 

3.4 
Kepimas, virimas, 

valgio gaminimas Taip  □ Ne  □ 3.28 
Pasiruošimas darbui ar 

mokyklai Taip  □ Ne  □ 

(3 priedo tęsinys) 

3.5 Buvimas vienumoje Taip  □ Ne  □ 3.29 Skaitymas savo malonumui Taip  □ Ne  □ 

3.6 Užimtumas Taip  □ Ne  □ 3.30 
Atsipalaidavimas 

(atsigulus) Taip  □ Ne  □ 

3.7 Važinėjimas dviračiu Taip  □ Ne  □ 3.31 Ilgų nuotolių bėgimas Taip  □ Ne  □ 
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3.8 Namų valymas Taip  □ Ne  □ 3.32 Rėkimas, klykimas Taip  □ Ne  □ 

3.9 
Alkoholio, narkotikų ar 

vaistų vartojimas Taip  □ Ne  □ 3.33 Seksas Taip  □ Ne  □ 

3.10 Nėrimas vąšeliu Taip  □ Ne  □ 3.34 Dainavimas Taip  □ Ne  □ 

3.11 Verkimas Taip  □ Ne  □ 3.35 Miegojimas Taip  □ Ne  □ 

3.12 Šokimas Taip  □ Ne  □ 3.36 Raumenų tempimas Taip  □ Ne  □ 

3.13 Gilus kvėpavimas Taip  □ Ne  □ 3.37 Plaukimas Taip  □ Ne  □ 

3.14 Piešimas Taip  □ Ne  □ 3.38 Važinėjimas automobiliu Taip  □ Ne  □ 

3.15 Valgymas Taip  □ Ne  □ 3.39 
Rūpinimasis naminiu 

gyvūnėliu Taip  □ Ne  □ 

3.16 Fizinė mankšta Taip  □ Ne  □ 3.40 
Pasikalbėjimas su draugu 

(-e) Taip  □ Ne  □ 

3.17 Sodo priežiūra Taip  □ Ne  □ 3.41 Daiktų mėtymas Taip  □ Ne  □ 

3.18 Pirkimas Taip  □ Ne  □ 3.42 Draugų lankymas Taip  □ Ne  □ 

3.19 Ėjimas pietauti Taip  □ Ne  □ 3.43 Televizoriaus žiūrėjimas Taip  □ Ne  □ 

3.20 Ėjimas į kiną Taip  □ Ne  □ 3.44 Pasivaikščiojimas Taip  □ Ne  □ 

3.21 Karšta vonia/dušas Taip  □ Ne  □ 3.45 Laiškų rašymas Taip  □ Ne  □ 

3.22 Bėgiojimas Taip  □ Ne  □ 3.46 Poezijos rašymas Taip  □ Ne  □ 

3.23 Muzikos klausymas Taip  □ Ne  □ 3.47 Apsakymų rašymas Taip  □ Ne  □ 

3.24 Malda arba meditacija Taip  □ Ne  □ 3.48 Joga Taip  □ Ne  □ 

 

Parašykite kitą veiklą, kuri padeda jums sumažinti stresą: 

 

3.49 

 

Kita:__________________________________________________________ 

 

Peržiūrėję veiklos sritis, padedančias jums įveikti stresą, vėl išrikiuokite jas iš eilės pagal veiklos 

efektyvumą įveikiant stresą. Rašykite jums tinkančius variantus iki 10. 

 

 

 

VEIKLA, PADEDANTI SUMAŽINTI STRESĄ 

 

1. ___________________________________ 

 

6. ___________________________________ 

 

2. ___________________________________ 

 

7. ___________________________________ 

(3 priedo tęsinys) 

 

3. ___________________________________ 

 

8. ___________________________________ 

 

4. ___________________________________ 

 

9. ___________________________________ 
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5. ___________________________________ 10. __________________________________ 

 

4. Klausimyno įvertinimas 

 

Mes norime pagerinti šio klausimyno naudingumą ir aiškumą. Jūsų nuomonė ir atsakymai labai 

padėtų jį tobulinant. 

 

Prašome pažymėti Taip, Ne arba Nežinau 

 

Ar klausimynas per ilgas? Taip  □ Ne  □ Nežinau □ 

Ar instrukcijos aiškios? Taip  □ Ne  □ Nežinau □ 

Ar klausimai įdomūs? Taip  □ Ne  □ Nežinau □ 

Ar sąrašas tiksliai atspindi Jūsų jausmus? Taip  □ Ne  □ Nežinau □ 

Ar klausimynas padėjo Jums suprasti savo kasdienybės 

stresorius? Taip  □ Ne  □ Nežinau □ 

Ar klausimyne radote naujų streso įveikimo būdų? Taip  □ Ne  □ Nežinau □ 

Ar kreipėtės pagalbos į specialistą (psichologą, 

psichoterapeutą ar netradicinės medicinos gydytoją)? Taip  □ Ne  □ Nežinau □ 

Ar jaučiate, kad turėtumėte naudos iš individualios streso 

valdymo programos? Taip  □ Ne  □ Nežinau □ 

Ar vartojate alkoholį streso metu? Taip  □ Ne  □ Nežinau □ 

Ar vartojate vaistus ar narkotikus patirdami stresą? Taip  □ Ne  □ Nežinau □ 

Ar streso metu rūkote? Taip  □ Ne  □ Nežinau □ 
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21 priedas 

 

    Ergoterapinio vertinimo anketa     

                   

 Kliento vardas, pavardė: 

     

  
 Amžius: 

  

Diagnozė: 

   

  
   

       

  
   

       

  
 Veiklos 

atlikimas:               
   

       

  
                   
 Atlikimo sritys:               
 1. Kasdieninės veiklos 

     

  
   

       

  
   

       

  
 2. Darbas ir produktyvioji veikla 

    

  
   

       

  
   

       

  
 3. Laisvalaikio veiklos 

     

  
   

       

  
                   
 Atlikimo kontekstai:             
 1. Fiziniai 

aspektai 

      

  
   

       

  
   

       

  
 2. Laiko aspektai 

      

  
   

       

  
   

       

  
 3. Sociokultūriniai aspektai 

     

  
   

       

  
                   
 Atlikimo komponentai             
 1. Sensomotorinis 

      

  
   

       

  

   

       

  

 2. Pažintinių funkcijų 

     

  

   

       

  

   

       

  

 3. Psichosocialinis 

      

  

   

       

  

                   

 Įvertinimo apibendrinimas 
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Pagrindinės problemos 

     

  

   

       

  

   

       

  

   

       

  

 Stipriosios pusės 
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22 priedas  

PRAKTINIŲ PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ VERTINIMAS MOKYMO VIETOJE 

Apdailos klasė 

 
Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas kartu su klientu stebėjimo veikloje bei praktinių 

užduočių metu. Kiekvienas iš gebėjimų įvertinamas balu nuo 1 iki 4.  Specialistas būtinai turi 

aptarti su klientu atlikto įvertinimo rezultatus. 

Kliento vardas, pavardė................................................................................................................ 

Specialisto vardas, pavardė, pareigos.......................................................................................... 
Vertinimo reikšmės: 

 
4 = Gerai Aukštesnis nei vidutinis įgūdžio išpildymas apsaugotoje mokymo vietoje 

(pvz., kartais reikia paraginti, padaryti pastabą, kad įgūdis būtų tinkamai 

panaudotas). 

 

3 = Patenkinamai Vidutinis įgūdžio išpildymas apsaugotoje mokymo vietoje (specialisto 

priežiūros dėka, įgūdis tinkamai panaudojamas). 

 

2 = Prastai Žemesnis negu vidutinis įgūdžio išpildymas. Reikalinga nuolatinė pagalba 

įgūdžiams lavinti. 

 

1 = Visiškai blogai Ryškios problemos (pvz., neadekvatus elgesys, suintensyvėję ligos 

simptomai, fizinės sveikatos problemos) trukdo panaudoti įgūdį. Tokiu atveju 

reikalinga speciali papildoma kitų specialistų pagalba. 

 

 

                              Vertinimo data  _____   _____   _____   _____   _____ 
 

Įvertinkite kiekvieną žemiau išvardintą specifinį įgūdį: 
 

Pasiruošimas darbui (tinkama apranga, apsaugos       

priemonės (akiniai, šalmas, pirštinės))                      _____   _____   _____   _____   _____ 

Gebėjimas susiplanuoti darbą                                    _____   _____   _____   _____   _____ 

Gebėjimas parinkti žaliavas 

............................................................................       _____   _____   _____   _____   _____  

Gebėjimas tinkamai panaudoti žaliavas                    _____   _____   _____   _____   _____ 

Gebėjimas dirbti su prietaisais, įrankiais                    

............................................................................       _____   _____   _____   _____   _____ 

Rūpinimasis prietaisais, įrankiais                _____   _____   _____   _____   _____ 

Atlikto darbo kokybė                    _____   _____   _____   _____   _____ 

Gebėjimas įvertinti užbaigto darbo kokybę _____   _____   _____   _____   _____ 

Gebėjimas pataisyti defektą                                       _____  _____   _____   _____   _____ 

Dėmesio koncentravimas   _____   _____   _____   _____   _____ 

 

Santykiai su vadovu   _____   _____   _____   _____   _____ 

Darbiniai santykiai su kolegomis  _____   _____   _____   _____   _____ 

Socialiniai santykiai su kolegomis  _____   _____   _____   _____   _____ 

Gebėjimas dirbti su kitais   _____   _____   _____   _____   ____ 
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Išvada: atlikęs įvertinimą, specialistas parengia išvadą ir rekomendacijas apie turimus ir 

trūkstamus gebėjimus, remdamasis SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) metodu. 
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23 priedas  

 

INDIVIDUALUS REABILITACIJOS PLANAS 

  

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas kartu su klientu individualaus pokalbio metu. 

 

Klientas: Atvejo vadybininkas: 

Plano sudarymo data:  

Programos trukmė: Numatoma programos pabaiga: 

Tikslas:.pavyzdžiui,.įsidarbinti atviroje darbo rinkoje...................................................................... 
 

Kliento norai: 

Pavyzdžiui, pagerini savo finansinę situaciją, tapti nepriklausomu nuo kitų žmonių, labiau pasitikėti savimi, 

užmegzti naujus socialinius kontaktus .............................................................................................................. 

 

 

SPECIFINIS PLANAS Nr.1 

(sudaroma remiantis kliento įvertinimo rezultatais, specialistų išvadomis, rekomendacijomis bei 

kliento noru) 
 

Specifinio plano pildymo data: ............................................ 

 

Specifinis tikslas.:  

............................................................................................. 

Paslaugų gavėjo veiksmai: 

 

Eil nr.  Veiksmai Laikotarpis 

(nuo – iki ) 

1. Pvz., lankyti psichoedukacinę grupę kartą 

per savaitę 

  

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Pastabos..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................  

Paslaugų teikėjo veiksmai: 

 

Eil nr.  Veiksmai Laikotarpis 

(nuo – iki ) 

1. Pvz., organizuoti psichoedukacinės grupės 

užsiėmimų ciklą kartą per savaitę 

  

2.    

3.    

4.    
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Pastabos..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

Klientas ............................................................ Atvejo vadybininkas .........................................................  

........................................................... ........................................................................ 
(vardas, pavardė, parašas) (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Galutinė išvada:. 

Įvertinama, ar pasiekti kliento išsikelti bendras ir specifiniai tikslai. Apibendrinama, kaip vyko visas 

reabilitacijos procesas, kokios kliūtys iškilo reabilitacijos metu, kokią pagalbą klientui būtų reikalinga tęsti 

ir pan. ................................................................................................................................................................. 

 

Data: 

 

Sutartis nutraukta, užbaigta, pratęsta  20_____ m. ____________________mėn. ____-__d. 

 

Profesinės reabilitacijos centras Klientas(-ė) 

 

 

 Atvejo vadybininkas (-ė)                             

                          (parašas)                 (vardas, pavardė) 

 

 

 

     (parašas)                                         (vardas, pavardė) 

A.V.  
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24 priedas  

INDIVIDUALI PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMA 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas kartu su klientu individualaus pokalbio metu. 

 

Vardas , pavardė ________ _____  Asmens kodas ______________ 

Namų adresas  _________________________  Tel.:  

Teritorinė darbo birža    ___________ 

TDB siuntimo išdavimo data: ___________________________ 

PR pažymėjimo Nr. ir data (pirminio) Nr. _________________ 

Profesinės Reabilitacijos pradžia : __________ numatoma pabaiga:  ________ 

Numatoma individualios reabilitacijos trukmė           darbo dienos      

       Profesinės reabilitacijos tikslai  Įgyti  naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo įgūdžius –  

Neformali ________________mokymo programa, adaptuota asmenims su psichikos negalia 

 

Programos valstybinis kodas  

Etapo 

Nr. 

IPR etapai PR paslaugos Trukmė 

I. Profesinių gebėjimų 

įvertinimas 

 

  d.d. 

 1.1. Pradinė konsultacija 1.1.1  Asmens registracija dalyvauti PR programoje  

    

 1.2 Asmens psichosocialinių profesinių 

savybių bei gebėjimų įvertinimas 
 

 

  1.2.1. Asmens priešdarbinis įvertinimas  

  1.2.2 Darbo tarpininko konsultacija  

  1.2.3.Asmens psichosocialinių profesinių savybių 

analizė  
 

  1.2.4. Asmens kognityvinių funkcijų (dėmesio, 

atminties) įvertinimas 
 

  1.2.5. Asmens sveikatos būklės stabilumo įvertinimas, 

atkryčio plano sudarymas 
 

  1.2.6. Individualus asmens bendrųjų darbinių įgūdžių 

vertinimas 
 

  1.2.7. Asmens bendrųjų bei specialiųjų darbinių 

įgūdžių vertinimas pasirinktinai 3 mokymo klasėse 

imituojant darbą 

 

  1.2.8. Išvadų ir rekomendacijų dėl individualios 

profesinės reabilitacijos programos sudarymo ir 

tolimesnės profesinės reabilitacijos eigos parengimas 

 

  1.2.9. Individualios profesinės reabilitacijos 

programos sudarymas 
 

  1.2.10 Profesinių gebėjimų įvertinimo proceso 

koordinavimas 
 

 

II. Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas  

  d.d. 

  2.1. Asmeninių savybių analizė  

  2.2. Asmens motyvacijos profesinei reabilitacijai  ir 

darbui analizė bei skatinimas 
 

  2.3. Problemų/trukdžių aktyviai darbo paieškai  
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išsiaiškinimas 

  2.4. asmens konsultavimas profesinio kryptingumo, 

tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais 
 

  2.5. Asmens informavimas apie profesinio mokymo ir 

įsidarbinimo galimybes 
 

  2.6. Asmens profesinių gebėjimų praktinis išbandymas  

  2.7. Pagalba asmenims renkantis ir keičiant profesiją  

  2.8. Individualios profesinės reabilitacijos programos 

koregavimas ir nukreipimas į tolimesnius veiksmus 
 

  2.9. Profesinio orientavimo ir konsultavimo proceso 

koordinavimas 
 

III. Profesinių gebėjimų 

atkūrimas arba naujų 

išugdymas  

 d.d. 

 3.1. Asmens bendrųjų darbinių įgūdžių 

atstatymas 

3.1.1. Socialinio poveikio priemonėmis   d. d. 

  3.1.2. Psichologinio poveikio priemonėmis  

  3.1.3 Darbo imitavimo poveikio priemonėmis  

 3.2. Naujos profesinės kvalifikacijos 

įgijimas 

3.2.1. Profesinis mokymas-“Kompiuterio vartojimo 

pagrindų mokymo programa“, adaptuota žmonėms su 

psichikos negalia 

 

d. d. 

  3.2.2. Proceso koordinavimas  

IV. Pagalba įsidarbinant  d.d. 

  4.1. Darbo paieškos proceso planavimas  

  4.2. Informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją 

darbo rinkoje 
 

  4.3. Potencialių darbdavių paieška  

  4.4. Neįgaliojo darbo paieškos įgūdžių formavimas  

  4.5. Darbo vietų paieška klientams ir surastos darbo 

vietos analizė 
 

  4.6. Pasiruošimas darbui/įsidarbinimui  

  4.7. Tarpininkavimo paslaugos įdarbinant asmenis  

  4.8. Lydimoji pagalba įsidarbinus  

  4.9. Pagalbos įsidarbinant proceso koordinavimas  

  Visa Individualios Profesinės reabilitacijos trukmė:  d. d. 

Kliento darbingumo lygis ____ procentų. 

Kiti ypatingi atžymėjimai, pastabos:  Individuali Profesinės reabilitacijos programos trukmė gali 

būti koreguojama  atsižvelgiant į pasiektus  rezultatus. 

 

Profesinės reabilitacijos padalinio vadovas   ____   

       (vardas, pavardė, parašas) 

 

Susipažinau ir sutinku:  _______________________________________                                       

                                                     (kliento parašas, vardas ir pavardė) 
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25 priedas  

 

KOMANDOS SUSIRINKIMO DĖL ATVEJO APTARIMO PROTOKOLAS 

 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas (atvejo vadybininkas) komandos susirinkimo 

dėl atvejo aptarimo metu. 

 

Konsultuojamas specialistas: 

Dėl kliento:  

Data: 

 

1. Problema su kuria susiduria specialistas: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2.  Papildoma susijusi  informacija: 

 ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________  

 

3. Komandos narių iškeltos hipotezės, kokios yra problemos atsiradimo priežastys: 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________  

 

 

4. Atvejo vadybininko pasirinkta hipotezė: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Komandos išsakytos darbo su klientu strategijos, kaip spręsti problemą, remiantis specialisto 

pasirinkta hipoteze: 

 ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________  

 

6.  Specialisto pasirinkta strategija (-os): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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26 priedas.  

STRUKTŪRUOTO INTERVIU „EMOCIJŲ FUNKCIJOS“ PLANAS 
 

Struktūruotas interviu:  Emocijų funkcijos 

Vardas, pavardė ......................................................................................... 

 Data ................. 

Negalios pobūdis ................................................   Darbingumo 

lygis ..................... Diagnozė ............................................................................. 

 TLK kodas ................................. 

1. Apibūdinkite savo emocinę būklę; plačiau papasakokite, kokias emocijas išgyvenate 

paprastai 

  

 

1.a. Kokia Jūsų nuotaika dabar? Kokios emocijos (nuotaika) buvo per pastarąsias 2 savaites? 

Įvertinkite jų intensyvumą skalėje nuo 1 iki 10. 

  

 

2. Kokius itin stiprius ar ypatingus emocinius išgyvenimus teko patirti? Kokiomis 

aplinkybėmis? Kaip su tuo tvarkėtės? Įvertinkite šių išgyvenimų intensyvumą skalėje nuo 

1 iki 10. 

  

 

3. Pateiktame sąraše pažymėkite, kokias emocijas tenka patirti, kaip dažnai (1,2,3), kokiu 

intensyvumu (1,2,3) (žr.priedą: Emocinių išgyvenimų sąrašas). 

  

 

4. Dėl ko Jums kyla šie emociniai išgyvenimai? Kokia situacija sukelia šiuos išgyvenimus? 

Kokios mintys? Kokios atsiranda kūno (fiziologinės) reakcijos? 

  

 

5. Kaip Jūs elgiatės, kai Jus apima šie išgyvenimai? Ką tuomet parodote aplinkiniams? Ką jie 

pastebi? 

  

 

5a. Ar būna, kad į situaciją reaguojate neįprastai (netinkamai, keistai)? Perdėtai? Ar 

aplinkiniai nurodo, kad reaguojate netinkamai? 

  

 

6. Kaip norėtumėte elgtis tokiose situacijose? Kaip sekasi save kontroliuoti? Kas jums 

tuomet padeda? Kas trukdo? 

  

 

7. Kaip greitai ir lengvai keičiasi Jūsų emocijos? 

  

 

8. Ar jums teko išgyventi dvi priešingas emocijas vienu metu? Jei taip, apibūdinkite šias 

emocijas, savo būseną. 
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9. Kaip Jūs dažniausiai būnate nusiteikęs? Kokia vyraujanti nuotaika? Kiek pastovi, ilgalaikė 

Jūsų nuotaika?  Į ką jūs labiau linkęs- optimizmą ar pesimizmą? 

  

 

 

Duomenų analizė 

 

1. Išgyvenamų emocijų diapazonas; jų įvairovė, intensyvumas, dažnis (1, 1a, 2, 3 

klausimai). 

2. Emocijų adekvatumas (4, 5, 5a klausimai). 

3. Emocijų reguliavimas (6 klausimas). 

4. Emocijų labilumas (7 klausimas). 

5. Emocijų ambivalentiškumas (8 klausimas). 

6. Nuotaika. (9 klausimas) 
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27 priedas 

EMOCINIŲ IŠGYVENIMŲ SĄRAŠAS 

 

KLIENTO SAVĘS ĮVERTINIMAS 

Vardas, pavardė ......................................................................................... 

 Data ................. 

 

Emocinis išgyvenimas Dažnumas (1-

retai, 2-vidutiniškai, 

3-dažnai) 

Intensyvumas (1-

silpnas, 2-vidutinis, 

3-stiprus) 

o Bendras (neapibrėžtas) nerimas 

o Nerimas dėl konkrečios priežasties 

o Susirūpinimas 

o Išgąstis 

o Baimė 

o Pyktis 

o Įniršis/Įsiūtis 

o Gėda 

o Sumišimas 

o Kaltė 

o Neapykanta 

o Pavydas 

o Liūdesys 

o Sielvartas 

o Ilgesys 

o Neviltis 

o Nusivylimas 

o Sugniužimas 

o Nuoskauda 

o Nepasitenkinimas 

o Susierzinimas 

o Pasibjaurėjimas 

o Nuobodulys 

o Abejingumas 

o Vienišumas/Vienatvė 

o Izoliacija 
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o Džiaugsmas 

o Pakilumas 

o Pasitenkinimas 

o Nuostaba 

o Susidomėjimas 

o Didžiavimasis 

o Ramybė 

o Saugumas 

o Palengvėjimas 

o Pilnatvė 

o Meilė 

o Gailestis 

o Palaima 

o Mėgavimasis 

o Kiti išgyvenimai...................................... 

................................................................ 

................................................................ 
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28 priedas.  

STRUKTŪRUOTO INTERVIU „ENERGIJOS IR POTRAUKIŲ FUNKCIJOS“ PLANAS 

 
Struktūruotas interviu:  Energijos ir potraukių  funkcijos 

Vardas, pavardė ......................................................................................... 

 Data ................. 

Negalios pobūdis ................................................   Darbingumo 

lygis ..................... Diagnozė ............................................................................. 

 TLK kodas ................................. 

1. Apibūdinkite, kiek energingas esate įprastai. Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10.  

  

 

1a. Apibūdinkite, kiek energingas buvote per pastarąsias dvi savaites? Kiek energingas esate 

dabar? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10. 

  

 

2. Kaip Jums sekasi nukreipti energiją į norimą veiklą? Kokių veiklų imatės, kai jaučiatės 

aktyvus ir energingas? 

  

 

3. Kiek esate ištvermingas fiziškai? Kiek esate ištvermingas psichiškai? Pvz.: Ar greitai 

pavargstate? Kaip toleruojate darbinį krūvį? 

  

 

4. Ar rodote iniciatyvą savo veikloje? Ar imatės naujų darbų, pradedate naujus darbus? 

Kiek esate iniciatyvus? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10. 

  

 

4a. Kaip Jūsų iniciatyvumą vertina aplinkiniai? Ar esate pakankamai iniciatyvus? 

  

 

4b. Kai būnate iniciatyvus, kiek daug suplanuojate naujų veiklų? Kaip pavyksta jas 

įgyvendinti? 

  

 

5. Kuo Jūs dabar domitės? Kokie Jūsų interesai? Kaip džnai ir lengvai keičiasi Jūsų 

interesai? 

  

 

6. Kokių siekiate gyvenime tikslų? Kodėl? Kokie Jūsų tikslai šiuo metu? 

  

 

6a. Kaip sekasi nustatyti sau tikslus? Ar turite pakankamai tikslų? Ar lengvai 

apsisprendžiate jų siekdami? Kiek svarstote, abejojate nuspręsdami? 

  

 

6b. Kaip sekasi vykdyti sprendimus, susijusius su tikslais? Kaip greitai priimate sprendimą 

ir jį įvykdote? Kiek įdedate pastangų, siekdamas tikslų? Kaip ilgai jų galite siekti? Kaip 
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elgiatės susidūręs su sunkumais? Kaip sekasi iki galo įgyvendinti tikslus? 

  

 

7. Kiek Jums svarbūs šie pagrindiniai potraukiai: mitybos, savisaugos, lytinis? 

Apibūdinkite. Įvertinkite šiuos potarukius skalėje nuo 1 iki 3: 1- susilpnėję, 2-

vidutiniški, 3- sustiprėję. 

  

 

7a. Kokių dar potarukių turite? Kiek jie stiprūs? Įvertinkite skalėja nuo 1 iki 10. 

  

 

8. Kaip manote, ar Jūsų potraukiai yra įprasti? Ar pastebite, kad Jūsų potraukiai yra 

neįprasti, aplinkiniams nepriimtini? Ar kad Jūsų potarukiai sukelia Jums nepatogumų, 

jus vargina? Ar galite juos kontroliuoti? Jei taip, tai kiek ir kaip? 

  

 

8a. Ar būna, kad kyla staigus ir stiprus noras (troškimas), ką nors daryti? Kaip tuomet 

elgiatės? Ar šis noras priimtinas? Kas padeda šį norą kontroliuoti? Kas trukdo? 

  

 

9. Ar turite polinkį vartoti tam tikras medžiagas? Kokias? Kiek stiprus šis polinkis? 

Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10. 

  

 

9a. Ar jaučiate priklausomybę? Ar galite atsispirti? Jei taip, kiek ir kaip galite atsispirti? 

  

 

 

Duomenų analizė 

 

7. Energijos lygis; energijos kryptingumas, ištvermingumas (1, 1a, 2, 3 klausimai). 

8. Iniciatyvumas (4, 4a, 4b klausimai). 

9. Motyvacija; interesai, tikslai, ryžtingumas, atkaklumas (5, 6, 6a, 6b klausimai). 

10. Potraukiai; potraukių ir impulsų kontrolė, priklausomybė (7, 7a, 8, 8a, 9, 9a klausimai). 
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1. Profesinio orientavimo ir konsultavimo samprata 

 

Profesinis orientavimas ir konsultavimas – tai sistemingas informacijos teikimas profesinio 

mokymo, kvalifikacijų, paklausos darbo rinkoje ir profesijos pasirinkimo klausimais
1
 bei veikla, 

skatinanti asmenį optimaliai panaudoti savo jėgas kvalifikacijai įgyti ir dirbti, pagalba asmenims 

renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jų individualias savybes (interesus, gebėjimus, 

polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes
2
  

Profesinio orientavimo ir konsultavimo tikslas - informuoti ir konsultuoti klientą apie 

profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, ugdyti gebėjimus, reikalingus profesinei karjerai 

planuoti, įvertinti asmens tinkamumą profesijai/darbo vietai, padėti priimti motyvuotą sprendimą 

dėl kvalifikacijos įgijimo, susidaryti tikslų ir išsamų būsimos profesijos/darbo vietos vaizdą, 

atsižvelgiant į asmens norus/pageidavimus, motyvaciją ir profesijų bei darbinės veiklos/darbo 

procesų keliamus reikalavimus. 

Teikiant paslaugas svarbu atsižvelgti į įgalinimo ir normalizacijos principus [14], paslaugų 

pasirinkimą, savipagalbą, viltį ir įveiką, socialinio sveikimo modelio principus [15], kurie atitinka 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėse įvardintus profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo principus - bendradarbiavimą, operatyvumą, kompleksiškumą, 

individualumo asmens teisių ir pareigų profesinėje reabilitacijoje vienybę, racionalumą, prioritetų 

nustatymą, užimtumo skatinimą, ekonominį efektyvumą.  

Svarbus aspektas yra tas, kad į profesinę reabilitaciją dažniausiai atvyksta asmenys, 

turintys psichikos negalią, kurių noras pasirinkti konkrečią darbinę veiklą ar profesiją nėra pagrįstas 

žiniomis ar patirtimi (patirtis menka arba jos visai nėra arba turima patirtis įgyta iki susirgimo ir yra 

menkai pritaikoma šiandieninėje situacijoje) bei galimybėmis/gebėjimais/įgūdžiais, todėl labai 

dažnai jų lūkesčiai yra nerealūs, nes asmens norai neatitinka asmens galimybių ir/ar darbo rinkos 

poreikių bei reikalavimų. 

Tokiomis aplinkybėmis labai svarbu padėti asmeniui susiorientuoti jam renkantis darbinę 

veiklą/profesiją ir įsivertinti individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), atsižvelgiant į 

konkrečių profesijų ypatumus, mokymosi, studijų ir darbo galimybes/darbo rinkos poreikius.  

Asmenų, turinčių psichikos negalią profesinis orientavimas yra sudėtingas procesas, 

apimantis kompleksines paslaugas, tokias kaip informacijos apie darbo rinkos poreikius ir 

galimybes suteikimas, profesinių gebėjimų praktinis išbandymas (aplinkoje, maksimaliai artimai 

                                                 
1
 Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas // Valstybės žinios. 2007, Nr. 43-1627 

2
 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 

m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-739/A1-116 „Dėl profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2005, Nr.60-2132. 
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darbinei veiklai, arba praktikos darbo vietoje), kurių metu padedama asmeniui išsiaiškinti savo 

galimybes, stipriąsias ir silpnąsias savybes, o asmens profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatų 

palyginimas su pasirinktos profesijos ir/ar darbo vietos keliamais reikalavimais arba kitaip sakant su 

darbo rinkos poreikiais sudaro prielaidas asmeniui koreguoti savo lūkesčius, realiau vertinti savo 

galimybes. Šioje sąveikoje formuojamas savarankiškas ir individualus asmens apsisprendimas 

pasirinkti jo galimybes atitinkančią profesiją ar darbą, stiprina jo motyvaciją, o tai turi lemiamą 

įtaką profesinės reabilitacijos galutiniam rezultatui – tinkamam įsidarbinimui. 

Profesinės reabilitacijos sėkmę lemia trys pagrindiniai veiksniai: asmens noras (NORIU), 

jo gebėjimai (GALIU) bei darbo rinkos reikalavimai (REIKIA). Remiantis prielaida, kad 

motyvacija darbui (NORIU) yra konstruojamas ir ugdomas dalykas, atsirandantis tada, kai asmuo 

mato prasmę ir perspektyvą, užsibrėžia siekiamus tikslus, be kurių sėkmingas įsidarbinimas po 

profesinės reabilitacijos yra neįmanomas (1 pav.).  

Todėl labai svarbu, kad psichikos negalią turintis asmuo profesinio orientavimo ir 

konsultavimo paslaugos metu padedant specialistui į(si)vertintų savo gebėjimus (GALIU) ir jų 

atitikimą būsimos darbo vietos reikalavimams (REIKIA), tokiu būdu formuojasi jo motyvacija įgyti 

jo gebėjimus/galimybes atitinkančią profesiją ir/ ar dirbti atitinkamą darbą (NORIU), t.y. asmuo 

susikuria savo asmeninės karjeros perspektyvą. Visi šie veiksniai tampriai sąveikauja ir sąlygoja 

siekiamą rezultatą – sėkmingą asmens įsidarbinimą. 

 
 

1 pav. Trijų veiksnių (NORIU/GALIU/REIKIA) sąveika 

 

Tokiu būdu profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo, konsultavimo  

procesai susiję, nes remiantis profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatais vykdomas profesinis 

orientavimas ir konsultavimas, siekiant padėti asmeniui suformuluoti realiai įgyvendinamus norus ir 

padėti apsispręsti atsižvelgiant į savo galimybes bei darbo rinkos reikalavimus.  

M 

N 

G (Gb/S/F/A) R 

Naudojami trumpiniai: 

M – asmens motyvacija mokytis/dirbti 

N – asmens Noras 

G – galimybės, kurie apima: 

Gb – asmens Gebėjimai 

S -  asmeninės savybės 

F – asmens Biopsichosocialionis 

funkcionavimas 

A -  nuo asmens nepriklausančios aplinkybės 

įtakojančios integracijos į darbo rinką 

procesus  

R - Darbo rinkos poreikis ir darbo vietos 

reikalavimai. 
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Teikiant profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugą kiekvienam asmeniui yra 

sudaromas individualus asmens karjeros planas. Remiantis šiuo planu bei specialistų išvadomis ir 

rekomendacijomis po profesinių gebėjimų įvertinimo sudaroma individuali profesinės reabilitacijos 

programa ir individualus reabilitacijos planas. 
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2. Sąvokos 

 

1. Atkryčio prevencijos planas (jis dar vadinamas „veiksmų, krizės planu“, „ankstyvųjų 

įspėjančių ženklų planu“) – tai instrumentas, padedantis išvengti atkryčio arba jį atitolinti, 

sušvelninti. Šis planas remiasi dviem įgūdžiais: pirmųjų simptomų atpažinimu ir gebėjimu į juos 

adekvačiai reaguoti [38]. 

2. Atvejo vadyba – procesas arba metodas užtikrinantis, kad psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugų vartotojui yra suteikiamos reikalingos paslaugos, jas koordinuojant, efektyviai 

ir produktyviai planuojant ir teikiant. (Baker ir Intagliata, 1992). Metodas remiasi individualiu 

požiūriu į kiekvieną klientą, rekomenduojama taikyti dirbant su asmenimis, kuriems reikalingos 

paslaugos iš kelių socialinių ar/ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų [17]. 

3. Įgalinimas – negalią turinčių asmenų gebėjimų ir dalyvumo stiprinimas. Tai asmenų 

teisė būti išgirstiems, dalyvauti, rinktis, apibrėžti problemas ir veiksmus [14].  

4. Karjera - tai atskiro žmogaus tobulėjimas pasirinktoje veikloje ir tos veiklos 

teigiamas įvertinimas aplinkinių rate, visuomenėje. Karjera apibūdina sėkmingą veiklą, pasisekimą 

gyvenime. Stichiškai karjerą pasiekti sudėtinga, todėl būtina ją planuoti [39].  

5. Karjeros planavimas - tai nuolatinės žmogaus pastangos įžvelgti darbo rinkos kaitos 

tendencijas, tirti, planuoti ir įgyvendinti savo profesinės veiklos tobulinimo bei tobulinimosi 

procesus, siekiant išlikti nuolat kintančioje darbo rinkoje bei įprasminti savo gyvenimą [31].  

6. Normalizacija – principas akcentuojantis, jog neįgalių asmenų aplinka, 

tarpasmeniniai santykiai turi atitikti sveikiems asmenims taikomus standartus [14]. 

7. Pažeidžiamumas – tai asmens ar/ir jo aplinkos savybių visuma, kurių sąveika su 

sveikatą pažeidžiančiais veiksniais sąlygoja sveikatos sutrikimo požymių atsiradimą (ar jų 

tęstinumą) ir veiklos pablogėjimą. Ši koncepcija pritaikoma tiek asmenims pirmą kartą 

patiriantiems psichikos sutrikimą, tiek ir jau sergantiems bei patiriantiems atkryčius. Taip pat ji 

pritaikoma pažeidžiamų visuomenės grupių asmenims, kuriems nepalankios aplinkos veiksniai 

(stresas, prievarta, socialinė izoliacija, diskriminacija, nepalankios fizinės sąlygos, 

piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis ir kt.) sąlygoja jų socialinę dezadaptaciją bei 

atskirtį, o vėliau – ir psichikos sutrikimų simptomus [14]. 

8. Psichikos sveikatos sutrikimas – kliniškai pastebimos būklės, kurioms būdingi 

mąstymo, nuotaikos (emocijų) arba elgesio pakitimai susiję su asmeniniu distresu ir/ar sutrikusiu 

funkcionavimu. [30]  

9. Psichosocialinis pažeidžiamumas – asmens fizinių, psichologinių, socialinių funkcijų 

pokyčiai veiklai bei dalyvumui [38]. 
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10. Remisija – laikinas ligos simptomų sumažėjimas, ligos atoslūgis [34].  

11. Socialinis sveikimo modelis – darbo su psichikos negalią turinčiais asmenimis 

metodas, kuris remiasi įdarbinimo veiklų ir psichikos sveikatos priežiūros tarnybų veiklų 

suderinimu bei grindžiamas išsamiu kliento įgūdžių ir poreikių vertinimu, parengties darbui 

procesu, individualia tęstine parama, atidžia tinkamos darbo vietos paieška, psichikos sveikatos ir 

asmeniniai klausimai aptariami tik aiškiai siejant juos su darbu. [47. Grove B., Secker 

J. ir Seebohm P. Naujas požiūris į psichikos sveikatą ir užimtumą. Vilnius: UAB „Biznio mašinų 

kompanija“, 2008;] 

12. Stresas (angl. stress – įtampa), įtampos būsena – visuma apsauginių fiziologinių 

reakcijų, atsirandančių žmogaus organizme kaip atsakas į nepalankių veiksnių (stresorių) poveikį 

[34].  

13. Streso įveika – ėmimasis paprastų ir sudėtingų suderintų veiksmų, kurie padeda 

įveikti stresą, kylantį dėl aplinkos spaudimo, nenumatytų atvejų ir užduočių reikalavimų [29]. 

 Visos kitos šioje metodikos dalyje naudojamos sąvokos yra suprantamos taip kaip jos yra 

apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Tarptautinės funkcionavimo, 

negalumo ir sveikatos klasifikacijoje. 
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3. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo principai 

 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslauga asmenims, turintiems psichikos negalią, 

teikiama remiantis Socialiniu sveikimo modeliu [15], pabrėžiant integracijos, įgalinimo ir 

normalizacijos principus, paslaugų pasirinkimą, savipagalbą, viltis ir įveiką.  

 

1. Orientacija į klientą. Kiekvienam klientui profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugos teikiamos lanksčiai, atsižvelgiant į jo individualius poreikius bei individualias savybes. 

Asmenims, turintiems psichikos negalią, svarbu užtikrinti individualią paramą bei užmegzti 

pasitikėjimo grįstą tarpasmeninį santykį bei orientuotis į jo individualius poreikius. 

2. Individualaus kontakto užmezgimas. su kiekvienu klientu užmezgamas unikalus ryšys, 

atsižvelgiant į kliento tikslus, polinkius gebėjimus. Individualų ryšį privalo užmegzti kiekvienas 

specialistas, teikiantis profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas. Su psichikos negalią 

turinčiu asmeniu specialistai ryšį turi užmegzti atsižvelgiant į jo ligos ypatumus (simptomus), 

laikytis aiškių ribų santykyje su klientu, teikti individualią paramą grįsta pasitikėjimu. 

Tarpasmeniniai pasitikėjimu grįsti profesionalūs santykiai turi teigiamos įtakos proceso 

rezultatyvumui  

3. Dalyvavimas. Profesinio orientavimo ir konsultavimo procese siekiama aktyvaus 

kliento dalyvavimo, skatinamas jo (ir kliento artimųjų) įsitraukimas į bendradarbiavimą su 

specialistais, į sprendimų priėmimą ir savarankiškumas. Pagalba asmeniui, turinčiam psichikos 

negalią, turi būti nukreipta į jo įgalinimą, pasitikėjimo savimi stiprinimą, vidinės stigmos mažinimą. 

4. Praktinis išbandymas realiose darbo vietose (ar imitacinėse erdvėse). Psichikos 

negalią turinčių 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. Per klaidas, patiriamus sunkumus, 

kurių asmuo negeba įveikti, galima įtikinti neadekvataus pasirinkimo atveju. Tuo tarpu įveikiami 

sunkumai ir patiriama sėkmė padidins tinkamo pasirinkimo galimybes.  

5. Pasirinkimo laisvė ir atsakomybė už save. Gerbiama kliento profesinio pasirinkimo 

ir asmeninio tobulėjimo laisvė: klientas yra laisvas pasirinkti jam tinkamus profesinius sprendimus 

ir atsakingas už savo pasirinkimą.  

6. Visapusiškumas. Teikiant profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas yra 

įvertinamas kliento biopsichosocialinis kontekstas. Tuo remiantis klientui suteikiama reikalinga 

informacija bei specialistų pagalba profesinių sprendimų priėmimui bei jų įgyvendinimui Teikiant 

šias paslaugas užtikrinamas viso profesinės reabilitacijos proceso tęstinumas. 
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7. Holistinis požiūris į sveikatą - remiasi tuo, kad fizinė, psichinė ir dvasinė būklės 

tarpusavyje susijusios, taigi neįgalus asmuo – ne subjektas, kuriam sutriko viena iš funkcijų, bet 

žmogus, turintis problemų, kurias reikia spręsti, atsižvelgiant į fizinius, psichinius bei socialinius 

aspektus ir jų sąveiką. 

8. Konfidencialumas. Klientai turi teisę į asmeninės informacijos, jų atskleidžiamos per 

profesinio orientavimo ir konsultavimo procesą, privatumą
3
. Psichikos negalia turintiems asmenims 

dėl visuomenėje vyraujančių neigiamų nuostatų psichikos sutrikimų turinčių asmenų atžvilgiu, 

būtina užtikrinti informacijos apie ligą, patiriamus simptomus, gaunamas paslaugas bei asmeninės 

informacijos, gaunamos individualių konsultacijų metu, konfidencialumą. 

9. Įgalinimas. Kiekvienas žmogus turi turėti galimybę dalyvauti socialiniame bei 

profesiniame gyvenime. Kiekvienas klientas pagal jo individualias galimybes siekia geresnės 

gyvenimo kokybės ir kuo sėkmingesnės savirealizacijos. Asmens, turinčio psichikos negalią, 

įgalinimui tikslinga taikyti socialines ir psichologines priemones, pasitelkti šeimos bei 

bendruomenės resursus. 

10. Metodų ir personalo tinkamumas. Taikomi profesinio orientavimo ir konsultavimo 

metodai turi tinkamą teorinį, mokslinį (arba) empirinį pagrindą ir atitinka naudojimo tikslą
4
. 

Specialistai turi tinkamą kvalifikaciją ir kompetencijas profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugos teikimui, yra susipažinę su psichikos negalią turinčių asmenų darbo specifika. 

11. Nuolatinis tobulinimas. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos nuolat 

tobulinamos, atsižvelgiant į klientų atsiliepimus, mokslo ir praktikos pažangą; specialistai turi 

galimybę kelti savo kvalifikaciją Siekiama kurti ir diegti naujus metodus bei atnaujinti ir tobulinti 

siūlomas profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas. Aktyviai domimasi mokslo, technikos 

ir medicinos naujovėmis, susijusiomis su psichikos negalia, bei gerosios praktikos pavyzdžiais. 

12. Grįžtamasis ryšys. Profesinio orientavimo ir konsultavimo metu pasiekti rezultatai 

yra stebimi, analizuojami ir koreguojami. Klientas turi galimybę įvertinti savo priimtus sprendimus, 

atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, bei patvirtinti ankstesnį profesinį sprendimą arba jį koreguoti. 

Asmenims, turintiems psichikos negalią, svarbu suteikti tinkamą grįžtamąjį ryšį, nes asmenis su 

psichikos sutrikimais dažnai praranda adekvatų ryšį su realybe. 

13. Komandinio darbo principas. Sprendimų priėmime dalyvauja profesionalų 

komanda, klientas ir jam artima aplinka. Taip pat į profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugos teikimą yra įtraukiami šeimos nariai. 

 

                                                 
3
 Visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos ir sistemų tobulinimas. Europos rekomendacinės 

priemonės, Liuksemburgas, 2005. 
4
 Ten pat. 
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4. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo tvarka 

 

Šiame skyriuje aprašoma profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos ir jų teikimo 

tvarka asmenims, turintiems psichikos negalią (1 pav.).  

Po profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų psichikos negalią turintiems asmenims 

profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo metu yra teikiamos šios sudėtinės 

paslaugos: asmens motyvacijos dirbti ir mokytis bei asmeninių savybių analizė, asmens 

informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, asmens konsultavimas profesinio 

kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros klausimais, asmens profesinių gebėjimų praktinis 

išbandymas, pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją. Profesinio orientavimo ir 

konsultavimo paslaugos pabaigoje organizuojamas paslaugas teikiančių specialistų susirinkimas, 

parengiamos išvados ir rekomendacijos dėl tolimesnių psichikos negalią turinčio asmens 

reabilitacijos veiksmų, sudaroma kliento individuali profesinės reabilitacijos programa. 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo etape, kaip ir kituose profesinės 

reabilitacijos paslaugų psichikos neįgaliesiems teikimo etapuose, teikiama atvejo vadybos paslauga. 

Atvejo vadybos paslauga užtikrina individualų darbą su asmeniu, visų paslaugų teikimo 

koordinavimą bei aprašytos tvarkos palaikymą. 
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4.1. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo algoritmas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo algoritmas 

 

 

4.2.1. Asmens priėmimas po profesinių 

gebėjimų įvertinimo/pradinė atvejo 

vadybininko konsultacija 

4.2.3. Asmens motyvacijos dirbti/ 

mokytis bei asmeninių savybių analizė 

4.2.4. Asmens informavimas apie 

profesinio mokymo ir įsidarbinimo 

galimybes 

4.2.5. Asmens konsultavimas profesinio 

kryptingumo, tinkamumo, profesinės 

karjeros klausimais 

4.2.6. Asmens profesinių gebėjimų 

praktinis išbandymas 

4.2.7. Pagalba asmenims renkantis ar 

keičiant profesiją 

4.2.8. Specialistų komandos susirinkimas, 

išvadų ir rekomendacijų parengimas 

4.2.9. Individualios profesinės 

reabilitacijos programos sudarymas 

Individualaus konsultavimo lapas, 

Individualus paslaugų teikimo 

tvarkaraštis Kliento byla 

Karjeros planas, Kliento savęs 

įvertinimo forma, Kliento gebėjimų 

vertinimo forma, Įdarbinimo 

tarpininko konsultavimo lapas 

 

Individualaus konsultavimo lapas, 

Karjeros planas 

 

 

Individualus paslaugos teikimo 

tvarkaraštis, Individuali profesinės 

reabilitacijos programa, 

Individualus reabilitacijos planas 

Karjeros planas 

Karjeros planas, Specialisto, 

teikiančio atvejo vadybos 

paslaugas, individualaus 

konsultavimo lapas,  

 

Dalyvavimo užsiėmimuose 

registravimo forma, Karjeros planas 

Individualaus konsultavimo lapas; 

Dalyvavimo užsiėmimuose 

registravimo forma, Motyvacijos 

dirbti/mokytis anketa 

4.2.2. 

Atvejo 

vadyba 

Kliento byla, testų 

rezultatai; praktinių 

užduočių lapai 

Kliento byla, 

Karjeros planas 

 

Kliento byla, 

Karjeros planas 

 

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

rezultatų suvestinė, specialistų 

atlikto individualaus asmens 

profesinių gebėjimų vertinimo 

duomenys, išvados ir 

rekomendacijos. 

 

Kliento byla 

Kliento 

byla, 

Karjeros 

planas 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems psichikos negalią, metodika 

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

 

184 

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

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikiamos pagal pateiktą paslaugos 

teikimo algoritmą (1 pav. ). 

Detalus paslaugos teikimo aprašas (tvarka,  dokumentacija, specialistai, trukmė ir pan.) 

pateikiami tolimesniuose skyriuose. 
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4.2. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

4.2.1. Asmens priėmimas po profesinių gebėjimų įvertinimo/ pradinė atvejo 

vadybininko konsultacija  

Tikslas - suplanuoti profesinio orientavimo ir konsultavimo užsiėmimus, organizuoti ir 

koordinuoti profesinio orientavimo ir konsultavimo procesą. 

Specialistai: atvejo vadybininkas. 

Trukmė: 1val. 

Eiga: profesinio orientavimo ir konsultavimo paslauga pradedama įvadine atvejo 

vadybininko konsultacija, kurios metu atvejo vadybininkas kartu su klientu aptaria ir sudaro 

individualų paslaugos teikimo tvarkaraštį (1 priedas). Atvejo vadybininko pradinė konsultacija apima 

šias paslaugas: 

• klientas supažindinamas su profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos turiniu, 

trukme ir užpildomas Individualus paslaugos teikimo tvarkaraštis (1 priedas). 

• klientas supažindinamas su profesinių gebėjimų įvertinimo išvadomis bei specialistų 

rekomendacijomis; 

• klientas supažindinamas su paslaugas teiksiančiais specialistais; 

Individualus profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo tvarkaraštis pildomas 

atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas po asmens profesinių gebėjimų įvertinimo. Tvarkaraštis 

sudaromas dviem egzemplioriais, kurių vienas atitenka klientui, kitas lieka kliento byloje. Šio 

susitikimo metu klientas yra informuojamas apie paslaugų teikimo vietą, laiką, supažindinamas su 

specialistais, kurie teiks profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas. Atvejo vadybininko 

konsultacijos, teikiamos profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimo metu yra 

protokoluojamos Individualaus konsultavimo lape (2 priedas).  

Pildoma dokumentacija: Individualus paslaugos teikimo tvarkaraštis (1 priedas), 

Individualaus konsultavimo lapas (2 priedas). 

Susijusi dokumentacija: Kliento byla. 

Taikomi metodai: informavimas, pokalbis, dokumentavimas. 

4.2.2. Atvejo vadyba 

Tikslas: suteikti profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos koordinavimo ir 

stebėsenos paslaugas profesinės reabilitacijos dalyviams, užtikrinti tarpdisciplininės specialistų 

komandos veiksmingumą, efektyvumą bei vykdyti stebėseną.  

Specialistai: atvejo vadybininkas 
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Trukmė: 4-8val. 

Eiga: atvejo vadybininkas yra atsakingas už viso profesinės reabilitacijos proceso, taigi ir už 

profesinio orientavimo ir konsultavimo  etapo koordinavimą ir stebėseną. Atvejo vadybininkas dirba 

tiek individualiai su klientu bei jo aplinka, tiek bendradarbiaudamas su kitais specialistais.  

Individualiai dirbant su klientu paslaugų koordinavimas ir stebėsena vykdoma individualių 

konsultacijų metu viso profesinio orientavimo ir konsultavimo etapo metu, kai kartu su klientu 

aptariama jo dalyvavimo paslaugose eiga, vykstantys pokyčiai, kylantys sunkumai, kliento lūkesčiai, 

susiję su profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimu. Profesinio orientavimo ir 

konsultavimo paslaugos teikimo asmenims, turintiems psichikos negalią, kokybei turi būti teikiamas 

ypatingas dėmesys, nes jos metu padedamas specialistų asmuo turi priimti sprendimą dėl tolimesnės 

profesinės karjeros. Šiuo atveju labai svarbus atvejo vadybininko vaidmuo – šis specialistas turi 

palaikyti glaudų ryšį tiek su komandos nariais (surenka iš specialistų reikiamą informaciją, 

informuoja juos, sutelkia komandą problemų sprendimams ir pan.), tiek su pačiu klientu. Atvejo 

vadybininkas koordinuoja klientui teikiamas paslaugas, užtikrina klientui galimybes tapti komandos 

nariu ir pačiam aktyviai dalyvauti paslaugos teikimo procese. Taip yra sukuriamos palankios 

aplinkybės klientui lengviau apsispręsti dėl jo galimybes atitinkančios profesijos ar būsimo darbo 

pasirinkimo.  

1 lentelėje pateikiama informacija apie veiklas, vykdomas teikiant atvejo vadybos paslaugas 

profesinio orientavimo ir konsultavimo metu, paslaugą teikiančius specialistus, paslaugos tikslus,  

trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją. 

 

1 lentelė. Atvejo vadybos paslaugos Profesinio orientavimo ir konsultavimo etape 

Veikla Specialist

as 

Tikslas Priemonės 

ir metodai 

Dokumentacija Trukmė 

Atvejo 

vadyba  

Atvejo 

vadybininkas 

Nukreipti klientą į 

profesinio 

orientavimo ir 

konsultavimo 

paslaugą 

 

 

Informavimas,  

individualus 

konsultavimas,  

stebėjimas, 

 motyvavimas 

Individualus paslaugos 

teikimo tvarkaraštis (1 

priedas)  

Specialisto, teikiančio 

atvejo vadybos 

paslaugas, individualaus 

konsultavimo lapas (3 

priedas)  

Konsultacija 1-2 val. ir 

30 min. informacijos 

analizei bei 

dokumentacijos pildymui 

 

Koordinuoti kliento 

dalyvavimą 

profesinio 

orientavimo ir 

konsultavimo 

paslaugose bei 

vykdyti  monitoringą 

Informavimas,  

individualus 

konsultavimas   

stebėjimas,  

motyvavimas 

Individualus paslaugos 

teikimo tvarkaraštis (1 

priedas), Individualaus 

konsultavimo lapas (2 

priedas) 

30-60 min. konsultacijos, 

ne rečiau kaip kartą per 

savaitę. 

 

Užtikrinti 

tarpdisciplininės 

specialistų komandos 

veiksmingumą, 

efektyvumą bei 

Komandos 

susirinkimai 

Komandinio pasitarimo 

protokolas (Žr. 

metodikos 1 dalis 

„Profesinių gebėjimų 

įvertinimo paslaugos 

1-2 val. trukmės 

komandos pasitarimai , ne 

rečiau kaip kartą per 

savaitę; iki 30 min. 

skiriama informacijos 
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vykdyti monitoringą teikimas“); 

Individualaus 

konsultavimo lapas (2 

priedas) 

 

analizei bei 

dokumentacijos pildymui 

 

1-2 val. trukmės 

komandos susirinkimai dėl 

atvejo aptarimo, ne rečiau 

kaip kartą per savaitę; ir 

30 min. informacijos 

analizei bei 

dokumentacijos pildymui 

 

Taikomi metodai: Informavimas, individualus konsultavimas, stebėjimas, motyvavimas, 

komandos susirinkimai. 

Pildoma dokumentacija: Individualus paslaugų teikimo tvarkaraštis (1 priedas), 

Individualaus konsultavimo lapas (2 priedas), Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, 

individualaus konsultavimo lapas (3 priedas) 

Susijusi dokumentacija: Komandinio pasitarimo protokolas (Žr. metodikos 1 dalis 

„Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“). 

 

4.2.3.Asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė 

Tikslas: atlikti detalią kliento motyvacijos ir asmeninių savybių analizę, stiprinti mokymosi ir 

įsidarbinimo motyvaciją. 

Specialistai: psichologas, įdarbinimo vadybininkas, atvejo vadybininkas. 

Eiga: savęs pažinimas yra kiekvienos subrendusios asmenybės asmeninės karjeros kūrimo 

pamatas. Tik suvokdamas savo gyvenimo vertybes, asmeninius norus, galimybes, turėdamas 

asmeninę profesinės karjeros viziją, asmuo gali teisingai pasirinkti tolimesnį profesinį kelią. Laikui 

bėgant žmogus keičiasi, todėl savęs pažinimas turi vykti nuolatos, analizuojant save ir iškeliant, 

formuluojant bei numatant tolimesnius savo tikslus. Žmogui, ketinančiam rinktis profesinę kryptį, 

svarbu kuo labiau pažinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, vertybes, galimybes. 

Psichikos neįgaliesiems ypač aktualu pažinti savo asmenybės pakitimus ir atsižvelgti į tai renkantis 

profesiją, darbą. Užsiėmimų grupėse metu bei pokalbių individualių konsultacijų metu klientui 

padedama analizuoti save kaip asmenybę, įsigilinti į savo norus, polinkius, vertybes, lūkesčius, 

įsivertinti savo asmenines savybes, realias galimybes, akcentuojant turimas pozityvias savybes ir 

individualias stiprybes. Siekiama įgalinti klientą, kad jis pats prisiimtų atsakomybę už savo karjerą, 

karjeros planavimą, siektų įgyti trūkstamus įgūdžius. Specialisto užduotis – padėti klientui atsakyti į 

klausimus: Kas aš esu? Ko aš noriu? Ką aš galiu?  

 

Specialistas (psichologas)  kartu su klientu šiame etape turėtų kelti šiuos uždavinius:  
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1. atpažinti, suprasti ir ugdyti savo gabumus, plėtoti interesus, pomėgius, įgūdžius, vertybes, 

charakterio savybes, norimą gyvenimo būdą; 

2. nustatyti savo silpnybes ir stiprybes; 

3. suprasti santykį tarp savęs ir profesinio pasirinkimo; 

4. nustatyti sritis, kuriose norėtų tobulėti arba įgyti naujų žinių ir patirties [32]. 

Šiems uždaviniams pasiekti individualių pokalbių metu bei užsiėmimų grupėse metu 

aiškinamasi, kaip dalyvis leidžia savo laiką, kiek laiko numato skirti darbinei veiklai ateities 

perspektyvoje, išsiaiškinama asmens motyvacija mokymuisi ir darbui, jų požiūris į neįgalumą, 

nuostatos ir stereotipai, galintys įtakoti asmens sprendimų priėmimą. 

Specialistas, siekdamas padėti psichikos negalią turinčiam asmeniui pažinti save, įsivertinti 

savo galimybes, kartu su klientu užpildo vieną ar kelis klausimynus.  Specialistas gali klientui 

pasiūlyti naudoti įvairius klausimynus, įvertinimo priemones, pvz., Hollando Savarankiško profesijos 

pasirinkimo klausimyną, vaidmenų žaidimai, motyvacijos dirbti ir mokytis anketą, interesų 

klausimyną, gebėjimų klausimyną, asmens kryptingumo įvertinimo testą, komunikacinių - 

organizacinių polinkių įvertinimo testą, profesijos pasirinkimo testą, interesų profilį, SIGI Plus 

metodą ir kt.,  

2 lentelėje, pateikiama detali informacija apie veiklas, vykdomas teikiant asmens motyvacijos 

mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizės paslaugas, paslaugą teikiančius specialistus, 

paslaugos tikslus, paslaugų  trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją: 

 

2 lentelė.  Asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizės paslaugos aprašymas 
Veikla Specialistas Veiklos tikslas Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens nuovargį, 

dėmesio 

koncentraciją, 

streso įveiką ir 

pan.)  

Taikomi 

metodai ir 

priemonės 

Dokumentacija 

Savęs pažinimo 

grupė 

Psichologas, 

Įdarbinimo 

tarpininkas 

Padėti klientui suprasti 

savo norus, nugalėti 

baimes, susijusias su 

darbu, pažinti savo 

stipriąsias ir silpnąsias 

puses, didinti motyvaciją 

darbui ir mokymuisi  

4 – 12 val.  Diskusija,  

pokalbis 

vaidmenų 

žaidimai; 

praktinės 

užduotys 

 

Dalyvavimo 

užsiėmimuose 

registravimo 

forma (4 

priedas),  

Motyvacijos 

dirbti/mokytis 

anketa (6 

priedas),  
 

Testavimas Psichologas,  

Įdarbinimo 

tarpininkas 

Padėti klientui geriau 

pažinti savo polinkius, 

gebėjimus, asmenines 

savybes, vertybes ir 

įsivertinti savo galimybes 

2 – 6 val.  Interesų 

klausimynas; 

Gebėjimų 

klausimynas; 

Asmens 

kryptingumo 

įvertinimo testas; 

Komunikacinių - 

Testų rezultatai; 

Įdarbinimo 

tarpininko 

konsultavimo 

lapas (7 priedas)  
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organizacinių 

polinkių 

įvertinimo testas, 

Profesijos 

pasirinkimo 

testai; Interesų 

profilis; SIGI 

plus; Hollando 

Savarankiško 

profesijos 

pasirinkimo 

klausimynas 

Konsultavimas  Psichologas, 

įdarbinimo 

tarpininkas, 

atvejo 

vadybininkas 

Padėti klientui suprasti 

santykį tarp savęs ir 

profesinio pasirinkimo, 

pasirinkti sritis, kuriose 

asmuo norėtų ir galėtų 

siekti žinių ir patirties 

1- 2 val.  Pokalbis; 

Pusiau 

struktūruotas 

interviu; 

Motyvuojama-sis 

pokalbis 

 

Individualaus 

konsultavimo 

lapas (2 priedas); 

Įdarbinimo 

tarpininko 

konsultavimo 

lapas (7 priedas) 

 

Pildoma dokumentacija: Dalyvavimo užsiėmimuose registravimo forma (4 priedas), 

Individualaus konsultavimo lapas (2 priedas). 

 

4.2.4. Asmens informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes  

Tikslas: suteikti klientui išsamią informaciją apie darbo rinką, supažindinti su pasirinktos 

profesijos ir/ar darbo vietos keliamais reikalavimais asmeniui bei jo kvalifikacijai, taip pat 

supažindinti asmenį su įsidarbinimo galimybėmis.  

Specialistai: įdarbinimo tarpininkas, profesijos mokytojas, atvejo vadybininkas. 

Trukmė: 10-28val. (atsižvelgiant į asmens nuovargį, dėmesio koncentraciją, streso įveiką, 

turimą darbo patirtį ir nedarbo laikotarpį pan.) 

Eiga: dažnas psichikos negalią turintis asmuo ateina dalyvauti profesinės reabilitacijos 

programoje neturėdamas jokios darbinės patirties, nežinodamas situacijos apie darbo rinką, 

neišmanydamas profesijų pasaulio, todėl jam labai sunku apsispręsti, kokį tolimesnį profesinį kelią 

pasirinkti. Šiame etape klientui turi būti suteikta išsami informacija apie darbo rinką, supažindinama 

su asmens gebėjimus, jo profesinę kvalifikaciją ir/ar norus atitinkančių profesijų. Nuolat kintančiame 

pasaulyje svarbu suvokti, jog darbo rinkos poreikių kaita vyksta sparčiai, todėl labai svarbu 

supažindinti klientą su darbinės veiklos ir darbo procesų reikalavimais, esama situacija darbo rinkoje 

ir tendencijomis, kurios gali veikti tolesnę jo profesinę veiklą, bei skirti tam pakankamai laiko. 

Profesijos ir darbinės veiklos pažinimas įgalina psichikos negalią turintį asmenį suvokti, ar 

pasirinktos/pageidaujamos profesijos ir/ar darbo vietos keliami reikalavimai atitinka jo lūkesčius. 

Kiekviena profesija kelia vis kitus reikalavimus, todėl svarbu, kad klientas žinotų, kokie jie yra. 
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Profesijų keliami reikalavimai yra aprašyti parengtuose profesijų vadovuose. 3 lentelėje pateikiamas 

pavyzdinis siuvėjo profesijos keliamų reikalavimų aprašas asmeniui [41,42]. 

 

3 lentelė. Siuvėjo darbo pobūdžio ir darbo vietos keliamų reikalavimų potencialiam darbuotojui 

aprašymo pavyzdys 
 

Profesija Siuvėjas 
Darbo 

aprašymas 

Siuvėjas atlieka įvairias siuvimo operacijas. Pagal pateiktus modelius pasiuva pagrindines 

vyriškų, moteriškų ir lengvųjų drabužių detales, vyriško ar moteriško asortimento gaminius, 

parenka įdėklines medžiagas, siūlus, furnitūrą. Taiso arba persiuva drabužius iš tekstilės ar 

panašių medžiagų. Dirba įvairiomis siuvimo mašinomis, taiko naujausias siuvimo 

technologijas. Siuvinėja pagal modelį ar savo parengtą eskizą. Papuošia raštais gatavus 

drabužius ar medžiagas, susiuva įvairių medžiagų (trikotažo, kailio, odos ir kt.) gaminius. 

Sutvarko rankdarbio kraštus, atlenkia ir peltakiuoja bei apsiuva audinių atkarpas.  

Darbo vieta Dirba siuvimo ir moteriškų suknelių siuvėjų salonuose, rūbų gamyklose ir namų ūkiuose su 

minimaliu žalingu poveikiu aplinkai išskyrus triukšmą. 

Naudojamos 

priemonės 

Dažniausiai naudojami įrankiai yra siuvimo mašinos, adatos, sriegiai, žirklės, lyginimo įranga 

ir kompiuteris.  

Reikalavimai, 

specifiniai 

gebėjimai  

Sėkmingą siuvėjo darbą lemia kruopštumas, darbo planavimo ir abstraktaus mąstymo 

gebėjimai, tvarkingumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, meninis skonis, 

gebėjimas derinti spalvas, ištvermingumas, kritikos priėmimas, problemų sprendimas. Taip 

pat svarbu fizinė ištvermė bei pakantumas sėdimam darbui. Šio darbo negali dirbti asmenys 

turintys žymių regos bei plaštakos funkcijos sutrikimų.  

Profesinės 

perspektyvos 

Baigęs siuvėjo mokymo programą asmuo pagal įgytą specializaciją dirba siuvėju, siuvėju-

sukirpėju, siuvėju-siuvinėtoju, susiuvėju. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, 

specialiuose kursuose. Įgijęs darbo patirties siuvėjas gali vadovauti šios srities specialistų 

veiklai arba įsteigti individualią verslo įmonę. Galima studijuoti dizainą arba technologijas 

aukštojoje mokykloje. 

 

Informavimas apie darbo rinką, supažindinimas su situacija darbo rinkoje ir profesijomis 

vyksta labai įvairiomis priemonėmis: naudojamos vaizdinės priemonės (filmai apie profesijas, 

nuotraukos, stendai), pristatoma specializuota literatūra ar internetiniai tinklapiai (Profesijų vadovas; 

Gidas į profesijų pasaulį; Karjeros mokykla), organizuojamos ekskursijos į įmones, kur 

supažindinama su konkrečiomis darbo vietomis, susitinkama su profesijų atstovais, organizuojami 

susitikimai su jau dirbančiais neįgaliaisiais, diskusijų, pokalbių metu dalinamasi patirtimi. 

Informacija klientams gali būti teikiama individualiai, tačiau gali būti organizuojami ir užsiėmimai 

grupėse, kuriuose dalyviai ne tik gauna informaciją apie darbo rinką, bet ir dalinasi asmenine 

patirtimi ir žiniomis vieni su kitais; sudaromos sąlygos didinti pasitikėjimą savimi, gerinti 

bendravimo įgūdžius, išmokti naujų socialinių rolių, gebėti pažinti naują aplinką ir prisitaikyti joje. 

Paslaugos teikiamos taikant komandinio darbo metodo principus, t.y. su klientu dirba ne vienas 

specialistas, o visa komanda: profesijos mokytojai pristato ir supažindina su konkrečiomis 

profesijomis, pateikdami vaizdines priemones ar konkrečias darbo vietas, įdarbinimo tarpininkas 

individualių ar grupinių užsiėmimų metu informuoja apie situaciją darbo rinkoje, supažindina su 

profesijų keliamais reikalavimais asmeniui, nuolat bendradarbiaujama su atvejo vadybininku.  
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Specialistų suteikta informacija apie darbo rinką ir profesijas turėtų padėti asmeniui susidaryti 

tikslų ir išsamų profesijos/būsimos darbo vietos vaizdą. Gautą informaciją klientas naudos rengdamas 

asmeninį karjeros planą (5 priedas). 

Žemiau pateiktoje 4 lentelėje pateikiama informacija apie veiklas, vykdomas teikiant asmens 

informavimo apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes paslaugas, paslaugą teikiančius 

specialistus, paslaugos tikslus,  paslaugos  trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją: 

 

4 lentelė: Asmens informavimo apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes paslaugos teikimo 

aprašymas 
Veikla Specialistas Veiklos tikslas Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens nuovargį, 

dėmesio 

koncentraciją, 

streso įveiką, 

turimą darbo 

patirtį ir nedarbo 

laikotarpį pan.) 

Taikomi 

metodai ir 

priemonės 

Dokumentacij

a 

Informavimo 

apie darbo 

rinką 

užsiėmimai 

Įdarbinimo 

tarpininkas/ 

profesijos 

mokytojas 

Supažindinti klientą  su 

situacija darbo rinkoje ir 

suteikti informaciją apie 

profesijų keliamus 

reikalavimus 

6-12 val. Vaizdinių 

priemonių 

demonstravimas

; Informavimas; 

Supažindinimas 

su specializuota 

literatūra; 

Pokalbis; 

Diskusija 

 

Dalyvavimo 

užsiėmimuose 

registravimo 

forma (4 

priedas),  

Karjeros planas 

(5 priedas); 

 

Susitikimai su 

dirbančiais 

neįgaliaisiais 

Įdarbinimo 

tarpininkas, 

profesijos 

mokytojas 

Pristatyti geruosius 

įsidarbinimo pavyzdžius,  

didinti motyvaciją darbui 

ir pasitikėjimą savimi 

2 –4 val.  Pokalbis; 

Diskusija 

Dalyvavimo 

užsiėmimuose 

registravimo 

forma 

(4priedas) 

Vizitai į įmones Įdarbinimo 

tarpininkas 

Supažindinti klientą su 

darbo vietomis; 

ugdyti gebėjimą pažinti 

naują aplinką ir 

prisitaikyti joje;  

didinti motyvaciją ir 

pasitikėjimą savimi 

2 val. vienam 

vizitui į įmonę 

(rekomenduojama

s vizitų skaičius 

1-6) 

Pokalbis, 

stebėjimas 

 

 

Pildoma dokumentacija: Dalyvavimo užsiėmimuose registravimo forma (4 priedas); 

Karjeros planas (5 priedas). 

Taikomi metodai ir priemonės: vaizdinių priemonių demonstravimas, informavimas, 

supažindinimas su specializuota literatūra,  pokalbis, diskusija. 

Naudojama įranga: kompiuterinė įranga, vaizdo projektorius. 
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4.2.5. Asmens konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros 

planavimo klausimais 

Tikslas: išsiaiškinti kliento lūkesčius ir jo realias galimybes bei aptarti su klientu jo 

profesines galimybes, suteikti pagalbą, numatant profesinę karjerą. 

Specialistai: įdarbinimo tarpininkas, atvejo vadybininkas. 

Trukmė: 30 min. – 2val.  

Eiga: klientui suteikus informaciją apie darbo rinką, supažindinus su pageidaujamo/ų 

profesijų/darbo vietų keliamais reikalavimais teikiamos individualios konsultacijos pasirenkant 

tolimesnį profesinį kelią. Šis pasirinkimas itin svarbus, nes nuo tinkamo pasirinkimo priklauso 

tolimesnė profesinės reabilitacijos proceso ir įsidarbinimo sėkmė. 

Klientas turi turėti visišką pasirinkimo laisvę, tačiau veikti turėtų racionaliai, t.y. lyginti 

įvertinimo metu gautus duomenis apie save bei profesiją/darbo vietą (jų keliamus reikalavimus) ir tuo 

remdamasis daryti atitinkamus sprendimus. Atvejo vadybininko ir įdarbinimo tarpininko užduotis - 

individualių konsultacijų metu taikant motyvuojamojo pokalbio metodą padėti asmeniui, turinčiam 

psichikos negalią dar geriau pažinti ir suvokti savo profesines galimybes, padėti jam priimti 

racionalius sprendimus dėl būsimo darbo pasirinkimo. Specialistas, siekiantis padėti klientui 

apsispręsti pasirinkti vieną iš kelių specialybių, neturi pamiršti tokių svarbių faktorių kaip ligos 

atkryčio rizika, galimą kliento naudojamų vaistų šalutinį poveikį asmens funkciniam pajėgumui, 

darbingumui ir pan. (t.y. atsižvelgti į psichiatro išvadas) bei atsižvelgti į potencialios darbo vietos 

keliamus reikalavimus – darbo laiką, darbo dienos trukmę, galimybę daryti pertraukas ir pan. Visa tai 

yra aptariama su klientu tam, kad klientas galėtų priimti tinkamą sprendimą bei suvokti galimas 

netinkamo pasirinkimo pasekmes.  

Daugelis psichikos neįgaliųjų jaučiasi esantys bejėgiai, kai kalbama apie naujas karjeros 

plėtotės galimybes – dažnai jie nemato jokių ateities perspektyvų. Tokiais atvejais specialisto 

užduotis – pateikti karjeros perspektyvas ir atskleisti naujas galimybes dirbti tinkamą darbą, 

konsultuoti planuojant asmeninę karjerą. Šiais atvejais yra taikomas konsultavimo metodas, 

skatinantis klientą pasirinkti iškilusių problemų sprendimo būdus. Klientui suteikus informaciją apie 

galimus problemų sprendimo būdus, jis pats pasirenka patį tinkamiausią.  

Konsultuojant psichikos neįgaliuosius dažnai susiduriama su jo pasipriešinimu. Tai gali būti 

susiję su daugeliu dalykų – kliento sveikatos būkle, psichine būsena ir pan. Tokiai atvejais klientas 

abejoja ar nenori keistis, jo gali netenkinti siūlomi pasikeitimai, klientas išsigąsta nežinomybės ar 

bijo nesėkmės bei galimo ligos atkryčio. Tokiu atveju - specialisto užduotis -  motyvuoti klientą 

tolimesniam darbui. Šiam tikslui taikomas motyvuojamojo pokalbio metodas, padedantis klientui  

suvokti pokyčių būtinybę.  
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Pildoma dokumentacija: Individualaus konsultavimo lapas (2 priedas); Karjeros planas (5 

priedas). 

Susijusi dokumentacija: Kliento byla, Karjeros planas (5 priedas). 

Naudojami metodai ir priemonės: motyvuojamasis pokalbis, konsultavimas. 

4.2.6. Asmens profesinių gebėjimų praktinis išbandymas 

Tikslas: suteikti galimybę klientui išsibandyti ir įsivertinti savo profesinius gebėjimus, 

tinkamumą vienai ar kitai profesijai profesinio mokymo klasėje ar realioje darbo vietoje ir padėti 

asmeniui apsispręsti dėl tinkamiausios profesinės krypties. 

Specialistai: profesijos mokytojas, įdarbinimo tarpininkas, atvejo vadybininkas. 

Eiga: vadovaujantis specialistų rekomendacijomis dėl galimybių įgyti konkrečią (vieną ar 

daugiau) profesinę kvalifikaciją, klientas yra nukreipiamas praktiniam išbandymui į profesinio 

mokymo klases ar kitą, konkrečiam darbui artimą aplinką (gali būti reali darbo vieta). Šios paslaugos 

tikslas – padėti asmeniui apsispręsti dėl tinkamiausios profesinės krypties. Asmens orientavimas 

praktinio išbandymo metu ypač aktualus asmenims, kurie neturi jokios darbinės patirties ir 

ketinantiems pirmą kartą integruotis į darbo rinką. Praktinis išbandymas kiekvienam asmeniui gali 

trukti nuo 3 iki 12val. kiekvienoje klasėje, atsižvelgiant į tai, kaip greitai klientas pavargsta, kaip 

greitai jis apsisprendžia pasirinkti jam labiausiai patikusią profesiją. Labai svarbu, kad asmenims, 

turintiems psichikos negalią, būtų sudarytos sąlygos praktiškai išbandyti kuo daugiau jo gebėjimus 

atitinkančių profesijų profesinio mokymo klasėse ar realiose darbo vietose, tam, kad jis galėtų 

lengviau apsispręsti ir tinkamai pasirinkti veiklą, su kuria jis norėtų sieti savo tolimesnę darbinę 

ateitį. Taip pat labai svarbu, kad klientas pats įvertintų savo praktinio išbandymo rezultatus – tokiu 

būdu asmuo skatinamas suvokti savo atlikto darbo reikšmę, įvertinti atliktų užduočių kokybę, 

pasverti savo galimybes, polinkius, sugebėjimus, kad galėtų apsispręsti dėl tolimesnės savo karjeros. 

Tinkamai apibendrinti ir įvertinti praktinio išsibandymo rezultatus bei apsispręsti dėl tolimesnės 

karjeros krypties klientui padeda įdarbinimo tarpininkas. Praktinio išbandymo ir įsivertinimo 

rezultatai atsispindės ir asmeniniam karjeros plane (5 priedas). Karjeros planas yra pildomas kliento 

padedant specialistui individualaus pokalbio metu. Karjeros plane pažymimi darbo rinkos/darbdavių 

keliami reikalavimai norimai darbo vietai (nurodomas išsilavinimas, patirtis, darbo aplinka, sąlygos, 

žinios, gebėjimai) ir turimi bei trūkstami gebėjimai/įgūdžiai, atitikimas keliamiems reikalavimams 

(nurodomos stiprybes pageidaujamam darbui), numatomi artimiausi uždaviniai (pvz. ko sieksiu, ką 

darysiu norėdamas gauti norimą darbą). 
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5 lentelėje pateikiama informacija apie veiklas, vykdomas teikiant asmens orientavimo 

praktinio išsibandymo metu paslaugas,  paslaugą teikiančius specialistus, paslaugos tikslus, paslaugos 

trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją. 

 

5 lentelė. Asmens profesinių gebėjimų praktinis išsibandymas 

Veikla Specialistas Veiklos tikslas Trukmė 
(atsižvelgiant į 

asmens 

nuovargį, 

dėmesio 

koncentraciją, 

streso įveiką ir 

pan.) 

Taikomi metodai ir 

priedas 

Dokumenta

cija 

Praktinis 

išbandymas  

profesinio 

mokymo 

klasėse 

Profesijos 

mokytojas 

Padėti asmeniui 

išsibandyti specialiuosius 

profesinius gebėjimus, 

suvokti savo galimybes, 

polinkius, gebėjimus 

3- 12 val. 

vienoje klasėje 

Informavimas; Darbo 

imitavimas;  

Stebėjimas;  

Vaizdinių priemonių 

demonstravimas; 

Pokalbis;  

Motyvuojamasis 

pokalbis; 

 

Karjeros 

planas (5 

priedas) , 

Kliento 

savęs 

įvertinimo 

forma (8 

priedas), 

Kliento 

gebėjimų 

vertinimo 

forma (9 

priedas).  

Praktinis 

išbandymas 

darbo vietose 

Profesijos 

mokytojas, 

įdarbinimo 

tarpininkas 

Supažindinti klientą su 

pageidaujama darbo 

vieta;  

padėti įsivertinti savo 

tinkamumą pasirinktai 

profesinei sričiai   

Ne mažiau 4 

val. vienoje 

darbo vietoje   

Darbo išbandymas;  

Stebėjimas; 

Pokalbis; 

Motyvuojamasis 

pokalbis 

Karjeros 

planas (5 

priedas); 
Įdarbinimo 

tarpininko 

konsultavi

mo lapas 

(7 priedas) 

 

Pildoma dokumentacija: Karjeros planas (5 priedas), Kliento savęs įvertinimo forma (8 

priedas), Kliento gebėjimų vertinimo forma (9 priedas). 

Taikomi metodai ir priemonės: Informavimas, darbo imitavimas/išbandymas, stebėjimas, 

vaizdinių priemonių demonstravimas, pokalbis, motyvuojamasis pokalbis. 

Įranga: profesinio mokymo klasėse naudojama įranga ir priemonės. 

4.2.7. Pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją 

Tikslas: suteikti pagalbą klientui renkantis ir keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo 

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

studijų ir darbo galimybes. 

Specialistai: įdarbinimo tarpininkas, atvejo vadybininkas.  
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Eiga: klientui išsibandžius profesinio mokymo klasėse ir/ar darbo vietose, pačiam įsivertinus 

savo gebėjimus, padedant ir konsultuojant įdarbinimo specialistui klientas pakoreguoja savo karjeros 

planą. Specialistas padeda klientui suvokti savo paties interesus, vertybes, išreikšti pasirinkimus ir 

apsispręsti dėl karjeros kelio atsižvelgiant į asmeninę situaciją, aplinkybes, gebėjimus. Svarbu, kad 

sprendimą priimtų pats klientas.  

Kliento sudarytas karjeros planas naudojamas rengiant profesinės reabilitacijos programą (11 

priedas) ir Individualų profesinės reabilitacijos planą (10 priedas). Atkūrus bendruosius ir 

specialiuosius profesinius gebėjimus, karjeros planas bus peržiūrimas, atnaujinamas ir vėliau 

naudojamas įdarbinimo etape.  

6 lentelėje pateikiama informacija apie veiklas, vykdomas teikiant pagalbos renkantis ar 

keičiant profesiją paslaugą, šią paslaugą teikiančius specialistus, paslaugos tikslus, paslaugos trukmę, 

taikomus metodus, pildomą dokumentaciją. 

 

6 lentelė. Pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją 
Veikla Specialistas Veiklos tikslas Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens 

nuvargstamumą

, dėmesio 

koncentraciją, 

streso įveiką ir 

pan.) 

Taikomi 

metodai ir 

priemonės 

Dokumentacija 

Pagalba rengiant 

asmeninį karjeros 

planą 

Įdarbinimo 

tarpininkas,  atvejo 

vadybininkas 

Padėti parengti asmeninį 

karjeros planą, atsižvelgiant į 

norus, galimybes ir darbo 

rinkos keliamus reikalavimus 

1-3 val. Dokumento 

rengimas ir 

koregavimas  

 

Karjeros planas 

(5 priedas); 

 

Pildoma dokumentacija: Karjeros planas (5 priedas). 

4.2.8. Specialistų komandos susirinkimas, išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Galutinis profesinio orientavimo ir konsultavimo etapo tikslas - parengti rekomendacijas dėl 

kliento profesinio kryptingumo, darbinės veiklos galimybių, individualios profesinės reabilitacijos 

programos ir individualaus  reabilitacijos plano sudarymo. Remiantis šiomis rekomendacijomis bei 

asmens profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos rezultatais ir specialistų rekomendacijomis dėl 

asmens galimybių dirbti konkretų darbą/įgyti profesiją bei būtinų poveikio priemonių ir paslaugų 

asmens profesijų gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo etape, yra parengiama individuali profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo programa (IPRP) bei individualus reabilitacijos planas (IRP), kuriame 

numatomi konkretūs veiksmai visos profesinės reabilitacijos metu.  

Tikslas - parengti išvadas apie kliento pasiekimus profesinio orientavimo ir konsultavimo 

metu ir rekomendacijas dėl kliento profesinio kryptingumo, asmens darbinės veiklos galimybių, 
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individualios profesinės reabilitacijos programos (IPRP) ir individualaus reabilitacijos plano (IRP) 

sudarymo. 

Paslaugą teikiantys specialistai – įdarbinimo tarpininkas, psichologas, atvejo vadybininkas, 

profesijos mokytojai, socialinis darbuotojas. 

Taikomi metodai - tarpdisciplininės specialistų komandos susirinkimas; kliento gebėjimų 

SSGG analizė, dokumentavimas. 

Pildoma dokumentacija: Karjeros planas (5 priedas), Specialisto, teikiančio atvejo vadybos 

paslaugas, individualaus konsultavimo lapas (3 priedas), Įdarbinimo tarpininko konsultavimo lapas 

(6 priedas). 

Susijusi dokumentacija: profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatų suvestinė, specialistų 

atlikto individualaus asmens profesinių gebėjimų vertinimo duomenys, išvados ir rekomendacijos, 

Komandinio pasitarimo protokolas (Žr. metodikos 1 dalis „Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos 

teikimas“) 

Trukmė – 1,5 val. 

Siekiant sudaryti profesinės reabilitacijos paslaugų programą bei individualų reabilitacijos 

planą kiekvienas specialistas pirminio asmens profesinių gebėjimų įvertinimo bei profesinio 

orientavimo ir konsultavimo metu (bendra išvada parengiama atlikus profesinių gebėjimų įvertinimą 

ir profesinį orientavimą bei konsultavimą) surinktus duomenis analizuoja, apibendrina ir parengia 

savo išvadas. Siekiant nustatyti, kokius profesinius gebėjimus reikia/galima atkurti ir/ar naujai 

išugdyti (reabilitacinio, socialinio, psichologinio, darbo imitavimo priemonėmis) pirminio įvertinimo 

metu gauti kliento profesinių gebėjimų įvertinimo, asmens lūkesčių/pageidavimų, motyvacijos 

įvertinimo rezultatai bei profesinio orientavimo ir konsultavimo išvados palyginamos su kliento 

pasirinktos profesijos/būsimo darbo keliamų reikalavimų įvertinimo, atlikto profesinių gebėjimų 

įvertinimo etape, rezultatais. Profesinių gebėjimų įvertinimo etape atskirų specialistų parengtos 

išvados ir Orientavimo ir konsultavimo etape kliento parengtas karjeros planas pristatomi bendro 

komandos susirinkimo metu rengiant bendras išvadas bei rekomendacijas dėl individualaus 

reabilitacijos plano (toliau - IRP) ir individualios profesinės reabilitacijos programos (toliau – IPRP) 

sudarymo. Profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo bei konsultavimo rezultatų 

aptarimas komandoje atliekamas naudojant SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) metodą 

(žr. skyrių 6. Taikomi metodai ir priemonės). Kiekvienas vertinantis specialistas nurodo, kokius 

profesinius gebėjimus asmuo turi, kokios asmens silpnybės bei grėsmės galimam įsidarbinimui, 

kokios galimybės, stiprinančios klientą, yra išorėje. Komandos surinkimo metu analizuojama 

informacija bei pateiktos rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų dokumentuojamos Komandos 
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susirinkimo protokole dėl įvertinimo (Žr. metodikos 1 dalį „Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos teikimas“). 

 Po susirinkimo atvejo vadybininkas, turėdamas visų specialistų išvadas ir komandos 

rekomendacijas, užpildo asmens profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatų suvestinę (Žr. metodikos 

dalį„ Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos teikimas“), kurioje atsispindi visa profesinių 

gebėjimų įvertinimo bei profesinio orientavimo ir konsultavimo metu gauta informacija.  

4.2.9. Individualios profesinės reabilitacijos programos sudarymas 

Tikslas – sudaryti individualų reabilitacijos planą ir profesinės reabilitacijos programą. 

Paslaugą teikiantys specialistai – atvejo vadybininkas. 

Taikomi metodai – informavimas, pokalbis, dokumentavimas. 

Eigos aprašymas: atvejo vadybininkas pristato klientui specialistų komandos atliktos kliento 

profesinių gebėjimų įvertinimo, orientavimo ir konsultavimo duomenų analizės rezultatus, išvadas ir 

rekomendacijas dėl profesinės reabilitacijos programos (IPRP) ir individualaus reabilitacijos plano 

(IRP) sudarymo. Kartu su klientu suderinami tolimesni veiksmai, kurie įrašomi į Individualų 

reabilitacijos planą (10 priedas), Individualią profesinės reabilitacijos programą (11 priedas), 

kuriuose atsispindi klientui būtinos paslaugos kitų profesinės reabilitacijos etapų metu. Kartu su 

atvejo vadybininku sudaromas individualus paslaugos teikimo tvarkaraštis (1 priedas) ir klientas 

nukreipiamas į profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo etapą. 

Trukmė: vidutiniškai 1,5 val. (nuo 1 val. iki 1,5val., priklausomai nuo asmens 

nuvargstamumo, gebėjimo išlaikyti dėmesį, streso įveikos ir pan.) 

Galutinis asmens profesinių gebėjimų įvertinimo, orientavimo ir konsultavimo paslaugų 

tikslas yra parengti individualią profesinės reabilitacijos programą (11 priedas) bei individualų 

reabilitacijos planą (10 priedas), kuriuose atsispindėtų klientui būtinos paslaugos profesinių gebėjimų 

atstatymo ir naujų įgijimo bei pagalbos įsidarbinant metu. Profesinės reabilitacijos programa ir 

individualus reabilitacijos planas sudaromi atvejo vadybininko individualaus pokalbio su klientu 

metu, kartu sutariami tolimesni profesinės reabilitacijos veiksmai atkūrimo etapui. Profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikianti įstaigos vadovas pasirašo sutartį dėl profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo konkrečiam asmeniui su teritorine darbo birža. 

Pildoma dokumentacija: Individualus paslaugos teikimo tvarkaraštis (1 priedas); Individuali 

profesinės reabilitacijos programa (11priedas), Individualus reabilitacijos planas (10 priedas). 
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5. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugą teikiantys specialistai 

Profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims su psichikos negalia teikiantys specialistai turi 

turėti bendrųjų žinių apie sunkius psichikos sveikatos sutrikimus: psichozinius, šizofrenijos ar 

šizoafektinius sutrikimus; besikartojančios sunkios depresijos ir bipolio sutrikimo nuotaikos 

sutrikimus; sunkius asmenybės sutrikimus, pavyzdžiui, ribinės asmenybės, obsesinio kompulsinio, 

potrauminio streso, nerimo, priklausomybės sutrikimus. Specialistams reikalingas mokymas apie 

psichikos sveikatos sutrikimų simptomus, vaistus ir jų šalutinius poveikius bei įvairias strategijas.  

Siekiant veiksmingo bendradarbiavimo su komandos nariais, darbdaviais, psichikos 

neįgaliaisiais ir jų šeimos nariais, darbuotojams reikalingi konsultavimo įgūdžiai, gebėjimas užmegzti 

ryšį, darbo paieškos įgūdžiai ir puikūs tarpasmeninio bendravimo įgūdžiai. Profesinės reabilitacijos 

paslaugas asmenims su psichikos negalia teikiantys specialistai turi būti apmokyti naudotis profesinės 

reabilitacijos paslaugų asmenims, turintiems psichikos negalią, teikimo metodika. 

Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas asmenims, turintiems psichikos negalią, 

teikia specialistų komanda, kurią sudaro psichologas, profesijos mokytojas (-ai), socialinis 

darbuotojas, įdarbinimo tarpininkas, 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 su psichinės ir kitas negalias turinčiais asmenimis specifiką, 

atsižvelgiant į psichikos 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 psichikos ligomis sergantiems asmenims. 

 

Psichologo funkcijos: 

1. Įvertinti ir analizuoti asmens motyvaciją mokytis ir dirbti bei asmenines savybes; 
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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, teikiančiais profesinio orientavimo paslaugas, asmens 

motyvacijos didinimo klausimais; 

7. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl asmens profesinio pasirinkimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą profesiją; 

8. Dalyvauti kartu su kitais specialistų komandos nariais rengiant Individualią profesinės 

reabilitacijos programą; 

9. Numatyti reikiamas psichologinio poveikio priemones psichosocialiniams profesiniams 

gebėjimams atkurti ir lavinti, spręsti psichologines, emocines, su motyvacija susijusias problemas, 

trukdančias profesinei veiklai;  

10. Teikti psichologinę pagalbą asmenims, turintiems psichikos negalią. 

 

 Profesijos mokytojas  

Reikalavimai: 

1. Profesijos mokytojas turi turėti mokomo dalyko srities aukštąjį pedagoginį išsilavinimą 

arba mokomo dalyko srities aukštąjį/ aukštesnįjį išsilavinimą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs 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.  profesinio orientavimo principus ir metodus; 

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

aspektus atsižvelgiant į psichinio sutrikimo pobūdį ir sunkumą; 

2.5.  mokymo ir darbo aplinkos pritaikymą atsižvelgiant į psichikos negalios pobūdį ir 

mokomo dalyko specifiką; 

2.6. darbų saugos reikalavimus dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis. 
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Profesijos mokytojo funkcijos: 

1. Vykdyti praktinio profesijos išbandymo užsiėmimus, pateikiant konkrečią profesiją 

atitinkančias bei jos specifiką atspindinčias darbines/ mokymosi užduotis; 

2. Vertinti asmens praktinio išbandymo rezultatus bei galimybes mokytis pasirinktos 

profesijos; 

3. Informuoti apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes pagal pasirinktą profesiją; 

4. Informuoti asmenį apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes apskritai; 

5. Orientuoti asmenį praktinio išbandymo metu; 

6. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl asmens profesinio pasirinkimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą profesiją. 

 

 Socialinis darbuotojas  

Reikalavimai socialiniam darbuotojui: 

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

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

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1.  Socialinio darbo su psichikos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į 

sutrikimo pobūdį ir sunkumą; 

2.2.  Socialinio darbo su individu ir grupe principus bei metodus; 

2.3.  Profesinio orientavimo metodus ir jų technikas.  

 

Socialinio darbuotojo funkcijos: 

1. Konsultuoti asmenį profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo 

klausimais; 

2. Informuoti asmenį apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, pateikti 

informaciją apie dominančias profesijas bei profesinius reikalavimus; 

3. Teikti pagalbą asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į asmens 

individualius interesus, gebėjimus, polinkius, konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir 

darbo galimybes; 

4. Motyvuoti asmenį profesiniam mokymuisi ir įsidarbinimui, bendradarbiauti su kitais 

specialistais profesinės motyvacijos didinimo klausimais; 

5. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl asmens profesinio pasirinkimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą profesiją; 
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6. Dalyvauti kartu su kitais specialistų komandos nariais rengiant Individualią profesinės 

reabilitacijos programą; 

7. Numatyti reikiamas socialinio poveikio priemones psichosocialiniams profesiniams 

gebėjimams atkurti ir lavinti, socialinėms problemoms, trukdančioms profesinei veiklai, spręsti.  

8. Teikti socialinę pagalbą asmenims, turintiems psichikos negalią. 

 

 Įdarbinimo tarpininkas  

Reikalavimai įdarbinimo tarpininkui: 

1. Turėti aukštąjį socialinių ar humanitarinių mokslų išsilavinimą ir konsultavimo, 

organizacinių, bendravimo, bendradarbiavimo, tarpininkavimo gebėjimus. 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1.  darbo specifiką su psichikos 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 tarpininko funkcijos: 

1. Suteikti pagalbą klientui numatant profesinę karjerą, išsiaiškinant ir aptariant kliento 

lūkesčius ir realias profesines galimybes; 

2. Informuoti klientą apie į(si)darbinimo, mokymosi galimybes; 

3. Suteikti pagalbą klientui renkantis ir keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualias 

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

darbo galimybes; 

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

5. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl kliento profesinio pasirinkimo bei galimybės 

įsidarbinti/dirbti pagal pasirinktą profesiją; 

6. Bendradarbiauti su specialistų komanda rengiant Individualią profesinės reabilitacijos 

programą; 

7. Rinkti informaciją apie laisvas darbo vietas, pasitelkiant spaudą, internetą, teritorines 

darbo biržas, įdarbinimo agentūras, darbdavius bei socialinius ryšius; 
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8. Bendradarbiauti, pagal poreikį suteikti informaciją apie įsidarbinimo galimybes asmens 

šeimos nariams. 

 

 Atvejo vadybininkas 

Reikalavimai atvejo vadybininkui: 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą; 

2. Turi žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

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

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

2.2.  bendravimo psichologijos pagrindus; 

2.3.  atvejo vadybininko darbo organizavimo procedūrą, norminius bei metodinius 

dokumentus; 

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

2.5.  tarpininkavimo, tarpasmeninių ryšių palaikymo technikas; 

2.6.  profesinio orientavimo ir konsultavimo metodų principus. 

 

Atvejo vadybininko funkcijos: 

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

programoje bei koordinuoti profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimą;  

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

biržai ir pan.;  

3. Motyvuoti klientą, ugdyti jo savimonę; 

4. Informuoti klientą 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, numatant reabilitacijos bei integracijos tikslus bei 

programą; 

7. Palaikyti nuolatinį, pasitikėjimu grįstą ryšį su klientu bei teikti jam nuolatinę paramą; 

8. Parengti išvadas ir rekomendacijas dėl asmens profesinio pasirinkimo bei galimybės 

mokytis ir dirbti pagal pasirinktą profesiją; 

9. Bendradarbiauti su specialistų komanda rengiant asmens Individualią profesinės 

reabilitacijos programą ir kartu su klientu sudaryti  Individualią profesinės reabilitacijos programą. 
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6. Taikomi metodai ir priemonės  

Motyvuojamasis pokalbis - metodas, aprašytas Miller ir Rolnick (2002) paremtas 

kognityvinio disonanso teorija ir skirtas palankiems pokyčiams pasiekti. Tai į asmenį orientuotas 

metodas, nedirektyvus pokalbis, kurio metu stengiamasi padėti asmeniui daugiau sužinoti apie savo 

galimybes ir silpnąsias vietas. Taikomi būdai – klausymas, atspindėjimas, kliento paskatinimas, 

empatiškas reagavimas. Motyvuojamojo pokalbio tikslas – padidinti kliento motyvaciją ir aktyvų 

dalyvavimą keičiant savo elgesį. Šio metodo metu klientui nėra aiškinama ar moralizuojama, o 

empatiškai priimamas jo apsisprendimas ar abejonės, atspindimi kliento prieštaringi jausmai, jis 

emociškai palaikomas bei stiprinamas kliento tikėjimas savo jėgomis dėl pasikeitimo. Motyvuojamojo 

pokalbio metodą taiko atvejo vadybininkai, įdarbinimo tarpininkai, profesijos mokytojas, ir kiti 

specialistai vertinimo ir profesinio orientavimo procesuose. Taikant motyvuojamojo pokalbio metodu 

siekiama klientą aktyviai įtraukti į profesinės reabilitacijos veiklas [28].  

Informavimo metodas – informacijos pateikimas asmeniui, kuriam yra paaiškinama 

vertinimo paskirtis, kriterijai, reikalavimai, standartai bei galimybės. Rezultatų panaudojimas turi būti 

žinomas visiems vertinamiems asmenims bei specialistams, dalyvaujantiems vertinimo ir profesinio 

orientavimo etape. Informavimo metodą taiko atvejo vadybininkai, profesijos mokytojai, įdarbinimo 

tarpininkai [21]. 

Pokalbis – universalus metodas, kuriuo galima gauti informacijos apie įvairius mokymosi 

proceso aspektus, tiesiogiai nematomus veiklos motyvus. Pokalbis tai betarpiškas bendravimas, 

priklausantis nuo dialogo dalyvių, individualių savybių situacijos, nagrinėjamos problemos, bei 

siekiamų tikslų. Pokalbio metu keliami reikalavimai: nuteikti vertinamąjį palankiai, įgyti jo 

pasitikėjimą, skatinti norą atvirai klabėti, apibrėžti pokalbio tikslą, nustatyti, ko siekiama išsiaiškinti 

pokalbio metu, aiškiai formuluoti klausimus, tiksliai fiksuoti pokalbio eigą. Svarbus gautos 

informacijos patikimumas – ar asmuo tiksliai prisimena faktus, kokie motyvai skatina klabėti apie 

vieną ir kitą faktą. Pateikta informacija palyginama su informacija gauta iš kitų šaltinių. Informacija 

yra apibendrinama ir pristatoma komandos susirinkimo metu. Pokalbio metodą naudoja atvejo 

vadybininkai, įdarbinimo tarpininkai, profesijos mokytojas ir kiti specialistai vertinimo ir profesinio 

orientavimo metu [21]. 

Struktūruoto interviu metodas – naudojamas asmens profesinių poreikių ir galimybių 

išsiaiškinimui. Šio metodo pagalba vertinamos asmens psichosocialinės savybės reikalingos bet kuriai 

darbinei veiklai. Socialinės savybės – gebėjimas bendrauti, vadovauti, bendradarbiauti. Savybės 

susijusios su darbo atlikimo pobūdžiu: ištvermingumas, savikontrolė, tvarkingumas, kruopštumas, 

atsakingumas, savarankiškumas ir t.t. Įvertinti asmens psichosocialiniai gebėjimai yra reikalingi 
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konkrečiai veiklai atlikti. Šio metodo tikslas išsiaiškinti negalią turinčių asmenų nuomonę, jų 

požiūrius, vertinimą ir interpretacijas. Šį metodą naudoja atvejo vadybininkai, įdarbinimo tarpininkai, 

profesijos mokytojai, psichologai [21]. 

Komandos susirinkimai – tai organizuotas, struktūruotas specialistų susitikimas, kurio metu 

siekiama pristatyti iš kliento gautą/surinktą informaciją, ją analizuoti ir apibendrinti. Komandos 

susirinkimuose dalyvauja atvejo vadybininkai, įdarbinimo tarpininkai, profesijos mokytojai, 

psichologas ir kiti specialistai vertinimo ir profesinio orientavimo metu .  

Grupinė veikla - struktūruoti užsiėmimai, kurių metu asmenys, dalyvaujantys veikloje, 

skatinami geriau pažinti save, t.y. suvokti savo poreikius, polinkius, gabumus, talentus, įvertinti savo 

gebėjimus. Grupinės veiklos metu, naudojant diskusijos metodą, išsiaiškinama dalyvių motyvacija 

mokymuisi ir darbui, jų požiūris į neįgalumą, nuostatos ir stereotipai, galintys įtakoti bendravimą ir 

sprendimų priėmimą, Šios veiklos metu asmenys skatinamai ir motyvuojami aktyviai dalyvauti 

vertinimo ir profesinio orientavimo paslaugose. Grupinės veiklos metodą taiko darbo tarpininkai, 

atvejo vadybininkai, profesijos mokytojai.  

Konsultavimo metodas – grindžiamas profesiniu santykiu tarp specialisto ir asmens. Šis 

santykis paprastai yra „asmuo-asmuo“, tačiau gali dalyvauti ir daugiau negu du asmenys. 

Konsultavimo metodas skirtas padėti asmenims, sprendžiant emocinio ir tarpasmeninio pobūdžio 

problemas. Siekiama išsiaiškinti kliento asmenines nuostatos dėl darbo/profesijos, aptariamos 

pageidaujamos darbo sąlygos (darbo laikas, darbo vieta, aplinka, darbo pobūdis, įvertinama asmens 

motyvacija darbui (ar nori dirbti, kodėl nori dirbti, kodėl reikia/nereikia darbo), Konsultavimo metodą 

taiko atvejo vadybininkai, darbo tarpininkai, psichologas, psichiatras [9]. 

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

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

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

stebėjimą, apibūdinti jo reikšmę. 

Stebėjimas – tai kryptingai organizuotas aplinkos daiktų ir reiškinių suvokimas. Jis glaudžiai 

susijęs su jutiminiu pažinimu, nes suvokimo procesas yra susijęs su informacija, kurią asmuo jutimo 

organais gauna iš aplinkos. Stebint galima suvokti ir savo pačių patirtį, jausmus, psichinę būseną arba 

visa tai galima fiksuoti stebint kitus asmenis. Kasdieninis stebėjimas labiausiai remiasi praktine 

patirtimi. Stebėjimo metodą vertinimo ir profesinio orientavimo etapuose nuolatos naudoja atvejo 

vadybininkai, įdarbinimo tarpininkai, profesijos mokytojai ir kiti specialistai vertinimo ir profesinio 

orientavimo metu. 

Stebėjimas gali vykti per praktinę veiklą, naudojantis vaizdinių priemonių demonstravimo, 

pokalbio, paskaitų metodais [21]. 
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LPIK – Lietuviškasis profesinių interesų klausimynas – grįstas Lietuvoje priimta profesijų 

klasifikacija ir aprėpia beveik visas Lietuvoje esamas profesijas. LPIK metodika naudinga, kai asmuo 

negali apsispręsti dėl profesijos ar darbo – tai ypatingai sunku padaryti sunkių psichikos sutrikimų 

turintiems žmonėms. LPIK metodika leistų efektyviau organizuoti profesinį neįgaliųjų orientavimą.  

Anketavimo metodas – struktūruotas pokalbis, kurio metu pagal sudarytus klausimynus 

renkama informacija reikalinga vertinimo ir profesinio orientavimo metu [21]. 

Motyvacijos dirbti / mokytis įvertinimo anketa. Motyvacijos anketa sukurta, remiantis C. 

Burger ir M. Markenhof pateikta schema, skirta išsiaiškinti tiriamojo motyvaciją dirbti/mokytis. 

Asmens mokymosi/įsidarbinimo motyvai nustatomi, remiantis asmens poreikiais. Yra išskiriamos 

pagrindinės žmogaus poreikių grupės (A. Maslow): fiziniai (baziniai) poreikiai, saugumo poreikiai, 

meilės, prieraišumo poreikiai, savigarbos poreikiai, saviaktualizacijos poreikis. Asmens motyvacija 

mokytis ir dirbti yra stipriai susijusi su tuo, kurie poreikiai yra aktualūs, t.y. ar poreikiai patenkinti, ar 

– nepatenkinti. Jeigu baziniai poreikiai nėra patenkinami, motyvacija mokytis ir dirbti nebus aukšta.  

J. L. Hollando Savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas. Šis klausimynas skirtas 

profesinei veiklai tirti ir planuoti
5
, remiantis profesinių interesų išaiškinimu ir jų susiejimu su 

profesijomis. J.L. Hollando teorijoje teigiama, kad žmones pagal jų interesus ir sugebėjimus galima 

suskirstyti į tipus, kurie siejami su atitinkamų profesijų grupėmis. Išskiriami šeši profesinio 

kryptingumo tipai: (1) praktinis, (2) tiriamasis, (3) meninis, (4) socialinis, (5) dalykinis, (6) 

normatyvinis.  

Vaidmenų žaidimai 

Specialistai kartu su psichikos negalią turinčiais asmenimis vaidina arba inscenizuoja 

situaciją. Šiuo vaidmenų žaidimu siekiama padėti psichikos negalią turinčiam asmeniui suvokti temą, 

lavinti įgūdžius užsiėmimų metu. Iliustruodami klausimą, vaidmenų žaidimo vadovai gali pateikti 

dalyviams situaciją, kurioje jie vaidintų paskirtą vaidmenį. Vadovai patikslina vaidmenį, kurį reikės 

suvaidinti (t.y. pateikia siužetą). Pavyzdžiui, vienas dalyvis gali būti ieškantis darbo neįgalus asmuo, 

o vadovas arba kitas dalyvis – darbdavys. Jeigu kam nors sunku suvaidinti vaidmenį, galima paprašyti 

kitų grupės narių pagalbos. 

Taikymo privalumai: suteikia dalyviams galimybę lavinti naujus įgūdžius, suvokimą ir 

suprasti, kaip jį bus galima pritaikyti realiose situacijose; padeda ugdyti pasitikėjimą savimi; skatina 

aktyviai dalyvauti. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad dalyviai gali jaustis nejaukiai, varžytis. 

Svarbiausia, kad užsiėmimo metu klientai neturėtų jaustis pakliuvę į keblią padėtį ar verčiami atlikti 

vaidmenį, jeigu tikrai to nenori. Kiekvieną inscenizaciją vadovai turi tinkamai nukreipti ir prižiūrėti, 

kad ji būtų veiksminga. 

                                                 
5
 Holland J.L. Savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas. Parengė: Vyšniauskienė V., Sokolova A., Vilnius, 2001. 
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SSGG metodas – žmogiškųjų išteklių, karjeros planavimo, konsultavimo srityse 

naudojamas metodas, kai susitelkiama į vidinę ir išorinę realybę, tiriant vidinėje aplinkoje esančias 

stiprybes ir silpnybes bei su išorine aplinka susijusias galimybes ir grėsmes. Metodo analizės tikslą 

apibūdina: situacijos įvertinimas, privalumų suvokimas, silpnybių pripažinimas, galimybių 

sužinojimas, taip pat galimų pavojų prevencija [15]. 
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7. Naudojama įranga 

Specialistai naudojasi šiomis priemonėmis pokalbiui su klientu vesti: rašomasis stalas, 2 

kėdės, testai, rašymo priemonės, kompiuteris. Organizuojamų bendrų užsiėmimų metu yra reikalingos 

erdvios patalpos, kėdės, rašomasis stalas, rašymo priemonės, rašymo lenta, dideli lapai. Dirbtuvės ir 

kitos profesinio mokymo klasės, skirtos konkrečios profesijos praktiniam išsibandymui, turi būti 

aprūpintos reikalinga įranga ir priemonėmis darbo imitavimui vykdyti. Pvz.: siuvėjų profesijos 

mokymosi  klasėje vykdant praktinį išsibandymą reikalinga įranga: siuvimo mašina, overlokas, stalas, 

kėdė ir t.t. Reikalingos priemonės:  lyginimo lenta, laidynė, žirklės, adatos, siūlai, sukirpimo peiliai, 

medžiaga ir t.t. Virėjų profesijos mokymosi klasėje vykdant praktinį išsibandymą reikalinga įranga: 

viryklė, kriauklė, šaldytuvas ir t.t. Reikalingos priemonės: peilis, šaukštas, šakutė, lėkštė, puodelis ir 

t.t.  

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems psichikos negalią, metodika 

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

 

183 

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

8. Aplinkos pritaikymas 

Specialių reikalavimų fizinės aplinkos pritaikymui teikiant profesinių orientavimo ir 

konsultavimo paslaugas psichikos neįgaliesiems, neturintiems judamojo atramos aparato ar nervų 

sistemos pažeidimų, regos ir/ar klausos funkcijų sutrikimų, nėra. Tačiau esant ir kitokiems 

sutrikimams ar pažeidimams, būtina laikytis aplinkos pritaikymui keliamų reikalavimų, nurodytų 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikose, skirtose atitinkamą negalią turintiems 

asmenims).  

Įstaigoje organizuojant profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas būtina užtikrinti 

ramią ir darbingą atmosferą - parengti aiškius užsiėmimų grafikus, vengti dažnų veiklos struktūros 

pokyčių (pvz.: laiko, vietos, specialisto keitimas) ir didelių nukrypimų nuo pirminio veiklos plano, 

taip pat sudaryti galimybes daryti pertraukas pagal individualius poreikius bei įrengti klientų poilsio 

vietą (ramus kambarys). Aplinkos sąlygas būtina aptarti su klientu iš anksto. Kadangi profesinio 

orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikiamos individualiai, rekomenduojama didesnį dėmesį 

skirti paslaugų teikimo grafiko sudarymui, aiškiai išdėstant kokią savaitės dieną, kokiu laiku, kiek 

valandų asmuo turės dalyvauti jam teikiant paslaugas. Būtina iš anksto informuoti klientą, dėl kokių 

priežasčių klientas turi teisę nedalyvauti paslaugose, kam pranešti, jei jis negali atvykti į įstaigą ir pan. 

Būtina užtikrinti, kad klientas galėtų laiku išgerti vartojamus medikamentus.  

Siekiant užtikrinti ramią ir darbingą atmosferą profesinio orientavimo ir konsultavimo metu 

asmenims, turintiems psichikos negalią, būtina atkreipti dėmesį į kai kuriuos aspektus, galinčius tapti 

svarbiais ir reikšmingais tinkamos aplinkos užtikrinimo aspektu: 

Bendramoksliai 

Kiek yra bendramokslių? 

Kokios yra tarpusavio bendravimo taisyklės? 

Specialistai 

Kaip prižiūrimi paslaugas gaunantys klientai? 

Ar dažnai ir ar daug klientams vadovaujama? 

Ar klientui svarbi specialisto lytis? 

Paslaugų teikimo grafikas 

Kokios yra paslaugų teikimo valandos – dienos metas, valandų skaičius, savaitės dienos? 

Ar lanksčiai skiriami laisvadieniai? 

Ar numatyti laisvadieniai susirgus, per šventes ir atsiradus asmeniniams reikalams? 

Profesinių gebėjimų įvertinimo aplinka 

Kokia darbinė aplinka (pvz.: lauke/viduje, dirbtinė šviesa, triukšminga/tylu, karšta, ankšta, 

vieniša ir pan.)? 
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Koks stresas gali ištikti klientus (pvz.: atliekamų įvertinimų tempas, triukšmas, pavojinga 

įranga ir pan.)? 

Ar yra rami patalpa, kur klientas galėtų pabūti vienas, kur nebūtų triukšmo ir blaškymo?  

Transportas 

Ar reikalingas transportas? 

Kaip galima atvažiuoti į reabilitacijos įstaigą (pvz.: ar netoliese yra autobusų stotelė, ar gali 

pavėžėti kiti klientai, ar galima nueiti pėsčiomis)? 

Ar paslaugų teikimo grafiką galima suderinti su viešojo transporto tvarkaraščiu? 

Ar transporto plane numatyta kelionė per nesaugius rajonus? 

Šias aplinkos sąlygas būtina aptarti su klientu iš anksto.  
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9. Paslaugai teikti būtina dokumentacija 

1. Individualus paslaugos teikimo tvarkaraštis (1 priedas); 

2. Individualaus konsultavimo lapas (2 priedas);  

3. Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, individualaus konsultavimo lapas (3 

priedas);  

4. Dalyvavimo užsiėmimuose registravimo forma (4 priedas);  

5. Karjeros planas (5 priedas); 

6. Motyvacijos mokytis/dirbti anketa (6 priedas);  

7. Įdarbinimo tarpininko konsultavimo lapas (7 priedas); 

8. Kliento savęs įvertinimo anketa (8 priedas); 

9. Kliento savęs įvertinimo anketa (9 priedas); 

10. Individualus reabilitacijos planas (10 priedas); 

11. Individuali profesinės reabilitacijos programa (11 priedas). 

Įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims, turintiems psichikos 

negalią, gali naudoti ir kitas, analogiškas profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugoms 

pritaikytas, paslaugų registravimo formas/priemones/anketas. 
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1 priedas 

 

INDIVIDUALUS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKARAŠTIS 

(PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija:  šią formą pildo atvejo vadybininkas, suderinęs paslaugų teikimo laiką  su 

kitais specialistais ir klientu 

 

 

Kliento vardas, pavardė:  

Darbuotojo vardas, pavardė: 

Data: 

 

 

 

 

Paslaugos Data/laikas 

 .............. 

Data/laikas 

 .............. 
Data/laikas 

 .............. 
Data/laikas 

 .............. 
Data/laikas 

 .............. 

Savęs pažinimo grupė 
 

 

    

Testavimas 
 

 

    

Informavimo apie darbo rinką 

užsiėmimai  
     

Susitikimai su dirbančiais 

neįgaliaisiais 
     

Vizitai į įmones      
Praktinis išsibandymas mokymo 

klasėse 
     

1.      

2.      

3.      

Praktinis išbandymas darbo vietose 
     

Psichologo konsultacijos 
     

Įdarbinimo tarpininko konsultacijos 
     

Individuali atvejo vadybininko 

konsultacija 

     



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems psichikos negalią, metodika 

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

 

191 

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

2 priedas 

INDIVIDUALAUS KONSULTAVIMO LAPAS 

(PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas pasibaigus individualiai konsultacijai. Trumpai 

aprašomas konsultacijos turinys,  apibendrinami susitarimai dėl tolimesnių veiksmų. 

 

Klientas: 

Specialistas:  

Eil. 

nr. 

Data Konsultacijų turinys Išvados 
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3 priedas 

 

SPECIALISTO, TEIKIANČIO ATVEJO VADYBOS PASLAUGAS, INDIVIDUALAUS KONSULTAVIMO LAPAS 

 

 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas (atvejo vadybininkas) pasibaigus individualiai konsultacijai. Individualaus pokalbio su klientu 

metu surinkęs informaciją apie kliento sveikatos būklę, santykį, užsiėmimų lankomumą, medikamentų vartojimą, suicido riziką, specialistas pažymi 

atitinkamą langelį. Pastabose gali būti trumpai aprašomas konsultacijos turinys,  apibendrinami susitarimai dėl tolimesnių veiksmų. 

 

Kliento vardas, pavardė:  

Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, vardas, pavardė: 

Nr. DATA 

Sveikatos 

būklė 
Santykis  

Užsiėmimų 

lankomumas 

Medikamentų 

vartojimas 

H
o
sp

it
a
li

za
ci

ja
 Suicido 

rizika 

Pastabos 

G
er

a
 

V
id

u
ti

n
ė 

 

B
lo

g
a
  

G
er

a
s 

 

V
id

u
ti

n
is

 

B
lo

g
a
s 

R
eg

u
li

a
ru

s 

N
er

eg
u

li
a
ru

s 
 

R
eg

u
li

a
ru

s 

N
er

eg
u

li
a
ru

s 

N
ev

a
rt

o
ja

 

M
in

ty
s 

K
et

in
im

a
i 

V
ei

k
sm

a
i 
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4 priedas 

DALYVAVIMO UŽSIĖMIMUOSE REGISTRAVIMO FORMA 

(PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas pasibaigus užsiėmimui.  

 

Kliento vardas, pavardė: 

Užsiėmimus veda:  

Nr. Data Užsiėmimų tema Pastabos apie kliento dalyvavimą 

užsiėmime 
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 5 priedas 

 

Kliento vardas, Pavardė 

 

KARJEROS PLANAS 

 

Data ________________ 

 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo klientas padedant specialistui individualaus pokalbio metu. 

 

 

Norimas darbas: (nurodyti kokį darbą norėčiau daryti, kokias užduotis atlikti,  

kokioje aplinkoje dirbti, kas man svarbu)   

 

 

Darbo rinkos/darbdavių keliami reikalavimai 

norimai darbo vietai (nurodyti išsilavinimą, 

patirtį, darbo aplinką, sąlygas, žinias, 

gebėjimus...) 

Turimi  gebėjimai/įgūdžiai 

Atitikimas keliamiems reikalavimams (nurodyti 

stiprybes pageidaujamam darbui)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trūkstami gebėjimai/trukdžiai  

Kodėl negaliu susirasti norimo darbo (nurodyti 

kokių darbo rinkos keliamų reikalavimų 

neatitinku, kas dar trukdo susirasti darbą) 

 

 

Artimiausi uždaviniai (ko sieksiu, ką darysiu norėdamas gauti norimą darbą)  

1.  

2. 

3. 

Kaip save įsivaizduoju  po metų (10 metų)?  
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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 per metus 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

 Kodėl noriu dirbti? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 Kodėl mano artimieji nori, kad aš dirbčiau? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 Kokias matau kliūtis, kurios trukdytų pradėti 

dirbti? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 Kokias artimieji mato kliūtis, kurios trukdytų 

man pradėti dirbti? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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7 priedas 

ĮDARBINIMO TARPININKO PIRMINIO VERTINIMO FORMA 

 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas kartu su klientu individualaus pokalbio metu. 

 

Klientas:   

Įdarbinimo tarpininkas: 

Vertinimo data: 

 

 

Išsilavinimas (įgyta kvalifikacija, mokymo įstaigos, baigimo metai, ar turi kvalifikaciją įrodantį 

dokumentą)  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

Darbo patirtis ( nurodyti įmonę, pareigas, atsakomybes, nuo kada iki kada dirbo, išėjimo iš darbo 

priežastis)  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Pomėgiai ( kuo domisi, kokie gebėjimai įgyti laisvalaikio metu galėtų būti panaudoti darbinėje 

veikloje)  

 

 

Asmeninė informacija (nurodyti kitą informaciją, kuri galėtų būti susijusi su darbine veikla)   

 

 

Ties kiekvienu teiginiu pažymėkite nuo 0 iki 4 kliento gebėjimus, kur 0 reiškia kad  klientas neturi 

sunkumų (problemų), o 4 - susiduria su labai dideliais sunkumais: 

0. Nėra problemos  

1. Nedidelė problema  

2. Vidutinė problema  

3. Didelė problema  

4. Visapusiška problema  

 

 

Pasitikėjimas savimi ( vertinama b1266) 0 1 2 3 4 

Išreiškia norą dirbti  ( vertinama motyvacija darbui b1301) 0 1 2 3 4 

Santykiai darbe su vadovais ( vertinama santykiai su valdžios 

atstovais d7400) 
0 1 2 3 4 

Santykiai darbe su bendradarbiais ( vertinama formalūs santykiai 

d7402) 
0 1 2 3 4 
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Konfliktų valdymas ( vertinama tarpasmeninės sąveikos d720)  0 1 2 3 4 

Reagavimas į kritiką ( vertinama tarpasmeninės sąveikos d720) 0 1 2 3 4 

Darbo vietoje keliamų reikalavimų laikymasis (vertinama 

išsilaikymas darbe d8451)  
0 1 2 3 4 

Turima darbo patirtis (vertinama darbo gavimas, jo išlaikymas ir 

nutraukimas, d845, mokamas darbas d850)  
0 1 2 3 4 

Profesinis kryptingumas ( vertinama darbo gavimas, jo išlaikymas 

ir nutraukimas d8450) 
0 1 2 3 4 

Adekvatus savo galimybių darbo rinkoje suvokimas (vertinama 

darbo gavimas, jo išlaikymas ir nutraukimas d8450) 
0 1 2 3 4 

Atotrūkis nuo darbo rinkos ( vertinama darbo gavimas, jo 

išlaikymas ir nutraukimas d8450) 
0 1 2 3 4 

Asmeniniai ekonominiai ištekliai reikalingi darbo paieškos procese 

( vertinama d8700)  
0 1 2 3 4 

Šeimos narių nuostatos įsidarbinimo ir darbo atžvilgiu e410 0 1 2 3 4 

Profesinių gebėjimų panaudojimas: 

Lietuvių kalbos mokėjimas 0 1 2 3 4 

Užsienio kalbos mokėjimas ( nurodyti, kokios)  0 1 2 3 4 

Vairavimo įgūdžiai 0 1 2 3 4 

Kompiuterinis raštingumas 0 1 2 3 4 

Kiti specialieji profesiniai gebėjimai( įrašyti) 0 1 2 3 4 

Kiti specialieji profesiniai gebėjimai( įrašyti) 0 1 2 3 4 

Kiti specialieji profesiniai gebėjimai( įrašyti) 0 1 2 3 4 

Kiti specialieji profesiniai gebėjimai( įrašyti) 0 1 2 3 4 

 

Išvada: 

atlikęs įvertinimą, specialistas parengia išvadą ir rekomendacijas apie turimus ir trūkstamus 

gebėjimus, remdamasis SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) metodu. 
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8 priedas  

Profesijos praktinis išbandymas 

Kliento savęs įvertinimo anketa 
Vardas, pavardė: ............................................................................................................. 

Data: .......................... 

Profesinė veikla: ............................................................................................................. 

Darbinė užduotis: ............................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

1) Instrukcija; Ar užduoties instrukcija buvo suprantama ir aiški? 

2 Aiški 

1 Sunkiau suprantama 

0 Neaiški 

Pastabos: ......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2) Laikas; Ar užteko laiko užduočiai atlikti? 

2 Užteko 

1 Galėjo būti daugiau 

0 Neužteko 

Pastabos: ......................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3) Savijauta; Kaip jautėtės atlikdamas darbinę užduotį? 

2 Gerai 

1 Patenkinamai 

0 Negerai 

Pastabos: .......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

4) Susidomėjimas; Ar patiko, buvo įdomu atlikti darbinę užduotį? 

2 Įdomu 

1 Iš dalies įdomu 

0 Neįdomu 

Pastabos: .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

5) Rezultatas; Kaip vertinate savo atliktą užduotį ir kodėl? 

2 Gerai, nes ................................................................................................... 

1 Patenkinamai, nes ...................................................................................... 

0 Silpnai, nes ................................................................................................. 

 

6) Aplinka; Ar darbo vieta tinkamai pritaikyta?  

2 Pritaikyta .................................................................................................... 

1 Iš dalies pritaikyta ...................................................................................... 

0 Nepritaikyta ................................................................................................ 

 

7) Techninė pagalba; Ar netrūko techninės pagalbos priemonių?  

2 Priemonių netrūko ....................................................................................... 

1 Buvo tik dalis priemonių ............................................................................. 

0 Priemonių labai trūko .................................................................................. 

 

8) Patirtis; Kaip vertinate savo pasirengimą ir praktinę patirtį? 

Atlikdamas užduotį, žinojau ir mokėjau:  

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 
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3. ................................................................................................................................ 

Atlikdamas užduotį, sužinojau ir išmokau:  

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................ 

Atliekant užduotį, trūko šios informacijos ar įgūdžių:  

1. ................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................. 

Vardas, pavardė:     Parašas: 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems psichikos negalią, metodika 

II dalis „Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos teikimas“ 

 

200 

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

9 priedas  

Profesijos praktinis išbandymas 

Kliento gebėjimų įvertinimo anketa 
 

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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10 priedas 

 

INDIVIDUALUS REABILITACIJOS PLANAS 

  

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas kartu su klientu individualaus pokalbio metu. 

 

Klientas: Atvejo vadybininkas: 

Plano sudarymo data:  

Programos trukmė: Numatoma programos pabaiga: 

Tikslas:.pavyzdžiui, įsidarbinti atviroje darbo rinkoje...................................................................... 
 

Kliento norai: 

Pavyzdžiui, pagerinti savo finansinę situaciją, tapti nepriklausomu nuo kitų žmonių, labiau pasitikėti savimi, 

užmegzti naujus socialinius kontaktus .............................................................................................................. 

 

 

SPECIFINIS PLANAS Nr.1 

(sudaroma remiantis kliento įvertinimo ir profesinio orientavimo rezultatais, specialistų išvadomis, 

rekomendacijomis bei kliento noru) 
 

Specifinio plano pildymo data: ............................................ 

 

Specifinis tikslas.:  

Pavyzdžiui, išmokti valdyti savo ligos simptomus............................................................................................. 

Paslaugų gavėjo veiksmai: 

 

Eil nr.  Veiksmai Laikotarpis 

(nuo – iki ) 

1. Pvz., lankyti psichoedukacinę grupę kartą 

per savaitę 

  

2. Pvz., reguliariai konsultuotis su gydančiu 

psichiatru psichikos sveikatos centre 

  

3. Pvz., lankyti reguliariai atvejo vadybininko 

konsultacijas 

  

4. Pvz., reguliariai vartoti vaistus   

5. Pvz., pastebėjus pirmuosius atkryčio 

požymius, kreiptis į atvejo vadybininką dėl 

įstaigoje dirbančio psichiatro konsultacijos 

  

 

Pastabos....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

Paslaugų teikėjo veiksmai: 

 

Eil nr.  Veiksmai Laikotarpis 

(nuo – iki ) 

1. Pvz., organizuoti psichoedukacinės grupės 

užsiėmimų ciklą kartą per savaitę 

  

2. Pvz., teikti regualiaras atvejo vadybininko 

konsultacijas 

  

3. Pvz., teikti psichiatro konsultacijas dėl   
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atkryčio prevencijos 

4. Pvz., bendradarbiauti su  kliento gydančiu 

gydytoju psichikos sveikatos centre 

  

 

Pastabos....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Klientas ............................................................ Atvejo vadybininkas .........................................................  

........................................................... ........................................................................ 
(vardas, pavardė, parašas) (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Galutinė išvada:. 

Įvertinama, ar pasiekti kliento išsikelti bendras ir specifiniai tikslai. Apibendrinama, kaip vyko visas 

reabilitacijos procesas, kokios kliūtys iškilo reabilitacijos metu, kokią pagalbą klientui būtų reikalinga tęsti ir 

pan. ................................................................................................................................................................. 

 

Data: 

 

Sutartis nutraukta, užbaigta, pratęsta  20_____ m. ____________________mėn. ____-__d. 

 

Profesinės reabilitacijos centras Klientas(-ė) 

 

 

 Atvejo vadybininkas (-ė)                             

                          (parašas)                 (vardas, pavardė) 

 

 

 

     (parašas)                                         (vardas, pavardė) 

A.V.  
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11 priedas  

 

INDIVIDUALI PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMA 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas kartu su klientu individualaus pokalbio metu. 
 

Vardas, pavardė______________________ Asmens kodas _________________ 

Namų adresas ___________________________  Tel.:  

Teritorinė darbo birža    ___________ 

TDB siuntimo išdavimo data: ___________________________ 

PR pažymėjimo Nr. ir data (pirminio) Nr. _________________ 

Profesinės Reabilitacijos pradžia : __________ numatoma pabaiga:  ________ 

Numatoma individualios reabilitacijos trukmė           darbo dienos      

       Profesinės reabilitacijos tikslai  Įgyti  naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo įgūdžius –  

Neformali ________________mokymo programa, adaptuota asmenims su psichikos negalia 

 

Programos valstybinis kodas  

Etapo 

Nr. 

IPR etapai PR paslaugos Trukmė 

I. Profesinių gebėjimų įvertinimas 

 

  d. d. 

 1.1. Pradinė konsultacija 1.1.1  Asmens registracija dalyvauti PR programoje  

    

 1.2 Asmens psichosocialinių profesinių 

savybių bei gebėjimų įvertinimas 
 

 

  1.2.1. Asmens priešdarbinis įvertinimas  

  1.2.2 Darbo tarpininko konsultacija  

  1.2.3.Asmens psichosocialinių profesinių savybių 

analizė  
 

  1.2.4. Asmens kognityvinių funkcijų (dėmesio, 

atminties) įvertinimas 
 

  1.2.5. Asmens sveikatos būklės stabilumo įvertinimas, 

atkryčio plano sudarymas 
 

  1.2.6. Individualus asmens bendrųjų darbinių įgūdžių 

vertinimas 
 

  1.2.7. Asmens bendrųjų bei specialiųjų darbinių įgūdžių 

vertinimas pasirinktinai 3 mokymo klasėse imituojant 

darbą 

 

  1.2.8. Išvadų ir rekomendacijų dėl individualios 

profesinės reabilitacijos programos sudarymo ir 

tolimesnės profesinės reabilitacijos eigos parengimas 

 

  1.2.9. Individualios profesinės reabilitacijos programos 

sudarymas 
 

  1.2.10 Profesinių gebėjimų įvertinimo proceso 

koordinavimas 
 

 

II. Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas  

  d. d. 

  2.1. Asmeninių savybių analizė  

  2.2. Asmens motyvacijos profesinei reabilitacijai  ir 

darbui analizė bei skatinimas 
 

  2.3. Problemų/trukdžių aktyviai darbo paieškai 

išsiaiškinimas 
 

  2.4. asmens konsultavimas profesinio kryptingumo,  
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tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais 

  2.5. Asmens informavimas apie profesinio mokymo ir 

įsidarbinimo galimybes 
 

  2.6. Asmens profesinių gebėjimų praktinis išbandymas  

  2.7. Pagalba asmenims renkantis ir keičiant profesiją  

  2.8. Individualios profesinės reabilitacijos programos 

koregavimas ir nukreipimas į tolimesnius veiksmus 
 

  2.9. Profesinio orientavimo ir konsultavimo proceso 

koordinavimas 
 

III. Profesinių gebėjimų atkūrimas 

arba naujų išugdymas  

 d. d. 

 3.1. Asmens bendrųjų darbinių įgūdžių 

atstatymas 

3.1.1. Socialinio poveikio priemonėmis   d. d. 

  3.1.2. Psichologinio poveikio priemonėmis  

  3.1.3 Darbo imitavimo poveikio priemonėmis  

 3.2. Naujos profesinės kvalifikacijos 

įgijimas 

3.2.1. Profesinis mokymas-“Kompiuterio vartojimo 

pagrindų mokymo programa“, adaptuota žmonėms su 

psichikos negalia 

 

d. d. 

  3.2.2. Proceso koordinavimas  

IV. Pagalba įsidarbinant  d. d. 

  4.1. Darbo paieškos proceso planavimas  

  4.2. Informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją darbo 

rinkoje 
 

  4.3. Potencialių darbdavių paieška  

  4.4. Neįgaliojo darbo paieškos įgūdžių formavimas  

  4.5. Darbo vietų paieška klientams ir surastos darbo 

vietos analizė 
 

  4.6. Pasiruošimas darbui/įsidarbinimui  

  4.7. Tarpininkavimo paslaugos įdarbinant asmenis  

  4.8. Lydimoji pagalba įsidarbinus  

  4.9. Pagalbos įsidarbinant proceso koordinavimas  

  Visa Individualios Profesinės reabilitacijos trukmė:  d. d. 

 

Kliento darbingumo lygis ____ procentų. 

Kiti ypatingi atžymėjimai, pastabos:  Individuali Profesinės reabilitacijos programos trukmė gali būti 

koreguojama  atsižvelgiant į pasiektus  rezultatus. 

 

Profesinės reabilitacijos padalinio vadovas   ____   

       (vardas, pavardė, parašas) 

 

Susipažinau ir sutinku:  _______________________________________                                       

                                                     (kliento parašas, vardas ir pavardė) 
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PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ 

TEIKIMO METODIKA  

ASMENIMS, TURINTIEMS PSICHIKOS NEGALIĄ 
 

 

 

III DALIS „PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ ATKŪRIMO IR / AR NAUJŲ IŠUGDYMO 

PASLAUGOS TEIKIMAS“ 
 

 

 

Metodiką parengė: 

 

VšĮ Vilniaus  psichosocialinės reabilitacijos centro  

ir  

VšĮ Valakupių reabilitacijos centro specialistai 

 

 

 

Metodika parengta įgyvendinant projektą “Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir 

diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas, pasirengimas ir 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos 

kūrimas”. 

 

2011 

 

  

 
 

 
 

VšĮ „Vilniaus 
 psichosocialinės  

reabilitacijos 
centras“ 
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Įvadas 
 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/arba naujų išugdymo metodika yra viena iš sudedamųjų 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikos asmenims, turintiems psichikos negalią, dalių. 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/arba naujų išugdymo metodikoje pateikiami sąvokų, metodų, paslaugų, 

dokumentacijos, priemonių ir įrangos, naudojamų tik šio ciklo dalyje aprašymai.  

1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos samprata 

 
Šios metodikos dalies tikslas – suteikti profesinės reabilitacijos specialistams žinių, kaip atkurti 

prarastus ar išugdyti naujus psichikos negalią turinčių asmenų profesinius gebėjimus bei darbinius 

įgūdžius siekiant jų sėkmingos integracijos į darbo rinką. 

Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/arba naujų išugdymas - tai asmens prarastų savybių, reikalingų 

dirbti, atkūrimas bei esamų, bet nepakankamų, savybių, reikalingų dirbti, lavinimas ir/ar naujų savybių 

ugdymas socialinio, psichologinio, reabilitacinio, darbo imitavimo (profesinių gebėjimų atkūrimas ir /ar 

lavinimas, atkartojant realų darbo procesą naudojant atitinkamas priemones ir įrangą sukurtoje kuo 

artimesnėje realiai darbo vietai pritaikytoje aplinkoje) poveikio priemonėmis bei teorinio ir praktinio 

profesinio mokymo metodu. [1, 2].  

Socialinio, psichologinio, reabilitacinio bei darbo imitavimo poveikio priemonėmis siekiama 

atkurti ir/ar naujai išugdyti trūkstamus asmens psichosocialinius profesinius gebėjimus ir/ar funkcinį 

pajėgumą ir/ar darbinius įgūdžius, reikalingus būsimam darbui, o asmeniui dalyvaujant profesinio 

mokymo procese siekiama suteikti jo gebėjimus bei norus atitinkančią profesinę kvalifikaciją. 

Profesinio mokymo paslaugos turi būti teikiamos pagal darbo rinkos formaliojo ir/ar neformaliojo 

profesinio mokymo programas, įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka Atviroje informavimo, 

konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS): formaliojo profesinio mokymo programas - į Studijų, 

mokymo programų ir kvalifikacijų registrą, neformaliojo profesinio mokymo programas - į 

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą ar į Darbo rinkos neformaliojo profesinio 

mokymo programų sąvadą. 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo, kaip ir visos profesinės 

reabilitacijos metu, siekiama nuolat motyvuoti klientą aktyviai dalyvauti paslaugų teikimo procese,  

bendradarbiauti su specialistų komanda siekiant pagrindinio tikslo – sėkmingos psichikos negalią 

turinčio asmens integracijos į darbo rinką. Teikiant šią paslaugą psichikos neįgaliesiems labai svarbu 

užtikrinti ir palaikyti psichinės sveikatos stabilumą, todėl turi būti užtikrintas ir komandinis visų 

specialistų darbas. Profesinės reabilitacijos paslaugas psichikos neįgaliesiems teikiančios įstaigos turi 

užtikrinti visą šioje, kaip ir kitose šios metodikos dalyse, aprašytą paslaugos turinį, specialistus, įrangą, 
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metodus, aplinką, o paslaugos turi būti teikiamos atsižvelgiant į individualius kiekvieno kliento 

poreikius, sąlygotus jų negalios pobūdžio.  

 

2. Sąvokos 

 

1. Atvejo vadyba – procesas arba metodas užtikrinantis, kad psichikos sveikatos priežiūros 

paslaugų vartotojui yra suteikiamos reikalingos paslaugos, jas koordinuojant, efektyviai ir 

produktyviai planuojant ir teikiant. (Baker ir Intagliata, 1992). Metodas remiasi individualiu 

požiūriu į kiekvieną klientą, rekomenduojama taikyti dirbant su asmenimis, kuriems reikalingos 

paslaugos iš kelių socialinių ar/ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų. [14] 

2. Darbo imitavimas – profesinių gebėjimų bei darbo įgūdžių atkūrimas ir/ar lavinimas, 

atkartojant realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir įrangos pagalba sukurtoje kuo 

artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje [5]. 

3. Darbo imitavimo priemonės – konkretaus darbo / profesijos įrankiai, įranga, medžiagos, 

patalpos arba reabilitacijos įrankiai ir įranga, skirti imituoti darbinę veiklą standartizuotose darbo 

„stotelėse“, mokymo klasėse ar realioje darbo vietoje, siekiant atkurti asmens profesinius 

gebėjimus ir /ar išugdyti naujus darbinius įgūdžius.  

4. Normalizacija – principas akcentuojantis, jog neįgalių asmenų aplinka, tarpasmeniniai santykiai 

turi atitikti sveikiems asmenims taikomus standartus [7]. 

5. Profesinis mokymas – mokymas pagal formaliąsias ir neįgaliems asmenims adaptuotas 

profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti 

kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai. 

6. Psichikos sveikatos sutrikimas – kliniškai pastebimos būklės, kurioms būdingi mąstymo, 

nuotaikos (emocijų) arba elgesio pakitimai susiję su asmeniniu distresu ir/ar sutrikusiu 

funkcionavimu.[18] 

7. Psichologinio ir socialinio poveikio priemonės – terapijos, mokymo ar konsultavimo metodai, 

skirti atkurti prarastus arba išugdyti naujus psichikos neįgaliųjų kognityvinius, socialinius, 

psichomotorinius ir / ar bendravimo gebėjimus, būtinus konkrečiam darbui atlikti. 

8. Reabilitacinio poveikio priemonės – terapijos, mokymo ar konsultavimo metodai, skirti atkurti 

prarastą psichikos negalią turinčio asmens funkcinį pajėgumą ar išugdyti naujus gebėjimus, 

būtinus konkrečiam darbui atlikti, siekiant kompensuoti sutrikusios psichikos funkciją. 
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3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo principai 

 

Asmens profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar išugdymas vykdomas remiantis Socialiniu sveikimo 

modeliu: pabrėžiami integracijos, įgalinimo ir normalizacijos principai, paslaugų pasirinkimas, 

savipagalba, viltis ir įveika, bei remiamasi pagrindiniais profesinės reabilitacijos asmenims, turintiems 

psichikos negalią, principais: 

1. Etika ir teisės – užtikrinama, kad atkuriant profesinius gebėjimus o ar išugdant naujus bus 

įgyvendinti profesinės ir bendravimo etikos principai bei kliento teisė gauti informaciją, susijusią su 

paslaugų teikimo eiga ir rezultatais, konfidencialumas ir kliento informuotumas priimant sprendimus. 

2. Profesionalumas – visi specialistai, teikiantys profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo 

paslaugas pagal savo kompetenciją, turi atitikti šioje metodikoje pateiktus kvalifikacinius reikalavimus. 

3. Kompleksiškumas – taikant šią metodiką yra atkuriami ar išugdomi visi asmens profesiniai 

gebėjimai, reikalingi tam tikram darbui dirbti. 

4. Patikimumas – taikant šią metodiką naudojami metodai yra patikimi. Visi specialistų komandos 

nariai, taikydami tuos pačius metodus, pasiekia identiškus rezultatus ir prieina prie tų pačių išvadų.  

5. Validumas – taikant šią metodiką naudojami metodai yra skirti atkurti prarastus asmens profesinius 

gebėjimus ar išugdyti naujus profesinius gebėjimus. 

6. Individualumas – profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo paslaugos turinys yra 

nustatomas, atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualius poreikius. 

7. Objektyvumas – profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo paslaugų teikimas yra nešališkas 

ir objektyvus. Paslaugos teikimo metu informacija apie klientą pateikiama faktais, bet ne emocijomis 

grįstomis interpretacijomis. 

8. Holistiškumas – atliekant profesinių gebėjimų atkūrimą ar naujų išugdymą, būtina atsižvelgti į 

asmens fizinius, intelektinius, psichinius bei socialinius aspektus. 

9. Saugumas – atsižvelgiant į asmens negalią, jos pobūdį ir sunkumą, parenkama tinkama aplinka, 

tinkami paslaugos teikimo būdai, metodai, priemonės, įranga, tinkama paslaugų teikimo trukmė, tinkami 

specialistai bei kiti būtini ištekliai, siekiant užtikrinti kliento bei kliento sveikatos (psichosocialinės, 

intelektinės, fizinės bei socialinės) saugumą profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo metu. 

10. Komandinis darbas – profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo eiga, išvadų bei 

rekomendacijų parengimas yra visos specialistų komandos pareiga. 
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4. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo tvarka 

4.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo algoritmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuali profesinės reabilitacijos programa, specialistų 

išvados, rekomendacijos 

Reabilitacinio poveikio 

priemonės 

Darbo imitavimo 

priemonės 

Psichologinio ir socialinio 

poveikio priemonės 

Funkcinio pajėgumo 

atkūrimas 

kineziterapija 

Funkcinio pajėgumo 

atkūrimas 

ergoterapija 

Funkcinio pajėgumo 
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Darbo imitavimas 
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Streso įveikos įgūdžių 
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Pozityvaus patyrimo 

formavimas/stiprinimas 

Darbo imitavimas 

realioje darbo vietoje 

Kognityvinių gebėjimų 

atkūrimas 

Tarpiniai rezultatų įvertinimai ir Individualios profesinės reabilitacijos programos 

koregavimas 

Galutinis rezultatų įvertinimas. Komandiniai aptarimai.  

Išvadų ir rekomendacijų įsidarbinimo etapui parengimas, karjeros plano 

koregavimas. 
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„Darbo stotelėmis“ 
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gydytojo-psichiatro 
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4.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikiamos pagal aukščiau pateiktą 

algoritmą, kuriame pavaizduota bendra paslaugos teikimo seka. Detalus paslaugos teikimo aprašas 

(tvarka, dokumentacija, specialistai, trukmė, schemos ir pan.) pateikiami kituose skyriuose.  

Asmens psichosocialiniai bei funkcinio pajėgumo įgūdžiai/savybės yra atkuriamos taikant 

socialinio, reabilitacinio, psichologinio, darbo imitavimo ir profesinio mokymo poveikio priemones. 

Socialinio poveikio priemones sudaro: specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas (toliau tekste 

atvejo vadybininkas), individualios konsultacijos, bendravimo, savęs pažinimo, savarankiško gyvenimo 

įgūdžių lavinimo grupės. Reabilitacinio poveikio priemonės – tai specialisto, teikiančio tarpininkavimo 

įdarbinant paslaugas (toliau tekste įdarbinimo tarpininkas), individualios konsultacijos, psichoedukacinė 

grupė, funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui), atkūrimo kineziterapijos, ergoterapijos ar 

kitomis reabilitacinio poveikio priemonėmis paslaugos. Psichologinio poveikio priemonėms 

priskiriamos individualios psichologo, gydytojo psichiatro konsultacijos, streso įveikos užsiėmimai bei 

pozityvaus patyrimo grupė. Profesiniai gebėjimai atkuriami ir / ar naujai ugdomi darbo imitavimo 

poveikio priemonėmis mokymo klasėse, realioje darbo vietoje ar naudojant standartizuotas „darbo 

stoteles“, t.y. realiai darbo vietai artima aplinka ir priemonės, kurių pagalba klientas, atlikdamas 

analogiškas operacijas bei užduotis, kurias jis turėtų atlikti realioje darbo vietoje, atkuria/lavina tam 

darbui atlikti būtinas judesius. Profesinio mokymo poveikio priemones sudaro teorinis ir praktinis 

profesinis mokymas bei praktika realioje darbo vietoje.  

Profesiniams gebėjimams atkurti ir/ar naujiems išugdyti skirtos veiklos pagal socialinio, 

reabilitacinio, psichologinio, darbo imitavimo ir profesinio mokymo poveikio priemones 

organizuojamos ir taikomos paraleliai bei pagal individualų tvarkaraštį. Klientams profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos skiriamos individualiai pagal poreikį, t.y. atsižvelgiant į 

profesinių gebėjimų įvertinimo metu gautus rezultatus. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų 

išugdymo etape teikiamos atvejo vadybos paslaugos. Atvejo vadybos paslauga užtikrina individualių 

reabilitacijos planų vykdymą, paslaugų teikimo koordinavimą, specialistų bendrdarbiavimą, paslaugos 

stebėseną ir individualių kliento poreikių tenkinimą. Kiekvienas klientas turi savo atvejo vadybininką. 

Vienam atvejo vadybininkui rekomenduojama dirbti ne daugiau kaip su 8-12 klientų. 

Šio etapo paslaugos prasideda nuo kliento siuntimo gauti profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar 

naujų išugdymo paslaugas. Remdamasis individualia profesinės reabilitacijos programa, karjeros bei 

individualiu reabilitacijos planais, sudarytais kliento profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio 

orientavimo laikotarpiu, atvejo vadybininkas kartu su klientu aptaria ir sudaro individualų profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugų teikimo tvarkaraštį (6 priedas). Tvarkaraštis 
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sudaromas dviem egzemplioriais, kurių vienas atitenka klientui, o kitas lieka kliento byloje, įstaigoje. 

Šio susitikimo metu klientas yra informuojamas apie paslaugų teikimo vietą, laiką, supažindinamas su 

specialistais, kurie teiks profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugas. Atvejo 

vadybininko paslaugos protokoluojamos Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, individualaus 

konsultavimo lape (1 priedas) ir Individualiame konsultavimo lape (2 priedas), kuris saugomas asmens 

byloje, įstaigoje. 
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4.2.1. Atvejo vadyba 

 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo koordinavimas ir stebėsena. Atvejo 

vadybininkas yra atsakingas už viso reabilitacijos proceso, taigi ir už profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar 

naujų išugdymo etapo, koordinavimą ir stebėseną. Atvejo vadybininkas dirba tiek individualiai su 

klientu bei jo aplinka, tiek bendradarbiaudamas su specialistais tarpdisciplininėje komandoje. 

Individualiai dirbant su klientu paslaugų koordinavimas ir stebėsena vykdoma individualių konsultacijų 

metu, kai kartu su klientu aptariama jam teikiamų paslaugų eiga, vykstantys pokyčiai, kylantys 

sunkumai, kliento lūkesčiai paslaugų atžvilgiu, vis grįžtama prie reabilitacijos tikslų ir kartu 

analizuojama, kas padeda ir kas trukdo juos pasiekti. Tokių konsultacijų metu klientas yra 

motyvuojamas gauti profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugas bei galimam 

įsidarbinimui, informuojamas jam rūpimais klausimais dėl profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų 

išugdymo paslaugų teikimo. Stebima, ar nėra nusiskundimų psichikos sveikata. Pagrindinė ir svarbiausia 

atvejo vadybininko užduotis individualaus darbo su klientu metu yra užmegzti tarpusavio pasitikėjimu 

pagrįstą bendradarbiavimo santykį su klientu bei suteikti jam visapusišką, atitinkantį jo individualius 

poreikius, palaikymą. Tik tokiu atveju įmanoma užtikrinti efektyvų paslaugų teikimą, suprasti gebėjimų 

atkūrimo ir/ar išugdymo laikotarpiu kylančias problemas bei rasti tinkamus jų sprendimus. Klientas 

skatinamas aktyviai dalyvauti veiklose bei siekti galutinio reabilitacijos tikslo – įsidarbinimo, jam 

teikiama taip pat ir emocinė parama bei palaikymas. Atvejo vadybininkas yra tarsi tarpininkas tarp 

kliento ir kitų paslaugų teikėjų, operatyviai reaguojantis į kliento išsakytus norus, pageidavimus, 

lūkesčius, skundus. Atvejo vadybininkas padeda spręsti ne tik su pasiruošimu darbui bei įsidarbinimu 

susijusius klausimus, bet ir problemas, kylančias kitose gyvenimo srityse (pvz., rūpinimasis gyvenimo 

sąlygomis, finansų valdymas, palydėjimas į institucijas (dienos centrus, darbo biržą ir t.t.) ir kt. Atvejo 

vadybininkas rūpinasi taip pat ir aktyviu artimųjų įtraukimu į paslaugų teikimo procesą, teikia jiems 

konsultacijas jiems rūpimais klausimais, susijusiais su kliento reabilitacijos eiga, pažanga ir pan. 

Informacijos, kurią atvejo vadybininkas teikia kliento artimiesiems, turinį atvejo vadybininkas turi raštu 

suderinti su klientu ir gauti jo rašytinį sutikimą. Taigi atvejo vadybininkas tampa pagrindiniu asmeniu, į 

kurį klientas gali kreiptis visos profesinės reabilitacijos metu visais klientui iškylančiais klausimais. Ne 

rečiau, kaip kartą savaitėje šis specialistas teikia klientui individualias, 30-60 min. konsultacijas, renka ir 

kaupia visą, su jo reabilitacijos procesu susijusią informaciją. Individualios konsultacijos registruojamos 

atvejo vadybininko individualaus konsultavimo lape (2 priedas), kuris saugomas kliento individualioje 

byloje įstaigoje. 

Atvejo vadybininkams rekomenduojamos nuolatinės individualios ir/ar grupinės supervizijos.  
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Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos neįgaliesiems yra grįstos  

komandinio darbo, kompleksiškumo principais bei holistiniu požiūriu į klientą, todėl šias paslaugas teikia  

daugiadisciplininė specialistų komanda, kurią sudaro atvejo vadybininkas, psichologas, psichiatras, 

įdarbinimo tarpininkas, profesijų mokytojai, grupių vedėjai ir kt. specialistai. Atvejo vadybininkas 

koordinuoja komandos darbą, susijusį su paslaugų teikimu konkrečiam klientui, kelia aktualius 

klausimus, inicijuoja klientų atvejų aptarimus/analizes. Dirbdami komandoje, specialistai nuolat 

bendrauja, keičiasi informacija, sykiu priima sprendimus dėl tolimesnių veiksmų. Komandos nariai ne 

rečiau kaip kartą savaitėje renkasi komandos pasitarimuose, kuriuose aptariami kiekvieno kliento 

profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo pažanga ir rezultatai arba iškilus 

problemoms, susijusioms su individualiu atveju. Atvejo vadybininkas pildo atitinkamus specialistų 

komandos susirinkimo protokolus: specialistų komandos susirinkimo protokolas (3 priedas) arba 

specialistų komandos susirinkimo protokolas dėl atvejo aptarimo (4 priedas), individualus paslaugų 

teikimo tvarkaraštis (6 priedas). 

Susirinkimuose, skirtuose aptarti galutinio profesinių gebėjimų vertinimo po profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ar naujų išugdymo etapo rezultatus, dalyvauja visi klientui paslaugą teikę specialistai. 

Susirinkimo metu analizuojami kliento įvertinimo rezultatai remiantis SSGG metodu (stiprybės, 

silpnybės, galimybės ir grėsmės) (žr. sk. 8 Taikomi metodai ir priemonės), parengiamos galutinės išvados 

bei teikiamos tolesnių veiksmų rekomendacijos. Tokio pobūdžio susirinkimai vidutiniškai vyksta kartą 

per savaitę, trukmė apie 1 val. Susirinkimo metu parengtos rekomendacijos ir planuojami tolesni 

veiksmai individualiai pristatomi klientui atvejo vadybininko individualios konsultacijos metu. Vieno 

asmens atstatytų/naujai įgytų profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatams aptarti skiriamas 1 susirinkimas 

profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo etapo pabaigoje. 

Susirinkimai, skirti individualiam atvejui aptarti skiriami analizuoti tiems klausimams, kurie 

iškyla specialistams jų tiesioginio darbo su klientais metu (pvz., kai neaišku, ką daryti, kai klientas nuolat 

priešinasi, konfliktuoja arba yra apatiškas, nuolat vėluoja ir pan.). Susirinkimų metu atvejo vadybininkas 

pateikia kitiems specialistams, atsakingiems už profesinių gebėjimų atkūrimą ir/ar naujų išugdymą, 

informaciją apie (naujus) klientus, aptariama paslaugos teikimo eiga ir laukiami rezultatai, kartu 

komandoje sprendžiamos problemos, kylantys sunkumai, aptariamos reikiamos intervencijos ir paramos 

klientui būdai, peržiūrimi reabilitacijos tikslai, koreguojami planai (pvz., karjeros planas). Šiuose 

susirinkimuose dalyvauja tik tie specialistai, kurie tiesiogiai dirba su konkrečiu klientu. Susirinkimai 

vidutiniškai vyksta kartą per savaitę, trukmė apie 1 val. Problemų, kylančių profesinių gebėjimų atkūrimo 

ir/ar naujų išugdymo etape, aptarimai organizuojami pagal poreikį, tai reiškia, kad atvejo aptarimų 

skaičius vienam profesinės reabilitacijos dalyviui gali būti skirtingas. Po susirinkimo atvejo vadybininkas 

individualios konsultacijos metu supažindina klientą su susirinkimo metu aptartomis jo reabilitacijos 

strategijomis ir kartu jas aptaria. 
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Taigi atvejo vadybininkas palaiko glaudų ryšį tiek su kitais komandos nariais (surenka iš 

specialistų reikiamą informaciją, informuoja juos, sutelkia komandą problemų sprendimams ir pan.), tiek 

su pačiu klientu ir koordinuoja visas klientui profesinės reabilitacijos įstaigoje teikiamas paslaugas. 

Atvejo vadybininko pareiga užtikrinti, kad klientas nuo pat pirmųjų dienų jaustųsi esąs komandos nariu, 

dalyvaujantis savo reabilitacijos procese ir kartu su komandos nariais priimantis sprendimus visais su jo 

reabilitacijos procesu susijusiais klausimais. Atvejo vadybininkas taip pat informuoja klientą, kad 

specialistų komandoje bus aptariami visi su jo reabilitacijos procesu susiję klausimai.  
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4.2.2. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ ar naujų išugdymas reabilitacinio poveikio priemonėmis 

4.2.2.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo kineziterapijos 

priemonėmis algoritmas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kineziterapijos  paslaugų poreikio  nustatymas IPR programa 

Išvados apie asmens 

darbingumą 

Išvados apie asmens 

profesinį pasirinkimą 
 

 

Kinerziterapeuto paslaugų 

teikimo programa  

3.1 Judamumo/ 

kūno padėties 

keitimo atkūrimas/ 

išugdymas 

3.1.1 Ėjimas/lipimas 

3.1.2 Kopimas 

3.1.3 Ropojimas 

Ergonomikos 

mokymas 

Kineziterapeuto 

paslaugų teikimo 

programa 

 

3.2.1 Galvos/kaklo judesiai 

3.2.2 Liemens judesiai 
3.2 Kūno dalių 

judesių atkūrimas/ 

išugdymas 
3.2.3 Rankų judesiai 

3.2.4 Plaštakos/pirštų judesiai 

3.2.5 Kojos/pėdos judesiai 

 

3.3 Kūno padėties 

išlaikymo 

atkūrimas/ 

išugdymas 

3.3.1 Sėdėjimas 

3.3.3 Klūpėjimas / tupėjimas 

3.3.2 Stovėjimas 

3.3.4 Stovėjimas/sėdėjimas pasilenkus 

3.3.5 Priverstinė rankų padėtis 

 6 

2 

2. Kineziterapijos paslaugų  teikimo planavimas 
 

3. Kineziterapijos paslaugų teikimo vykdymas 

 

Kineziterapeuto 

paslaugų teikimo 

programa  
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3.4 Kompleksinių 

fizinių savybių 

atkūrimas/ 

išugdymas 

3.4.3 Stūmimas/traukimas 

3.4.2 Nešimas 

3.4.4 Fizinė ištvermė 

3.4.5 Pusiausvyra 

3.4.6 Smulkioji motorika 

Kliento byla 

Taip 5. Ar reikalinga 

individualaus 

kineziterapijos 

plano korekcija 

 

Ne 
Specialistų komandos 

išvados  apie asmens 

profesinių gebėjimų 

atkūrimo/ išugdymo 

rezultatus 

4. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai 

 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas  

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

 

3.4.1 Kėlimas 
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4.2.2.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

kineziterapijos priemonėmis tvarkos aprašas 

 

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 (fizinių savybių) savybės ir gebėjimai, reikalingi 

būsimam darbui, poreikį.   

Priklausomai nuo reikalavimų bei sugebėjimų neatitikimo lygio, kineziterapija gali būti 

paskiriama 2, 3 kartus per savaitę arba kiekvieną dieną, kineziterapijos užsiėmimo trukmė - iki 1val. 

Planuojant kineziterapijos paslaugų teikimą asmenims, turintiems psichikos negalią, būtina 

atsižvelgti į tai, kad kiekvieno kliento savybės ir poreikiai yra individualūs, užsiėmimų metu kiekvienam 

klientui sudaroma individuali kineziterapijos programa. 

Pagrindinės individualios kineziterapijos programos sudėtinės dalys: 

 Vertinimo metodai; 

 Funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) atkūrimas; 

Pildoma dokumentacija: Paskyrimų lapas, Specialisto (kineziterapeuto) paslaugų teikimo 

programa (5 priedas), individualus paslaugų teikimo tvarkaraštis (6 priedas). 

Individualioje kineziterapijos paslaugų teikimo programoje aprašoma kliento būklė atvykus (t.y. 

įvertinimų rezultatai), pažymimos kliento problemos, tuo remiantis iškeliami fizinių gebėjimų atkūrimo/ 

lavinimo kineziterapijos priemonėmis tikslai ir uždaviniai. Rekomenduojama išsikelti ne daugiau kaip 

vieną tikslą vienai procedūrai. Kasdien žymima procedūra bei kliento lankomumas. 

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 paslaugos tikslų ir uždavinių. 

Asmuo prižiūrimas kineziterapeuto maksimaliai savarankiškai vykdo kineziterapeuto sudarytą 

individualią kineziterapijos programą. 

 

1. Judamumo/ kūno padėties keitimo atkūrimas / išugdymas. 

Kūno judėjimas – tai savybė susijusi su gebėjimu aktyviai judėti erdvėje (IMBA) [21].  

Tikslas – atkurti asmeniui, turinčiam psichikos negalią, tokias savybes, kurios yra susijusios su 

aktyviu judėjimu, t.y. ėjimas/lipimas, kopimas, ropojimas, reikalingas būsimam darbui atlikti. 

Specialistai – kineziterapeutas. 

1. Ėjimas / Lipimas - tai gebėjimas normaliu tempu nueiti tam tik kelio atkarpą, nesinaudojant 

viršutinėmis galūnėmis (IMBA) [21]. 
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Vidutinis gebėjimas eiti vertinamas, kaip gebėjimas nueiti 400 m. nesustojant, užlipti / nulipti 

100 laiptelių. Eidamas žmogus išlaiko vienodą tempą, širdies susitraukimo dažnis (ŠSD) kyla 

adekvačiai, esant reikalui žmogus gali laikytis vieno turėklo, lipdamas keičia kojas. 

Ėjimo/ lipimo savybės gali būti atkuriamos visiems psichikos negalią turintiems asmenims, 

kuriems šios savybės įvertintos žemiau šios normos. 

2. Kopimas – tai gebėjimas įveikti aukščių skirtumą pasitelkiant viršutines ir apatines galūnes, 

pvz.: kopėčiomis ar pastoliais. (IMBA) [21]. 

Vidutinis gebėjimas kopti yra vertinamas, kaip gebėjimas užlipti / nulipti kopėčiomis 40 

pakopų, išlaikant vienodą tempą, kai ŠSD kyla adekvačiai (vertinant kliento pajėgumą bei krūvį). 

Kopimo metu rankų bei kojų judesiai koordinuoti, lipama keičiant kojas.  

Kopimo savybė gali būti atkuriamos visiems psichikos negalią turintiems asmenims, kuriems 

šios savybės įvertintos žemiau šios normos. 

3. Ropojimas – tai gebėjimas plaštakų ir kojų pagalbą, „keturpėsčia“ judėti pirmyn. (IMBA) 

[21]. 

Vidutinis gebėjimas ropoti vertinamas kaip gebėjimas nuropoti 9 m. be apribojimų – kai 

atsiklaupiant/atsistojant nenaudojamos pagalbinės atramos priemonės. Rankų ir kojų judesiai 

koordinuoti. 

Ropojimo savybė gali būti atkuriamos visiems psichikos negalią turintiems asmenims, kuriems 

šios savybės įvertintos žemiau šios normos. 

Visos šios savybės reikalingos fizinio pobūdžio darbams atlikti, susijusiems su vaikščiojimu, 

lipimu laiptais (statybose), mechanizmų montavimu ir pan.  

Užsiėmimo eiga : atkūrimo laikotarpio pradžioje su klientu yra aptariama jam sudaryta 

individuali kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje yra atliekami apšilipo/tempimo 

pratimai. Klientas susipažįsta su įranga, kurią naudoja kiekvieno užsiėmimo metu. Klientui paaiškinama, 

kaip ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam skiriamos užduotys, reikalingos judėjimo savybėms 

lavinti. Psichikos negalią turintis asmuo užduotis atlieka su kineziterapeuto priežiūra. Specialistas 

užsiėmimų metu turi stebėti kliento ne tik fizinę, bet ir emocinę būklę, norint nustatyti, ar klientas yra 

motyvuotas siekti rezultatų.  

Kineziterapijos užsiėmimų metu lavinama : 

 Apatinių ir viršutinių galūnių raumenų jėga bei ištvermė; 

 Juosmeninio korseto raumenų jėga bei ištvermė; 

 Širdies - kraujagyslių sistema. 

Trukmė: 30d.d., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

Paslaugos teikimas nutraukiamas, jei: 
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 Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

 Pablogėja kliento būklė. 

Užsiėmimų metu naudojama įranga: 

 Kardiotreniruokliai; 

 Bėgimo takas; 

 Laiptinė; 

 Treniruokliai skirti viršutinių bei apatinių galūnių raumenų jėgos lavinimui; 

 Įvairios kineziterapijos priemonės, pvz., Theraband juostos, dideli ir maži kamuoliai ir pan. 

 

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 (IMBA) [21]. 

Tikslas - atkurti asmeniui, turinčiam psichikos 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. 

Specialistai – kineziterapeutas. 

Remiantis asmens funkcinio pajėgumo įvertinimo ir palyginimo su darbo vietos keliamais 

reikalavimais rezultatais, gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti: galvos/kaklo, liemens, rankų, 

plaštakos/pirštų bei kojos/pėdos judesius. Atkuriant gebėjimą atlikti kūno dalių judesius psichikos 

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. 

Galvos / kaklo judesiai – tai gebėjimas kaklinėje stuburo dalyje saugiai atlikti pakartotinus 

sukamuosius, šoninio lenkimo bei galvos palenkimo į priekį judesius pilna amplitude. (IMBA) [21]. 

            Vidutiniai galvos/kaklo judesių gebėjimai vertinami tuomet, kai klientas gali atlikti visus 

judesius be didesnių pastangų. Judesiai nesukelia diskomforto. Abi kūno pusės koordinuotos. Galvos 

kaklo judesiai laisvi, neapriboti. 

Liemens judesiai – tai gebėjimas juosmeninėje stuburo dalyje saugiai atlikti pakartotinus 

sukamuosius judesius pilna amplitude, stovimoje bei sėdimoje kūno padėtyje. (IMBA) [21]. 

            Klientas, kurio liemens judesių gebėjimai vidutiniai, turi sėdėdamas/stovėdamas atlikti 30 

liemens posūkių perkeldamas lengvus ir vidutinio sunkumo daiktus priešinga sukimuisi ranka. Galvos, 

kaklo, pečių juostos bei liemens judesiai laisvi, neapriboti. Judėjimas koordinuotas. 
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Rankų judesiai – tai gebėjimas atlikti visus su judėjimu ir jėgos panaudojimu susijusius 

veiksmus, kurie reikalauja abiejų ar vienos rankos panaudojimo. Pakartotini rankų judesiai turi būti 

atliekami laisvai, nesukeliant didesnių pastangų. (IMBA) [21]. 

Vidutiniai rankų judesių gebėjimai yra vertinami tuomet, kai klientas gali be apribojimų atlikti 

judesius rankomis su lengvu svoriu tiek arti, tiek toliau nuo kūno. Judesiai koordinuoti. Atliekant 

judesius rankomis klientas turi išlaikyti pusiausvyrą bet kokioje kūno padėtyje. 

2. Plaštakos / pirštų judesiai – tai gebėjimas atlikti pakartotinius, pilna amplitude bei jėga 

plaštakos judesius. (IMBA) [21]. 

          Naudojant dinamometrą (pvz. penkių pozicijų Jamar dinamometrą) klientas gali atlikti suėmimą 

plaštaka (sugniaužimą į kumštį) maksimalia jėga, kuri atitinka jo amžiui bei lyčiai keliamus norminius 

reikalavimus. Suėmimo judesys koordinuotas. Plaštakos biomechanika normali. 

5. Kojos / pėdos judesiai – tai gebėjimas atlikti pakartotinius judesius kojomis ir pėdomis pilna 

amplitude. Tai sugebėjimas atlikti pakartotinus pritūpimus iš stovimos padėties ir vėl atsistoti. (IMBA) 

[21]. 

Vidutiniai kojos / pėdos judesių gebėjimai yra vertinami tuomet, kai klientas gali atlikti 20 

pakartotinių pritūpimų be ryškių apribojimų, išlaikydamas vienodą tempą. ŠSD kyla adekvačiai. Judesiai 

koordinuoti. Gali išlaikyti pusiausvyrą be pagalbinių priemonių. Judesys tolygus. Pėdų biomechanika 

normali. 

Visiems žemiau normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas atlikti judesius 

kaklinėje stuburo dalyje, juosmeninėje stuburo dalyje, rankomis, judesius plaštaka/pirštais bei pritūpimą 

atsižvelgiant į normalią kojų sąnarių bei pėdos atraminę funkcijas, kurios atitiktų pilną judesių amplitudę 

ar bent atitiktų darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Užsiėmimo eiga: atkūrimo laikotarpio pradžioje su klientu yra aptariama jam sudaryta 

individuali kineziterapijos programa. Kiekvieną užsiėmimą klientas atlieka apšilipo/tempimo pratimus. 

Paaiškinama, kaip taisyklingai naudotis įranga, kaip taisyklingai kvėpuoti naudojantis treniruokliais. Jei 

reikia, bet specialistas taiko ir pasyvią kineziterapiją. Klientui svarbu paaiškinti, kaip ergonomiškai 

atlikti jam skiriamas užduotis, reikalingas kūno dalių judesių lavinimui. Psichikos negalią turintis asmuo 

užduotis atlieka su kineziterapeuto priežiūra. Specialistas užsiėmimų metu turi stebėti kliento ne tik 

fizinę, bet ir emocinę būklę, norint nustatyti, ar kliento pasirengimas siekti rezultatų yra patikimas, ar jis 

yra motyvuotas siekti rezultatų. 

Užsiėmimų metu naudojama įranga: 

 Specialūs įrenginiai – specialūs pasyvaus išlankstymo aparatai, atstatantys sąnarių funkcijas 

(pvz. aparatas pasyviai atliekantis kelio sąnario lenkimą/tiesimą);  

 Įvairios kineziterapijos priemonės, pvz. dideli ir maži kamuoliai, lazdelės, švediška sienelė ir 

pan.  
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Trukmė: 30d.d., 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 sveikatos būklė. 

3. Kūno padėties išlaikymo atkūrimas / išugdymas. 

Kūno padėties išlaikymo savybė – tai gebėjimas įgauti atitinkamą kūno padėtį ir, atliekant darbą, 

ją išlaikyti. Tai kūno ištvermė bei tolerancija priverstinėms, statinėms, darbinėms padėtims (IMBA) 

[21]. 

Tikslas - atkurti asmeniui, turinčiam psichikos negalią, tokias savybes, kurios yra susijusios su 

reikalavimu įgauti atitinkamą kūno padėtį ir, atliekant drabą, ją išlaikyti, kaip pavyzdžiui, sėdėjimas, 

stovėjimas, klūpėjimas/tupėjimas, stovėjimas/sėdėjimas pasilenkus, priverstinė rankų padėtis ir pagal 

darbo vietos keliamus reikalavimus. 

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). (IMBA) 

[21]. 

Klientas, kuriam nustatytas vidutinis sėdėjimo gebėjimas, be pagalbinių priemonių ir apribojimų 

gali savarankiškai atsisėsti bei sėdėdamas atlikti darbą ≥ 30 min. Esant poreikiui, galimos sėdimos 

padėties keitimo variacijos. Pertraukos šiame laikotarpyje negalimos. 

2. Stovėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti vertikalią kūno padėtį ištiestomis kojomis. 

(IMBA) [21]. 

Klientas, turintis vidutinį stovėjimo gebėjimą, be pagalbinių priemonių ir apribojimų gali 

savarankiškai atlikti darbą stovėdamas ≥ 30 min. Esant poreikiui, galimos stovimos padėties keitimo 

variacijos. Pertraukos nurodytu laikotarpiu negalimos. 

3. Klūpėjimas / Tupėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti klūpimą/tupimą kūno padėtį. 

(IMBA) [21]. 

 Klūpėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį, kai vienos arba abiejų kojų 

keliai ir pirštai remiasi į grindis ir išlaiko kūno svorį ≥ 5 min. 

 Tupėjimas – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį, kai abiejų kojų čiurnos, kelių 

ir klubų sąnariai yra sulenkti ir kūno svorį išlaiko tik pėdos ≥ 60 s. 
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4. Stovėjimas / sėdėjimas pasilenkus – tai gebėjimas įgauti ir išlaikyti tokią kūno padėtį stovint 

arba sėdint, kai viršutinė kūno dalis palinkus į priekį ≤ 30° kampu (IMBA) [21]. 

 

Klientas, turintis vidutinį stovėjimo / sėdėjimo pasilenkus gebėjimą, be pagalbinių priemonių ir 

apribojimų gali atlikti darbą stovėdamas/sėdėdamas pasilenkęs į priekį ≤ 30° kampu ≥ 5 min. Galimos 

padėties keitimo variacijos, klientas gali tiesinti nugarą, nekeisdamas palinkimo kampo. Galimas darbas 

arti kūno su lengvu ir vidutiniu svoriu bei be svorio toliau nuo kūno.  

5. Priverstinė rankų padėtis – tai gebėjimas dirbti laisvai judančiomis rankomis (be atraminio 

paviršiaus), ištiestomis į priekį ir virš pečių (IMBA) [21]. 

Vidutinis priverstinės rankų padėties gebėjimas vertinamas tuomet, kai klientas be pagalbinių 

priemonių gali atlikti dinaminį ir statinį darbą pakeltomis rankomis ≥ 5 min.  

Galimos padėties keitimo variacijos, gali keisti rankų sąnarių padėčių kampus, nekeisdamas 

rankų padėties. Galimas darbas arti kūno su lengvu ir vidutiniu svoriu bei be svorio toliau nuo kūno. 

Visiems žemiau normos įvertintiems klientams gali būti atkuriamas gebėjimas išlaikyti ilgalaikę 

statinę padėtį sėdint, stovint, klūpint, stovint/sėdint pasilenkus ar pakeltomis rankomis atsižvelgiant į tai 

ar nėra kontraindikacijų šiems pratimams atlikti. Svarbu išugdyti gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

Užsiėmimo eiga: atkūrimo laikotarpio pradžioje su klientu yra aptariama jam sudaryta 

individuali kineziterapijos programa. Kiekvieną užsiėmimą yra atliekami apšilipo/tempimo pratimai. Jei 

atkūrimo laikotarpiu naudojama įranga, paaiškinama, kaip taisyklingai ja naudotis. Klientui skiriamos 

užduotys, reikalingos kūno padėties išlaikymo lavinimui, turi būti atliekamos ergonomiškai. Psichikos 

negalią turintis asmuo užduotis atlieka su kineziterapeuto priežiūra. Specialistas užsiėmimų metu turi 

stebėti kliento ne tik fizinę, bet ir emocinę būklę, norint nustatyti, ar klientas tikrai yra pasirengę ir 

motyvuotas siekti rezultataų. 

Kineziterapijos užsiėmimų metu lavinama: 

 viršutinių galūnių ir pečių juostos;  

 apatinių galūnių raumenų jėga; 

 juosmeninio korseto raumenų jėga ir ištvermė. 

Trukmė: 30d.d., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

Užsiėmimų metu naudojama įranga: 

 FPV įranga, pvz., įvairaus sunkumo svoriai; 

 Įvairios kineziterapijos priemonės, pvz., dideli kamuoliai;  

 Pilvo preso, nugaros raumenų stiprinimui skirti treniruokliai. 

Paslaugos teikimas nutraukiamas, jei: 

 Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 
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 Pablogėja kliento būklė. 

 

4. Kompleksinių fizinių savybių atkūrimas / išugdymas – tai kelių kompleksinių savybių ir 

gebėjimų, tokių kaip kūno padėtis, kūno judėjimas ir kūno dalių judesiai, esant tam tikriems krūviams 

atkūrimas ir tiems gebėjimais keliamų reikalavimų pvz.: kėlimas nešimas, taip pat atskirų savybių ir 

gebėjimų, tokių kaip fizinė ištvermė ir pusiausvyra, kombinacija (IMBA) [21]. 

Tikslas - atkurti asmeniui, turinčiam psichikos negalią, tokių savybių kombinaciją, kurią sudaro 

kūno judėjimas, kūno dalių judesiai esant tam tikriems krūviams, fizinė ištvermė ir pusiausvyra, kaip 

pavyzdžiui, kėlimas, nešimas, stūmimas/traukimas, fizinė ištvermė, pusiausvyra, smulkioji motorika, o 

vėliau ir pagal darbo vietos keliamus reikalavimus. 

Specialistai – kineziterapeutas. 

Remiantis asmens funkcinio pajėgumo 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 svoriais. 

1. Kėlimas – tai gebėjimas rankų pagalba pakartotinai pakelti ir vėl nuleisti (sugražinti į pirminę 

padėtį) skirtingo svorio daiktus. (IMBA) [21]. 

Dirbant su svoriu atliekami šie dinaminiai judesiai: 

 Horizontalus kėlimas – tai gebėjimas rankomis perkelti daiktus ant lygiagrečių plokštumų 

liemens aukštyje. 

 Grindys – liemens aukštis – tai kėlimas, kai svoris nuo žemės pakeliamas iki liemens aukščio 

ir nuleidžiamas į pradinę padėtį. 

 Liemuo – akių aukštis – tai kėlimas, kai svoris nuo liemens aukštyje esančios plokštumos 

perkeliamas iki akių aukštyje esančios plokštumos ir vėl grąžinamas atgal į liemens aukštį. 

Klientas, turintis vidutinį kėlimo gebėjimą, atlieka judesius stovėdamas su vidutiniu ir / ar sunkiu 

svoriu viena ranka. Judesiai galimi tiek arti, tiek toliau nuo kūno. Judesius atlieka visa amplitude. 

Užsiėmimo metu naudojama įranga: 

 įvairaus sunkumo svarmenys; 

 dėžė svarmenims. 

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. (IMBA) [21]. 

1. Stūmimas / traukimas – gebėjimas rankomis judinti daiktą stumiant / spaudžiant arba 

traukiant panaudojant vidutinę ir maksimalią jėgą. (IMBA) [21]. 
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2. Fizinė ištvermė – tai gebėjimas kuo ilgiau išlaikyti esamus fizinius pajėgumus, 

pasipriešinti nuovargiui ir kuo greičiau atsistatyti, o taip pat pakelti skirtingos trukmės ir intensyvumo 

kardio – pulmonarinės sistemos (širdies – plaučių sistemos) apkrovas. (IMBA) [21]. 

3. 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. (IMBA) [21]. 

4. Smulkioji motorika – tai gebėjimas valingai ir koordinuotai atlikti plaštakų, pirštų 

judesius, tokius, kaip: plaštakų vienpusis ir dvipusis vikrumas, pirštų vienpusis ir dvipusis vikrumas. 

(IMBA) [21]. 

Psichikos negalią turinčių klientų išsamesnius smulkiosios motorikos sutrikimus vertina bei 

adaptuotą lavinimą pritaiko ergoterapijos specialistai. 

Visiems žemiau normos įvertintiems klientams gali būti lavinamos šios savybės – kėlimas, 

nešimas, naudojant įvairaus sunkumo svorius, stūmimas/traukimas, naudojant funkcinio pajėgumo 

vertinimo metu taikytą jėgos dinamometrą, fizinė ištvermė, pusiausvyra, atliekant įvairias užduotis ir 

būtinai atsižvelgiant į tai, ar nėra lavinimo kontraindikacijų dėl ligos. Svarbu įvertinti galimybę išugdyti 

gebėjimą judesius atlikti ergonomiškai. 

Užsiėmimo eiga: atkūrimo laikotarpio pradžioje su klientu yra aptariama jam sudaryta 

individuali kineziterapijos programa. Kiekvieno užsiėmimo metu klientas atlieka apšilipo/tempimo 

pratimus. Pakankamai laiko turi būti skiriama klientui susipažinti su įranga. Klientui paaiškinama, kaip 

ergonomiškai turi būti atliekamos visos jam skiriamos užduotys, reikalingos kompleksinių fizinių 

savybių lavinimui. Psichikos negalią turintis asmuo užduotis atlieka su kineziterapeuto priežiūra. 

Specialistas užsiėmimų metu turi stebėti kliento ne tik fizinę, bet ir emocinę būklę, siekiant nustatyti, ar 

klientas yra pasirengęs ir motyvuotas siekti rezultatų. 

Kineziterapijos užsiėmimų metu lavinama: 

 Rankų ir kojų raumenų jėga; 

 Juosmeninio korseto raumenų jėga bei ištvermė; 

 Judesių koordinacija atliekant kombinuotas užduotis rankomis ir kojomis; 

 Kardio-pulmonalinė sistema, taikant įvairaus intensyvumo apkrovas; 

 Statinė ir dinaminė pusiausvyra. 

Trukmė: 30d.d., vieno užsiėmimo trukmė – 45 – 60 min. 

Dažnumas: 2, 3 ar 5 kartus per savaitę. 

Užsiėmimų metu naudojama įranga: 

 Treniruokliai, skirti įvairių kūno raumenims lavinti; 

 Įvairios kineziterapijos priemonės, pvz., balansinės platformos, balansinės pagalvės, įvairaus 

sunkumo svoriai, sunkūs kamuoliai ir pan.; 
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 Kardiotreniruokliai; 

 Bėgimo takas. 

 

Paslaugos teikimas nutraukiamas, jei: 

 Pasiekta teigiama pažanga ir gebėjimai pasiekė normos ribas; 

 Pablogėja kliento būklė. 

Kaip alternatyva fizinio ištvermingumo didinimui, nuvargimo mažinimui atkūrimo laikotarpiu 

gali būti papildomai taikoma „Šiaurietiško ėjimo“ paslauga. Vieno užsiėmimo trukmė - iki 60min. 

Paslaugą teikia kineziterapeutas, turintis instruktoriaus licenciją. Po kiekvieno užsiėmimo klientas pildo 

grupinių užsiėmimų vertinimo formą, kurioje fiksuojami fizinės būklės pokyčiai – svarbu stebėti širdies-

kraujagyslių sistemos būklę. Užsiėmimų dažnumas - 3-5k./sav. Šios paslaugos trukmė 4-6 sav. 

 

5. Reabilitacijos stebėsena/ tarpiniai įvertinimai 

Tikslas – atlikti reabilitacijos eigos stebėseną siekiant užtikrinti maksimalų funkcinių savybių 

atkūrimo rezultatą. Stebėsenos metu specialistas atlieka tarpinius matavimus, vertindamas asmens 

pažangą ir įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka asmens poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai tikslai, kaip 

reikia koreguoti programą, tam, kad ji maksimaliai atitiktų asmens poreikius. Jei programa neatitinka 

siekiamų tikslų – asmens funkcijos pagerėja greičiau arba pastebima neigiama dinamika ir pan. - 

programa koreguojama.  

 

6. Individualaus kineziterapijos plano korekcija 

Jei atliekant individualios asmens kineziterapijos programos stebėseną nustatoma, kad 

kineziterapijos planas atitinka kliento poreikius, jos korekcija nėra reikalinga ir programa tęsiama toliau. 

Jei atliekant programos stebėseną paaiškėja, kad ji nebeatitinka individualių asmens poreikių – ji yra 

koreguojama parenkant naujus ar papildomus atkūrimo metodus. 

7. Asmens pasiekimų įvertinimas 

Galutinis kliento vertinimas atliekamas programos pabaigoje, siekiant įvertinti asmens 

pasiekimus programos metu. Rezultatai palyginami su tikslais ir uždaviniais, numatomos galimybių 

perspektyvos, pateikiamos išvados. 

8. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Pasibaigus asmens, turinčio psichikos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo 

kineziterapinėmis priemonėmis paslaugos teikimui, kineziterapeutas dalyvaujant fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojui ir psichiatrui parengia išvadas apie asmens galimybes mokytis pasirinktos 

profesijos ir/ar dirbti, bei rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų ir / ar darbo vietos pritaikymo. 
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4.2.2.3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

ergoterapijos priemonėmis algoritmas 

 

 

 

 

 

 

 

Taip 

1. Nustatytas ergoterapeuto 

paslaugų poreikis 

Individuali profesinės 

reabilitacijos programa, 

Specialistų komandos išvados 

apie asmens darbingumą, 

Specialistų komandos išvados 

apie asmens profesinį 

pasirinkimą. 

2. Ergoterapijos paslaugų 

teikimo planavimas 

Ergoterapijos paslaugų teikimo 

programa 

3. Ergoterapijos užsiėmimų vykdymas: 

 

 3.1. Individualių užsiėmimų 

vykdymas 

3.2. Grupinių užsiėmimų 

vykdymas  

 

3.4. Laisvalaikio ir streso 
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lavinimas 
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profesijos ir/ar dirbti; 
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pritaikymo 

5. Ar reikalinga 
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4.2.2.4. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

ergoterapijos priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Nustatytas ergoterapeuto paslaugų poreikis 

Tikslas – suplanuoti ergoterapeuto užsiėmimus, organizuoti ir koordinuoti profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir / ar naujų išugdymo ergoterapinio poveikio priemonėmis procesą. 

Specialistai: Ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, atvejo vadybininkų koordinatorius. 

Asmuo po profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir konsultavimo yra 

priimamas profesinių gebėjimų atkūrimo/naujų išugdymo ergoterapinio poveikio priemonėmis paslaugų 

teikimui. Ergoterapeutas susipažįsta su specialistų išvadomis apie asmens darbingumą bei jo profesinį 

pasirinkimą ir parengta individualia profesinės reabilitacijos programa. 

Susiję dokumentai: Individuali profesinės reabilitacijos programa (19 priedas), Specialistų 

komandos susirinkimo protokolas (3 priedas)  

2. Ergoterapijos paslaugų teikimo planavimas  

Asmenims, turintiems psichikos negalią, ypatingai svarbu, kad rutininės veiklos būtų gerai 

subalansuotos, todėl, kad tai lemia asmens geresnį adaptavimąsi darbo ir socialinėje aplinkoje. Todėl 

ergoterapeutas, planuodamas ergoterapijos paslaugas asmenims, turintiems psichikos negalią, visų pirma 

atsižvelgia į ergoterapinio vertinimo rezultatus:  

a) asmens savarankiškumo įgūdžius kasdienėje veikloje; 

b) asmens streso valdymo įgūdžius; 

c) asmens veiklos subalansuotumą; 

Ergoterapeutas, įvertinęs šiuos rodiklius bei kitus asmens funkcinio pajėgumo įvertinimo 

rezultatus, susijusius su asmens veiklos sutrikimais, sudaro ergoterapijos paslaugų teikimo programą. 

Programoje iškeliami ergoterapijos paslaugų tikslai ir uždaviniai.  

Planuojant ergoterapijos paslaugų teikimą asmenims, turintiems psichikos negalią, būtina 

atsižvelgti į tai, kad kiekvieno asmens poreikiai yra individualūs, tačiau paslaugos gali būti teikiamos 

tiek individualiai, tiek ir grupėje su kitais, panašaus pobūdžio problemas turinčiais, asmenimis. 

Individualiame plane yra numatomas užsiėmimų skaičius, dažnumas ir intensyvumas bei 

ergoterapinės priemonės.  

3. Ergoterapijos užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – organizuoti asmeniui reikalingus ir tinkamus ergoterapinius užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir individualius asmens poreikius. 

Specialistai: Ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Asmuo gali dalyvauti nustatyta tvarka grupiniuose užsiėmimuose, individualiuose užsiėmimuose 

arba gali būti derinami grupiniai ir individualūs užsiėmimai. 
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Trukmė: 45 min., 

Dažnumas: 2, 3 arba 5 kartus per savaitę. 

Pildoma dokumentacija: Specialisto (Ergoterapeuto) paslaugų teikimo programa (5 priedas). 

 

3.1. Individualių užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – organizuoti ergoterapinius užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos tikslus ir 

individualius asmens poreikius. 

Specialistai: Ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Trukmė: 45 min, pagal poreikį gali trukti iki 90 min.  

Dažnumas: pagal poreikį – kasdien, 2-3 kartus per savaitę.  

Tai nulemia kliento fizinės savybės (ar greitai pavargsta, koks laikas po sutrikimo ir kokia to 

priežastis ir kt.), taip pat ir kitų užsiėmimų dažnumas bei intensyvumas. Dažniausiai profesinės 

reabilitacijos klientams rekomenduojami užsiėmimai tris kartus per savaitę, derinant su darbo imitavimu 

darbo vietoje. Taikant streso valdymo programą po ergoterapijos užsiėmimo rekomenduojama kurį laiką 

pailsėti ir po to iškart tęsti užsiėmimą darbo imitavimo vietoje. 

Individualūs užsiėmimai gali būti organizuojami kai: 

 klientas yra mokomas atpažinti sau tinkamas atsipalaidavimo veiklas; 

 kai klientas yra konsultuojamas ir aptariami jo individualūs pasiekimai; 

 kai kliento sutrikimo pobūdis skatina jautrias reakcijas į aplinkinius (pvz. klientas jautriai 

reaguoja į kritiką ar pralaimėjimą; kai klientas visas aplinkinių pastabas priima 

asmeniškai sau ir pan.) ir dėl to klientas negali dalyvauti grupiniame užsiėmime. 

 kai klientas pats nepageidauja būti su kitais žmonėmis, o užsiėmimo specifika leidžia 

užsiimti individualiai. 

 kai užsiėmimo tikslų, uždavinių siekimui ir atlikimui nėra būtinas grupinis darbas. 

3.2. Grupinių užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – organizuoti grupinius ergoterapinius užsiėmimus asmenims, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir individualius kiekvieno dalyvaujančio asmens poreikius. 

Specialistai: Ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Trukmė: 45 min, pagal poreikį gali trukti iki 90 min. 

Dažnumas: 2, 3 arba 5 kartus per savaitę. 

Grupės dydis: 4-6 asmenys; 

Taikymo sritis: 

 panašią problemą turintiems asmenims; 

 panašius interesus turintiems asmenims; 

Kam nepritaikyta: 
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 asmenims, turintiems labai didelių socialinių problemų (apie tai sprendžiama pasitarus su 

psichologu ir/ar su psichiatru); 

 kai dalyvavimas gali pakenkti asmens psichikos sveikatai; 

 kai dalyvavimas gali trukdyti ar pakenkti aplinkiniams ir tai prieštarautų grupinio užsiėmimo 

tikslams (pvz. jei grupės tikslas yra aplinkinių toleravimas ar darbas komandoje, o asmens dalyvavimas 

kitiems nepakenks, tokiu atveju dalyvavimas neprieštarauja grupės tikslams ir nėra pagrindas asmens 

neįtraukti į grupinį užiėmimą). 

3.3 Užsiėmimų turinys: 

 labai priklauso nuo atkuriamojo laikotarpio tikslų ir uždavinių; 

 užsiėmimai turi būti organizuojami taip, jog būtų sukurta darbo komandoje darbinė situacija; 

 užsiėmimų turinys bei priemonės parenkamos pagal tikslą – trūkstamų gebėjimų atkūrimą 

(pvz. žaidimų lentos ir kitos priemonės, kai tikslas yra laisvalaikio veiklų organizavimas); 

 dalyvių dėmesys turi būti sutelktas į konkrečią veiklą, specialisto – į sutrikusias funkcijas; 

 konkuravimą skatinančios užduotys neturi supriešinti dalyvių ir turi būti parenkamos ir 

stebimos ypač atidžiai; 

Reikalavimai: 

 Užsiėmimas turi vykti patalpoje arba lauke tokioje vietoje, kurioje nevyktų pašalinės veiklos, 

tam, kad netrikdytų dalyvių ir leistų jiems susikaupti ties užduotimis; 

 Instrukcijų pateikimui turi būti skirta pakankamai laiko, po to būtina įsitikinti, jog jos 

suprastos teisingai; 

 Prieš užsiėmimo pradžią dalyviai turi susipažinti su priemonėmis, kuriomis jie turės 

manipuliuoti, jei tokios yra; 

 Užsiėmimai, jei atitinka atkuriamojo laikotarpio tikslus, gali vykti ir viešojoje erdvėje (kino 

teatre, prekybos centre, kt.), jei tai negresia klientų ir aplinkinių saugumui. 

 

3.4. Laisvalaikis ir streso valdymo įgūdžių lavinimas 

Tikslas: padėti asmeniui išbandyti ir teisingai pasirinkti mėgstamas laisvalaikio veiklas, siekiant 

pagerinti asmens streso valdymo įgūdžius ir veiklų subalansuotumą. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Taikymo sritis:  

 asmenims, labai jautriems įvairiems įvykiams; 

 asmenims, kuriems padidėjusi streso rizika; 

 asmenims, turintiems padidintą riziką priklausomybės ligoms; 

 asmenims, turintiems didelį užimtumą kitose srityse (kasdieninėje veikloje, produktyviojoje 

veikloje), tačiau neturintiems laisvalaikio; 
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 Asmenims, kuriems stresas ir psichologinis nuovargis gali padidinti atkryčio riziką. 

Nepritaikyta:  

 Asmenims, turintiems konkrečių laisvalaikio pomėgių ir reguliariai jais užsiimančių, kai 

laisvalaikio pomėgis skiriasi nuo pagrindinės produktyviosios veiklos; 

Užsiėmimo eiga: Jei atlikus asmens interesų įvertinimą paaiškėja, kad objektyviai asmuo neturi jį 

dominančios veiklos, esama laisvalaikio veikla yra jam nebeįdomi arba neadekvati jo lūkesčiams, 

tuomet psichikos negalią turinčiam asmeniui yra tikslinga dalyvauti ergoterapijos užsiėmimuose, kurių 

metu klientas yra skatinamas pamėginti keletą aktyvių ar pasyvių laisvalaikio užsiėmimų formų ir iš jų 

išsirinkti jam labiausiai patikusią. Tai gali būti pačios įvairiausios laisvalaikio leidimo formos - fiziškai 

pasyvi veikla (pvz. šachmatai) bei fiziškai aktyvi veikla (pvz. šiaurietiškas vaikščiojimas, krepšinis ar 

kt.) Labai svarbu, kad būtų išlaikytas darbo/poilsio režimas, produktyvioji veikla ir laisvalaikis atitiktų 

santykį „aktyvus-pasyvus“ ir tik su labai retai - „aktyvus-aktyvus“ arba „pasyvus-pasyvus“. Labai 

svarbu, kad asmuo išmoktų susikaupiantį stresą sumažinti, dalyvaudamas įvairiose veiklose, nes tai daro 

tiesioginę įtaką jo savijautai ir darbingumui. 

3.5. Kasdieninės rutinos subalansavimas 

Tikslas: Rekomenduoti asmeniui subalansuotą veiklų režimą atsižvelgiant į jo individualią 

dienotvarkę ir paskatinti asmenį įsitraukti į aktyvesnį gyvenimą. 

Specialistai: ergoterapeutas.  

Taikymo sritis:  

 asmenims, turintiems polinkį į vienos veiklos vyravimą rutininėje veikloje; 

 asmenims, kurių įprastoje dienotvarkėje per daug „tuščių tarpų“; 

 asmenims, kuriems stresas ir psichologinis nuovargis gali padidinti atkryčio riziką. 

Nepritaikyta:  

 Asmenims, turintiems mėgiamus (nežalingus) psichinei ir fizinei sveikatai laisvalaikio, 

produktyviosios ir kasdieninės veiklos užsiėmimus, kai užsiėmimų trukmė yra adekvati asmens 

galimybėms ir išlaikomas rekomenduojamas darbo-poilsio bei veiklos pobūdžio kaitaliojimo režimas; 

Užsiėmimo eiga: jei atlikus asmens dienotvarkės įvertinimą paaiškėja, kad objektyviai asmuo 

pernelyg įsitraukęs į kažkurią konkrečią veiklos sritį ar turi per daug laiko, specialistas jį konsultuoja ir 

pateikia rekomendacijas dėl dienotvarkės korekcijos, pateikia patarimus dėl konkrečių veiksmų 

įtraukiant, pakeičiant ar atsisakant papildomų veiklų. 

4. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai 

Teikiant ergoterapijos paslaugas, kurių metu yra atkuriami ir/ar lavinami kliento profesiniai 

gebėjimai/savybės, būtinas nuolatinis proceso stebėjimas. Stebėsena labai svarbi nustatant, ar procedūra 

efektyvi, ar atitinka asmens poreikius, ar dinamika yra teigiama ar neigiama. Remiantis stebėsena yra 

įvertinamas kiekvienos atskiros paslaugos procedūros efektyvumas ir reikalingumas kiekvienu 
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konkrečiu atveju. Stebint procesą galima keisti atskiras poveikio priemones, tačiau jo metu nekeičiami 

esminiai ergoterapinės programos tikslai ir uždaviniai, kinta tik jų siekimo būdai. Be to, stebėsena 

nereikalauja atskiro testavimo, o tik nurodo jo poreikį. 

 

5. Individualaus ergoterapijos plano korekcija 

Stebėsena atsako į esminį klausimą: ar programos korekcija yra reikalinga. Jei programa atitinka 

kliento poreikius ir korekcija nėra reikalinga - programa tęsiama toliau. Jei programos vykdymo metu 

numatyti tikslai pasiekiami greičiau, nei buvo numatyta, ar matoma neigiama dinamika, programą būtina 

koreguoti. 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas  

Galutinis kliento pasiekimų įvertinimas atliekamas programos pabaigoje. Rezultatai palyginami 

su tikslais ir uždaviniais, numatomos galimybių perspektyvos, pateikiamos išvados. 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Pasibaigus asmens, turinčio psichikos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo 

ergoterapinėmis priemonėmis paslaugos teikimui, ergoterapeutas, dalyvaujant fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojui, psichiatrui bei kitiems specialistams (pagal poreikį) parengia išvadas apie 

asmens galimybes mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti, bei rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų 

ir/ar darbo vietos pritaikymo. 
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4.2.2.5. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas teikiant psichiatro   

paslaugas tvarkos aprašas 

4.2.2.5.1. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas teikiant psichiatro   

paslaugas algoritmas 
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1. Nustatytas logoterapeuto paslaugų poreikis 

Remiantis psichosocialinių savybių įvertinimo rezultatais bei specialistų komandos susirinkimo 

metu padarytomis išvadomis apie asmens darbingumą bei profesinį pasirinkimą, yra nustatomas 

psichiatro paslaugų poreikis. Jei asmeniui nėra nustatyto psichiatro paslaugų poreikio, profesinių 

gebėjimų atkūrimo etape psichiatro užsiėmimai neskiriami.  

Pastaba: psichiatro paslaugų poreikis gali pasireikšti bet kuriuo profesinių gebėjimų atkūrimo 

ir/ar naujų išugdymo etapo metu. Tokiu atveju yra peržiūrimas individualus reabilitacijos planas, 

individualus kliento tvarkaraštis ir, suderinus laiką bei paslaugų eiliškumą su kitais specialistais, 

paskiriama psichiatro konsultacija, skiriami individualios psichiatro konsultacijos. 

Susiję dokumentai: IPR programa, Išvados apie asmens darbingumą, Išvados apie asmens 

profesinį pasirinkimą. 

 

2. Psichiatro paslaugų teikimo planavimas 

Tikslas – numatyti psichiatro teikiamų paslaugų pobūdį ir užsiėmimų dažnį bei trukmę. 

Specialistai: psichiatras, atvejo vadybininkas. 

Psichiatras, remdamasis nustatytu psichiatro paslaugų poreikiu, išvadomis apie asmens 

darbingumą bei jo profesinį pasirinkimą, suplanuoja užsiėmimus. Atvejo vadybininkas, suderinęs su 

psichiatru, užpildo asmeniui užsiėmimų tvarkaraštį, įrašydamas numatomų užsiėmimų datą, laiką ir 

vietą. 

Pildoma dokumentacija:  

1. specialisto (psichiatro) paslaugų teikimo programa (5 priedas), kurioje numatomi 

indivividualių užsiėmimų tikslas ir uždaviniai,  

2. individualus užsiėmimų tvarkaraštis (2 priedas). 

 

3. Psichoedukacijos užsiėmimai 

Tikslas – organizuoti asmeniui informacinius ir edukacinius užsiėmimus įvairiomis psichiatrijos 

temomis, apimant žinias apie diagnozes, simptomus, vaistus ir jų šalutinius poveikius ir kt. 

Specialistai: psichiatras 

Asmuo, kuriam nustatytas psichiatro 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. Tai užsiėmimų ciklas, kurio 

kiekvienas turi temą, tikslus bei uždavinius. Užsiėmimų temos: diagnozės, simptomai, ligos valdymas, 

vaistų vartojimas, savitvarka, savižudybės prevencija ir pan.  

3.1. Individuali psichiatro konsultacija 
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Tikslas – stebėti ir vertinti psichinės sveikatos būklę; mokyti rūpintis tuo, kas reikalinga 

psichinės sveikatos palaikymui ir reagavimui į psichinės sveikatos rizikos veiksnius. 

Specialistai: psichiatras. 

Eiga: Individuali psichiatro konsultacija organizuojama individualiam darbui pritaikytoje 

aplinkoje.  

Trukmė: 30 min., pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę ir 30 min. informacijos analizei bei 

dokumentacijos pildymui.  

Pildoma dokumentacija: Psichinės būklės įvertinimo forma (22 priedas). 

 

 

4. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai 

Tikslas – atlikti reabilitacijos eigos stebėseną, siekiant užtikrinti maksimalų profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir / ar naujų išugdymo rezultatą teikiant psichiatro konsultacijas. Stebėjimo metu psichiatras 

įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka asmens poreikius, ar pasiekti trumpalaikiai tikslai, kaip reikia 

koreguoti planą tam, kad jis maksimaliai atitiktų asmens poreikius.  

 

5. Individualaus plano korekcija 

Atsižvelgiant į siekiamus tikslus, kliento galimybes bei poreikius, individualus psichiatro 

paslaugų teikimo planas gali būti koreguojamas. Jei pasiekti rezultatai atitinka trumpalaikius tikslus, 

paslauga toliau teikiama pagal planą. Jei kliento galimybės, jo poreikiai ar gaunami rezultatai neatitinka 

numatytų tikslų – individualus planas yra koreguojamas. 

 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas 

Galutinis asmens kalbos vertinimas atliekamas paslaugos teikimo pabaigoje. Gauti rezultatai 

palyginami pirminio vertinimo rezultatais ir pateikiamos išvados. Galutiniam vertinimui kaip ir 

pirminiam tikslinga skirti iki 2 akademinių valandų.   

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Pasibaigus profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo teikiant psichiatro paslaugas, 

komandinio pasitarimo metu yra suformuluojamos išvados ir rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų. 
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4.2.3 Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas psichologinio poveikio priemonėmis 

4.2.3.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo 

psichologinio poveikio priemonėmis algoritmas 
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4.2.3.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo psichologinio 

poveikio priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Nustatytas psichologo paslaugų poreikis 

Tikslas – suplanuoti psichologo užsiėmimus, organizuoti ir koordinuoti profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir / ar naujų išugdymo psichologinio poveikio priemonėmis procesą. 

Specialistai: Psichologas.  

Asmuo po profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir konsultavimo yra 

priimamas profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo psichologinio poveikio priemonėmis 

paslaugų teikimui. Psichologas susipažįsta su specialistų išvadomis apie asmens darbingumą bei jo 

profesinį pasirinkimą bei parengta individualia profesinės reabilitacijos programa. 

Susiję dokumentai: Individuali profesinės reabilitacijos programa (žr. I etapas „Profesinio 

orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas“ 24, 24 priedas), Specialistų susirinkimo protokolas (3 

priedas), Paskyrimų lapas. 

 

2. Psichologo paslaugų teikimo planavimas 

Tikslas – numatyti psichologo teikiamų paslaugų pobūdį ir užsiėmimų dažnumą bei trukmę. 

Specialistai: Psichologas, atvejo vadybininkas. 

Psichologas, remdamasis nustatytu psichologo paslaugų poreikiu, išvadomis apie asmens 

darbingumą bei jo profesinį pasirinkimą, suplanuoja užsiėmimus. Atvejo vadybininkas, suderinęs su 

psichologu, užpildo asmeniui užsiėmimų tvarkaraštį, įrašydamas numatomų užsiėmimų datą, laiką ir 

vietą. 

Pastaba: Jei asmeniui pagal specialistų komandos rekomendacijas dar skiriamos kitų specialistų 

paslaugos, skirtos atkurti arba išugdyti profesinius įgūdžius socialinio poveikio, reabilitacijos, darbo 

imitavimo priemonėmis, tuomet psichologo užsiėmimų tvarkaraštis derinamas su kitų specialistų 

užsiėmimais. 

Pildoma dokumentacija: Specialisto (Psichologo) paslaugų teikimo programa (5 priedas), 

Individualus paslaugų teikimo tvarkaraštis (6 priedas). 

 

3. Užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – organizuoti asmeniui reikalingus ir tinkamus užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos 

tikslus ir individualius asmens poreikius. 

Specialistai: Psichologas. 

Asmuo gali dalyvauti nustatyta tvarka grupiniuose užsiėmimuose, individualiuose užsiėmimuose 

arba gali būti derinami grupiniai ir individualūs užsiėmimai. 

3.1. Psichologo konsultacija  
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Tikslas – asmens psichologinių problemų išsiaiškinimas ir pagalbos, ieškant jų sprendimo, 

suteikimas. 

Specialistai: Psichologas. 

Taikoma: 

 Po patirto psichotrauminio įvykio, kai asmuo išgyvena psichologinę krizę (t. p. pasireiškiant 

ūminio streso, potrauminio streso, adaptacijos sutrikimų simptomams);   

 ryškūs depresijos, nerimo, baimės simptomai, pasireiškia nerimo, nuotaikos sutrikimai; 

 padidėjusi savižudybės rizika; 

 sutrikusi socialinė adaptacija; 

 išgyvenami stiprūs menkavertiškumo, nesaugumo, bejėgiškumo, beviltiškumo, pasimetimo, 

baimės ir kiti negatyvūs jausmai; 

 būdingas emocinis nestabilumas; 

 jei yra piktnaudžiaujama alkoholiu, kitomis psichoaktyviomis medžiagomis; 

Netaikoma: 

 jei intelektiniai gebėjimai yra labai žemi; 

 jei nepakankami gebėjimai savirefleksijai, negebėjimas žodžiais įvardinti savo ir kitų žmonių 

jausmų (aleksitimija), didelis asmenybės uždarumas; 

 jei kontakto palaikymo problemos, nepakankamas verbalinis kontaktas (neaiški, blogai 

artikuliuota kalba, afazija, kurtumas ir kt.); 

 jei būdingos netinkamos nuostatos psichologo ar psichologinio konsultavimo atžvilgiu;  

 jei pasireiškia priešiškumas, opoziciškumas, negatyvizmas, agresija; 

 

Eiga: Asmuo konsultuojamas, siekiant padėti atpažinti ir keisti negatyvų ar nelogišką mąstymą, 

suformuoti teigiamą požiūrį į save bei išorinį pasaulį, įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmą, jaustis 

atsakingam ir kontroliuojančiam savo veiksmus, surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti 

stipriąsias savo puses ir pasinaudoti jomis, spręsti tarpasmeninius konfliktus. Konsultavimo metu 

suteikiamas psichologinis palaikymas ir pagalba. 

Konsultavimo procesą sudaro trijų dalių struktūra - pradžia, konsultavimo eiga ir pabaiga. 

Konsultavimo pradžia apima tris svarbius komponentus: 

 konsultavimo sąlygų aptarimą,   

 atsakomybės tarp psichologo ir konsultuojamojo asmens pasidalinimą, 

 konsultavimo tikslų apibrėžimą. 

Svarbi konsultavimo pradžios užduotis – asmens  norus, lūkesčius, problemas išreikšti tikslais. 

Tikslai formuluojami konsultavimo pradžioje – paprastai tai pavyksta padaryti antrojo ar trečiojo 
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susitikimo metu. Tikslai konsultavimo eigoje gali kisti, darbas su tikslais vyksta viso konsultavimo 

proceso metu.  

Individualaus konsultavimo proceso struktūra. Remiantis konsultavimo struktūriniu modeliu, 

(B.E.Gilliland ir bendr.,1989), skiriamos 6 glaudžiai tarpusavyje susijusios stadijos: 

1. Problemos tyrimas. Tai – konsultavimo pradžia, šioje stadijoje psichologas pradeda 

kontaktuoti su konsultuojamuoju ir plėtoja abipusį pasitikėjimą; dėmesingai klausosi asmens, kalbančio 

apie savo sunkumus, rūpesčius, problemas; būna nuoširdus, empatiškas, rūpestingas, nevertinantis, 

nemanipuliuojantis; skatina konsultuojamąjį giliau tyrinėti savo problemas; fiksuoja jo jausmus, 

pasisakymų turinį, nežodines reakcijas.   

2. Dvimatis problemos apibrėžimas. Šioje stadijoje psichologas siekia tiksliai apibūdinti 

konsultuojamo asmens problemą, fiksuojant jos emocinius ir kognityvinius aspektus. Problema 

tikslinama, kol ją vienodai supranta konsultuojamasis ir konsultantas. Jeigu, apibrėžiant problemą 

atsiranda sunkumų, neaiškumų, grįžtama prie problemos tyrimo stadijos. 

3. Alternatyvų identifikacija. Šioje stadijoje iškeliamos ir aptariamos visos galimos problemos 

sprendimo alternatyvos. Psichologas skatina konsultuojamąjį įvardinti visus galimus pasirinkimus, 

kuriuos jis laiko tinkamais ir realiais. Taip pat padeda iškelti papildomas sprendimo alternatyvas (kurių 

neįžvelgė konsultuojamasis), tačiau neprimeta savo sprendimų.  Šiame etape turi būti atrastos tokios 

problemos sprendimo alternatyvos, kurias asmuo galėtų tiesiogiai panaudoti. 

4. Planavimas. Šioje stadijoje kritiškai įvertinamos iškeltos problemos sprendimo alternatyvos ir 

psichologas padeda žmogui nuspręsti, kurios iš jų tinkamiausios ir realistiškiausios, atsižvelgiant į jo 

ankstesnį patyrimą bei dabartinį pasirengimą keistis. Sudarant realistinį problemos sprendimo planą, 

konsultuojamajam padedama suprasti, kad ne visos problemos gali būti išspręstos – kai kurioms iš jų 

išspręsti reikia daug laiko, kai kurios gali būti tik iš dalies išspręstos, sumažinant jų destruktyvų, elgesį 

trikdantį poveikį.  

5. Veikla. Šioje stadijoje realizuojamas problemos sprendimo planas. Psichologas padeda 

konsultuojamajam nuspręsti, ką reikėtų atlikti, atsižvelgiant į realybę, laiką, emocines galimybes ir 

poreikius, taip pat suprasti, kad, siekiant tikslo, galimos nesėkmės, ir kad, nepaisant jų, svarbu rizikuoti 

ir toliau mėginti realizuoti problemos sprendimo planą. Visus savo veiksmus konsultuojamasis turi sieti 

su galutiniu tikslu. 

6. Įvertinimas ir grįžtamasis ryšys. Šioje stadijoje konsultuojamasis kartu su psichologu įvertina 

tikslo pasiekimo lygį (problemos įveikimo laipsnį), atsižvelgiant į kliento poreikius, bei apibendrina 

pasiektus rezultatus. Prireikus patikslinamas problemos sprendimo planas. Iškilus naujoms ar giliau 

slypinčioms problemoms, grįžtama prie ankstesnių konsultavimo stadijų. 
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Metodai: Pokalbis, struktūruotas interviu, informavimas, motyvuojamasis pokalbis, stebėjimas 

(žr. sk. 8 Taikomi metodai ir priemonės) 

Dokumentacija: Psichologo individualaus konsultavimo lapas 7 priedas). 

Trukmė: 45 min., esant poreikiui, bet ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę ir 30 min. informacijos 

analizei bei dokumentacijos pildymui.  
 

Kriterijai paslaugos užbaigimui: individualios psichologinės konsultacijos baigiamos abiejų 

pusių – psichologo ir konsultuojamojo – sutarimu, kai: 

 konsultavimo pradžioje iškelti tikslai bei uždaviniai yra pasiekti – rezultatai atitinka apibrėžtus 

pokyčių kriterijus, numatyti pokyčiai yra įvykę ir tai rodo, kad tikslas yra pasiektas, problema 

išspręsta; 

 konsultuojamasis pradeda aiškiai suprasti savo problemas, kaip jas spręsti ir toliau gali su jomis 

tvarkytis savarankiškai; 

 konsultavimo eigoje iškilo gilesnės (sudėtingos) problemos, kurių sprendimas reikalauja 

ilgalaikės terapijos (pvz., pusės metų ar ilgesnio laikotarpio) ar kurių išsprendimui nepakanka 

turimos psichologo kompetencijos (tokiu atveju klientas nukreipiamas pas kitą konsultantą); 

 psichologo ir konsultuojamojo asmenybės skirtumai tokie dideli, kad tai kliudo palaikyti 

kontaktą, produktyviai dirbti (klientas turi būti nukreiptas pas kitą psichologą); 

 klientas dėl kokių nors priežasčių atsisako tęsti konsultavimą; 

 po kelių susitikimų su klientu prieinama išvados, kad konsultavimas neefektyvus ir yra maža 

tikimybė jį pakeisti produktyvia linkme. 

Kriterijai paslaugos pratęsimui: individualios psichologinės konsultacijos turėtų būti pratęstos, 

kai 

 konsultavimo eigoje konsultuojamasis patyrė psichologinę traumą ir išgyvena krizę, tokiu atveju 

keičiasi prioritetai sprendžiamų problemų atžvilgiu – pirmoji problema laikinai atidedama ir 

vykdoma krizės intervencija;  

 konsultavimo proceso eigoje iškyla kita – pirminė problema, kuri yra gilesnė, sudėtingesnė ir 

reikalauja ilgesnio konsultavimo laiko; tuomet turi būti performuluojami tikslai, sudaromi nauji 

problemos įveikimo strategijos, numatomi rezultatai ir tuo pačiu iš naujo įvertinamas ir 

nustatomas reikiamas konsultacijų skaičius; 

 konsultavimo eigoje paaiškėja, kad numatyto laiko, skirto išspręsti problemai, pasiekti 

konsultavimo tikslams neužtenka, simptomai nemažėja (ar mažėja lėtai) arba iškyla nauja 

problema; 

 profesinių gebėjimų atkūrimo eigoje kyla papildomų problemų, pvz., mokymosi, bendravimo su 

kitais mokiniais, mokytojais, reabilitacijos specialistais (dėl šių kliento problemų gali kreiptis ir 

kiti asmenys, pvz., mokytojas), gali prireikti atlikti papildomus tyrimus. 
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Konsultavimo pabaiga ir rezultatų įvertinimas:  

Paskutinis susitikimas turi būti skirtas darbui apibendrinti ir išvadoms suformuluoti. Pirmas tai 

turėtų padaryti konsultuojamasis. Vertinant konsultavimo rezultatus, konsultuotas asmuo yra pagrindinis 

informacijos apie konsultavimo efektyvumą šaltinis, t.y. jo pateikiamas subjektyvus savo būsenos 

įvertinimas. Vienas svarbiausių psichologo uždavinių baigiant konsultavimą – padėti žmogui kuo 

tiksliau ir konkrečiau suformuluoti bei įvardyti pokyčius, kurie įvyko susitikimų metu. Nuo to priklauso, 

kiek sąmoningai konsultuojamasis priima įvykusius pokyčius. Svarbus ir paties psichologo galutinių 

rezultatų įvertinimas, tačiau jis nepakankamas konsultavimo efektyvumui nustatyti.  

Konsultavimo rezultatų objektyvizavimui gali būti panaudotos ir įvairios psichodiagnostinės 

metodikos, atsižvelgiant į sritis, kuriose buvo taikyta intervencija. 

Taigi, konsultavimo pabaiga yra konsultuoto asmens ir psichologo pateikiamų pasiekto efekto 

įvertinimų aptarimas ir suderinimas.  

3.2. Streso įveikos įgūdžių lavinimas 

Tikslas –. Sumažinti sergančiųjų psichikos ligomis įtampos lygį, padėti jiems atsipalaiduoti. 

Mokyti atpažinti kylančio streso simptomus, efektyviai įveikti stresinę situaciją, panaudoti tinkamus 

streso įveikos būdus/ strategijas. 

Specialistai: Psichologas. 

Taikoma:  

 kai išreikšti nerimo, emocinės įtampos, baimės ar panikos simptomai, socialinių ar kitų 

(specifinių) situacijų vengimas, depresyvi nuotaika, miego sutrikimai, priklausomybės (nuo 

alkoholio, psichotropinių vaistų); 

 kai nepakankama emocinė savireguliacija, žemas atsparumas stresui, susikaupimo, dėmesio 

išlaikymo sunkumai, nepakankamas mokymosi produktyvumas, per silpnas pasitikėjimo savimi 

jausmas; 

 esant psichosomatiniams sutrikimams: arterinė hipertenzija, migrena, išeminė širdies liga, 

išreikšti somatiniai nerimo simptomai: raumenų įtampa bei virpulys, padažnėjęs širdies plakimas, 

tachikardija, hiperventiliacija, greitas nuovargis, silpnumas, prakaitavimas ir kt.; 

Netaikoma: 

 asmenims, turintiems suvokimo sutrikimų; 

 asmenims, turintiems žemą motyvaciją grupiniams savireguliacijos lavinimo užsiėmimams bei 

neigiamas nuostatas atsipalaidavimo technikų atžvilgiu; 

 jei grupinių užsiėmimų metu atsiranda nerimas ar susierzinimas; 

 esant įtampai, kylančiai socialinėse situacijose, būnant mažai pažįstamų žmonių tarpe, vengiant 

rizikos (dalyvavimas grupiniuose užsiėmimuose provokuoja simptomus); 
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Eiga: taikant psichoedukaciją bei specialias koncentruoto atsipalaidavimo technikas, grupinių (ar 

individualių) užsiėmimų metu, mokomasi kontroliuoti jausmų sukeltas fiziologines reakcijas ir mintis, 

siekiant sumažinti nemalonius jausmus, įtampą ir nerimą bei išvengti organizmo arba protinės veiklos 

išsekimo; savireguliacijos pratybų metu formuojami bei stiprinami streso įveikos įgūdžiai, ugdomi 

gebėjimai efektyviai pailsėti bei atsistatyti po didelio darbinio krūvio. 

Technikos aprašymas. Pratybų metu dalyviai, sutelkia visą dėmesį į kvėpavimą bei į tam tikras 

kūno vietas. Visų pirma išmokstama taisyklingai kvėpuoti. Vėliau dėmesys sutelkiamas kūno raumenims 

atpalaiduoti: paeiliui viena po kitos atpalaiduojamos pagrindinės raumenų grupės - veido, kaklo, pečių, 

rankų, krūtinės, nugaros, sėdmenų ir kojų. Raumenų atpalaidavimo pratybų metu vėl grįžtama prie 

taisyklingo kvėpavimo. Naudojama pasyvi koncentracija, neteikiant didelių ir neforsuojant rezultatų 

siekimo. Šalutinės mintys ignoruojamos, atsirandantys vaizdiniai vertinami kaip naudingas pratybų 

produktas. Asmuo visą dėmesį sutelkia į tą kūno dalį, kuri minima užsiėmimo instrukcijoje.  

Trukmė: 60 min. vieną kartą per savaitę, 10 užsiėmimų ciklas, atviro arba uždaro tipo grupinis 

užsiėmimas. 30 min. skiriama vieno užsiėmimo informacijos analizei ir dokumentacijos užpildymui. 

Metodai: Relaksacija naudojant į savo kūną sutelktą dėmesį (gili relaksacija), į savo kūną 

sutelkto dėmesio lavinimas, relaksacija naudojant raumenų tempimą, relaksacija naudojant kvėpavimo 

pratimus, relaksacija vaizduotei lavinti, muzika ir atsipalaidavimas, autogeninė treniruotė, kognityviniai 

atsipalaidavimo žaidimai, namų darbai, stebėjimas (žr. sk. 8 Taikomi metodai ir priemonės). 

Organizavimo sąlygos: pratybos atliekamos ramioje aplinkoje, neturi būti jokių dirgiklių 

(uždaromos durys, langai, išjungiami telefonai, kompiuteriai ir pan.). Patogiai įsitaisoma, pasirūpinama, 

kad kūno nevaržytų rūbai (jei reikia, atsegamos marškinių sagos, kaklaraištis, nusiimami akiniai, 

pasirūpinama, kad į patalpą neužeitų kiti žmonės ir pan.) 

Grupės dydis: 4-8 asmenys 

Pratybų metu naudojamas muzikinis fonas: tinkamiausia – lėto tempo, rami muzika su įvairių 

gamtos garsų intarpais. Grojant muzikiniam įrašui, psichologas pateikia relaksacijos tekstą. Tekstas 

sakomas lėtu, raminamu, įtaigiu balso tembru. Pratybos atliekamos užmerktomis akimis. 

Rezultatų įvertinimas: teikiamos paslaugos/priemonės efektyvumo vertinimo kriterijai - 

psichologinės, emocinės bei fiziologinės būklės rodikliai, kurie matuojami prieš ir po užsiėmimo, 

pratybų ciklo pradžioje ir pabaigoje. Būklės pokyčiams įvertinti naudojami psichologinės ir emocinės 

įtampos, fizinės įtampos klausimynai bei įtampos ir atsipalaidavimo įvertinimo skalės.  

Dokumentacija: Streso įveikos užsiėmimų vertinimo forma (8 priedas) 
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3.3. Pozityvaus patyrimo formavimas, stiprinimas 

Tikslas – Sustiprinti saugumo jausmą ir savęs vertinimą, pagerinti bendravimo įgūdžius, siekti 

požiūrio į asmeninę problemą pasikeitimo, suformuoti teigiamą požiūrį į save bei išorinį pasaulį, 

sudaryti galimybes dalintis savo asmenine patirtimi.  

Eiga: Sprendžiant ar asmeniui reikalinga psichosocialinių įgūdžių lavinimo paslauga, 

analizuojamos šios savybės: Optimizmas, pasitikėjimas savimi, problemų sprendimas, 

paskata/motyvacija, nuostatos ir kt. Psichologas veda užsiėmimus pagal parengtus užsiėmimų planus (9 

priedas). Užsiėmimų temos suplanuojamos, atsižvelgiant į individualius grupės dalyvių poreikius. 

Specialistai: Psichologas. 

Trukmė: 100 min. trukmės užsiėmimas vyksta vieną kartą per savaitę. 30 min. vieno užsiėmimo 

informacijos analizei ir dokumentacijos užpildymui 

Darbo forma: užsiėmimai grupėje. Grupės dydis: 5-8 asmenys. 

Metodai: Diskusijos, pasidalinimas patirtimi, stebėjimas. 

Dokumentacija: Grupinių užsiėmimų vertinimo forma (10 priedas). 

 

3.4. Kognityvinių gebėjimų lavinimas 

Tikslas – atstatyti ir gerinti asmens kognityvinius gebėjimus arba palaikyti esamą kognityvinio 

funkcionavimo lygį. 

Specialistai: Psichologas, pagal poreikį ergoterapeutas, logopedas. 

Taikymas.  

Pagrindiniai atrankos kriterijai remiasi kognityvinių gebėjimų įvertinimo rezultatais: 

 žemesni nei vidutiniai atminties gebėjimai; 

 žemesni nei vidutiniai dėmesio gebėjimai; 

 žemesni nei vidutiniai mąstymo gebėjimai; 

 žemesni nei vidutiniai kalbos suvokimo gebėjimai, 

 žemas protinis darbingumas. 

Eiga: remiantis kognityvinių gebėjimų įvertinimo rezultatais (gautais profesinių gebėjimų 

įvertinimo metu), sprendžiama apie kognityvinių įgūdžių lavinimo poreikį. Išskiriamos penkios 

pagrindinės kognityvinės funkcijos: atmintis, dėmesys, mąstymas, suvokimas, verbaliniai gebėjimai, - ir 

įvertinamas jų lavinimo poreikis. Verbaliniai gebėjimai apima verbalinį supratimą, verbalinį mąstymą, 

žodyno platumą, žodinę raišką. 

Sprendžiant ar asmeniui reikalinga kognityvinių įgūdžių lavinimo paslauga, analizuojamos šios 

bendrosios savybės: atmintis/išmokimas, susikaupimas, atidumas, abstraktus mąstymas, suvokimas,- bei 

specialios, pvz.: ištvermingumas protinei veiklai. Atsižvelgus į klientų individualius kognityvinius 

gebėjimus, parenkami užduočių rinkiniai; paprastai pradedama nuo lengviausių užduočių arba taikoma 
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standartizuota kompiuterinė kognityvinių gebėjimų lavinimo programa (pvz.: Cogpack) arba parinktos 

kompiuterinės užduotys. 

Turinys: kognityvinio lavinimo užsiėmimų metu lavinami bendrieji pažinimo gebėjimai, 

naudojant parengtus užduočių rinkinius bei supažindinant su mnemoninėmis technikomis.  

Darbo forma: Galima organizuoti grupinius ir individualius kognityvinio lavinimo užsiėmimus. 

 

Grupiniai kognityvinio lavinimo užsiėmimai 

Trukmė: bendra užsiėmimų trukmė – 3-3,5 mėnesių. Užsiėmimų skaičius - 12-14 užsiėmimų. 

Susitikimų dažnis - 1 kartas per savaitę.  Vieno užsiėmimo trukmė - 1,5 valandos. 

Organizavimo sąlygos:  

Dalyvių grupės dydis: 3-5 asmenys. 

Patalpos, kuriose vyks užsiėmimai, turi būti tinkamos 3-5 dalyvių grupei sėdėti prie stalų.. 

Priemonės: užsiėmimuose naudojamos šios pagalbinės priemonės: užduočių rinkiniai, 

padalomoji medžiaga, rašikliai. 

Rezultatų įvertinimas: lavinimo periodui pasibaigus, galutinio testavimo metu iš naujo yra 

įvertinami dalyvių kognityviniai gebėjimai. Tokiu būdu objektyviai matomi įvykę pokyčiai – kokios 

funkcijos ir kokiu lygiu pagerėjo, lyginant su pradinio įvertinimo rezultatais. Kaip pradinio įvertinimo 

rezultatus galima naudoti profesinių gebėjimų įvertinimo metu gautus duomenis ir, jei  reikalinga atlikti 

papildomą testavimą prieš vykdant kognityvinį lavinimą.  

Kriterijai paslaugos pratęsimui:  

Kognityvinių gebėjimų lavinimo grupiniai užsiėmimai gali būti pratęsti, kai: 

 grupėje yra asmenų, kurių kognityviniai gebėjimai dar nėra pakankami pasirinktai mokymo 

programai, tačiau yra stebima teigiama rezultatų dinamika; 

 grupėje yra asmenų, kurių kai kurie, mokymosi etape svarbūs įgūdžiai, dar nėra pakankamo lygio 

(atsižvelgiama į profesijos mokytojo išvadas); 

 grupėje yra asmenų, kurie yra motyvuoti tęsti kognityvinių gebėjimų lavinimą, siekiant gerinti 

adaptaciją, lavinant kompensacines savybes. 

Individualūs kognityvinio lavinimo užsiėmimai 

Individualius kognityvinio lavinimo užsiėmimus tikslinga skirti tais atvejais, kai asmeniui 

rekomenduojamas kognityvinis lavinimas, tačiau grupiniai užsiėmimai netinka dėl asmens negebėjimo, 

nenorėjimo dirbti grupėje, dėl žemesnės motyvacijos kognityviniam lavinimui, dėl asmens prisitaikymo 

problemų ar kitų individualių ypatybių. Gali būti pageidautina skirti individualius kognityvinio lavinimo 

užsiėmimus, kai taikomi ir grupiniai kognityvinio lavinimo užsiėmimai, kaip papildančius grupinius 

užsiėmimus ir labiau orientuotus į individualius asmens poreikius bei individualius lavinimo tikslus. 
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Eiga: psichologiniais testais, standartizuotu metodu įvertinami kognityviniai gebėjimai. 

Vertinamos kognityvinės funkcijos: atmintis, dėmesys, mąstymas, suvokimas. Asmeniui atlikus 

standartizuotas užduotis, gaunami duomenys apie tokias kognityvines savybes: abstraktų mąstymą, 

išmokimą / atmintį, susikaupimą, atidumą, darbo planavimą, suvokimą, prisitaikymą, problemų 

sprendimą.  

Remiantis šiais įvertinimo rezultatais sprendžiama, ar asmeniui reikalingas kognityvinis 

lavinimas, ir, ar tikslingi individualūs lavinimo užsiėmimai. 

Metodai: Standartizuota kompiuterinė kognityvinių gebėjimų lavinimo programa arba 

kompiuterinės užduotys, kognityvinių užduočių rinkiniai. 

Trukmė: Bendra trukmė – 1,5-2 mėn. ir daugiau. Užsiėmimo trukmė – 45-60 min., užsiėmimų 

dažnumas – 2 kartai per savaitę. 

Organizavimo sąlygos: taikant kompiuterinę lavinimo programą, reikalingas kompiuteris su 

įdiegta kompiuterine kognityvinių įgūdžių atkūrimo programa ir asmeniui pritaikyta netriukšminga 

darbo vieta.  

Pažangos įvertinimas: lavinimo periodui pasibaigus, pakartotinio testavimo metu iš naujo yra 

įvertinami dalyvių kognityviniai gebėjimai ir tokiu būdu objektyviai pamatuojami pokyčiai – kokios 

funkcijos ir kokiu  lygiu pagerėjo. Individualaus pokalbio metu svarbu yra sužinoti, kaip patys dalyviai 

vertina savo gebėjimus ir gautą naudą.  

Kriterijai užsiėmimų pratęsimui:  

 jei asmens kognityviniai gebėjimai dar nepakankami pasirinktai profesijai / mokymo 

programai, tačiau stebima teigiama rezultatų dinamika kognityvinio lavinimo eigoje; 

 jei dauguma kognityvinių gebėjimų pakankami pasirinktai profesijai / mokymo programai, 

tačiau asmeniui trūksta konkrečių mokymosi etapui reikalingų įgūdžių (atsižvelgiama į profesijos 

mokytojo išvadas); 

 kai asmuo pastebi savo pasiektą pažangą ir motyvuotas lavinti kognityvinius gebėjimus, 

siekiant gerinti kognityvinį funkcionavimą ir prisitaikymą, lavinant kompensacines savybes (pvz.: 

aklumo atveju). 

3.5. Motyvacijos ugdymas 

Tikslas – didinti motyvaciją socialinei ir profesinei integracijai. 

Specialistai: Psichologas, pagal poreikį įdarbinimo tarpininkas. 

Taikymo sritis: 

Motyvacijos ugdymo užsiėmimai skirti asmenims: 

 Stokojantiems motyvacijos dirbti; 

 Stokojantiems motyvacijos mokytis profesijos; 

 Neturintiems darbo patirties; 
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 Ilgiau nei 10 metų nedirbusiems; 

Motyvacijos ugdymo užsiėmimai taikomi ne tik tiems profesinės reabilitacijos klientai, kurie į 

reabilitaciją atvyko stokojantys motyvacijos mokymuisi bei darbinei veiklai, bet ir pakankamai 

motyvuotiems, tačiau norintiems geriau išsiaiškinti savo motyvaciją dirbti, savo mokymosi bei 

įsidarbinimo galimybes bei sustiprinti pasitikėjimą savimi darbinėje / profesinėje aplinkoje. Šie 

užsiėmimai gali būti skiriami ir motyvacijos palaikymo ar “motyvacijios atkryčio” prevencijos  tikslais, 

kai asmens aplinkoje yra rizikos veiksnių grįžti į ankstesnę motyvacijos stadiją.  

Eiga: planuojant motyvacijos ugdymo užsiėmimų ciklą, atsižvelgiama į grupės dalyvių poreikius. 

Iš parengtų užsiėmimų planų „banko“ atrenkama 10 temų, pagal aktualius grupės dalyviams klausimus. 

Reikėtų numatyti ir papildomus užsiėmimus: įvadinį (dalyvių susipažinimui, reikalingos dokumentacijos 

pildymui bei susipažinimui su programa) ir baigiamąjį užsiėmimą, kurio metu aptariami rezultatai, 

pildomos vertinimo formos. 

Kiekvienas užsiėmimas vedamas pagal iš anksto parengtą užsiėmimo planą (9 priedas). 

Būsimam grupės dalyviui pateikiama informacija apie grupės užsiėmimų temas, laiką, vietą, 

dalyvavimo taisykles ir pan.  

Po pirmojo/pirmųjų grupinių užsiėmimų specialistai (grupės vedantieji) kiekvienam dalyviui 

užpildo Motyvacijos pokyčių matavimo formoje pradinio įvertinimo skales (11 priedas). 

Trukmė. Atsižvelgus į dalyvių poreikius, suplanuojamas iki 10 užsiėmimų ciklas. Užsiėmimai 

vyksta 2 kartus per savaitę, bendra trukmė – 1 mėn. Užsiėmimo trukmė- 1,5 valandos, išskyrus išvyką į 

darbo vietą. 

Darbo forma: Užsiėmimas grupėje. Dalyvių grupės dydis: 4-8 asmenys.  

Pažangos įvertinimas. Kiekvienas grupės dalyvis baigiamajame užsiėmime (ar po užsiėmimų 

ciklo) pakartotinai užpildo Motyvacijos įvertinimo anketą dalyviui (12 priedas), dalyvio prašoma suteikti 

grįžtamąjį ryšį apie užsiėmimų asmeninę naudą. Užsiėmimų ciklo pabaigoje pakartotinai pateikiama ir 

Motyvacijos įvertinimo anketą specialistui (15 priedas). Galutines anketas palyginus su pradinėmis 

anketomis, apibendrinus specialistų pastebėjimus, gaunami dalyvio motyvacijos darbui ir mokymuisi 

pokyčiai bei įvertinama pasiekta pažanga. 

Specialistai, dirbę su dalyvių grupe, po viso užsiėmimų ciklo pakartotinai užpildo Motyvacijos 

pokyčių matavimo formą (11 priedas). Palyginę pradinio ir galutinio motyvacijos matavimo rezultatus, 

įvertiname motyvacijos pokyčius, kurie atspindi motyvacijos ugdymo paslaugos efektą. 

Dokumentacija: Grupinių užsiėmimų vertinimo forma (10 priedas). 

 

3.6. Bendravimo įgūdžių lavinimas 

Tikslas – Formuoti efektyvaus bendravimo nuostatas bei tobulinti bendravimo įgūdžius. 

Specialistai: Psichologas/ atvejo vadybininkas/ergoterapeutas. 
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Taikoma:  

  kai nepakankami bendravimo ir/ar kiti psichosocialiniai įgūdžiai, palyginus su pasirinktos 

profesijos reikalavimais (remiamasi palyginimo profiliu); 

  kai bendravimo ir/ar kiti psichosocialiniai įgūdžiai žemesni už vidutinius (remiamasi 

psichologinio įvertinimo išvadomis, sugebėjimų profiliu). 

Trukmė - 60 min. užsiėmimas vyksta 1 kartą per savaitę. 30 min. skiriama vieno užsiėmimo 

informacijos analizei ir dokumentacijos užpildymui 

Darbo forma: Užsiėmimas grupėje. Dalyvių grupės dydis: 8-12 asmenys.  

Eiga: sprendžiant, ar asmeniui reikalinga psichosocialinių įgūdžių lavinimo paslauga, 

analizuojamos šios savybės: pasitikėjimas savimi, įgyvendinimas, komunikabilumas, kritinis vertinimas, 

kritikos priėmimas, darbas komandoje, savarankiškumas, savikontrolė, nesėkmių toleravimas, paskata, 

prisitaikymas ir kt.  

Planuojant bendravimo įgūdžių lavinimo užsiėmimų ciklą, atsižvelgiama į grupės dalyvių 

poreikius. Numatomas 8-10 temų ciklas. Reikėtų numatyti ir papildomus užsiėmimus: įvadinį (dalyvių 

susipažinimui, reikalingos dokumentacijos pildymui bei susipažinimui su programa) ir baigiamąjį 

užsiėmimą, kurio metu aptariami rezultatai, pildomos vertinimo formos. 

Kiekvienas užsiėmimas vedamas pagal iš anksto parengtą užsiėmimo planą (14 priedas). 

Dalyviui pateikiama informacija apie vykstančios grupės programą, laiką, vietą, dalyvavimo 

taisykles ir pan.  

Pažangos įvertinimas. 

Po pirmojo/pirmųjų grupinių užsiėmimų ir po užsiėmimų ciklo specialistai (grupės vedantieji) 

kiekvienam dalyviui pildo Socialinės adaptacijos pokyčių matavimo formą (pradinio ir galutinio 

įvertinimo skales) (15 priedas). 

Palyginę pradinio ir galutinio socialinės adaptacijos matavimo rezultatus, įvertiname socialinės 

adaptacijos pokyčius, kurie atspindi psichosocialinių įgūdžių lavinimo paslaugos efektą. Vertinimui 

svarbu ir dalyvių atsiliepimai. 

Metodai: Grupinės užduotys, vaidmenų žaidimai, diskusijos įvairiomis temomis, vaizdinės 

medžiagos peržiūra ir aptarimas, stebėjimas. 

Dokumentacija: Grupinių užsiėmimų vertinimo forma (10 priedas). 

 

3.6. Saviraiškos ugdymas 

Tikslas – per kūrybinę/meninę veiklą gerinti asmeninę ir profesinę adaptaciją. 

 

Specialistai: Psichologas/ 2 psichologai. 

Taikoma: siekiant skatinti emocijų raišką ir įsisąmoninimą, stiprinti pasitikėjimą savimi, lavinti 

socialinius įgūdžius, skatinti kūrybiškumą, adekvatų savęs vertinimas, gilesnį savęs pažinimą. 
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Trukmė. 1,5 val. užsiėmimas /kartą per savaitę. Rekomenduojamas 6 užsiėmimų ciklas. 

Darbo forma: Užsiėmimas grupėje. Dalyvių grupės dydis: 4 6 asmenys.  

Eiga: įvadinio užsiėmimo metu klientai yra supažindinami su dailės terapijos istoriniu ir 

praktiniu kontekstu. Pristatomas dailės terapijos metodas ir jo principai. Kituose užsiėmimuose yra 

atliekamos praktinės užduotys, kurių metu klientai naudoja įvairias dailės priemones (guašą, akvarelę, 

kreideles, plastiliną, modeliną ir t.t.). Parenkamos aktualios, susijusios su profesine reabilitacija ir 

darbine situacija, temos. Kiekvienai temai paruošiamas užsiėmimo planas (16 priedas). Praktinei 

užduočiai skiriamos 45 minutės.  

Po praktinės užduoties vyksta aptarimas. Klientai po vieną pristato savo darbus, užduodami 

klausimai. Pabaigoje specialistai apibendrina pasiektus rezultatus. 

Pažangos įvertinimas. Kiekvieno užsiėmimo pradžioje klientai trumpai pasidalina įspūdžiais. Po 

praktinės užduoties vyksta aptarimas. Šio aptarimo metu stebima, ar ir kaip pasikeitė kliento būsena, kas 

tam turėjo įtakos. Kaip klientas priėmė ir suprato jam pateiktą temą, kaip jautėsi kūrybinio proceso 

metu? Ar jam pavyko įgyti naujų įgūdžių ar žinių, ar jis sužinojo ką nors naujo apie save ir t.t.? 

Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje vedančioji apibendrina pasiektus rezultatus. Laukiamas efektas yra 

gilesnis savęs pažinimas, sustiprėjęs pasitikėjimas savimi, pagerėjusi emocinė savijauta, pagerėję 

socialiniai įgūdžiai. 

 

3.7. Psichoedukacija 

Tikslas – suteikti informacijos apie psichikos sveikatą, reabilitacijos galimybes, mokyti ligos 

įveikos strategijų.  

Specialistai: Psichologas/ gydytojas - psichiatras 

Taikoma: siekiant užtikrinti atkryčio prevenciją, įgalinti geresnę ligos kontrolę bei gerinti 

gyvenimo kokybę. 

Trukmė. 60 min trukmės užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę. 12 užsiėmimų ciklas. 30 

min. skiriama vieno užsiėmimo informacijos analizei ir dokumentacijos užpildymui. 

Darbo forma: Užsiėmimas grupėje. Dalyvių grupės dydis: 8-12 asmenų.  

Eiga: Užsiėmimų metu asmenims sergantiems psichikos ligomis/turintiems psichikos sutrikimų, 

suteikiama reikalinga informacija apie psichikos sveikatos sutrikimus, galimas jo pasekmes, gydymo 

metodus bei reabilitacijos galimybes, mokoma ligos įveikos strategijų, formuojamas adekvatus požiūris į 

savo ligą ir jos simptomus. Užsiėmimai vedami pagal numatytas temas ir parengtus užsiėmimų planus 

(17 priedas). 

Metodai: Informavimas, diskusijos, pasidalinimas patirtimi, temų, skirtų psichoedukacijai 

pristatymas ir aptarimas, vaidmenų žaidimai, stebėjimas. 

Dokumentacija: Grupinių užsiėmimų vertinimo forma (10 priedas). 
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4. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai 

Tikslas – stebėti/periodiškai vertinti psichologo užsiėmimų eigą, asmens pasiekimų dinamiką, 

išryškinti užsiėmimų eigoje kylančias problemas bei patikrinti, ar sėkmingai įgyvendinamas 

individualaus darbo planas. 

Specialistai: Psichologas. 

Pildoma dokumentacija: individualus reabilitacijos planas (18 priedas), individuali profesinės 

reabilitacijos programa (19 priedas). 

 

5. Psichologo užsiėmimų plano koregavimas 

Tikslas – įvertinti, ar sėkmingai vyksta psichologo užsiėmimai, vykdoma Individuali kliento 

programa bei nuspręsti, ar reikalinga psichologo užsiėmimų plano korekcija.  

Specialistai: Psichologas, atvejo vadybininkas, atvejo vadybininkų koordinatorius. 

Tuo atveju, jei užsiėmimų eigoje kliento pasiekimai nepakankami ar iškyla sunkumų dėl 

suplanuotų užsiėmimų vykdymo, koreguojamas psichologo užsiėmimų planas. Kitu atveju suplanuoti 

psichologo užsiėmimai tęsiami toliau. 

 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas 

Tikslas – įvertinti profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo etapo (suplanuotų 

psichologo užsiėmimų) metu asmens pasiektus rezultatus bei pagal poreikį pateikti rekomendacijas. 

Specialistai: Psichologas, pagal poreikį socialinis darbuotojas, ergoterapeutas. 

Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo etapo (suplanuotų psichologo užsiėmimų) 

pabaigoje psichologas / specialistas įvertina kliento pasiektus rezultatus užsiėmimuose ir  parengia 

išvadas ir rekomendacijas. 

Pildomi dokumentai: individualus reabilitacijos planas (18 priedas), individuali profesinės 

reabilitacijos programa (19 priedas) 

 

7. Specialistų komandos pasitarimas 

Tikslas – specialistų komandoje aptarti asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų 

išugdymo etapo metu pasiektus rezultatus ir suformuluoti bendras išvadas ir rekomendacijas. 

Specialistai: Psichologas, atvejo vadybininkas, pagal poreikį kiti specialistai. 

Pildomi dokumentai: Specialistų komandos susirinkimas dėl atvejo aptarimo (4 priedas) 

 

8. Išvadų bei rekomendacijų parengimas  
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Remiantis asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo psichologinio poveikio 

priemonėmis rezultatais psichologas (pagal poreikį ir kiti specialistai) parengia išvadas ir 

rekomendacijas dėl asmens galimybių mokytis pasirinktos profesijos ir / ar dirbti konkretų darbą.  

Pastaba: Atskirais atvejais asmeniui pradėjus profesinio mokymo etapą gali būti tikslinga 

papildoma psichologo pagalba, kai psichologo paslaugos, skiriamos asmens psichoemocinės būklės 

gerinimui ir stabilumo palaikymui, psichosocialinės adaptacijos gerinimui bei žemų 

kognityvinių/darbinių savybių lavinimui (kompensavimui). 

Susiję dokumentai: individualus reabilitacijos planas (18 priedas), individuali profesinės 

reabilitacijos programa (19 priedas) 
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4.2.3. 3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo socialinio 

poveikio priemonėmis algoritmas 
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3.1.2. Informavimas 

3.1.3 Šeimos narių 

konsultavimas 
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Taip 

Ne 
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3.2.1. Socialinių 

(savarankiško gyvenimo) 

įgūdžių lavinimas grupėje 

3.2.3. Psichosocialinių 

įgūdžių lavinimas 
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Įrašai profesinės reabilitacijos  

dienyne 
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6. Asmens pasiekimų įvertinimas  

 

7.  Specialistų komandos pasitarimas 

 

8. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas“` 

 256 

4.2.3. 3. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo socialinio 

poveikio priemonėmis paslaugos aprašas 

 

1. Nustatytas socialinio darbuotojo paslaugų poreikis 

Tikslas – suplanuoti socialinio darbuotojo užsiėmimus, organizuoti ir koordinuoti profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo socialinio poveikio priemonėmis procesą.  

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Eiga: remiantis psichosocialinių savybių įvertinimo rezultatais, socialinio darbuotojo ir kitų 

specialistų išvadomis, asmens socialinės apklausos duomenimis, yra nustatomas socialinio darbuotojo 

paslaugų poreikis. Jei asmeniui nėra nustatyto socialinio darbuotojo paslaugų poreikio, profesinių 

gebėjimų atkūrimo etape socialinio darbuotojo užsiėmimai neskiriami.  

Pastaba: socialinio darbuotojo paslaugų poreikis gali pasireikšti bet kuriuo profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ar naujų išugdymo etapo metu (pvz., iškyla problema dėl gyvenamosios vietos). Tokiu atveju 

yra peržiūrimas kliento paskyrimų lapas ir, suderinus laiką bei paslaugų eiliškumą su kitais specialistais, 

paskiriamos socialinio darbuotojo konsultacijos. 

Pildomi dokumentai: Specialisto (socialinio darbuotojo) paslaugų teikimo programa (5 priedas) 

Susiję dokumentai: individualus reabilitacijos planas (18 priedas), individuali profesinės 

reabilitacijos programa (19 priedas) 

 

 

2. Socialinio darbuotojo paslaugų teikimo planavimas 

Tikslas – numatyti socialinio darbuotojo teikiamų paslaugų pobūdį ir užsiėmimų dažnį bei 

trukmę. 

Specialistai: socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas. 

Eiga: socialinis darbuotojas, remdamasis nustatytu socialinio darbuotojo paslaugų poreikiu, 

suplanuoja užsiėmimus. Atvejo vadybininkas, suderinęs su socialiniu darbuotoju, užpildo asmeniui 

užsiėmimų tvarkaraštį, įrašydamas numatomų užsiėmimų datą, laiką ir vietą. 

Pildomi dokumentai: Specialisto (socialinio darbuotojo) paslaugų teikimo programa (5 priedas) 

 

3. Socialinio darbuotojo užsiėmimų vykdymas 

Tikslas – organizuoti asmeniui reikalingus ir tinkamus užsiėmimus socialinio poveikio 

priemonėmis, atsižvelgiant į reabilitacijos tikslus ir individualius asmens poreikius. 

Specialistai: socialinis darbuotojas. 
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Asmuo gali dalyvauti individualiuose ar grupiniuose užsiėmimuose, arba gali būti derinami 

grupiniai ir individualūs užsiėmimai. Atsižvelgiant į asmens psichosocialines savybes ir socialinių 

problemų gilumą į užsiėmimus gali būti įtraukiami ir asmens šeimos nariai. 

 

3.1. Individuali socialinio darbuotojo konsultacija 

Tikslas – suteikti asmeniui socialinę pagalbą, sprendžiant jo socialines problemas ir gerinant 

socialinį funkcionavimą, atsižvelgiant į asmens poreikius ir profesinės reabilitacijos tikslus.   

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Apibūdinimas: Individuali socialinio darbuotojo konsultacija, atsižvelgiant į kliento poreikius, 

reabilitacijos tikslus, gali būti dviejų tipų: 

 individualus konsultavimas; 

 informavimas. 

Kokio pobūdžio socialinio darbuotojo konsultacija reikalinga, nustatoma pirmojo susitikimo 

metu. Kai problema identifikuojama ir nustatoma, jog ji susijusi ne tik su socialinių garantijų ar lengvatų 

informacijos stoka, bet su gilesnėmis socialinėmis problemomis, trukdančiomis asmens profesinei 

veiklai, susitariama su asmeniu dėl individualaus konsultavimo. 

 

3.1.1. Individualus konsultavimas 

Tikslas: padėti asmeniui spręsti iškylančias socialines problemas bei įgalinti asmenį ateityje 

savarankiškai spręsti panašaus pobūdžio problemas. 

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Taikoma:  

 kai esamos socialinio pobūdžio problemos, trukdo profesinei veiklai ir pačiam asmeniui trūksta 

problemų sprendimo įgūdžių; 

 skurdi asmens dabartinė socialinė aplinka ir asmuo nežino, kaip spręsti su socialine aplinka 

susijusias problemas. 

Eiga:  

remiantis profesinių gebėjimų įvertinimo metu surinktais duomenimis apie asmenį (Kliento 

socialinės apklausos anketa ir kt. dokumentai), individualaus pokalbio su asmeniu, stebėjimo metu 

gautais duomenimis bei atsižvelgiant į trečiųjų asmenų (reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, 

tėvų, kitų artimųjų) atsiliepimus ir kitus prieinamus dokumentus, nustatomas individualaus 

konsultavimo poreikis. 

Socialinio darbuotojo konsultavimo procesą sudaro: 

1. Kontakto su asmeniu užmezgimas. Siekiant efektyvaus psichikos negalią turinčio asmens 

socialinių problemų sprendimo ir asmens kompetencijų ugdymo labai svarbus ryšio su asmeniu 
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užmezgimas. Pirmiausia reikia stengtis sumažinti įtampa, stresą, užtikrinti saugią, empatišką 

konsultavimo atmosferą. Pirmojo susitikimo metu reikia supažindinti asmenį kaip vyks susitikimai, kur 

jie vyks, kokia trukmė ir dažnumas, kokios yra konfidencialumo ribos, turi būti atsakyta į asmeniui 

kylančius klausimus apie socialinio darbuotojo teikiamas konsultacijas ir pan.  

2. Probleminės situacijos tyrimas ir analizė, problemos nustatymas ir apibrėžimas. Šio etapo metu 

yra išsiaiškinama, kokia yra asmens problema, ji turi būti apibrėžiama taip, kad būtų aiški ir pačiam 

asmeniui. Taip pat labai svarbu, kad problema būtų įvardinta aiškiai, nes jei ji lieka neaiški, sunku 

tinkamai parinkti intervencijos būdą ir pasiekti rezultatą.  

3. Tikslų ir uždavinių nustatymas. Šios dalies metu su asmeniu yra susitariama, koks yra tikslas ir 

ko yra siekiama jį įgyvendinus. Tikslai turi būti aiškūs, konkretūs, pasiekiami, apibrėžti laike. Taip pat 

turi būti aiškiai apibrėžta, kokių veiksmų reikia imtis, kad iškelti tikslai būtų pasiekti. Taigi, turi būti 

aiškiai apibrėžta, ką reikia daryti, kas tai turi daryti ir kaip tai daryti.  

4. Individualaus veiksmų plano sudarymas (pagal poreikį). Esant žemiems asmens planavimo 

gebėjimams sudaromas individualus asmens veiksmų planas. Planas turi būti rengiamas surinkus visą 

reikiamą informaciją apie klientą ir įvertinus jo situaciją. Rengiant planą svarbu atsakyti į tokius 

klausimus kaip: kokia yra problema, kiek yra pasiruošta problemos sprendimui, kokie yra ištekliai 

problemai spręsti ir pan. Labai svarbu, kad planas būtų specifiškas (atsižvelgiama ir į problemos, ir į 

sutrikimo pobūdį) bei lankstus (tai yra, reikia būti pasiruošusiam keisti planą keičiantis asmeniui ir/ ar jo 

situacijai). Plane turi atsispindėti tikslai, laikas, užduotys, numatyti konkretūs intervencijos žingsniai.  

5. Problemos sprendimas. Šio etapo metu imamasi įgyvendinti numatytus tikslus ir uždavinius. Čia 

labai svarbus paties asmens aktyvus veikimas. Socialinis darbuotojas skatina aktyvius asmens veiksmus 

ir vaidmenis, kurie sąlygoja problemos sprendimą. 

6. Pasiektų rezultatų įvertinimas. Socialinis darbuotojus su asmeniu aptaria ir analizuoja, ar pavyko 

pasiekti išsikeltus tikslus ir uždavinius, ko nepavyko pasiekti ir kodėl, kokie tolimesni žingsniai
1
. 

Tokia yra loginė konsultavimo seka, tačiau kartais ši tvarka susipina ir visas proceso dalis būtina 

nuolat turėti galvoje, pvz., vertinimas tęsiasi visą procesą, nuolat būtina atsižvelgti į asmens ir jo 

situacijos pokyčius. Apibendrintai socialinį konsultavimą galima suskirstyti į tris etapus: problemos 

nustatymas, problemos sprendimo vykdymas ir veiklos užbaigimas. 

Turinys:  

konsultavimas – tai socialinio darbuotojo ir asmens tarpasmeninė sąveika, kai kartu analizuojama 

asmens probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų. Konsultavimu siekiama 

asmens situacijos pokyčio, veiksmingo problemų sprendimo. Konsultuodamas socialinis darbuotojas 

analizuoja asmens situaciją ir pateikia alternatyvius problemos sprendimo būdus. Konsultuojant turi būti 

kreipiamas dėmesys į tai, kaip asmuo įsisavina gaunamą informaciją, kartu su asmeniu ieškoma 

                                                 
1
 Pagal Gvaldaitė L., Švedaitė B. Socialinio darbo metodai, 2005 ir Socialinis darbas: profesinės veiklos įvadas, 2004. 
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problemos sprendimo būdų. Socialinis darbuotojas padeda asmeniui susivokti iškilusiose socialinėse 

problemose, ieško galimų problemos sprendimo būdų, tačiau asmens nemoko, nekontroliuoja, siekia 

asmenį įgalinti patį spręsti problemas. 

Konsultavimas gali būti bendrojo pobūdžio ir specialusis. Bendrojo pobūdžio konsultavimas 

reiškia, kad socialinis darbuotojas susiduria su labai plačiu problemų spektru ir konsultuodamas 

stengiasi išskirti esmines problemas ir padėti jas spręsti. Specialusis konsultavimas – orientuotas tik į 

tam tikrų socialinių problemų sprendimą. Socialinio konsultavimo metodika pasižymi tuo, kad taikomos 

įvairios konsultavimo technikos (pvz., aktyvus klausymasis, refleksija, konfrontavimas ir pan.). Taigi 

individualaus konsultavimo užduotis – sustiprinti asmens kompetencijas, kad pats asmuo galėtų išspręsti 

kylančias problemas, lavinti asmens planavimo, problemų sprendimo, įgyvendinimo, savikontrolės, 

savarankiškumo, prisitaikymo įgūdžius. Svarbiausi yra kliento individualūs pranašumai ir kompetencija, 

kurie jam suteikia galių įveikti sunkumus ir kuriuos reikėtų sutelkti stengiantis nugalėti dabarties ir 

ateities problemas. 

Kriterijai paslaugos užbaigimui:  

 konsultavimo pradžioje iškelti tikslai bei uždaviniai yra pasiekti. Asmuo gali numatyti ir parengti 

konkrečių veiksmų planą bei imasi žingsnių šio plano įgyvendinimui; gali pasinaudoti socialinio 

darbuotojo suteiktomis žiniomis; 

 asmuo pradeda aiškiai suprasti savo problemas, kaip jas spręsti ir toliau gali su jomis tvarkytis 

savarankiškai; 

 konsultavimo eigoje iškilo sudėtingos problemos, kurių sprendimas reikalauja ilgalaikių veiksmų 

bei kitų institucijų pagalbos. 

Trukmė: 1-2 kartai per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė iki 1 val. Mažiausiai 3 konsultacijos. 

Nustatant konsultacijų skaičių, atsižvelgiama į: 

 kliento išsilavinimą; 

 turimas žinias socialinių problemų sprendimo srityje; 

 suvokimą; 

 patirtį; 

 problemos gilumą; 

 savarankiškumą; 

 gebėjimą spręsti iškilusias socialines problemas. 

Organizavimo sąlygos: Individualioms socialinio darbuotojo konsultacijoms reikalinga atskira 

patalpa, pageidautina – su gera garso izoliacija, tinkama individualiam pokalbiui. 

Pildomi dokumentai: Specialisto (socialinio darbuotojo) paslaugų teikimo programa (5 priedas) 
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3.1.2. Informavimas 

Tikslas: suteikti asmeniui informaciją apie socialinę sistemą, siekiant asmenį įgalinti pasinaudoti 

savo teisėmis bei socialinėmis garantijomis.  

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Taikoma: kai trūksta žinių ir/ ar įgūdžių šiomis žiniomis pasinaudoti: 

 dėl socialinių lengvatų bei garantijų neįgaliesiems teikimo; 

 dėl gyvenamojo ploto įsigijimo lengvatų; 

 dėl mokymosi ir darbo lengvatų; 

 dėl socialinių išmokų skyrimo; 

 dėl kitų įstaigų paslaugų teikimo; 

 dėl dokumentacijos tvarkymo norint gauti išmokas, lengvatas ir pan. 

Eiga: individualus informavimas yra skiriamas, kai asmuo kreipiasi ieškodamas informacijos; 

remiantis kliento socialinės apklausos anketa, duomenimis, gautais stebėjimo, individualaus pokalbio 

metu; atsižvelgiant į trečiųjų asmenų (reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, tėvų, kitų artimųjų) 

atsiliepimus bei kitus prieinamus duomenis.  

Minimalus informavimo paslaugų skaičius – 3 informavimo paslaugos. Pirmiausia yra 

užmezgamas kontaktas su asmeniu, susipažįstama su jo problema (kokios informacijos trūksta 

asmeniui). Antros informavimo paslaugos metu, asmuo supažindinamas su problemos sprendimo būdais 

(supažindinant asmenį su įstatymu, kuris tuo metu aktualus problemų išsprendimui, pateikiant įstatymų 

santraukas, nuorodas, kur juos galima rasti, ar nurodant reikiamos institucijos kontaktus, veiklos sritis, 

dokumentų tvarkymo ypatumus ir pan.). Paskutinis etapas – aptariamas problemų sprendimo 

įgyvendinimas (kaip sekasi panaudoti gautą informaciją, ką pavyko nuveikti) bei pasiektų rezultatų 

įvertinimas bei apibendrinimas.  

Turinys:  

Informavimas – tai reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą, socialines garantijas 

suteikimas. Individualios informavimo paslaugos turi būti orientuotos individualiai į asmenį bei jo 

problemą. Galima išskirti bendrus uždavinius, kurie yra aktualūs dirbant su šią negalę turinčiais 

asmenimis: 

 paskatinti savarankiškai spręsti iškilusias socialines problemas; 

 nurodyti, kur galima rasti informacijos socialiniais klausimais;  

 lavinti socialinius įgūdžius ir gebėjimus surasti tinkamą informaciją konkrečiu atveju; 

 skatinti aktyviai įsitraukti į pagalbos procesą. 

Asmeniui suteikti informaciją apie socialines garantijas bei lengvatas, socialinių paslaugų 

teikimą reikia ne tik žodžiu, bet ir raštu nurodant įstatymus, lengvatų, taikomų asmenims su negalia, 

santraukas ir pan. Asmenims, psichikos ligomis, svarbu, kad informacija būtų pateikta aiškiai, 
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struktūruotai. Siekiant asmenų savarankiškumo svarbu ne tik suteikti reikiamą informaciją, bet ir 

mokyti, kaip ir kur reikiamą informaciją susirasti savarankiškai, kaip gauta informacija pasinaudoti. 

Šių paslaugų teikimo metu lavinamos tokios asmens savybės kaip: prisitaikymas, planavimas, 

problemų sprendimas, įgyvendinimas, savikontrolė, nesėkmių toleravimas, savarankiškumas, paskata.  

Kriterijai paslaugos užbaigimui: 

 asmuo išmoko savarankiškai spręsti iškilusias socialines problemas, gali pasinaudoti socialinio 

darbuotojo suteiktomis žiniomis;  

 geba savarankiškai susirasti reikiamą socialinio pobūdžio informaciją; 

 reikia specifinio informacijos suteikimo (pvz., teisininko, mediko ir pan.). 

Trukmė: 1-2 kartai per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė iki 1 val. Mažiausiai 3 informavimo 

paslaugos. Nustatant individualus informavimo paslaugų skaičių, atsižvelgiama į: 

 asmens išsilavinimą; 

 turimas žinias socialinių problemų sprendimo srityje; 

 suvokimą; 

 patirtį; 

 savarankiškumą. 

Organizavimo sąlygos: Individualioms socialinio darbuotojo konsultacijoms reikalinga atskira 

patalpa, pageidautina – su gera garso izoliacija, tinkama individualiam pokalbiui. 

Pildomi dokumentai: Specialisto (socialinio darbuotojo) paslaugų teikimo programa (5 priedas) 

Priemonės ir įranga: kompiuteris. 

 

3.1.3. Artimųjų informavimas, konsultavimas 

Tikslas – suteikti reikiamą informaciją asmens artimiesiems bei kartu su artimaisiais 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 artimųjų informavimo/ konsultavimo poreikis.  

Artimųjų konsultavimo procesą sudaro: 

1. Kontakto su asmens artimaisiais užmezgimas. Susisiekiama su asmens artimaisiais ir susitariama 

dėl pirmo susitikimo laiko ir vietos, užmezgamas pirminis kontaktas. Pirmojo susitikimo metu artimieji 

supažindinami kaip vyks susitikimai, kur jie vyks, kokia trukmė ir dažnumas, kokios yra 

konfidencialumo ribos, turi būti atsakyta į artimiesiems kylančius klausimus apie socialinio darbuotojo 

teikiamas konsultacijas ir pan.  



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas“` 

 262 

2. Problemos nustatymas ir apibrėžimas. Šio etapo metu yra aptariama, kokia yra problema (pvz., 

artimieji riboja asmens savarankiškumą), 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 asmens 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 artimųjų 

veiksmus ir vaidmenis. Konsultuoja, informuoja iškilus sunkumams.  

5. Pasiektų rezultatų įvertinimas. Socialinis darbuotojus su asmens artimaisiais aptaria ir analizuoja, 

ar pavyko pasiekti išsikeltus tikslus ir uždavinius, ko nepavyko pasiekti ir kodėl, kokie tolimesni 

žingsniai
2
. 

Esant poreikiui konsultacijoje gali dalyvauti kartu ir pats asmuo, ir jo artimieji. 

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 (nukreipimas 

asmenis gauti specializuotą pagalbą)[2]. 

Kriterijai paslaugos užbaigimui: 

 Asmuo ir artimieji geba savarankiškai spręsti iškilusias socialinio pobūdžio problemas. 

Trukmė: 1kartai per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė iki 1 val. Mažiausiai 3 konsultacijos. 

Pildomi dokumentai: Specialisto (socialinio darbuotojo) paslaugų teikimo programa (5 priedas) 

 

 

3.2. Socialinių (savarankiško gyvenimo) įgūdžių lavinimas grupėje 

Tikslas: ugdyti, lavinti savarankiško gyvenimo įgūdžius, reikalingus asmenims, turintiems 

psichikos negalią, integruotis į darbo rinką.   

Specialistai: socialinis darbuotojas, ergoterapeutas. 

Taikoma: asmenims, turintiems psichikos negalią, kai trūksta savarankiško gyvenimo įgūdžių: 

problemų sprendimo, darbo planavimo (dienos režimo laikymosi), tvarkingumo (savipriežiūros įgūdžių), 

apsipirkimo įgūdžių, naudojimosi transportu, asmeninio biudžeto planavimo įgūdžių. 

Eiga: 

Savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimas yra skiriamas, remiantis asmens socialinės apklausos 

anketa, duomenimis, gautais stebėjimo, individualaus pokalbio metu; atsižvelgiant į trečiųjų asmenų 

                                                 
2
 Pagal Gvaldaitė L., Švedaitė B. Socialinio darbo metodai, 2005 ir Socialinis darbas: profesinės veiklos įvadas, 2004. 
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(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: asmeninė higiena, mityba, asmeninio biudžeto 

tvarkymas, apsipirkimas, naudojimasis visuomeninio transporto paslaugomis ir kt. Šių užsiėmimų metu 

stengiamasi atkurti asmenų savarankiško gyvenimo įgūdžius jiems ruošiantis integruotis darbo rinkoje.  

Savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimo užsiėmimus veda socialinis darbuotojas ir 

ergoterapeutas. Ergoterapeutas veda užsiėmimus susijusius su asmens savipriežiūra, dienos rėžimo 

laikymusi. Socialinis darbuotojas – ugdo, lavina problemų sprendimo, planavimo, apsipirkimo, 

naudojimosi viešuoju transportu, biudžeto planavimo įgūdžius. 

Tvarkingumo (savipriežiūros) įgūdžių lavinimas. Asmenims, turintiems psichikos sutrikimus, yra 

labai aktualu mokytis laikytis subalansuoto dienos režimo. Vienas iš svarbiausių bazinių dienos režimo 

komponentų yra savipriežiūros užduočių atlikimas. Kitaip nei kitų negalių atveju, asmenys su psichikos 

negalia mokomi ne apsitarnauti, bet įtraukti apsitarnavimą į savo dienotvarkę. Tai labai svarbu dėl to, 

kad asmuo palaikytų savo higieną ir netrikdytų aplinkinių darbo vietoje, atrodytų tvarkingai ir įprastų 

prisižiūrėti. Dėl šių priežasčių asmuo mokomas tam tikros veiksmų sekos dienos metu, pvz. nustatytą 

valandą ryte asmuo privalo atsikelti, apsiprausti, pasiruošti pusryčius, pavalgyti, išsiplauti indus, 

tinkamai apsirengti. Taip pat svarbu, kad asmuo išmoktų atskirti tinkamą/netinkamą maistą, 

švarius/nešvarius drabužius ir pan. Kai ši veikla planuojama grupėje, galima kartu ruošti maistą, 

atitinkamai paskirstant užduotis kiekvienam grupės nariui, būtinai atsižvelgiant į kliento saugumą 

užduoties atlikimo metu. 

Problemų sprendimo, planavimo, apsipirkimo, naudojimosi viešuoju transportu, biudžeto 

planavimo įgūdžių lavinimas. Siekiant asmens įdarbinimo labai svarbu ugdyti jo savarankiško gyvenimo 

įgūdžius, minėti įgūdžiai ugdomi integruotai, tai yra, pvz., lavinant biudžeto planavimo gebėjimus kartu 

ugdomi ir problemų sprendimo, planavimo, kritinio vertinimo gebėjimai. Lavinant, pavyzdžiui, 

gebėjimą apsipirkti, taip pat lavinami ir kiti savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžiai, pirmiausia-  

gebėjimas planuoti išlaidas, sudaryti tinkamą pirkinių sąrašą, bei savarankiškai atsipirkti. Savarankiško 

gyvenimo įgūdžių lavinimas vyksta pirmiausia grupėse, aptariant kiekvieną temą, paaiškinant, kodėl tai 

yra svarbu, pasidalinant patirtimi ir pan. Tuomet yra sudaromas planas šiems įgūdžiams ugdyti (pvz., 

išlaidų planas, apsipirkimo planas) grupės dalyviai motyvuojami šiuos planus įgyvendinti, o vėlaiu 

skatinami planuoti savarankiškai. Specialistas su grupės dalyviais aptaria, ar pavyko įgyvendinti 

numatytą planą, jei nepavyko, tai kodėl, kokie trukdžiai, ką reikėtų daryti kitaip.  

Kiekvienas užsiėmimas vedamas pagal iš anksto parengtą užsiėmimo planą, pvz.: 

Asmeninio biudžeto planavimas ir tvarkymas. 

Grupės dydis: 4 – 6 asmenys. 
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Užsiėmimų trukmė: iki 1 val. 

Specialistai: Socialiniai darbuotojai. 

Problemos: asmuo nesugeba planuoti, tvarkyti asmeninio biudžeto.  

Tikslai:  

 suteikti informaciją, kodėl svarbu planuoti savo išlaidas; 

 išskirti prioritetus planuojant asmeninį biudžetą (pvz., maistui, mokesčiai už butą, apranga, 

laisvalaikis ir pan.);  

 sudaryti asmeninį išlaidų planą (pvz., pajamos, išlaidos: finansiniai įsipareigojimai, 

mokesčiai, maistas ir pan.); 

Priemonės: Padalomoji medžiaga (pvz., lankstinukai); 

Metodai: Informavimas, diskusija, praktinės užduotys. 

Užsiėmimo eiga: 

1. savęs pristatymas (vedančiojo ir grupės narių prisistatymas: jei užsiėmimas yra pirmas ar  grupę 

papildė naujas grupės narys);  

2. temos pristatymas (kas yra išlaidų planavimas, kodėl tai svarbu ir pan.); 

3. Praktiniai užsiėmimai: 

 išlaidų prioritetų nustatymas; 

 asmeninių išlaidų planavimas; 

Užsiėmimo vertinimas: Užsiėmimo aptarimas diskusijoje (grupės dalyviai pasidalina savo patirtimi, 

užsiėmimo nauda ir t.t.); 

Metodai: 

1. Informavimas; 

2. Praktinių užduočių atlikimas (individualus ir grupinis); 

3. Pasidalinimas patirtimi; 

4. Stebėjimas. 

Trukmė: rekomenduojama iki 12 užsiėmimų, 1 – 2 kart per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė iki 

1 val. 

Pildomi dokumentai:  

Kiekvieno užsiėmimo pabaigoje specialistas užpildo grupinių užsiėmimų vertinimo formą (10 

priedas), kurioje atsispindi ši informacija: kliento vardas, pavardė, grupės vedančiojo vardas, pavardė, 

užsiėmimo data, užsiėmimų įvertinimas, pildo klientai ir specialistai ir užsiėmimus įvertina balais. 

Rezultatai aptariami kartu su klientais. 

3.3. Psichosocialinių įgūdžių lavinimas 

Tikslas – gerinti psichologinį prisitaikymą prie psichikos negalios ir socialinę adaptaciją, lavinti 

psichosocialinius įgūdžius. 
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Specialistai: psichologas, socialinis darbuotojas. 

Taikoma asmenims, kai: 

 dėl ankstesnėse raidos stadijose įgytos psichikos negalios yra nepakankamas socialinis 

ugdymas ar socialinis apleistumas; 

 skurdi asmens dabartinė socialinė aplinka; 

 nepakankami psichosocialiniai įgūdžiai, palyginti su pasirinktos profesijos reikalavimais 

(remiamasi palyginimo profiliu) arba psichosocialiniai įgūdžiai žemesni už vidutinius (remiamasi 

psichologinio įvertinimo išvadomis, sugebėjimų profiliu). 

Sprendžiant, ar asmeniui reikalinga psichosocialinių įgūdžių lavinimo paslauga, vertinamos šios 

savybės: įgyvendinimas, sugebėjimas vadovauti, komunikabilumas, kritinis vertinimas, kritikos 

priėmimas, darbas komandoje, savarankiškumas, savikontrolė, nesėkmių toleravimas, paskata, 

prisitaikymas. Šias savybes ir įgūdžius galima sugrupuoti į tokias lavinimo kategorijas: pasitikėjimas 

savimi (įgyvendinimas, sugebėjimas vadovauti), savarankiškumas, bendravimas (komunikabilumas), 

darbas komandoje, konfliktų sprendimas (kritinis vertinimas, kritikos priėmimas), atsparumas 

stresui (savikontrolė, nesėkmių toleravimas), prisitaikymas prie negalios (prisitaikymas, paskata).  

Išanalizavus šių psichosocialinių savybių vertinimo rezultatus, sprendžiama apie psichosocialinių 

įgūdžių lavinimo poreikį.  

Netaikoma asmenims: 

 turintiems suvokimo sutrikimų; 

 turintiems žymių kalbėjimo sutrikimų; 

 turintiems priklausomybę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų; 

 sutrikusio intelekto asmenims; 

 nekalbantiems valstybine lietuvių kalba. 

Eiga: remiantis kliento socialinės apklausos anketa, duomenimis, gautais stebėjimo, 

individualaus pokalbio metu, standartizuotų metodų rezultatais, atsižvelgiant į trečiųjų asmenų 

(reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, tėvų, artimųjų) atsiliepimus bei kitus prieinamus 

duomenis, sprendžiama apie psichosocialinių įgūdžių lavinimo poreikį. Jei asmeniui reikalingas 

psichosocialinių įgūdžių lavinimas, jam siūloma užpildyti Savęs vertinimo skalę (15 priedas).  

Apibendrinus visus duomenis apie asmens psichosocialinius įgūdžius, užpildoma Išvada apie 

psichosocialinių įgūdžių lavinimo poreikį (16 priedas). Išvadoje atsispindi ne tik bendra 

psichosocialinių įgūdžių stoka, bet ir lavinimo poreikis pagal atskirus psichosocialinių įgūdžių modulius 

ar aktualias temas. 

Psichosocialinių įgūdžių lavinimas remiasi trimis moduliais: savęs pažinimo, tarpasmeninio 

bendravimo, profesinio identiteto skatinimo.  
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Planuojant psichosocialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimų ciklą, atsižvelgiama į grupės dalyvių 

poreikius. Iš parengtų užsiėmimų planų „banko“ atrenkama 8-10 temų pagal aktualius grupės dalyviams 

modulius. Reikėtų numatyti ir papildomus užsiėmimus: įvadinį (dalyvių susipažinimui, reikalingos 

dokumentacijos pildymui bei susipažinimui su programa) ir baigiamąjį užsiėmimą, kurio metu aptariami 

rezultatai, pildomos vertinimo formos. 

Kiekvienas užsiėmimas vedamas pagal iš anksto parengtą užsiėmimo planą. 

Nustačius psichosocialinių įgūdžių lavinimo poreikį, asmeniui rekomenduojama dalyvauti 

Psichosocialinių įgūdžių lavinimo grupėje. Jam įteikiama informacinė medžiaga apie artimiausiu metu 

vykstančios grupės programą, laiką, vietą, dalyvavimo taisykles ir pan.  

Po pirmojo/pirmųjų grupinių užsiėmimų specialistai (grupės vadovai) kiekvienam dalyviui 

užpildo Socialinės adaptacijos pokyčių matavimo formoje pradinio įvertinimo skales (18 priedas). 

Turinys:  

1. Savęs pažinimo modulis apima: 

 Išmokimą pastebėti ir vertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, savigarbos, pasitikėjimo 

savimi stiprinimą. 

 Susipažinimą su streso teorija ir praktinių jo įveikimo būdų pritaikymą. 

 Vidinių ir išorinių išteklių panaudojimą prisitaikyti prie negalios. 

 Išanalizavimą, kaip elgiamasi susidūrus su gyvenimo sunkumais ir kliūtimis. 

 Atvirumą pokyčiams. 

 Mokėjimą savarankiškai spręsti daugumą negalios sąlygotų problemų (transportas, aplinkos 

pritaikymas, dokumentų forminimas lengvatoms gauti ir pan.). 

2. Tarpasmeninio bendravimo modulis apima: 

 Bendravimo procesą, verbalinę ir neverbalinę komunikaciją; 

 Konfliktus: priežastis, rūšis, reagavimo stilius, sprendimus – pozicijos ir interesų 

išsiaiškinimą; 

 Bendravimą ir bendradarbiavimą grupėje; 

 Komandinio darbo įgūdžių lavinimą. 

3. Profesinio identiteto skatinimo modulis apima: 

 Susipažinimą su darbingumo lygio nustatymu ir profesine reabilitacija; 

 Susipažinimą su neįgaliųjų galimybėmis dirbti ir mokytis; 

 Individualius profesinius interesus, sugebėjimą išsikelti asmeninius ir profesinius tikslus; 

 Savo negalios pristatymo dilemą; 

 Pasiruošimą pokalbiui su darbdaviu; 

 Savęs pristatymą darbdaviui. 
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Psichosocialinių įgūdžių įvertinimo ir lavinimo užsiėmimų planų pavyzdžiai pateikiami 17 

priede.  

Trukmė: bendra trukmė – 4-6 savaitės. Organizuojamas 8-12 užsiėmimų ciklas; susitikimų 

dažnis – 2-3 kartai per savaitę. Užsiėmimo trukmė- 1,5 valandos. 

Organizavimo sąlygos: dalyvių grupės dydis: 4-8 asmenys. Patalpos turi būti tinkamos 4-8 

dalyvių grupei sėdėti ratu, kad dalyviai galėtų geriau girdėti vienas kitą. Pageidautina, kad visi ciklo 

užsiėmimai vyktų tuo pačiu dienos metu ir toje pačioje patalpoje 

Pažangos įvertinimas. 

Kiekvienas grupės dalyvis baigiamajame užsiėmime (ar po užsiėmimų ciklo) pakartotinai 

užpildo Savęs vertinimo skalę, kuri atspindi jo subjektyvų požiūrį į turimus psichosocialinius įgūdžius. 

Palyginę pirminio savęs vertinimo duomenis su pakartotiniu savęs vertinimu, galime nustatyti 

pasikeitimus, t.y. pamatuoti pasiektą pažangą.   

Specialistai, dirbę su dalyvių grupe, po užsiėmimų ciklo užpildo Socialinės adaptacijos pokyčių 

matavimo formą (18 priedas). Palyginę pradinio ir galutinio socialinės adaptacijos matavimo rezultatus, 

įvertiname socialinės adaptacijos pokyčius, kurie atspindi psichosocialinių įgūdžių lavinimo paslaugos 

efektą. 

Apibendriname asmens pasiektą pažangą, atsižvelgdami į subjektyvųjį vertinimo komponentą 

(Savęs vertinimo skalė) ir objektyvųjį komponentą (Socialinės adaptacijos pokyčių matavimas) bei kitus 

duomenis (stebėjimas, pokalbis, trečiųjų asmenų apklausa ir kt.). 

 

4. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai 

Tikslas – stebėti/periodiškai vertinti socialinio darbuotojo užsiėmimų eigą, siekiant užtikrinti 

maksimalų profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo rezultatą. Stebėjimo metu socialinis 

darbuotojas įvertina, ar atkūrimo procesas atitinka psichikos negalią turinčio asmens poreikius, ar 

pasiekti trumpalaikiai tikslai, kaip reikia koreguoti planą tam, kad jis maksimaliai atitiktų kliento 

poreikius.  

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Pildomi dokumentai: Specialisto (socialinio darbuotojo) paslaugų teikimo programa (5 priedas), 

IPR (18 priedas) IRP (19 priedas) 

 

 

5. Socialinio darbuotojo užsiėmimų plano korekcija 

Atsižvelgiant į tarpinių įvertinimų rezultatus, individualus socialinių paslaugų teikimo planas gali 

būti koreguojamas. Jei pasiekti rezultatai atitinka tikslus, paslauga toliau teikiama pagal planą. Jei 
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tarpinio vertinimo rezultatai yra žemesni / aukštesni už numatytus tikslus – individualus planas yra 

koreguojamas. 

Specialistai: socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas. 

 

6. Asmens pasiekimų įvertinimas 

Tikslas – įvertinti profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo socialinėmis priemonėmis 

metu asmens pasiektus rezultatus. 

Specialistai: socialinis darbuotojas. 

Galutinis asmens vertinimas atliekamas paslaugos teikimo pabaigoje, siekiant įvertinti asmens 

pasiekimus individualaus plano vykdymo metu. Rezultatai palyginami su tikslais ir uždaviniais, 

pateikiamos išvados. 

Pildomi dokumentai: Specialisto (socialinio darbuotojo) paslaugų teikimo programa (5 priedas), 

IPR (18 priedas) IRP (19 priedas) 

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Remiantis asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo socialinio poveikio 

priemonėmis rezultatais socialinis darbuotojas parengia išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnių 

veiksmų. Išvados formuojamos pasibaigus profesinių gebėjimų atkūrimui ir / ar naujų išugdymui 

socialinio poveikio priemonėmis komandinio pasitarimo metu. 

 

 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas“` 

 269 

 

4.2.4. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas darbo imitavimo priemonėmis 

4.2.4.1. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo darbo 

imitavimo priemonėmis algoritmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Darbo imitavimo paslaugų planavimas 

 

IPRP 
 

Individuali profesinės 

reabilitacijos programa 

 

3.1 Standartizuotos darbo 

imitavimo stotelės 

3.2 Specialiosios darbo 

imitavimo stotelės 

5. Ar reikalinga 

darbo imitavimo 

pratybų plano 

korekcija 

3. Darbo imitavimo paslaugų teikimas 

Taip 

Ne 

4. Reabilitacijos stebėsena / tarpiniai įvertinimai 

6.  Darbo imitavimo paslaugų rezultatų įvertinimas 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

 

Specialistų komandos 

susirinkimo protokolas, 

Specialistų komandos 

susirinkimo protokolas 

dėl atvejo aptarimo 

1. Darbo imitavimo paslaugų poreikio 

nustatymas 
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4.2.4.2. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo darbo 

imitavimo priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Darbo imitavimo paslaugų poreikio nustatymas 

Darbo imitavimo paslaugų poreikis yra nustatomas pirmuosiuose profesinės reabilitacijos 

etapuose, atliekant psichikos negalią turinčių asmenų profesinių gebėjimų įvertinimą bei teikiant 

profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas. Profesinių gebėjimų atkūrimo paslaugos teikiamos 

tiems psichikos negalią turintiems asmenims, kuriems būtina atkurti funkcinį pajėgumą bei darbo 

įgūdžius, būtinus atlikti konkretų darbą ir/ar įgyti atitinkamą profesiją. Jei asmeniui nėra nustatomas 

darbo imitavimo paslaugų poreikis, profesinių gebėjimų atkūrimo etapo metu šios paslaugos nėra 

skiriamos.  

Kadangi dažniausiai psichikos negalią turintiems asmenims dėl negalios pobūdžio ir sunkumo 

yra pakankamai sunku adaptuotis naujoje darbo vietoje, jiems reikalingos profesinių gebėjimų atkūrimo 

darbo imitavimo priemonėmis paslaugos. Jiems aktualiausias tampa naujų profesinių įgūdžių įgijimas. 

Vienas svarbiausių darbo imitavimo aspektų yra tai, kad klientas realizuoja programą, nukreiptą į jo 

darbo veiklą. 

 

2. Darbo imitavimo paslaugų planavimas 

Tikslas – teisingai parinkti ir suplanuoti darbo imitavimo pratybas, atitinkančias kliento gebėjimų 

trūkumą pasirinktai veiklai atlikti, optimalius darbo krūvius, darbo laiką ir pertraukas, išmokyti 

ergonomiškų darbo technikų, spręsti dėl darbo vietos pritaikymo tikslingumo bei galimybių. 

Specialistai: ergoterapeutas, kineziterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas. 

Susiję dokumentai: Individuali profesinės reabilitacijos programa (IPRP).  

Eiga: įvertinus kliento funkcines savybes (funkcinio pajėgumo vertinimo testais) ir darbinę 

veiklą darbo vietoje, nustatomi jo gebėjimai bei darbo vietos reikalavimai. n į profesinių gebėjimų 

įvertinimo ir profesini orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo metu gautas išvadas ir 

rekomendacijas yra suplanuojamos darbo imitavimo paslaugų teikimas tam ,kad būtų pasiekti profesinės 

reabilitacijos metu iškelti tikslai.  

 

3. Darbo imitavimo paslaugų teikimas 

Tikslas – darbo imitavimo priemonėmis atkurti ir/ar išugdyti psichikos negalią turinčio kliento 

pagrindinius ir profesinius gebėjimus, atsižvelgiant į pasirinktą profesiją ar darbinę veiklą ir asmens 

trūkstamus bendruosius gebėjimus pasirinktai veiklai atlikti. 

Specialistai: ergoterapeutas, kineziterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas, profesijos mokytojas. 

Priemonės: standartizuotos ir specialiosios darbo stotelės. 
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Eiga: darbo imitavimo užduotys turi būti kuo tiksliau pritaikyti būsimai darbo vietai. Tam, kad 

klientas aktyviai domėtųsi ir dalyvautų programoje, specialistų komanda turi pateikti pastangų 

reikalaujančias, įdomias darbo užduotis. Klientui įdomiausios yra tos užduotys, kurios reikalauja pasiekti 

tam tikrą tikslą. Tam, kad klientas išlaikytų dėmesį, psichikos negalią turintiems asmenims ypač svarbu 

pateikti lengvai suprantamas ir įdomias užduotis. 

Darbo imitavimo pratybos atliekamos organizuojant standartizuotas ir specialiąsias darbo 

stoteles.  

Darbo imitavimo pratybų patalpose esančios darbo priemonės (darbo stotelės) yra parenkamos 

atsižvelgiant į paklausiausias darbo rinkoje profesijas. Populiariausios darbo priemonės yra statybinės 

plytos, lentos, cemento arba smėlio maišai, kopėčios ir pan. Prireikus yra įrengiamos patalpos 

„nešvariems“ ir „švariems“ darbams. Pagal poreikį naudojamos taip pat ir profesionalios medžiagos bei 

įrenginiai, jeigu reikia, gali būti naudojamasi ir įmonės, kurioje darbuotojas dirbs, įranga bei 

priemonėmis. 

Darbo imitavimo pratybų metų vyksta mokymai apie ergonomines darbo sąlygas ir priemones, 

kartu dirbantys specialistai konsultuoja klientą saugaus darbo klausimais. Ergonomiškų darbo technikų 

mokymas yra esminė dalis, kad būtų išvengta sužeidimų.  

 

3.1 Standartizuotosios darbo stotelės 

Tikslas – organizuoti individualias asmeniui reikalingas ir tinkamas darbo imitavimo pratybas, 

atsižvelgiant į pasirinktą profesiją ar darbinę veiklą ir asmens trūkstamus bendruosius gebėjimus 

pasirinktai veiklai atlikti. 

Specialistai: ergoterapeutas, neįgaliųjų reabilitologas. 

Trukmė: 45 min, pagal poreikį gali trukti iki 90 min. 

Pastaba. Darbo imitavimo pratybų trukmė nėra vienintelis matavimo vienetas. Kartais tiek 

standartizuotose, tiek specializuotose darbo imitavimo pratybose atskaitos tašku gali būti atliktas darbas, 

pvz., A4 formato lapas surinkto teksto nepriklausomai nuo užtrukto laiko ir tai gali būti geriau, nei 

matuojant laiką. 

Dažnumas: pagal poreikį – kasdien, 2-3 kartus per savaitę.  

Pildoma dokumentacija: Darbinės veiklos imitavimo forma. 

Taikoma trūkstant bendrųjų fizinių gebėjimų, išvardytų anksčiau šioje metodikoje.  

Pastaba. Taip pat kompleksiškai lavėja psichosocialinės savybės. 

Standartizuotosios darbo imitavimo stotelės yra įrengtos stacionariai, pritaikytos įvairiems 

profesiniams gebėjimams/funkcijoms lavinti. Tokių stotelių privalumas yra tas, kad kasdien vienu metu 

jomis gali naudotis daug klientų. Atlikdamas užduotis standartizuotose darbo stotelėse, klientas imituoja 

darbo funkcijas (pvz. stūmimą, traukimą, nešimą, kėlimą, darbą atsisėdus ir pasilenkus į priekį, darbą 
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pakeltomis rankomis virš galvos ir t. t.). Specialistas, stebėdamas fizinį užduoties atlikimą darbo 

imitavimo pratybų metu turi atkreipti dėmesį ir į tokias asmens savybes, kaip atidumas, kruopštumas, 

reakcija į netikėtas situacijas, gebėjimas organizuoti savo darbą, prisitaikymo prie situacijos greitis, ir 

kitas psichines savybes, galinčias daryti įtaką asmens darbo kokybei vėliau, jau mokymosi ir darbo 

darbovietėje metu. 

Priklausomai nuo to, kokias kliento profesines savybes reikia atkurti, darbo imitavimo paslaugos 

yra organizuojamos pasitelkiant ergoterapines, kineziterapines arba prefesinio mokymo priemones. Kai 

darbo imitavimas gali būti atliekamas su kineziterapinėmis priemonėmis, metodas taikomas 

kineziterapijos salėje ir yra kontroliuojamas kineziterapeuto. Čia yra lavinami tiek pagrindiniai, tiek 

profesiniai įgūdžiai. Pavyzdžiui, pagrindiniai darbo įgūdžiai, lavinami kineziterapijos salėje, gali būti 

fizinė ištvermė, sąnarių judrumas, raumenų jėga. Profesiniai įgūdžiai, lavinami kineziterapijos salėje, 

yra stūmimas, traukimas, pusiausvyra, lipimas kopėčiomis ir kt. Šiems įgūdžiams lavinti naudojamos 

priemonės iš FPV rinkinio (karutis su svoriais, kopėčios, balkis). Kai darbas imituojamas su 

ergoterapijos priemonėmis, klientas treniruojasi ergoterapijos kabinete prižiūrimas ergoterapeuto, kai 

kuriais atvejais – neįgaliųjų reabilitologo. Čia taip pat lavinami pagrindiniai įgūdžiai: plaštakos ir pirštų 

jėga, sąnarių judrumas, naudojamos ergoterapijos kabineto priemonės. Lavinant profesinius įgūdžius, 

tokius kaip veržlių sukimas ant varžtų arba varžtų rūšiavimas per laiko vienetą, naudojamos funkcinio 

pajėgumo vertinimo priemonės. Lavinant įgūdį – varžtų įsukimas į dėžę naudojamos specialios 

priemonės (dėžė su skylėmis ir varžtai).  

 

3.2 Specialiosios darbo stotelės 

Papildomai, atsižvelgiant į poreikius, įrengiamos specialiosios darbo stotelės ir pagal galimybes 

naudojamos darbe įprastos medžiagos bei įrankiai. Tai ypač tinka tiems darbo reikalavimams, kuriems 

standartinės darbo stotelės mažiau pritaikytos. Tokias stoteles galbūt atsineš pats klientas arba laikinai 

jomis leis naudotis darbdavys. Darbo imitavimo pratybų sudėtinė dalis yra ir praktinis ergonominių 

darbo pozų ir technikų apmokymas.  imitavimo pratybose svarbu atsižvelgti į tinkamą fizinio krūvio 

parinkimą, atitinkamai derinti darbą ir pertraukas bei išlaikyti reikiamą darbo tempą. 

Tikslas – organizuoti individualias asmeniui reikalingas ir tinkamas darbo imitavimo paslaugas, 

atsižvelgiant į konkrečią pasirinktą profesiją ar darbinę veiklą ir specifinius asmens trūkstamus 

gebėjimus pasirinktai veiklai. 

Specialistai: profesijos mokytojas. 

Trukmė: 45 min, pagal poreikį gali trukti iki 90 min.  

Dažnumas: pagal poreikį – kasdien, 2-3 kartus per savaitę.  

Pildoma dokumentacija: Darbinės veiklos imitavimo forma. 

Taikoma trūkstant specialiųjų fizinių, išvardytų anksčiau šioje metodikoje.  
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Pastaba. Taip pat kompleksiškai lavėja psichosocialinės savybės (dėmesys, atsakingumas, 

kruopštumas, ištvermė, motyvacija ir kt.). 

Darbo imitavimo pratybos specialiosiose stotelėse yra apribotos dėl specifinių priemonių, todėl 

vienas iš būdų efektyviai šias programas išnaudoti ir gauti priemonių darbui imituoti, yra paprašyti 

kliento ir jo darbdavio suteikti darbo imitavimo priemones programos laikotarpiui ir jas grąžinti, kai 

klientas baigia reabilitacijos programą. Taip būtų galima tiksliau imituoti specifines darbo užduotis ir jas 

atlikti tokiu pačiu tempu ir judesiais, kaip ir realioje darbo aplinkoje. Labai efektyvu darbo imitavimą 

atlikti realioje darbo vietoje, prie kurios pereinama proceso metu: galima pradėti reabilitacijos centre, o 

vėliau vykti kartu su klientu į jo darbo vietą ir ten kontroliuoti darbo procesą. Rekomenduojama, kad 

būtų didelis priemonių, skirtų specifiniams kiekvieno kliento poreikiams, pasirinkimas.  

Specialiųjų darbo imitavimo stotelių pavyzdžiai: 

 Kartoninių dėžių tunelis, kuriame imituojamas realaus pločio bei gylio vėdinimo šachtų 

įrengimas; 

 Ėjimas siauru suoliuku su svoriais ar be jų, imituojant padavėjo darbą salėje ir kt.; 

 Kompiuterinio plakato maketavimas; 

 Apskaitininko darbo imitavimas; 

 Verslo organizatoriaus veiklos imitavimas ir kt. 

 

4. Reabilitacijos stebėsena/ tarpiniai įvertinimai 

Specialistai, teikdami profesinių gebėjimų atkūrimą darbo imitavimo priemonėmis turi nusistatyti 

psichikos negalią turinčių asmenų siektinus tikslus ir nuolat atlikti tarpinius vertinimus. Pažangą ypač 

rekomenduojama vertinti kiekybiniais rodikliais – galima palyginti kliento rezultatus su sveikų žmonių, 

kolegų arba panašių biopsichosocialinių sutrikimų klientų grupių rezultatų vidurkiais. Galima vertinti 

kliento padarytų klaidų skaičių užduoties atlikimo pradžioje, pabaigoje ir jo eigoje arba užduoties 

atlikimą per laiko vienetą. Taip pat, jei darbo imitavimo metodas taikomas grupei, paskatai didinti 

rekomenduojama surengti varžybas.  

 

5. Darbo imitavimo pratybų plano korekcija 

Po reabilitacijos stebėsenos iš gautų rezultatų nusprendžiama, ar klientui tikslinga tęsti darbo 

imitavimo pratybas, ar užbaigti jas ir pradėti profesinį mokymą. Jei vykdymo metu sudarytomis 

pratybomis nepasiektas maksimalus rezultatas dėl konkretaus neatitikimo, programa koreguojama ir 

vykdoma toliau. 

 

6. Darbo imitavimo pratybų rezultatų įvertinimas 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas“` 

 274 

Jei reabilitacijos stebėsenos rezultatus palyginus su tikslais ir uždaviniais darbo imitavimo 

pratybų tęsti nebetikslinga, atliekamas darbo imitavimo pratybų rezultatų galutinis įvertinimas.  

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Remdamasi kliento profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo darbo imitavimo  

priemonėmis rezultatais specialistų komanda parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens galimybių 

mokytis pasirinktos profesijos ir/ar dirbti konkretų darbą.  
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4.2.5. Profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar naujų išugdymas profesinio mokymo priemonėmis 

 

Profesinis mokymas susideda iš teorinio ir praktinio profesinio mokymo įstaigoje bei praktikos 

realioje darbo vietoje. Profesinio mokymo paslaugų trukmė priklauso nuo pasirinktos profesinio 

mokymo programos, todėl kiekvienam klientui ji gali būti skirtinga. Kokią profesinio mokymo programą 

rinktis, nusprendžia atvejo vadybininkas kartu su kitais specialistais bei pačiu klientu, atlikus profesinių 

gebėjimų įvertinimą bei profesinį orientavimą. Vidutiniškai profesinio mokymo paslaugos trukmė 

asmenims, turintiems psichikos negalią priklausomai nuo negalios sunkumo gali svyruoti nuo 4 iki 8 

mėnesių. Profesinio mokymo metu pagrindinis dėmesys skiriamas specialiųjų profesinių gebėjimų, 

reikalingų konkrečiam darbui atlikti, atkūrimui ar/ir naujų išugdymui. Teorinio profesinio mokymo metu 

klientams suteikiamos įvairių pasirinktos profesijos sričių teorinės žinios. Praktinio profesinio mokymo 

metu didžiausias dėmesys skiriamas praktinių gebėjimų atkūrimui ir/ar naujų įgijimui mokymo klasėse 

bei realioje darbo vietoje, kur klientai gali praktiškai išsibandyti, panaudoti teorinio mokymo metu 

gautas žinias. Rekomenduojama teorinį ir praktinį profesinį mokymą organizuoti kiekvieną dieną, 

vidutiniškai po 6 akademines valandas. Šią paslaugą teikia profesijos mokytojas.  

Praktika realioje darbo vietoje, priklausomai nuo mokymo tikslų, gali būti dviejų rūšių: 

orientuota į bendrųjų profesinių gebėjimų atstatymą bei orientuota į specialiųjų (konkrečiai profesijai 

būtinų) profesinių gebėjimų atstatymą. 

Į bendrųjų profesinių gebėjimų atstatymą orientuota praktika (toliau – pirminė praktika). Šios 

praktikos tikslas yra atkurti ir / ar išugdyti bei realioje darbo vietoje bendruosius kliento darbinius 

gebėjimus (pvz., kliento atvykimas laiku į praktikos vietą, bendravimas su kolegomis, užduočių 

pasiskirstymas, pertraukų laikymasis ir pan.), patikrinti baimes, susijusias su darbu, įsitikinti, ar kliento 

pasirinkta profesija tikrai yra tinkama. Šios praktikos metu stebima, kaip klientas elgiasi realioje darbo 

aplinkoje, kokie sunkumai gali iškilti.  

Kliento siuntimo į pirminę praktiką laikas aptariamas bendrame tarpdisciplininės komandos 

susirinkime, kai atliekamas profesinių gebėjimų įvertinimo metu gautų rezultatų apibendrinimas. Taigi, 

pirminės praktikos pradžia gali būti labai individuali: vieniems ji gali būti organizuojama kaip įmanoma 

greičiau po profesinės reabilitacijos programos ir individualaus paramos įdarbinimui plano sudarymo 

siekiant išsiaiškinti ir/ar sustiprinti asmens motyvaciją dirbti, galimas specifines profesijos pasirinkimo 

problemas ir grėsmes integruojantis į atvirą darbo rinką, kitiems asmenims, kurių profesiniai gebėjimai 

labai riboti, nukeliama į vėlesnį laiką.  Praktikos trukmė – vidutiniškai 2 savaitės po pusę dienos, likusį 

dienos laiką klientas toliau dalyvauja užsiėmimuose profesinės reabilitacijos įstaigoje. 

Už pirminės praktikos organizavimą atsakingas atvejo vadybininkas. Jis kelia klausimą 

komandai, kada tinkamiausias laikas siųsti klientą į praktiką, ar klientas jau pasiruošęs praktikai darbo 
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vietoje. Komandai priėmus sprendimą siųsti klientą į praktiką, atvejo vadybininkas individualiai 

informuoja asmenį apie praktikos tikslą, uždavinius, trukmę, vietą, aiškinasi dėl klientui tinkamų darbo 

sąlygų ir pan. Ši informacija pateikiama įdarbinimo tarpininkui bei profesijos mokytojui.  

Už praktikos vietos paiešką atsakingas įdarbinimo tarpininkas, kuris nuolat ieško kontaktų su 

darbdaviais dėl galimybių klientams atlikti praktiką. Darbo vietos, kuriose gali būti suteiktos tinkamos 

sąlygos atlikti praktiką asmenims, turintiems psichikos negalią, registruojamos praktikos vietų duomenų 

bazėje. Įdarbinimo tarpininkas kartu su atvejo vadybininku parenka praktikos vietą bei sąlygas, tinkamas 

konkrečiam klientui, derina praktikos sutartį, informuoja praktikos atlikimo vietoje atsakingą asmenį 

apie atvykimą, praktikos laiką ir aptaria kitus klausimus, su praktikos organizavimu ir atlikimu 

susijusius klausimus. Įdarbinimo tarpininkas, prieš siųsdamas klientą, nuvyksta į praktikos vietą aptarti 

visų praktikos sąlygų, informuoja dėl sutarties sąlygų koregavimo ir pan. Rekomenduojama, kad su 

klientais į praktikos vietą pirmą kartą vyktų abu specialistai – tiek įdarbinimo tarpininkas, tiek atvejo 

vadybininkas. Vėliau praktikos priežiūrą vykdo pastarasis (kontaktuoja su darbdaviu, įvertina praktiką). 

Į profesinių gebėjimų atstatymą orientuota praktika (toliau – antrinė praktika). Praktikos tikslas 

– atkurti ir/ar naujai išugdyti specialiuosius profesinius gebėjimus, realioje darbo vietoje. Ši praktika 

organizuojama jau įsibėgėjus profesiniam mokymui, t.y. suteikus klientui pakankamai žinių ir gebėjimų, 

kaip atlikti konkrečios profesijos darbą. Praktiką rekomenduotina sieti su būsima darbo vieta, tokiu 

atveju klientas turi laiko prisitaikyti prie darbo aplinkos sąlygų, darbdavys – pažinti asmenį dar iki 

įdarbinimo. 

Už praktikos organizavimą atsakingas atvejo vadybininkas, kuris rūpinasi, kad klientui būtų laiku 

suorganizuota praktika, derina praktikos laiką su profesijos mokytoju (kelia klausimą, ar klientas jau 

įgijęs pakankamai specialiųjų profesinių gebėjimų, kad atliktų praktiką, susijusią su konkrečia profesija, 

realioje darbo vietoje). Galutinis sprendimas dėl kliento siuntimo į antrinę praktiką priimamas 

specialistų komandoje. Priežiūrą praktikos vietoje vykdo profesijos mokytojas: reguliariai lanko, atlieka 

specialiųjų profesinių gebėjimų vertinimą, kontaktuoja su praktikos vietoje paskirtu vadovu (darbdaviu, 

padalinio vadovu ar kt. atsakingu asmeniu, skiriančiu klientui užduotis ir stebinčiu jų atlikimą), domisi, 

kaip klientui sekasi įvykdyti užduotis, kokių profesinių gebėjimų ar įgūdžių klientui dar trūksta. 

Antrinės praktikos vietos paiešką vykdo įdarbinimo tarpininkai, jiems padeda profesijų 

mokytojai, atvejo vadybininkai, kiti specialistai, siekdami parinkti klientui kuo tinkamesnę vietą, kuri 

gal būt vėliau galėtų tapti ir potencialia darbo vieta. 

Rekomenduojama suorganizuoti 2 savaičių trukmės praktiką, klientui dirbant kasdien po pusę 

darbo dienos, sudarant galimybę praktiką pratęsti iki 1 mėn. Jeigu yra tikimybė, kad klientas bus šioje 

praktikos vietoje įdarbintas, įdarbinimo tarpininkui ir atvejo vadybininkui aptarus tai su klientu šis 

klausimas svarstomas specialistų komandoje. Klientui atliekamas galutinis atkurtų ir/ar naujai išugdytų 

profesinių gebėjimų įvertinimas ir jis nukreipiamas į pagalbos įsidarbinant etapo paslaugas. 
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Profesinio mokymo metu yra atliekami tarpiniai kliento profesinių gebėjimų vertinimai, pildant 

specialiųjų gebėjimų vertinimo formą (vertina tiek klientas, tiek profesijos mokytojas). Kliento pažanga 

(pvz., kokie gebėjimai atkuriami, kokių dar trūksta) nuolatos aptariama tarpdisciplininės specialistų 

komandos susirinkimų metu. 
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4.2.5.1 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo profesinio 

mokymo priemonėmis algoritmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRP programa, 

Specialistų išvados ir 

rekomendacijos  

1. Nustatytas profesinio mokymo 

paslaugų poreikis 

2. Profesinio mokymo paslaugų 

teikimo planavimas   
 

Individualus prof. 

mokymo planas 

3. Profesinio mokymo paslaugų 

teikimas 
 

3.1. Teoriniai ir praktiniai 

užsiėmimai 

 

Pažangos ataskaita 

5. Ar 

reikalinga 

plano 

korekcija  

Taip 

Ne 

7. Išvadų ir rekomendacijų 

parengimas 

Išvados ir 

rekomendacijos  

Prof. mokymo programa 

Prof.mokymo planas 

Individualus prof. 

mokymo planas 

Vertinimo testai 

Specialistų 

komandos išvados 

apie asmens prof. 

gebėjimų atkūrimo 

rezultatus 

6. Galutinis profesinio mokymo 

rezultatų įvertinimas 

4. Reabilitacijos stebėsena/ 

tarpiniai įvertinimai 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas“` 

 279 

4.2.5.2 Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugos teikimo profesinio 

mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 

 

1. Nustatytas profesinio mokymo paslaugų poreikis 

Profesinio mokymo paslauga yra teikiama tiems psichikos negalią turintiems neįgaliesiems, kurie 

į profesinės reabilitacijos programą atvyksta siekdami įgyti naują profesinę kvalifikaciją. Ši paslauga yra 

teikiama pasibaigus profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo reabilitacinio, psichologinio, 

socialinio, darbo imitavimo poveikio priemonėmis etapui. Dalyvauti konkrečioje profesinio mokymo 

programoje pasiunčiami asmenys, kurie yra motyvuoti mokytis šios profesijos ir, ją įgiję, įsidarbinti, 

kurių psichosocialiniai profesiniai gebėjimai bei funkcinis pajėgumas (fizinės savybės, reikalingos 

darbui) iš esmės atitinka pasirinktos profesijos bei būsimo darbo keliamus reikalavimus asmens 

profesiniams gebėjimams.  

Psichikos negalią turintys asmenys gali įgyti visas profesijas, kurios atitinka jų profesinius 

gebėjimus. Prasidėjus profesinio mokymo programai, profesijos mokytojas naudodamas parengtą testą
3
 

įvertina būsimo mokinio turimas pasirinktos profesinės kvalifikacijos žinias, įgūdžius. Įvertinęs testo 

rezultatus, profesijos mokytojas vienas ar pagal poreikį kartu su kitais specialistais – atvejo vadybininku, 

psichiatro, ergoterapeutu ir kt. nustato profesinio mokymo programos turinį bei apimtis. Atsižvelgiant į 

gautus rezultatus, mokymo programa gali būti sutrumpinama.  

 

 

2. Profesinio mokymo paslaugos teikimo planavimas. 

Nustačius programos apimtis yra parengiamas individualus profesinio mokymo planas (31 

priedas), kuriame turi būti nurodytos planuojamos mokymo temos, teorinių bei praktinių užsiėmimų 

tvarkaraštis, įvardytos kompetencijos, kurias asmuo įgis atitinkamu laikotarpiu. Esant poreikiui, į 

individualų planą papildomai gali būti įtrauktos ir kitos paslaugos, pavyzdžiui – streso įveikos (ypač tais 

atvejais, jei planuojama, jog praktiniai užsiėmimai vyks asmeniui nepažįstamoje aplinkoje, pavyzdžiui, 

pas darbdavį), papildomi ergoterapijos užsiėmimai, psichologo, psichiatro, darbo tarpininko 

konsultacijos ir pan. Pabaigus temą ar modulį specialistų komandinio pasitarimo metu turi būti aptariami 

pasiekti rezultatai ir, reikalui esant, koreguojamas individualus profesinio mokymo planas. 

 

3. Profesinio mokymo paslaugos teikimas pagal formalaus ar neformalaus profesinio mokymo 

programas. 

Tikslas – profesinio mokymo priemonėmis atkurti ir/ar išugdyti asmens profesinius gebėjimus, 

kad įgytų profesinę kvalifikaciją.  

                                                 
3
 Kiekvienai mokymo programai parengiamas atskiras testas, leidžiantis tinkamai įvertinti asmens turimas žinias bei įgūdžius 
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Specialistai: profesijos mokytojas; pagal poreikį papildomas paslaugas gali teikti ir kiti 

specialistai (ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas, psichiatras ir kt.). 

Trukmė nurodyta kiekvienoje profesinio mokymo programoje. Numatant profesinio mokymo 

paslaugos teikimo trukmę, būtina atsižvelgti į tai, kad visos profesinės reabilitacijos programos (ciklo) 

trukmė neturi viršyti 12 mėn. 

Pildoma dokumentacija: Pažangos ataskaita, Lankomumo registravimo formos, atsiskaitymo 

protokolas (22 priedas), Praktikos organizavimo trišalė sutartis (20 priedas), Praktikos darbo vietoje 

vertinimo forma (21 priedas), Praktikos vietų duomenų bazė. 

Asmenų, turinčių psichikos negalią, profesinių gebėjimų atkūrimas ar naujų išugdymas 

profesinio mokymo priemonėmis vykdomas pagal darbo rinkos formaliojo ir/ar neformaliojo profesinio 

mokymo programas, įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka Atviroje informavimo, konsultavimo, 

orientavimo sistemoje (AIKOS) – formaliojo profesinio mokymo programas - į Studijų, mokymo 

programų ir kvalifikacijų registrą, neformaliojo profesinio mokymo programas - į Kvalifikacijos 

tobulinimo programų ir renginių registrą ar į Darbo rinkos neformaliojo profesinio mokymo programų 

sąvadą. 

Profesinio mokymo programos turi būti adaptuotos asmenims, turintiems psichikos negalią, 

atitikti reikalavimus, keliamus profesinio mokymo programoms, skirtoms psichikos negalią turintiems 

asmenims. Programų turinys turi atitikti ne tik psichikos negalią turinčių asmenų specifinius poreikius, 

bet ir skirtingą darbingumo lygį turinčių asmenų poreikius, t.y. programos turinys ir trukmė, atskirų 

temų / modulių turinys ir trukmė, vidutinis mokymo valandų skaičius per dieną, pertraukos tarp 

užsiėmimų, paslaugą teikiantys specialistai bei jų kvalifikacija, mokymo metodai, mokymui reikalinga 

įranga, pildoma dokumentacija, reikalavimai aplinkos pritaikymui turi atitikti skirtingą darbingumo lygį 

– 0-25 proc., 30-55 proc. turinčių asmenų poreikius. Profesinio mokymo procesas turi apimti teorinio bei 

praktinio mokymo dalis.  

3.1. Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai 

Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vyksta pagal mokymo programos reikalavimus įrengtoje 

patalpoje. Visa įranga bei priemonės, skirtos teoriniam bei praktiniam mokymui bei mokymui skirta 

patalpa ir kitos patalpos, kuriomis asmuo turi patekti į mokymo patalpą turi atitikti psichikos negalią bei 

skirtingą darbingumo lygį turinčių asmenų poreikius.  

Jei teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vyksta vienoje įstaigoje, priklausomai nuo pasirinktos 

mokymo programos, jie gali vykti vienu metu, derinant teorinį mokymo procesą su praktiniu, pavyzdžiui 

– baldų apmušėjo, kompiuterio vartotojo pagrindų ir pan. mokymo programa. 

Esant galimybei praktinį mokymą vykdyti įmonėje, būtina, jog: 

 Profesinės reabilitacijos specialistai įvertintų būsimos praktikos atlikimo vietos atitikimą 

specialiesiems asmens poreikiams, t.y. įsitikinti, ar asmeniui, turinčiam psichikos negalią, pritaikyta 
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aplinka, kurioje asmuo atliks praktiką, ar asmuo galės savarankiškai atvykti į praktikos atlikimo vietą ir 

savarankiškai mokytis; 

 Remiantis įvertinimo rezultatais, būtų parengtos išvados ir rekomendacijos dėl: 

a) aplinkos pritaikymo; 

b) dėl darbdavio konsultavimo 

c) dėl būsimų bendradarbių konsultavimo  

d) dėl darbo tarpininko paslaugų poreikio 

Visos būtinos sąlygos yra aptariamos trišalėje sutartyje, kurią sudaro profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikianti įstaiga, darbdavys ir asmuo. 

Parengus visus reikiamus dokumentus, parengiamas praktikos atlikimo planas, su kuriuo 

supažindinamas praktikos dalyvis ir darbdavys.  

Profesinės reabilitacijos dalyviams profesinio mokymo paslauga yra teikiama pagal individualų 

profesinio mokymo planą, t.y. kiekvienam asmeniui mokymo medžiaga yra pateikiama individualiai. 

Mokytojas kartu su visa specialistų, teikusių profesinių gebėjimų įvertinimo, orientavimo ir 

konsultavimo bei profesinių gebėjimų atkūrimo paslaugą asmeniui aptaria mokymosi procesą bei 

mokymo metu taikomus metodus, kurie parenkami atsižvelgiant į asmens negalios sunkumą (psichikos 

sutrikimą), jo turimas žinias bei įgūdžius profesijos srityje, jo motyvaciją bei psichosocialinius 

profesinius gebėjimus bei funkcinį pajėgumą, psichologinę būseną, išsilavinimą, darbo patirtį ir kitus 

svarbius faktorius.  

Asmenų, turinčių psichikos negalią, mokymo metu taikomi metodai gali būti šie: 

Aiškinimo metodas – tai tokia mokymo kryptis, kai perteikiant žinias yra pateikiami platesni 

komentarai, įrodymai, paaiškinimai, t.y. siekiama, kad mokiniai kuo lengviau ir geriau suprastų mokymo 

medžiagą. Aiškinimo metodą patartina derinti su kitais metodais pvz.: diskusijos, pasakojimo, 

demonstravimo ir t.t.. 

Demonstravimo metodas  – tai mokymo metodas, kuris paremtas mokymo medžiagos vaizdiniu 

iliustravimu. Šis metodas padeda geriau suvokti medžiagą, leidžia geriau suprasti technologinius 

procesus, pajausti įvairių reiškinių ryšius. Taikant šį metodą naudojamos šios priemonės: 

Vizualinės (regimosios) – grafinis, vaizdinis medžiagos pateikimas: skaidrės, vaizdo medžiaga, 

natūralių objektų demonstravimas ir pan.  

Audialinės (girdimosios) – tai mokymo medžiagos perteikimas žodžiu, naudojant įrašus, 

įgarsinimo programinę įrangą, ekrano didinimo programinę įrangą ir kt. 

Audiovizualinės (regimosios ir girdimosios) – kompiuterizuotos demonstravimo sistemos 

(multimedija, skaidrės). 

Taktilinės – erdviniai modeliai, realūs gaminiai, detalės ir pan. 
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Pokalbio metodas – jo metu profesijos mokytojas, remdamasis mokinio patyrimu ir turimomis 

žiniomis, klausimais padeda jam suprasti ir išmokti naują arba pakartoti anksčiau išmoktą medžiagą.  

Motyvuojamasis pokalbis – metodo tikslas – skatinti mokinį patikėti savo gebėjimais, 

stipriosiomis pusėmis ir tokiu būdu sustiprinti jo pasitikėjimą savo jėgomis ir motyvaciją mokytis bei 

siekti numatytų tikslų. Taikant šį metodą, yra pabrėžiamos mokinio stipriosios pusės, jo gebėjimai ir 

galimybės, o asmens silpnybės transformuojamos į tolesnius tikslus koreguojant individualų planą.  

Jei mokytojas mato, jog mokinys negali ar nesugeba įsisavinti kurios nors temos ar modulio, 

tuomet gilinamasi toliau į tas temas, kurios asmeniui yra “įveikiamos” ir profesinio mokymo 

pažymėjime yra įvardijama tik ta profesinė kompetencija, kuri buvo įgyta. 

 

4. ir 6. Reabilitacijos stebėsena/tarpiniai ir galutinis profesinio mokymo rezultatų 

įvertinimas 

Profesinio mokymo metu įgytos žinios bei įgūdžiai yra įvertinami programose numatytais 

laikotarpiais – paprastai įsisavinus temą ar modulį asmens žinios yra vertinamos per įskaitas, o baigus 

visą programą – per egzaminus. Tai atvejais, jei asmens žinios yra įvertintos nepatenkinamai – tema, 

kursas gali būti kartojamas. Jei žinios įvertinamos patenkinamai, gerai, labai gerai ir puikiai, toliau 

tęsiamas asmens profesinis mokymas. Tarpinių rezultatų vertinimo periodiškumas yra nurodytas 

mokymo programoje, tačiau profesijos mokytojas, atsižvelgdamas į individualius kiekvieno asmens 

poreikius, galimybes bei gebėjimus, šiuos terminus gali koreguoti. 

Dokumentacija: Profesinio mokymo žinių ir praktinių gebėjimų patikrinimo testas (23 priedas), . 

Profesinio mokymo žinių ir praktinių gebėjimų užduotis (25 priedas), Baigiamojo egzamino rezultatų 

protokolas (26 priedas). 

 

5. Individualaus profesinio mokymo plano koregavimas 

Atsižvelgiant į tarpinių įvertinimų rezultatus, individualus profesinio mokymo planas gali būti 

koreguojamas. Jei pasiekti rezultatai atitinka tikslus, paslauga toliau teikiama pagal planą. Jei tarpinio 

vertinimo rezultatai yra žemesni/aukštesni už numatytus tikslus – individualus planas koreguojamas. 

 

7. Išvadų ir rekomendacijų parengimas 

Asmeniui baigus profesinio mokymo programą komandinio pasitarimo metu yra 

suformuluojamos išvados ir rekomendacijos dėl galimybės dirbti konkretų darbą ir asmeniui  pradedama 

teikti pagalbos įsidarbinant paslauga. 
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 4.2.6. Tarpiniai ir galutinis profesinių gebėjimų vertinimas, išvados bei rekomendacijos dėl 

tolesnių veiksmų 

 

Baigiantis profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo etapui, atliekamas galutinis išsamus 

atkurtų ir/ar naujai išugdytų asmens profesinių gebėjimų išskyrus darbo ir įsidarbinimo sričiai 

priskirtinus gebėjimus (d845), kurie atkuriami/ugdomi Pagalbos įsidarbinant etape vertinimas.  Šio 

įvertinimo tikslas – atnaujinti informaciją apie kliento motyvaciją įsidarbinti ir dirbti (NORIU), 

nustatyti, kokius gebėjimus klientas įgijo viso reabilitacijos proceso metu (GALIU) bei palyginti juos su 

darbo rinkos poreikiais (REIKIA). Įvertinimas atliekamas remiantis Profesinių gebėjimų įvertinimo 

principu (1). 

Profesinių gebėjimų įvertinimą profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo metu atlieka 

tarpdisciplininė specialistų komanda - profesijos mokytojas, atvejo vadybininkas, įdarbinimo 

tarpininkas, grupinių užsiėmimų vedėjai, psichologas, psichiatras ir kiti - naudodami tuos pačius 

metodus ir priemones kaip ir įvertinimo laikotarpiu. 

Vertinimo metu naudojami metodai: stebėjimas, anketavimas, struktūruotas interviu, egzaminas. 

Asmens įgyti/atkurti gebėjimai vertinami viso mokymosi proceso bei praktinės veiklos metu. Profesinių 

gebėjimų įvertinimas susideda iš: profesinių gebėjimų, atkurtų ir/ar įgytų profesinio mokymo metu, bei 

profesinių gebėjimų, atkurtų ir/ar įgytų naudojant socialinio, psichologinio, reabilitacinio, darbo 

imitavimo poveikio priemonių įvertinimą.  

1. Profesinių gebėjimų, atkurtų ir/ar įgytų profesinio mokymo metu, įvertinimas. Profesinio 

mokymo metu atliekami tarpiniai įgytų žinių ir gebėjimų vertinimai. Galutinis profesinio mokymo metu 

įgytų žinių ir gebėjimų įvertinimas (egzaminas) vykdomas susumuojant tarpinių vertinimų metu gautus 

rezultatus. Šį vertinimą atlieka profesijos mokytojas. 10 balų vertinimo sistema yra vertinami teoriniai ir 

praktiniai gebėjimai, o jų aritmetinis vidurkis sudaro galutinį egzamino įvertinimą. Atsiskaitymai 

susideda iš kelių dalių: 

1) specialiųjų profesinių gebėjimų pagal oficialiai patvirtintą mokymosi programą įgytos teorinės 

žinios patikrinamos testu ; 

2) praktinių specialiųjų profesinių gebėjimų įgytų praktinio mokymo klasėse ir/ar praktikos 

darbo vietose metu patikrinimas atliekamas skiriant klientui praktinę užduotį. 

Galutinio įvertinimo rezultatai dokumentuojami atsiskaitymo protokole (priedas 25). Sėkmingai 

baigusiems profesinio mokymo programą (t.y. gavusiems ne žemesnį kaip 5 balai įvertinimą pagal 10-

ies balų sistemą) išduodamas pažymėjimas, liudijantis, kad asmuo išklausė neformalios mokymo 

programos kursą ir geba tinkamai atlikti įvairius tam tikrai profesijai būdingus darbus.  

2. Profesinių gebėjimų, atkurtų ir/ar įgytų naudojant socialinio, psichologinio, reabilitacinio, 

darbo imitavimo poveikio priemonių (funkcijos, veiklos ir dalyvumas, aplinkos veiksniai, bendrieji 
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profesiniai gebėjimai), vertinimą. Šį vertinimą atlieka atvejo vadybininkas, psichologas, psichiatras, 

įdarbinimo tarpininkas, grupinių užsiėmimų vedėjai ir kt. Vertinimo metodai – stebėjimas viso 

reabilitacijos proceso metu, anketavimas, struktūruotas interviu individualių konsultacijų metu.  

Informacija apie atkurtus/išugdytus profesinius gebėjimus aptariama bendro specialistų 

komandos susirinkimo metu rengiant rekomendacijas įsidarbinimo etapui, atsižvelgiant į rezultatus, gali 

būti koreguojamas asmens karjeros planas. Galutinio asmens profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatų 

aptarimas komandoje atliekamas naudojant SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) metodą. 

Kiekvienas gebėjimus vertinantis specialistas nurodo, kokius profesinius gebėjimus pavyko sustiprinti, 

kokios asmens silpnybės išliko, kokios kyla grėsmės įsidarbinti, kokios kliento galimybės integruotis į 

darbo rinką. Komandos surinkimo metu analizuojama informacija bei pateiktos rekomendacijos dėl 

tolesnių veiksmų dokumentuojamos Komandos susirinkimo protokole dėl įvertinimo. Stebima, kokie 

pasikeitimai įvyko, ar asmuo jau pasiruošęs įsidarbinti ir išsilaikyti darbo rinkoje.  
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5. Reikalavimai profesinio mokymo programoms 
 

5.1. Reikalavimai mokymo medžiagos išdėstymui: 

1) Darbo aplinkos ir darbo užduočių pritaikymas: 

- aiškios, konkrečios užduotys kiekvienam asmeniui, 

- palaipsnis užduočių pristatymas; 

- mokymosi užduočių ir atsikaitymo formų pritaikymas atsižvelgiant į individualias kliento 

galimybes bei funkcionavimo lygį; 

- mokymosi užduočių kartojimas; 

- rašytinių instrukcijų naudojimas; 

- Pakartotinis tiek įsisavintų žinių, tiek darbui reikalingų įgūdžių vertinimas, atliekamas profesijos 

mokytojo bei darbo asistento; 

- minimalūs trukdžiai ir triukšmas atliekant darbą; 

- savarankiškas mokymasis atskiroje patalpoje; 

 

5.2.  Reikalavimai mokymo proceso organizavimui: 

1) Individualizuotas profesinis mokymas: 

- profesijos mokytojo ir darbo asistento darbas su kiekvienu klientu individualus;  

- grupės dydis – iki 5 asmenų;  

- mokymas organizuojamas atsižvelgiant į įvertinimo metu gautus rezultatus, į tai, kiek žmogus 

gali dirbti grupėje ir kiek individualiai.  

2) Atsakingo asmens prieinamumas ir teigiamas paskatinimas: 

- specialistai orientuojasi ne tik į trūkstamas, bet ir į turimas klientų žinias bei įgūdžius; 

- mokymosi metu dėmesys kreipiamas į kliento teigiamą paskatinimą, motyvavimą mokymuisi bei 

būsimam darbui; 

- atvejo vadybininkas palaiko ir koordinuoja visą mokymosi procesą. 

3) Parama mokymosi vietoje: 

- profesinės reabilitacijos specialistas (profesijos mokytojas, darbo asistentas) teikia paramą 

mokymosi vietoje; 

- klientas suporuojamas su kitu bendramoksliu, kuris galėtų teikti paramą ir palaikymą. 

4) Pritaikytos mokymosi valandos:  

- siekiant, kad asmuo išlaikytų dėmesį ir geriau įsimintų, tarp pamokų ir savarankiško darbo 

įterpiamos kitos paslaugos (bendravimo, streso įveikos, psichoedukacinė grupės, atvejo 

vadybininko konsultacijos); 
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- dažnesnės pertraukos: pamoka trunka 45 min., po kiekvienos pamokos skiriama 10 min. 

pertrauka; 

- individualus ir lankstus mokymosi grafikas (pvz., kad asmuo galėtų nuvykti pas gydantį 

psichiatrą ir pan.). 

5) Krizių intervencija: 

- aiškūs specialistų (profesijos mokytojo, darbo tarpininko) veiksmai pasirodžius pirmiems ligos 

atkryčio požymiams (atvejo vadybininko informavimas ir pan.); 

- susisiekimas su atsakingu psichikos sveikatos priežiūros specialistu profesinės reabilitacijos 

centre arba psichikos sveikatos priežiūros centre; 

- uždara, privati patalpa, kurioje klientas galėtų gauti pagalbą; 

- klientų poilsio kambarys. 

6) Aktyvus bendradarbiavimas su darbo tarpininku. [6] 

 

5.3. Reikalavimai praktiniam mokymui: 

1) Teorinio ir praktinio profesinio mokymo derinimas: 

- praktikos vietos profesinio mokymo pradžioje – pabandyti, išmėginti pasirinktą profesiją; 

- praktikos vietą susieti su konkrečia darbo vieta. 

6. Profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugą 

teikiantys specialistai 

 

Asmenų su psichikos negalia profesinių gebėjimų įvertinimą atlieka šių specialistų komanda: 

fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, psichologas, socialinis darbuotojas, profesijos mokytojai, 

ergoterapeutas, kineziterapeutas, atvejo vadybininkas ir psichiatras.  

 

 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. Turėti bent vieną įstaigoje taikomų profesinių gebėjimų vertinimo metodų taikymo 

licenciją. 

4. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

4.1. darbingumo ir neįgalumo lygio nustatymo principus; 
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4.2. profesinių gebėjimų atkūrimo priemones (kineziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos, 

fizioterapijos ir kt.), taikomas psichikos ir kitas negalias turintiems asmenims; 

4.3. reabilitacijos, darbo imitavimo ir kitų poveikio priemonių, skirtų asmens funkcinei 

būklei/darbingumui/profesiniams gebėjimams atkurti/lavinti, indikacijas ir kontraindikacijas psichikos ir 

kitų negalių atveju; 

4.4. fizinės medicinos reabilitacijos ypatumus psichikos ir kitų negalių atveju; 

4.5. fizinės medicinos reabilitacijos priemones: kineziterapiją, ergoterapiją, fizikinius veiksnius, 

edukaciją, medikamentinį gydymą įvairių negalių atvejais. 

 

FMR gydytojo funkcijos:  

1. Skirti reabilitacinio poveikio procedūras pagal indikacijas ir kontraindikacijas;  

2. Dalyvauti komandiniuose aptarimuose ir teikti medicinines išvadas ir rekomendacijas; 

3. Atlikti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmeniui stebėseną;  

4. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 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. Turėti funkcinio pajėgumo atkūrimo metodų taikymo licenciją. 

3. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

3.1. asmenų su psichikos negalia profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus; 

3.2. kineziterapijos su psichikos negalią turinčiais asmenimis principus; 

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

poveikį šių asmenų organizmui; 

3.4. aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, fizioterapijos priemones; 

3.5. funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus; 

3.6. gydymo judesiu, masažo, fizikinės terapijos ir fizioprofilaktikos priemones ir metodus; 

3.7. asmens su psichikos negalia funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) 

kineziterapijos priemonėmis atkūrimo ir lavinimo principus; 

3.8. individualaus ir grupinio darbo su klientais principus ir metodus atsižvelgiant į individualius 

šių asmenų poreikius pagal negalios pobūdį ir specifiką; 

3.9. tarpinių ir galutinių rezultatų įvertinimo, išvadų ir rekomendacijų dėl tolesnių veiksmų 

rengimo procedūrą. 
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Kineziterapeuto funkcijos: 

1. Pagal individualius psichikos negalią turinčio asmens poreikius atlikti funkcinio pajėgumo 

(fizinių savybių, reikalingų darbui) atkūrimą ir/ar naujų išugdymą kineziterapijos priemonėmis; 

2. Numatyti, planuoti ir organizuoti kineziterapeuto užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos 

tikslus ir kliento individualius poreikius ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

3. Atlikti kineziterapeuto paslaugų teikimo klientui stebėseną; 

4. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais 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; 

5. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

6. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 Socialinis darbuotojas  

Reikalavimai socialiniam darbuotojui: 

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

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

2. 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 psichikos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į negalios 

pobūdį ir sunkumą; 

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

3.3. socialinio poveikio metodus ir priemones, reikalingas asmens pajėgumo dalyvauti darbo 

rinkoje atkūrimui. 

 

Socialinio darbuotojo funkcijos: 

1. Pagal individualius asmens poreikius teikti psichosocialinių ir specialiųjų, sąlygotų negalios 

pobūdžio, savybių, reikalingų darbui, atkūrimo ir lavinimo paslaugas socialinio poveikio priemonėmis; 

2. Pagal individualius kliento poreikius padėti spręsti socialinio pobūdžio problemas, trukdančias 

profesinei veiklai, taikant socialinio poveikio priemones; 

3. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, asmens socialinių ir psichosocialinių ar kitų savybių 
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atkūrimo/lavinimo klausimais, dalyvauti komandiniuose pasitarimuose, vertinti tarpinius ir galutinius 

kliento reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengti išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 

4. Numatyti, planuoti ir organizuoti socialinio darbuotojo užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir asmens individualius poreikius ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

5. Atlikti socialinio darbuotojo paslaugų teikimo klientui stebėseną; 

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. 

 

 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. Turėti bent vieną profesinių gebėjimų vertinimo ir/ar atkūrimo metodo (-ų) taikymo licenciją.   

3. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

3.1. bendrosios ir klinikinės psichologijos principus; 

3.2. psichologinio konsultavimo principus ir metodus;  

3.3. psichologo darbo su psichikos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į negalios 

pobūdį ir sunkumą; 

3.5. psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimo metodus bei jų taikymo principus. 

 

Psichologo funkcijos: 

1. Pagal individualius psichikos ligomis sergančio asmens poreikius teikti psichosocialinių, 

kognityvinių gebėjimų ir specifinių, sąlygotų negalios pobūdžio, savybių, reikalingų darbui, atkūrimo ir 

lavinimo paslaugas psichologinio poveikio priemonėmis; 

2. Taikant psichologinio poveikio priemones teikti profesinės motyvacijos ugdymo, 

psichologinių, emocinių sunkumų, trukdančių profesinei veiklai, mažinimo paslaugas; 

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 asmens profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugas, asmens psichologinių, psichosocialinių ar kitų 

savybių atkūrimo/lavinimo klausimais, dalyvauti komandiniuose pasitarimuose, vertinti tarpinius ir 
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galutinius kliento reabilitacijos tikslus ir pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengti išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 

5. Atlikti psichologo paslaugų teikimo klientui stebėseną; 

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. 

 

 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 psichikos ir kitas negalias, praktinių profesinių gebėjimų ir darbinių įgūdžių 

lavinimo principus ir metodus; 

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

principus ir metodus atsižvelgiant į psichikos sutrikimo pobūdį ir sunkumą; 

2.5. mokymo ir darbo aplinkos pritaikymą atsižvelgiant į psichikos negalios pobūdį ir mokomo 

dalyko specifiką; 

2.6. darbų saugos reikalavimus dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis. 

 

Profesijos mokytojo funkcijos: 

1. Organizuoti ir vykdyti individualias, klientui reikalingas ir tinkamas darbo imitavimo 

pratybas, atsižvelgiant 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 pasiekimų įvertinimus, rengti egzaminų teorines ir praktines užduotis; 

4. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, dalyvauti komandiniuose pasitarimuose, vertinti 

tarpinius ir galutinius kliento pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengti išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 
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5. Numatyti, planuoti ir organizuoti profesijos mokytojo užsiėmimus, atsižvelgiant į 

reabilitacijos tikslus ir kliento individualius poreikius ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

6. Atlikti profesijos mokytojo paslaugų teikimo klientui stebėseną; 

7. 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. Turėti licenciją atlikti asmens funkcinių gebėjimų atkūrimą; 

3. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

3.1. psichikos ir kitas negalias turinčių asmenų ergoterapijos specifiką ir principus;  

3.2. ergoterapinio poveikio priemones, reikalingas asmens, sergančio psichikos ligomis, 

pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimui; 

3.3. darbo imitavimo ergoterapijos priemonėmis principus; 

3.4. skirtingą negalios pobūdį ir sunkumą turinčių asmenų organizmo ypatumus; 

3.5. psichikos ir kitas negalias turinčių asmenų fizinių savybių grąžinimo ir lavinimo principus; 

3.6. techninės pagalbos priemonių taikymo principus asmenims su skirtingomis negaliomis. 

 

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 su psichikos negalia 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; 

6. Bendradarbiauti su kitais specialistų komandos nariais, teikiančiais asmens profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ ar naujų išugdymo paslaugas, dalyvauti komandiniuose pasitarimuose, vertinti 

tarpinius ir galutinius asmens pasiektus rezultatus, pagal savo kompetenciją rengti išvadas ir 

rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų; 
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7. Numatyti, planuoti ir organizuoti ergoterapeuto užsiėmimus, atsižvelgiant į reabilitacijos 

tikslus ir kliento individualius poreikius ir taikyti tinkamus darbo metodus; 

8. Atlikti ergoterapeuto paslaugų teikimo klientui stebėseną; 

9. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

10. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 Atvejo vadybininkas 

Reikalavimai atvejo vadybininkui: 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą.  

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. individualaus darbo su psichikos ir kitas negalias turinčiais asmenimis principus ir metodus 

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

2.2. bendravimo psichologijos pagrindus; 

2.3. atvejo vadybininko darbo organizavimo procedūrą, norminius bei metodinius dokumentus; 

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

3.5. tarpininkavimo, tarpasmeninių ryšių palaikymo technikas; 

3.6. profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar lavinimo metodų principus. 

 

Atvejo vadybininko funkcijos: 

1. Bendradarbiauti su specialistais, teikiančiais profesinės reabilitacijos paslaugas; 

2. Tarpininkauti sprendžiant iškilusias problemas profesinės reabilitacijos metu; 

3. Rengti atskaitas apie klientų profesinės reabilitacijos eigą, pasiektą pažangą; 

4. Dalyvauti kliento ir specialistų komandiniuose susitikimuose ir pasitarimuose; 

5. Palaikyti kliento motyvaciją dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje; 

6. Tarpininkauti su specialistais ir klientu 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. 

 

 Psichiatras 

Reikalavimai psichiatrui: 

1. Turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir būti įgijusiam gydytojo psichiatro 

profesinę kvalifikaciją bei turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą galiojančią 
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medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę 

kvalifikaciją. 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. psichikos negalią turinčių asmenų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus ir 

ypatumus; 

2.2. holistiniu požiūriu paremtus paslaugų teikimo principus; 

2.3. teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo bei jos tobulinimo principus ir priemones; 

2.4. darbingumo ir neįgalumo lygio nustatymo tvarką ir principus; 

2.5. psichiatrijos mokslo ir praktikos naujoves; 

2.6. bendrąją psichopatologiją (psichikos sutrikimų simptomus ir sindromus), jos biologinius ir 

psichologinius mechanizmus, šių sutrikimų įtaką asmens elgesiui, tikėtiną grėsmę paties asmens ar 

aplinkinių žmonių sveikatai, gyvybei; 

2.7. bendravimo ir konsultavimo įgūdžius, sugebėjimą įtraukti asmenį į veiklą, gerus 

tarpasmeninių ryšių palaikymo įgūdžius tam, kad būtų efektyviai dirbama su komandos nariais, 

asmenimis turinčiais sunkius psichikos sutrikimus/negalią bei jų artimaisiais. 

2.8. profesinės reabilitacijos metu psichikos negalias turintiems asmenims taikomų reabilitacijos, 

psichologinio, socialinio, darbo imitavimo ir kitų poveikio priemonių, skirtų asmens darbingumui 

įvertinti ir profesiniams gebėjimams atkurti/lavinti, indikacijas ir galimas kontraindikacijas; 

2.9. efektyviausias ir tinkamiausias profesinių gebėjimų įvertinimo bei atkūrimo priemones, 

metodus ir metodikas, įvertinant indikacijas ir kontraindikacijas, atsižvelgiant į asmens psichinės 

sveikatos būklę, profesijos bei potencialaus darbo reikalavimus. 

 

Psichiatro funkcijos: 

1. Teikti individualias psichiatro konsultacijas esant poreikiui; 

2. Teikti psichoedukacijos paslaugas; 

3. Bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais darbuotojais, teikiančiais profesinės 

reabilitacijos paslaugas, prižiūrėti teikiamų paslaugų kokybę, analizuoti informaciją/duomenis, juos 

apibendrinti bei įvertinti pokyčius, dalyvauti komandos susirinkimuose, pristatyti/aptarti sudėtingus 

atvejus; 

4. Esant poreikiui pakartotinai vertinti kliento psichinės sveikatos būseną, teikti 

rekomendacijas asmeniui ir komandos specialistams dėl būtinų ir savalaikių intervencijų siekiant 

palaikyti asmens psichinės sveikatos stabilumą profesinės reabilitacijos metu; 

5. Informuoti psichikos sveikatos priežiūros specialistus, gydytojus psichiatrus, dirbančius 

psichikos sveiktos centruose, apie kliento būklės pokyčius, atkrytį profesinės reabilitacijos proceso 

metu; 
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6. Dalyvauti komandos susirinkimuose, teikti išvadas bei rekomendacijas dėl tolesnės 

profesinės reabilitacijos eigos; 

7. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

8. Taikomi metodai ir priemonės  

 

Taikomi metodai ir priemonės: motyvacinis interviu, struktūruoto interviu metodas, 

konsultavimo metodas, stebėjimas, anketavimas. Šie metodai ir priemonės, naudojami profesinių 

gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo etape, detaliai aprašyti pirmoje ir antroje metodikos dalyse. 

Šioje dalyje pateikiamas naudojamų metodų ir priemonių aprašymas, būdingas profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir / ar naujų išugdymo etapui.  

Komandos susirinkimai – tai organizuotas, struktūruotas specialistų susitikimas, kurio metu 

siekiama pristatyti iš asmens gautą/surinktą informaciją, ją analizuoti ir apibendrinti. Komandos 

susirinkimuose dalyvauja specialistas, teikiantis atvejo vadybos paslaugas, specialistas teikiantis darbo 

tarpininko paslaugas, profesijos mokytojai, psichologas. 

Grupinė veikla – struktūruoti užsiėmimai, kurių metu asmenys, dalyvaujantys veikloje, 

skatinami geriau pažinti save, t.y. suvokti savo poreikius, polinkius, gabumus, talentus, įvertinti savo 

gebėjimus. Grupinės veiklos metu naudojant diskusijos metodą išsiaiškinama dalyvių motyvacija 

mokymuisi ir darbui, jų požiūris į neįgalumą, nuostatos ir stereotipai, galintys veikti bendravimą ir 

sprendimų priėmimą, Šios veiklos metu asmenys skatinami ir motyvuojami aktyviai dalyvauti vertinimo 

ir profesinio orientavimo proceso metu. Grupinės veiklos metodą taiko specialistas, teikiantis darbo 

tarpininko paslaugas, specialistas, teikiantis atvejo vadybos paslaugas, profesijos mokytojai, mokymo 

asistentai. 

Anketavimo metodas – struktūruotas pokalbis, kurio metu pagal sudarytus klausimynus 

renkama informacija, reikalinga gebėjimų atkūrimo ir naujų išugdymo etape [9]. 

Darbo imitavimo metodas – profesinių gebėjimų bei darbo įgūdžių atkūrimas ir / ar lavinimas 

atkartojant realų darbo procesą atitinkamomis priemonėmis ir įranga sukurtoje kuo artimesnėje realiai 

darbo vietai aplinkoje [5]. 

Atvejo vadyba – procesas arba metodas, užtikrinantis, kad psichikos sveikatos priežiūros 

paslaugų vartotojui būtų suteikiamos reikalingos paslaugos, jas koordinuojant, efektyviai ir produktyviai 

planuojant ir teikiant. (Baker ir Intagliata, 1992). Metodas remiasi individualiu požiūriu į kiekvieną 

klientą, rekomenduojama taikyti dirbant su asmenimis, kuriems reikalingos kelių socialinių ar / ir 

sveikatos paslaugų teikėjų paslaugos [14]. 

SSGG metodas – žmogiškųjų išteklių, karjeros planavimo, konsultavimo srityse naudojamas 

metodas, kai susitelkiama į vidinę ir išorinę realybę, tiriant vidinėje aplinkoje esančias stiprybes ir 
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silpnybes bei su išorine aplinka susijusias galimybes ir grėsmes. Metodo analizės tikslą apibūdina: 

situacijos įvertinimas, privalumų suvokimas, silpnybių pripažinimas, galimybių sužinojimas, taip pat 

galimų pavojų prevencija [15]. 

Praktikos metodas – tai metodas, kuriuo siekiama formuoti praktinius gebėjimus ir įgūdžius 

vykdant mokymą pagal pasirinktą mokymo programą reabilitacijos įstaigoje  bei suteikti praktinių 

įgūdžių, organizuojant praktiką realioje darbo vietoje.  

Funkcinio pajėgumo vertinimo metodas (FPV) – standartizuota funkcinio pajėgumo 

įvertinimo metodika. Šį vertinimo instrumentą sudaro standartizuoti testai ir įranga, skirta 29 asmens 

funkcinėms savybėms įvertinti. Naudojant šias priemones vertinamos ir lavinamos tokios pagrindinės 

savybės, reikalingos konkrečiam darbui atlikti: sėdėjimas, stovėjimas, klūpėjimas, gulėjimas ėjimas, 

galvos judesiai, kėlimas, nešimas ir t.t. 

IMBA – standartizuota asmens psichosocialinių profesinių gebėjimų ir funkcinio pajėgumo 

įvertinimo dokumentavimo metodika. Pagal šią metodiką vertinama ir dokumentuojama 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. 

Motyvuojamasis pokalbis – į klientą orientuotas, direktyvus metodas, kai vidinė motyvacija 

keisti elgesį didinama, tyrinėjant ir išsklaidant ambivalentiškumą (Miller, Rollnick, 2002). 

Taikomoji relaksacija – tai atsipalaidavimo technika, padedanti pasiekti atsipalaidavimo būseną 

per vis trumpesnį laiką bei išlaikyti ją kasdienės veiklos metu bei stresą sukeliančiomis aplinkybėmis. 

Relaksacijos metodas – tai fizinės/fiziologinės ir/arba psichinės/emocinės įtampos 

sumažinimas, pasiekiamas naudojant specialias koncentruoto atsipalaidavimo technikas. 

Progresyvinė raumenų relaksacija – tai atsipalaidavimo technika, pagrįsta raumenų 

atpalaidavimu kontrasto principu, kai laipsniškai įtempiamos ir atpalaiduojamos pagrindinės raumenų 

grupės. 

Autogeninė treniruotė – tai savitaiga bei tikslingų vaizdinių kūrimu paremta atsipalaidavimo 

technika. 

Psichologinis konsultavimas – tai tikslingas bendravimas tarp asmens ir psichologo, kurio metu 

taikomos psichologinės procedūros ir technikos, siekiant padėti asmeniui išmokti spręsti problemas, 

įveikti emocinio bei tarpasmeninio pobūdžio sunkumus, mažinti simptomus, gerinti psichoemocinę 

savijautą.  
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7. Naudojama įranga 

 

Visa įranga, skirta asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo reabilitacinio, 

psichologinio, socialinio, darbo imitavimo poveikio priemonėmis yra aprašyta aukščiau prie kiekvienos  

iš čia minimų paslaugų aprašymo.  

Įranga, skirta profesiniam mokymui, turi atitikti kiekvienos profesinio mokymo programos, 

teikiamos psichikos negalią turintiems asmenims, tikslus, uždavinius, turinį bei reikalavimus, keliamus 

įrangai.  

Toliau pateikiamas programos „Neformali vidaus apdailininko mokymo programa“ klasei 

keliamų reikalavimų pavyzdys: 

Teoriniam mokymui reikalinga klasė aprūpinta: 

1) vaizdinėmis priemonėmis, 

2) padalomąja medžiaga, 

3) specialybės, darbų saugos literatūra, 

4) projekcine, vaizdo aparatūra. 

 

Praktiniam mokymui reikalinga: 

1) Darbo vietos, aprūpintos apdailininko darbo įrankiais (tinkavimo mentėmis, glaistyklėmis, 

šlifavimo ir šveitimo medžiagomis, plaktukais, replėmis, pjūklais, šukomis, teptukais, voleliais, 

vonelėmis, peiliukais, gipso, kartono montavimo įrankiais ir t.t.), kontroliniais matavimo prietaisais 

(ruletėmis, kampainiais, gulsčiukais), paaukštinimo priemonėmis (4 dalių kopėčiomis); 

2) Patalpos medžiagoms sandėliuoti; 

3) Spec. rūbai (darbo kostiumai – prijuostės, darbo pirštinės ir t.t.); 

4) Dėžės – kibirai skiediniui gaminti; 

5) Bendro naudojimo darbų saugos priemonės; 

6) Medžiagos ir priemonės, skirtos praktiniam darbui (plytelės, klijai, kryžiukai, glaistas tarpams, 

gipso kartono plokštės, glaistas, armavimo juosta, parketlentės, paklojamoji juosta, įrankiai, linoleumas, 

tapetai, įrankiai, klijai, dažai, gruntai). 

8. Aplinkos pritaikymas 

 

Sunkių psichikos sveikatos sutrikimų turintiems asmenims nėra būtini ypatingi fizinės aplinkos 

pritaikymai. Šiems asmenims dažniausiai kyla sunkumai bendraujant asmeniškai, taip pat pasitaiko 

kognityvinių trūkumų, tokių kaip negebėjimas susikaupti vertinti savo paties darbo kokybę, spręsti 
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problemas (organizuoti darbą), imtis iniciatyvos naujoms užduotims [8], naujų gebėjimų įsisavinimas. 

Todėl dažniausiai pasitelkiamas pritaikymas – specialistas, teikiantis individualizuotą paramą ir 

paslaugas profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo vietoje. Tinkama aplinka praktikos darbo 

vietai parenkama/kuriama atsižvelgiant į individualius asmens gebėjimus remiantis atliktais asmens 

biopsichosocialinio funkcionavimo (gebėjimų / funkcijų / savybių / aplinkybių) įvertinimais ir asmens 

norais. 

Turintieji psichikos sveikatos sutrikimų nevienodai gerai jaučiasi įvairioje aplinkoje, todėl labai 

svarbu, ko jie pageidauja, ką sugeba, kas jiems kenkia, kokios to įveikos strategijos. Yra keletas aspektų, 

į kuriuos specialistai, teikdami profesinių gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo paslaugas, turėtų 

atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui: 

Bendramoksliai 

Kiek yra bendramokslių? 

Kaip arti vieni nuo kitų bendramoksliai mokosi ir dirba? 

Kokios yra tarpusavio bendravimo taisyklės? 

Specialistai 

Kaip prižiūrimi paslaugas gaunantys klientai? 

Ar dažnai ir ar daug klientams vadovaujama? 

Ar klientui svarbi specialisto lytis? 

Paslaugų teikimo grafikas 

Kokios yra paslaugų teikimo valandos – dienos metas, valandų skaičius, savaitės dienos? 

Ar lanksčiai skiriami laisvadieniai? 

Ar numatyti laisvadieniai susirgus, per šventes ir atsiradus asmeniniams reikalams? 

Gebėjimų atkūrimo ir / ar naujų išugdymo darbinė aplinka 

Kokia darbinė aplinka (pvz., lauke / viduje, dirbtinė šviesa, triukšminga / tylu, karšta, ankšta, 

vieniša ir pan.)? 

Koks stresas gali ištikti klientus (pvz., mokymosi tempas, triukšmas, pavojinga įranga ir pan.)? 

Ar yra erdvės pabūti vienam, kur būtų kuo mažiau triukšmo ir blaškymo?  

Transportas (ypač aktualu praktinio profesinio mokymo metu) 

Ar reikalingas transportas? 

Kaip galima atvažiuoti į reabilitacijos įstaigą ar praktikos vietą (pvz., ar netoliese yra autobusų 

stotelė, ar gali pavėžėti kiti klientai, ar galima nueiti pėsčiomis)? 

Ar paslaugų teikimo grafiką galima suderinti su viešojo transporto tvarkaraščiu? 

Ar transporto plane numatyta kelionė per nesaugius rajonus? 

Šias aplinkos sąlygas būtina aptarti su klientu iš anksto. Taip pat, prieš pradedant klientui teikti 

profesinio mokymo paslaugas ir padedant išsirinkti norimą profesiją/darbą, svarbu išsiaiškinti, kokių 
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fizinių gebėjimų šiai profesijai reikia, ar darbas sėdimas, ar reikalauja daug fizinės ištvermės, kokių 

profesijai reikia kognityvinių gebėjimų, kiek šioje profesijoje reikalingas socialinis bendravimas, bei 

susieti šią informaciją su kliento turimais gebėjimais, norais, galimybėmis. [3, 6] 

9.  Paslaugos teikimui būtina dokumentacija 

 

1. Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, individualaus konsultavimo lapas  

2. Individualaus konsultavimo lapas 

3. Komandos susirinkimo dėl atvejo aptarimo protokolas 

4. Įtampos ir atsipalaidavimo įvertinimas  

5. Individuali paslaugų teikimo programa 

6. Individualus paslaugų teikimo tvarkaraštis 

7. Psichologo individualaus konsultavimo lapas 

8. Streso įveikos užsiėmimų vertinimo forma 

9. Pozityvaus patyrimo formavimas/stiprinimas 

10. Grupinių užsiėmimų vertinimo forma 

11. Motyvacijos pokyčių matavimo forma 

12. Motyvacijos vertinimo anketa dalyviui 

13. Motyvacijos vertinimo anketa specialistui 

14. Psichosocialinių įgūdžių įvertinimo ir lavinimo užsiėmimų plano pavyzdžiai  

15. Socialinės adaptacijos pokyčių matavimo forma  

16. Savęs pažinimo ir saviraiškos ugdymo užsiėmimas psichikos ligomis sergantiems 

asmenims 

17. Psichoedukacnė - motyvacinė paskaita: savireguliacija 

18. Individualus reabilitacijos planas 

19. Individuali profesinės reabilitacijos programa 

20. Praktikos organizavimo trišalė sutartis  

21. Praktikos darbo vietoje vertinimo forma 

22. Psichinės būklės įvertinimo forma 

23. Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo klasė  

24. Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo klasė. Praktinė užduotis (pavyzdys) 

25. Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo klasė (pavyzdys) 

26. Savireguliacijos pratybų teksto pavyzdys 

27. Motyvacijos ugdymo užsiėmimų planų pavyzdžiai 

28. Išvada apie kognityvinių įgūdžių lavinimo poreikį 

29. Kognityvinių įgūdžių lavinimo užduotys 
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30. Išvada apie kognityvinių įgūdžių lavinimo pasiekimus 

31. Individualus mokymo planas 
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1 priedas 

Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, individualaus konsultavimo lapas 
(PAVYZDYS) 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas (atvejo vadybininkas) pasibaigus individualiai konsultacijai. Individualaus pokalbio su klientu metu 

surinkęs informaciją apie kliento sveikatos būklę, santykį, užsiėmimų lankomumą, medikamentų vartojimą, savižudybės riziką, specialistas pažymi 

atitinkamą langelį. Pastabose gali būti trumpai aprašomas konsultacijos turinys, apibendrinami susitarimai dėl tolimesnių veiksmų. 

 

Kliento vardas, pavardė:  

Specialisto, teikiančio atvejo vadybos paslaugas, vardas, pavardė: 

Nr. DATA 

Sveikatos 

būklė 
Santykis  

Užsiėmimų 
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Medikamentų 

vartojimas 
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2 priedas 

INDIVIDUALAUS KONSULTAVIMO LAPAS 

(PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas pasibaigus individualiai konsultacijai. Trumpai 

aprašomas konsultacijos turinys,  apibendrinami susitarimai dėl tolimesnių veiksmų. 

 

Klientas: 

Specialistas:  

Eil. 

nr. 

Data Konsultacijų turinys Išvados 
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3 priedas 

 

KOMANDOS SUSIRINKIMO DĖL ATVEJO APTARIMO PROTOKOLAS 

 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas (atvejo vadybininkas) komandos susirinkimo dėl 

atvejo aptarimo metu 

 

Konsultuojamas specialistas:. 

 

 

Dėl kliento:  

Data: 

 

1. Problema su kuria susiduria specialistas: 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2.  Papildoma susijusi  informacija: 

 ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________  

 

3. Komandos narių iškeltos hipotezės, kokios yra problemos atsiradimo priežastys: 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________  

 

 

4. Atvejo vadybininko pasirinkta hipotezė: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

5. Komandos išsakytos darbo su klientu strategijos, kaip spręsti problemą, remiantis specialisto 

pasirinkta hipoteze: 

 ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________ 

  ______________________________________________  

 

 

6.  Specialisto pasirinkta strategija (-os): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4 priedas 

ĮTAMPOS IR ATSIPALAIDAVIMO ĮVERTINIMAS 
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5 priedas 

INDIVIDUALI________________________ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA 

        
 (paslaugos pavadinimas) 

 

Asmens bylos Nr.:   Vardas, Pavardė:  

Gimimo data:   Programos pavadinimas:   

 Atvykimo data: 

    Kambario Nr.:   

  Išvykimo data:  

 

20__ m. _______________mėn.  

 

Paslauga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Suma Viso 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Būklė atvykus (problemos): 
____________________________________________________________________________________

______ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________ 

Tikslai ir uždaviniai: 

____________________________________________________________________________________

____________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________ 

Rezultatai ir išvados: 
____________________________________________________________________________________

____________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________ 

Pastabos: 
____________________________________________________________________________________

______________________ 

____________________________________________________________________________________

_______________________________
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6 priedas 

Individualus paslaugų teikimo tvarkaraštis 
(PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas individualaus pokalbio su klientu metu. 

 

Kliento vardas, pavardė:  

Darbuotojo vardas, pavardė: 

Data: 

 

Paslaugos Data/laikas 

 .............. 

Data/laikas 

 .............. 
Data/laikas 

 .............. 
Data/laikas 

 .............. 
Data/laikas 

 .............. 

Grupės: 
 

 

    

 
 

 

    

      

      

      

      

      

 

 

Profesinis mokymas pagal 

pasirinktą klasę: 

____________________ 
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7 priedas 

Psichologo individualaus konsultavimo lapas 

(PAVYZDYS) 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas (psichologas) pasibaigus individualiai konsultacijai. 

Trumpai aprašomas konsultacijos turinys,  apibendrinami susitarimai dėl tolimesnių veiksmų. 

 

Klientas: 

Psichologas:  

Eil. 

nr. 

Data Konsultacijų turinys Išvados 
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8 priedas 

STRESO ĮVEIKOS UŽSIĖMIMŲ VERTINIMO FORMA 
(PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas užsiėmimo metu remdamasis kliento savęs vertinimu.  

 
Kliento vardas, pavardė: 

Užsiėmimus veda:  

Eil. 
Nr. 

 
Data 
2009 

Užsiėmimo tema 

Įtampa (%) 
0% - įtampos visiškai nėra 
100% - labai didelė įtampa 

 
Pastabos apie kliento  

dalyvavimą užsiėmime 
prieš po 

1.   
 

 
 

 
 

 
 
 

2.   
 

 
 

 
 

 
 
 

3.   
 

 
 

 
 

 
 
 

4.   
 

 
 

 
 

 
 
 

5.   
 

 
 

 
 

 
 
 

6.   
 

 
 

 
 

 
 
 

7.   
 

 
 

 
 

 
 
 

8.   
 

 
 

 
 

 
 
 

9.   
 

 
 

 
 

 
 
 

10.   
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Išvada apie kliento dalyvavimą užsiėmimuose: pildoma pasibaigus užsiėmimų ciklui. Įvertinamas 
kliento įtampos pokytis, kliento dalyvavimas užsiėmimuose ir pan.  

Data:  
 

Parašas: 
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9 priedas 

 

POZITYVAUS PATYRIMO FORMAVIMAS/STIPRINIMAS 

Užsiėmimo plano pavyzdys 

 

Užsiėmimo pavadinimas: savęs vertinimo ir savigarbos ugdymas 

Grupės dydis: 6-10 žmonių; 

Užsiėmimo trukmė: 1,5 val. 

Vedantieji: psichologas. 

Problemos: menkas/neadekvatus savęs vertinimas, menkas savęs pažinimas, savęs nepriėmimas, savo 

negalios nepriėmimas. 

 

Tikslai: gilesnis savęs pažinimas, pasitikėjimo savimi skatinimas, savivertės didinimas. 

 

Priemonės: padalomoji medžiaga, rašymo priemonės, popierius, kompiuteris ir multimedija skaidrių 

rodymui. 

 

Metodai: paskaitėlė, diskusija, praktinės užduotys. 

 

Užsiėmimo eiga: 

 Klausimai diskusijai „Kas yra savęs vertinimas, savigarba? Kuo tai svarbu? Nuo ko priklauso 

mūsų savęs vertinimas? Kaip savęs vertinimas priklauso nuo įvairių gyvenimo sričių? Ligos įtaka 

savivertei?“. 

 Rosenberg‘o savęs vertinimo klausimyno pildymas (jį galima duoti užpildyti iš anksto ir 

užsiėmimo metu aptarti rezultatus). 

 Teigiamas savęs vertinimas, jo svarba, teigiamos mano asmenybės pusės. 

 Kiekvieno mūsų teisės (padaloma medžiaga). 

 Pasitikėjimo savimi trūkumas, jo priežastys, pasekmės, menkavertiškumo kompleksas, silpnosios 

mano asmenybės pusės. 

 Savigarba; Aš: idealusis, viešasis, tikrasis (anketa). 

 Užsiėmimo naudos aptarimas diskusijoje. 
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10 priedas 

GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ VERTINIMO FORMA  

(PAVYZDYS) 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas pasibaigus užsiėmimui.  

 

Kliento vardas, pavardė: 

Užsiėmimus veda:  

Nr. Data Užsiėmimų tema Pastabos apie kliento dalyvavimą 

užsiėmime 
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11 priedas 

MOTYVACIJOS POKYČIŲ MATAVIMO FORMA 

 

 Kliento vardas, pavardė _______________________________________ 

 Reabilitacijos forma __________________________________________ 

 

Pradinis įvertinimas 

Data ____________ 

 

 

           Motyvacija dirbti/mokytis 

 

 

 

     

 

Galutinis įvertinimas 

Data ____________ 

 

 

Motyvacija dirbti/mokytis 

 

 

 

     

 

 

0 – Visai nemotyvuotas, nesidomintis, atsisakantis, abejingas. 

 

1 – Silpnai motyvuotas, dažnai nukreiptas kitų instancijų, mažai domisi konkrečiu pasirinkimu, 

motyvacija palaikoma išorinių sankcijų ar finansinių motyvų. 

 

2 – Iš dalies motyvuotas, laikinai susidomintis veikla, trūksta adekvatumo profesiniame apsisprendime. 

Stokoja pilnavertiško apsisprendimo, gali būti priimami momentiniai sprendimai. Įdedantis mažai 

pastangų. 

 

3 – Pakankamai motyvuotas. Išoriškai  motyvuojamas, pasiduodantis orientavimui. Trūksta vidinės 

motyvacijos, kartkartėmis reikalingas išorinis motyvavimas (paskatinimas, kontrolė). 

 

4 – Motyvuotas. Adekvačiai vertinantis savo galimybes. Įdedantis pastangų. Gali trūkti galutinio 

apsisprendimo krypties pasirinkime. Gali  būti neužtikrintumo dėl tolimesnių perspektyvų. 

 

5 – Stipriai motyvuotas. Svarbūs tampa vidiniai motyvai. Konkretus, ilgalaikis sprendimas pasirenkant 

kryptį. Užtikrintas, nuolatinės pastangos, išorinis motyvavimas nėra būtinas. 

 

Užpildė  _____________ _______________________     ___________ 
 Specialistas     Vardas, pavardė      Parašas 

0    1      2         3

              

0    1      2         3
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12 priedas 

MOTYVACIJOS VERTINIMO ANKETA DALYVIUI 

 

I. Nusiteikimo dirbti vertinimas 

 

Įvertinkite savo norą dirbti skaičiumi nuo 1 iki 3 (0 – visai nenoriu dirbti, 3 – labai noriu dirbti), tinkamą 

Jums skaičių apibraukite: 

 

0  1  2  3 

 

Įvertinkite skaičiumi nuo 1 iki 3, kad pabaigus profesinę reabilitaciją/ mokymus, pavyks įsidarbinti per 

ateinančius 6 mėnesius (1 – visai netikiu, 3 – esu visiškai įsitikinęs), tinkamą Jums skaičių apibraukite: 

 

0  1  2  3 

Pastabos:  

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

II. Motyvacija mokytis 

 

Dalyvio vertinimas 

 

Įvertinkite nuo 0 iki 3 (tinkamą Jums 

skaičių apibraukite): 

 

Įdomu 

 

0        1        2        3 

 

Naudinga 

 

0        1        2        3 

 

Mano pastangos 

 

0        1        2        3 

 

 

 

Pastabos:  

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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III. Įsidarbinimo veiksmų aktyvumas 

 

Dalyvio vertinimas 

 

Įvertinkite nuo 0 iki 3, kaip dažnai atlikote 

šiuos įsidarbinimo veiksmus per pastarąjį 

 mėnesį (0 – nė karto, 1 – 1 kartą, 2 –  

2 kartus, 3 – 3 kartus ir daugiau) (tinkamą 

 Jums skaičių apibraukite) : 

 

1. Pokalbiai dėl darbo paieškos su 

draugais, pažįstamais 

 

0        1        2        3 

 

2. Darbo skelbimų skaitymas spaudoje, 

internete ar kitur 

 

0        1        2        3 

 

3. CV rašymas, taisymas 

 

0        1        2        3 

 

4. CV siuntimas 

 

0        1        2        3 

 

5. Pokalbis dėl darbo telefonu 

 

0        1        2        3 

 

6. Pokalbis su darbdaviu/ personalo  

atrankos darbuotoju 

 

0        1        2        3 

 

7. Kita 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

0        1        2        3 

 

 

Pastabos: 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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13 priedas 

MOTYVACIJOS VERTINIMO ANKETA SPECIALISTUI 

 

Specialisto vertinimas 

 

Įvertinkite nuo 0 iki 3 dalyvio motyvaciją 

mokytis ( 0 – visai nesistengia, nesidomi,  

3 – susidomėjęs, rodo iniciatyvą, atlieka 

papildomas užduotis, savarankiškai ieško 

informacijos) (tinkamą Jums skaičių 

apibraukite): 

 

0        1        2        3 

 

Specialisto pastabos: 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Specialisto vertinimas 

 

Įvertinkite nuo 0 iki 3 dalyvio 

įsidarbinimo veiksmų aktyvumą (0 – 

visai nesistengia, nesidomi, 3 – deda 

daug pastangų) (tinkamą Jums skaičių 

apibraukite): 

0        1        2        3 

 

Stebėti įsidarbinimo veiksmai: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Specialisto pastabos:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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14 priedas 

PSICHOSOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮVERTINIMO IR LAVINIMO UŽSIĖMIMŲ PLANO 

PAVYZDŽIAI 

 

1. Bendravimo įgūdžių lavinimas I 

Modulis: 2. 

Užsiėmimo pavadinimas: bendravimo įgūdžių lavinimas. 

Grupės dydis: 4 – 8 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: 1,5 h. 

Specialistai: psichologas. 

Problemos: bendravimo įgūdžių trūkumas, santykių užmezgimo problemos, siauras bendravimo 

ratas. 

Tikslai: verbalinių bendravimo įgūdžių lavinimas. 

Priemonės: silpnaregiams pritaikyta padalomoji medžiaga, rašymo priemonės, popierius. 

Metodai: paskaitėlė, diskusija. 

Užsiėmimo eiga: 

 Susipažinimas. Gali būti žaidimas, sužadinantis aktyvumą, tarpusavio bendravimą. 

 Diskusija klausimu, kas padeda užmegzti santykius, pradėti pokalbį su nepažįstamu 

žmogumi? 

 Kiekvienam dalyviui užduotis: išvardinti asmenybės savybes ar įgūdžius, kurie jų nuomone 

yra svarbiausi bendraujant (5-10 savybes); 

 Išvardintas savybes suskirstyti į 3 grupes: kurias turi, kurių turi nepakankamai, kurių neturi.  

Pastaba: Pagal galimybes dalyviai gali surašyti vardinamas savybes ar vedantysis gali pasižymėti 

išvardintas savybes; 

 Paskaita apie bendravimo reikšmę, bendravimo lygius, asmenines bendravimo erdves – 

Johari langai, bendravimo įgūdžių formavimosi procesą, komunikacijos procesą ir grįžtamojo ryšio 

svarbą, kalbos subtilybes – daugiareikšmiai žodžiai, žodžio akcentavimas sakinyje, mažybinė žodžio 

forma ir kt. reikšmingi netiesioginiai signalai, eufemizmai, žodžiai parazitai ir kt. 

 Užsiėmimo naudos aptarimas diskusijoje 
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15 priedas  

 SOCIALINĖS ADAPTACIJOS POKYČIŲ MATAVIMO FORMA 

  

  

             Kliento vardas, pavardė    

  Data                             Reabilitacijos forma  

  

  

 AKTYVUMAS 

 Pradinis įvertinimas     Galutinis 

įvertinimas 

  

      

  

      

      

 1 – Neaktyvus, nedalyvaujantis,  4 – Aktyvus, dalyvaujantis, noriai įsi- pasyvi 

pozicija.    traukiantis į veiklą. 

  

  

 BENDRAVIMAS 

 Pradinis įvertinimas     Galutinis 

įvertinimas 

  

      

  

      

      

 1 – Stokoja socialinių įgūdžių, neefektyvi 4 – Geri socialiniai įgūdžiai, efektyvi ko- 

  komunikacija, sunkumai užmezgant socia-  munikacija, sugeba užmegzti socialinius  

 linius ryšius.      ryšius. 

  

  

 NUOSTATOS 

 Pradinis įvertinimas     Galutinis 

įvertinimas 

  

      

  

      

  

 1 –Negatyvus požiūris į save, savęs  4 – Teigiamas požiūris į save, savo 

ver- 

 nuvertinimas, savęs atskyrimas, izolia- tės pripažinimas, adekvatus savo galimy- 

 vimas, savo galimybių nuvertinimas.  bių vertinimas. 

  

 Užpildė  _____________ _______________________     ___________ 
      Specialistas        Vardas, pavardė         Parašas

   1            2           3             4   

              
   1            2           3             4       

              

   1            2           3      4      

  
   1             2           3       4     

  

   1            2            3     4       

  
   1            2            3     4  
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16 priedas 

SAVĘS PAŽINIMO IR SAVIRAIŠKOS UGDYMO UŽSIĖMIMAS PSICHIKOS LIGOMIS 

SERGANTIEMS ASMENIMS 

Tema Pozityvūs pasikeitimai nukreipti į darbinę ateitį 

Grupės dydis 4 – 6 žmonės 

Vedantieji Psichologas 

Problemos Neadekvatus savęs vertinimas, menkas savęs pažinimas, menki socializacijos, 

bendravimo įgūdžiai, menki emocijų ir jausmų raiškos įgūdžiai, kūrybiškumo 

nelavinimas, savo negalios nepripažinimas. Norime kažką pakeisti savo 

gyvenime, darbinėje veikloje, savyje. Pavyzdžui, norime labiau išmokti 

klausytis žmonių, ar labiau bendrauti su žmonėmis, nugalėti baimes, geriau 

planuoti laiką, išmokti ką nors naujo, pavyzdžiui, dirbti su oda ir t.t. 

Tikslas Padėti išsikelti tam tikrus tikslus savo gyvenime. Tikslus, kurie būtų susiję su 

Jūsų asmenybe ir profesine veikla. Pabandykite pamąstyti, kaip tų tikslų 

galima būtų siekti. 

Per kūrybinę/meninę veiklą gerinti asmeninę ir profesinę adaptaciją. 

Priemonės Guašas, teptukai, vanduo, popierius, kreidelės, akvarelė, žurnalai, laikraščiai, 

klijai, žirklės. 

Trukmė 1,5 h 

Metodai Praktinė užduotis, diskusija (aptarimas), grįžtamasis ryšys 

Eiga Pasisveikininas, trumpas pasidalinimas savo nuotaikomis. Grupės taisyklių 

priminimas: konfidencialumas, pagarba vienas kitam, teisė sakyti ne, 

neribotos naudojimosi dailės priemonėmis galimybės. 

Pristatoma tema. Šiandien bandysime atrasti pozityvias transformacijas 

nukreiptas į Jus, Jūsų gyvenimą, konkrečiai į ateitį, susijusią su Jūsų darbu, ir 

jas pertekti dailės priemonių pagalba.  

Užduočiai skiriama 45 minutės. 

Klientai informuojami, kad, kai pabaigs savo darbą, ramiai jį apžiūrėtų, 

sugalvotų, ką jame mato, kas jiems patinka, o kas galbūt nelabai. Sugalvotų 

savo darbui pavadinimą. 

Kai visi klientai pabaigia savo darbą, tuomet aptariame. Pirmiausia kiekvienas 

klientas idividualiai pristato savo darbą. Užsiėmimo vedančioji užduoda 

klausimus. Vėliau kiekvienas dalyvis dar pasako po pastebėjimą ir komentarą 

apie kitų grupės dalyvių darbus ir patį užsiėmimą. 

Pabaigoje vedančioji apibendrina užsiėmimą ir jo rezultatus. 

Aptarimas Aptariami įvairūs klientų gyvenimo aspektai, piklausomai nuo to, ką jie 

nupiešė ar suklijavo. 

Orientaciniai klausimai: 

Su kuo susiję šie Jūsų tikslai? 

Ar jau seniai apie juos mąstote, ar jie kilo dabar, tiesiog spontaniškai? 

Kas padėtų pasiekti šių pokyčių?  

Ar šiems pokyčiams reikalinga daug pastangų? Kokių? Ar Jūs pasiruošęs 

šiems pokyčiams?  

Kodėl rinkotės tokias priemones, tokias spalvas? 

Ir t.t.  
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17 priedas.  

PSICHOEDUKACNĖ-MOTYVACINĖ PASKAITA: SAVIREGULIACIJA 

 
Ką reiškia žodis “savireguliacija”? 

 “Savireguliacijos” sąvokos reikšmė nėra visiškai aiški bei vienareikšmiškai suprantama 

tiek šią sritį tyrinėjančių teoretikų, tiek psichologų (bei kitų specialistų) praktikų. Psichologinėje 

literatūroje apie savireguliaciją, šalia „savireguliacijos“ sąvokos, naudojami ir kiti terminai – 

“savikontrolė”, “savęs valdymas”, “problemų sprendimas”, “įveikimas” ir kt.  Kartais jie vartojami kaip 

sinonimai. 

Nors yra įvairių savireguliacijos apibrėžimų, galima išskirti dvejopo pobūdžio šio termino 

sampratas -  plačiąją ir siaurąją.  

Plačiąja prasme, savireguliacija – tai psichinių procesų, sąlygojančių tikslingą elgesį, visuma 

(A.Bandura). Siaurąja prasme, savireguliacija apibrėžiama kaip sugebėjimas atsipalaiduoti, sumažinti 

įtampą, valdyti savo psichinius bei fiziologinius procesus. Būtent pastarąja savireguliacijos samprata ir 

remiasi Savireguliacijos lavinimo užsiėmimų  tikslai. 

Iš tikrųjų gebėjimą atsipalaiduoti bei valdyti savo psichinius ir fiziologinius procesus reikėtų 

traktuoti kaip vieną sudėtingo savireguliacijos proceso sudedamųjų dalių ar funkcijų. 

Kodėl verta ir naudinga mokytis reguliuoti bei kontroliuoti savo elgesį? 

Gebėjimas sėkmingai naudoti savireguliacijos įgūdžius gali padėti  

-  efektyviau tvarkytis su chroniškomis fizinėmis bei psichinėmis ligomis,  

-  spręsti kasdienes gyvenimo problemas,  

-  pagerinti darbinės veiklos rezultatus,  

-  palengvinti bei paspartinti žinių ir įgūdžių įgijimą. 

 Savireguliacijos įgūdžius taip pat sėkmingai galima panaudoti streso sukeltoms 

problemoms spręsti. 

Kas yra atsipalaidavimas? Ar reikia atsipalaiduoti? Ar galima išmokti atsipalaiduoti, 

kontroliuoti psichinę bei fizinę įtampą? Kaip tai padaryti? 

 Atsipalaidavimas, kitaip dar vadinamas relaksacija, tai: 

• valingas arba nevalingas organizmo gebėjimas atpalaiduoti raumenis ir pašalinti kūno įtampą 

(fizinis atsipalaidavimas) ir/arba 

• gebėjimas pašalinti psichologinę bei emocinę įtampą, nusiraminti, pasiekti ramybės būseną 

(psichinis atsipalaidavimas). 

Valingas atsipalaidavimas gali būti pasiektas panaudojant specialias technikas. 

Ar reikia atsipalaiduoti? 

Mokslinių tyrimų pagalba yra nustatyta, kad 

• per stipri, užsitęsusi ar nuolatinė (psichinė ir/ar fizinė) įtampa griauna žmogaus adaptacinius 

(prisitaikymo prie aplinkos) mechanizmus.  Psichinės įtampos (nerimo, baimės ar kt.) sukelta fizinė 

raumenų įtampa pati savaime gali pernelyg gausiai stimuliuoti ir sekinti nervų sistemą, o kartu didinti 

vegetacinės bei endokrininės nervų sistemos dalių hiperaktyvumą; 

• jau vien tik fizinis raumenų atpalaidavimas, be didesnių psichologinio atsipalaidavimo pastangų, 

turi stiprų teigiamą raminamąjį poveikį visam organizmui, įskaitant ir nervų sistemą. 

 

Kas vyksta atsipalaidavus žmogaus kūne? 

• Sumažėja raumenų įtampa, 

• sulėtėja kvėpavimas, 

• sumažėja kraujospūdis, 

• sumažėja širdies ritmas, 

• sumažėja smegenų aktyvumas. 

 

Kas vyksta psichologinėje sferoje? 
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• Sumažėja negatyvių minčių, didinančių įtampą, stresą, antplūdis, 

• Sumažėja negatyvių emocijų intensyvumas - nuslūgsta įtampa ir nerimas, sukeliantys 

nerimastingas mintis ir tokiu būdu didinantys stresą. 

 

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad atsipalaidavęs žmogus 

• aiškiau mąsto, 

• greičiau ir geriau susikaupia bei įsisavina informaciją, 

• geriau valdo savo bei supranta kitų žmonių emocijas, 

• labiau pasitiki savimi, 

todėl atsipalaidavimo įgūdžiai padeda pasiekti geresnių rezultatų tiek darbinėje veikloje, tiek 

bendravimo srityje. 

Ar galima išmokti atsipalaiduoti, kontroliuoti psichinę bei fizinę įtampą? 
 

Atsipalaidavimo būsena gali būti nevalinga, tačiau ją galima pasiekti ir sąmoningai, taikant 

specialias psichofizines metodikas.  

Pašalinti įtampą, įveikti bei geriau toleruoti stresą, padeda valingo (t. y. reikalaujančio 

sąmoningų pastangų) atsipalaidavimo mokymasis, kartu su reguliaria, kasdiene praktika. 

Vienas tokių būdų (laikomas vienu veiksmingiausių ir sveikiausių įtampos šalinimo bei streso 

įveikos metodų) yra koncentruoto atsipalaidavimo metodas. 

Kokį poveikį turi koncentruoto atsipalaidavimo technikų taikymas bei praktikavimas?  
 

Nustatyta, kad koncentruoto atsipalaidavimo pratybos  

• turi bendrą susijaudinimą bei nervų sistemos aktyvumą slopinantį poveikį, apimantį tiek fizines, 

tiek psichines žmogaus reakcijas. Tai leidžia išvengti organizmo bei protinės veiklos išsekimo ir padeda 

organizmui atkurti fiziologinius ir psichologinius jo resursus, dėl ko pagerėja fizinė ir psichologinė 

savijauta – jaučiama mažiau nerimo ir emocinės įtampos, labiau pasitikima savimi. 

• Padeda gydyti ligas, susijusias su stresu, pvz., tokias, kaip įtampos tipo galvos skausmai, arterinė 

hipertenzija, nemiga, imuninės sistemos nepakankamumas, arba padeda visai ligų išvengti. 

• Padeda pašalinti liguistą nerimą bei jo psichologines ir fiziologines apraiškas. 

•  

Kokios yra koncentruoto atsipalaidavimo technikų rūšys?  
 

 Pasaulyje yra sukurta įvairiausių atsipalaidavimo technikų. Kai kurios iš jų moko 

atsipalaiduoti ne tik pratybų metu, bet atsipalaidavimo įgūdžius perkelti ir į kasdienes situacijas, kur 

mums jų dažniausiai ir reikia. 

 Pagrindinės koncentruoto atsipalaidavimo technikos yra šios: 

• Raumenų atpalaidavimas, 

• Kvėpavimo reguliavimas, 

• Vaizduotės valdymas arba vizualizacija, 

• Autogeninė treniruotė, 

• Meditacija, 

• Hipnozė, 

• Dėmesingumo (įsisąmoninimo) praktika (angl. mindfullness), 

• Grįžtamojo ryšio terapija (angl. biofeedback). 

 

Kokias technikas praktikuosime Savireguliacijos lavinimo užsiėmimuose? 
 

Užsiėmimuose bus taikomas eklektinis, kelias atsipalaidavimo technikas apjungiantis, metodas, 

apimantis  

•     kvėpavimo reguliavimo,  

•     raumenų atpalaidavimo bei  
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•     vaizduotės (vaizdinių kūrimo) komponentus. 

Kodėl svarbu mokytis reguliuoti kvėpavimą? 
 

• Taisyklingas kvėpavimas užtikrina organizmo aprūpinimą deguonimi ir optimalų gyvybinių 

funkcijų palaikymą, sklandų centrinės ir vegetacinės (organų inervaciją užtikrinančios) nervų sistemų 

dalių veikimą. 

• Valingai reguliuojant kvėpavimo pobūdį (diafragminis, krūtininis), ritmą ir gilumą, galima 

paveikti vegetacinę nervų sistemą bei emocijas ir per tai koreguoti kitas organizmo funkcijas – širdies 

ritmą, kraujo spaudimą, sumažinti fizinę bei emocinę įtampą.  

• Netaisyklingas kvėpavimas gali lemti deguonies balanso tam tikrose smegenų dalyse pasikeitimą 

ir išprovokuoti nemalonius simptomus – silpnumą, galvos svaigimą, oro trūkumą, regėjimo aštrumo 

sutrikimus, sumišimą ir kt. Gali pasireikšti ir kiti simptomai – širdies ritmo padidėjimas, kūno 

virpėjimas, tirpimo jausmas, šaltkrėtis, rankų drėgnumas, oro trūkumo jausmas kartais sustiprėjantis iki 

dusulio. 

 

Kodėl reikia mokėti atpalaiduoti raumenis? 
 

• Kaip jau buvo anksčiau minėta, moksliniai tyrimai patvirtino, kad jau vien tik fizinis raumenų 

atpalaidavimas, be didesnių psichologinio atsipalaidavimo pastangų, turi stiprų teigiamą raminamąjį 

poveikį visam organizmui, įskaitant ir nervų sistemą.  

• E.Jacobsonas nustatė, kad įtampa atsiranda dėl raumeninių skaidulų susitraukimo ir kad tuo metu 

žmogus jaučia nerimą. Tokiu būdu buvo padaryta išvada, kad, atpalaidavus įtampą raumenyse, galima 

pašalinti jaučiamą nerimą. Sistemingai atpalaiduojant tam tikras raumenų grupes bei išmokus atkreipti 

dėmesį į kylančius pojūčius bei įgudus juos atskirti, galima beveik visiškai pašalinti raumenų 

susitraukimą ir pasiekti gilų atsipalaidavimą.  

 

Kuo naudingas vaizduotės panaudojimas? 
 

Tyrimais  įrodytas  vaizduotės  poveikis  tiek  kūno, tiek psichiniams  procesams:  

• Vaizdiniai sukelia įvairius fiziologinius organizmo atsakus (širdies ritmo, pulso dažnio, 

kvėpavimo ritmo ir kt. pokyčius). Malonūs vaizdiniai paskatina endorfinų, natūralių kūno opiatų, kurie 

teigiamai veikia nuotaiką bei mažina skausmą, gamybą. 

• Vaizdiniai taip pat veikia mintis bei emocijas - kartais net stipriau nei išoriniai poveikiai. 

Vaizdinių pagalba atkreipiamas dėmesys į probleminę sritį, ji įsisąmoninama, kinta požiūris, o tai keičia 

patį probleminį išgyvenimą (baimės, nerimo intensyvumą, skausmo pojūtį, fiziologinius potyrius ir 

pan.). Yra įrodymų, kad ne problemos vengimas, o dėmesys jai yra efektyviausias būdas ją valdyti.  

• Biheivioristinėje ir kognityvinėje psichoterapijose vaizduotė, dažnai derinyje su kitomis 

relaksacinėmis technikomis, pasitelkiama įvairių baimių, psichologinių traumų gydymui, skausmingų ar 

nerimą keliančių situacijų įveikai, saviveiksmingumo stiprinimui.  

• Medicinoje vaizduotė taikoma kraujospūdžio reguliavimui, imuninės sistemos stiprinimui, 

skausmo įveikai ir kt.  

 

Kaip vyksta koncentruoto atsipalaidavimo pratybos? 
 

Pratybos atliekamos ramioje aplinkoje, iki minimumo sumažinant išorinių dirgiklių poveikį - 

uždaromos durys, langai, išjungiami mobilūs telefonai bei kiti triukšmą sukeliantys prietaisai. 

Vėluojantys dalyviai į užsiėmimą nebeįleidžiami. 

Patogiai įsitaisoma, pasirūpinama, kad kūno nevaržytų rūbai (jei reikia, atsisega marškinių sagas, 

kaklaraištį, nusiima akinius ir kt.) 
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Pratybų metu yra galimybė, jei to reikia, atsipalaidavimo treniruotę atlikti gulint ant žemės, 

pasitiesus kilimėlį (pvz., jei, dėl jaučiamų skausmų, silpnumo ar kitų priežasčių, yra sunku pratybų laiką 

išsėdėti). Pozas galima pasirinkti savo nuožiūra, užsiėmimų eigoje jas galima keisti. 

Pratybose naudojamas muzikinis fonas – lėto tempo, rami muzika (gali būti su įvairių gamtos 

garsų intarpais). Muzikos fone, psichologas pateikia pratybų tekstą. Dalyviai, sekdami psichologo 

sakomo teksto instrukcijomis, sutelkia dėmesį į kvėpavimą bei į tam tikras kūno vietas.  

Treniruotė pradedama nuo kvėpavimo įsisąmoninimo pratimo, pereina į kvėpavimo nuraminimą. 

Vėliau dėmesys sutelkiamas ties kūno raumenų atpalaidavimu: paeiliui viena po kitos atpalaiduojamos 

pagrindinės raumenų grupės - veido, kaklo, pečių, rankų, krūtinės, nugaros, sėdmenų ir kojų. Raumenų 

atpalaidavimo pratybų eigoje dėmesys periodiškai grąžinamas prie kvėpavimo.  

Pratybų ciklą sudaro 12 užsiėmimų. Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę, jų trukmė yra apie 45 - 

60 minučių. Užsiėmimų ciklą sudaro dvi pakopos: 6 pirmieji užsiėmimai skiriami geriau įvaldyti 

bazinėms (fiziologinėms) – kvėpavimo, raumenų atpalaidavimo, funkcijoms, trunka apie 45-50 min., 

kitų 6 užsiėmimų metu tęsiamas kvėpavimo ir raumenų atpalaidavimo įgūdžių gilinimas, papildomai 

įjungiant ir psichologinį lygmenį - panaudojant vaizduotę; užsiėmimai trunka nuo 50 iki 60 min.  

Užsiėmimo pabaigoje aptariama savijauta pratybų metu. Koncentruoto atsipalaidavimo pratybas 

rekomenduotina atlikti ir namuose bent kartą, o geriau – du kartus per dieną po 15-20 minučių. Namų 

darbų patirtis aptariama užsiėmimų pradžioje. 

 

PSICHOEDUKACNĖ-MOTYVACINĖ PASKAITA: ATMINTIS 
Užsiėmimo plano pavyzdys: mnemoninių technikų taikymas.  

Grupės dydis: 3-5 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: 1,5 h. 

Vedėjas: psichologas. 

Tikslai: supažindinimas su mnemoninėmis technikomis bei jų praktiniu taikymu, siekiant gerinti 

dalyvių informacijos įsiminimą ir atgaminimą . 

Priemonės: silpnaregiams pritaikyta padalomoji medžiaga, rašymo priemonės, popierius. 

Metodai: paskaita, praktinės užduotėlės, žaidimai grupėje. 

Užsiėmimo eiga: 

 Paskaita apie mnemoninių technikų taikymą. 

 Žaidimas grupėje: Asociacijų kūrimas. 

 Žaidimas grupėje: Kelionės metodo taikymas. 

 Praktinė užduotis grupei: „Pirkinių sąrašas“. 

 Pasidalinimas tarp dalyvių apie kasdieniniame gyvenime pasitaikančias 

atminties problemas ir minčių, kaip šias problemas mažinti, taikant mnemonines technikas, 

išsakymas. 

 Užsiėmimo naudos aptarimas diskusijoje. 

 

Pastaba: užsiėmimai gali būti įvairiomis temomis – ligos simptomų valdymas, medikamentų 

vartojimas, psichikos sutrikimų apibrėžimas ir pan.
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18 priedas  

 

INDIVIDUALUS REABILITACIJOS PLANAS 

  

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas kartu su klientu individualaus pokalbio metu. 

 

Klientas: Atvejo vadybininkas: 

Plano sudarymo data:  

Programos trukmė: Numatoma programos pabaiga: 

Tikslas:.pavyzdžiui,.įsidarbinti atviroje darbo rinkoje...................................................................... 
 

Kliento norai: 

Pavyzdžiui, pagerini savo finansinę situaciją, tapti nepriklausomu nuo kitų žmonių, labiau pasitikėti savimi, 

užmegzti naujus socialinius kontaktus .............................................................................................................. 

 

 

SPECIFINIS PLANAS Nr.1 

(sudaroma remiantis kliento įvertinimo rezultatais, specialistų išvadomis, rekomendacijomis bei kliento 

noru) 
 

Specifinio plano pildymo data: ............................................ 

 

Specifinis tikslas.:  

............................................................................................. 

Paslaugų gavėjo veiksmai: 

 

Eil nr.  Veiksmai Laikotarpis 

(nuo – iki ) 

1. Pvz., lankyti psichoedukacinę grupę kartą 

per savaitę 

  

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Pastabos.........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Paslaugų teikėjo veiksmai: 

 

Eil nr.  Veiksmai Laikotarpis 

(nuo – iki ) 

1. Pvz., organizuoti psichoedukacinės grupės 

užsiėmimų ciklą kartą per savaitę 

  

2.    

3.    

4.    

 

Pastabos.........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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Klientas ............................................................ Atvejo vadybininkas .........................................................  

........................................................... ........................................................................ 
(vardas, pavardė, parašas) (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Galutinė išvada:. 

Įvertinama, ar pasiekti kliento išsikelti bendras ir specifiniai tikslai. Apibendrinama, kaip vyko visas reabilitacijos 

procesas, kokios kliūtys iškilo reabilitacijos metu, kokią pagalbą klientui būtų reikalinga tęsti ir pan. 

................................................................................................................................................................. 

 

Data: 

 

Sutartis nutraukta, užbaigta, pratęsta  20_____ m. ____________________mėn. ____-__d. 

 

Profesinės reabilitacijos centras Klientas(-ė) 

 

 

 Atvejo vadybininkas (-ė)                             

                          (parašas)                 (vardas, pavardė) 

 

 

 

     (parašas)                                         (vardas, pavardė) 

A.V.  
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19 priedas  

INDIVIDUALI PROFESINĖS REABILITACIJOS PROGRAMA 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas kartu su klientu individualaus pokalbio metu. 

 

Vardas , pavardė ________ _____  Asmens kodas ______________ 

Namų adresas  _________________________  Tel.:  

Teritorinė darbo birža    ___________ 

TDB siuntimo išdavimo data: ___________________________ 

PR pažymėjimo Nr. ir data (pirminio) Nr. _________________ 

Profesinės Reabilitacijos pradžia : __________ numatoma pabaiga:  ________ 

Numatoma individualios reabilitacijos trukmė           darbo dienos      

       Profesinės reabilitacijos tikslai  Įgyti  naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo įgūdžius –  

Neformali ________________mokymo programa, adaptuota asmenims su psichikos negalia 

 

Programos valstybinis kodas  

Etapo 

Nr. 

IPR etapai PR paslaugos Trukmė 

I. Profesinių gebėjimų įvertinimas 

 

  d.d. 

 1.1. Pradinė konsultacija 1.1.1  Asmens registracija dalyvauti PR programoje  

    

 1.2 Asmens psichosocialinių profesinių 

savybių bei gebėjimų įvertinimas 
 

 

  1.2.1. Asmens priešdarbinis įvertinimas  

  1.2.2 Darbo tarpininko konsultacija  

  1.2.3.Asmens psichosocialinių profesinių savybių analizė   

  1.2.4. Asmens kognityvinių funkcijų (dėmesio, atminties) 

įvertinimas 
 

  1.2.5. Asmens sveikatos būklės stabilumo įvertinimas, 

atkryčio plano sudarymas 
 

  1.2.6. Individualus asmens bendrųjų darbinių įgūdžių 

vertinimas 
 

  1.2.7. Asmens bendrųjų bei specialiųjų darbinių įgūdžių 

vertinimas pasirinktinai 3 mokymo klasėse imituojant 

darbą 

 

  1.2.8. Išvadų ir rekomendacijų dėl individualios profesinės 

reabilitacijos programos sudarymo ir tolimesnės profesinės 

reabilitacijos eigos parengimas 

 

  1.2.9. Individualios profesinės reabilitacijos programos 

sudarymas 
 

  1.2.10 Profesinių gebėjimų įvertinimo proceso 

koordinavimas 
 

 

II. Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas  

  d.d. 

  2.1. Asmeninių savybių analizė  

  2.2. Asmens motyvacijos profesinei reabilitacijai  ir darbui 

analizė bei skatinimas 
 

  2.3. Problemų/trukdžių aktyviai darbo paieškai 

išsiaiškinimas 
 

  2.4. asmens konsultavimas profesinio kryptingumo, 

tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais 
 

  2.5. Asmens informavimas apie profesinio mokymo ir  
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įsidarbinimo galimybes 

  2.6. Asmens profesinių gebėjimų praktinis išbandymas  

  2.7. Pagalba asmenims renkantis ir keičiant profesiją  

  2.8. Individualios profesinės reabilitacijos programos 

koregavimas ir nukreipimas į tolimesnius veiksmus 
 

  2.9. Profesinio orientavimo ir konsultavimo proceso 

koordinavimas 
 

III. Profesinių gebėjimų atkūrimas 

arba naujų išugdymas  

 d.d. 

 3.1. Asmens bendrųjų darbinių įgūdžių 

atstatymas 

3.1.1. Socialinio poveikio priemonėmis   d. d. 

  3.1.2. Psichologinio poveikio priemonėmis  

  3.1.3 Darbo imitavimo poveikio priemonėmis  

 3.2. Naujos profesinės kvalifikacijos 

įgijimas 

3.2.1. Profesinis mokymas-“Kompiuterio vartojimo 

pagrindų mokymo programa“, adaptuota žmonėms su 

psichikos negalia 

 

d. d. 

  3.2.2. Proceso koordinavimas  

IV. Pagalba įsidarbinant  d.d. 

  4.1. Darbo paieškos proceso planavimas  

  4.2. Informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją darbo 

rinkoje 
 

  4.3. Potencialių darbdavių paieška  

  4.4. Neįgaliojo darbo paieškos įgūdžių formavimas  

  4.5. Darbo vietų paieška klientams ir surastos darbo vietos 

analizė 
 

  4.6. Pasiruošimas darbui/įsidarbinimui  

  4.7. Tarpininkavimo paslaugos įdarbinant asmenis  

  4.8. Lydimoji pagalba įsidarbinus  

  4.9. Pagalbos įsidarbinant proceso koordinavimas  

  Visa Individualios Profesinės reabilitacijos trukmė:  d. d. 

Kliento darbingumo lygis ____ procentų. 

Kiti ypatingi atžymėjimai, pastabos:  Individuali Profesinės reabilitacijos programos trukmė gali būti 

koreguojama  atsižvelgiant į pasiektus  rezultatus. 

 

Profesinės reabilitacijos padalinio vadovas   ____   

       (vardas, pavardė, parašas) 

 

Susipažinau ir sutinku:  _______________________________________                                       

                                                     (kliento parašas, vardas ir pavardė) 
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20 priedas 

Praktikos organizavimo trišalė sutartis 
(PAVYZDYS) 

 

20___ m.     ___ d.  Nr. PR- 

 

Vilnius 

 

VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras (toliau- Reabilitacijos įstaiga), atstovaujama 

___________________, veikiančios pagal Centro įstatus,  

_____________________________________________________________ (toliau – Praktikos 

institucija), 

(įstaigos ar įmonės,  priimančios atlikti praktiką, pavadinimas) 

atstovaujama 

_________________________________________________________________________, 

(vardas, pavardė, pareigos) 

veikiančio pagal 

______________________________________________________________________, 

bei profesinės reabilitacijos dalyvis (toliau – dalyvis) 

____________________________________________________________________________________

_ 

(dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo metai) 

____________________________________________________________________________________ 

nuolatinės gyvenamosios vietos adresas) 

(toliau kartu vadinamos Šalimis, atskirai - Šalimi), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, 

sudaro šią sutartį: 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Ši sutartis sudaroma visam praktikos įmonėje arba įstaigoje (toliau – praktika) 

 laikotarpiui. 

2. Dalyvis atlieka praktiką, numatytą profesinės reabilitacijos  programoje pagal su įmone arba 

įstaiga suderintą praktikos programą (praktikos atlikimo  vieta, konkretūs darbai). 

3. Praktikos tikslas – išmokti profesinės reabilitacijos metu gautas teorines žinias pritaikyti 

 praktiniame darbe; 

4. Praktikos trukmė -       val., jos atlikimo laikas __20__-  -   – 20__-  -  __. 

             (praktikos pradžia, 

pabaiga) 

 

II. REABILITACIJOS ĮSTAIGOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

5. Reabilitacijos įstaiga: 

5.1. skiria reabilitacijos įstaigos praktikos vadovą – profesijos mokytoją _______________ , kuris 

įsipareigoja:       

                 (vardas, pavardė) 

5.1.1. užtikrinti dalyvio, siunčiamo atlikti praktiką, būtiną praktikai teorinį ir praktinį pasirengimą; 

5.1.2. organizuoti praktikos darbus ir kontroliuoti dalyvio profesinės praktikos eigą bei prireikus 

kartu su Praktikos institucijos atsakingais darbuotojais operatyviai spręsti iškilusias problemas, 

suteikiant dalyviui reikalingą pagalbą; 

5.1.3. suderinti su Praktikos institucija siunčiamų dalyvių praktikos atlikimo užduotis. 

5.2. Praktikos vadovas turi teisę atšaukti dalyvį iš praktikos, jeigu: 
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5.2.1. Praktikos institucija dalyvio praktikai nesuteikia praktikos atlikimo vietos pagal praktikos 

programą; 

5.2.2. dalyvis pažeidžia praktikos drausmę. 

 

III. PRAKTIKOS INSTITUCIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

6. Praktikos institucija įsipareigoja: 

6.1. suteikti dalyviui praktinio mokymo vietą, aprūpinti jį praktinio mokymo užduotimis, šioms 

užduotims vykdyti reikiama dokumentacija, neatitraukti dalyvio nuo praktinio mokymo užduočių 

vykdymo; 

6.2. aprūpinti praktikos užduotims vykdyti reikalingomis medžiagomis ir priemonėmis pagal pateiktą 

ir tarpusavyje suderintą praktikos programą; 

6.3. neatitraukti dalyvių nuo praktikos užduočių vykdymo; 

6.4. skirti praktikos institucijos vadovu vieną iš savo darbuotojų, kuris būtų atsakingas už praktikos 

vietos paruošimą, praktikos darbų koordinavimą, užduočių atlikimą; 

6.5. vadovaujantis Praktikos institucijoje veikiančiais nuostatais, užtikrinti Dalyviui darbuotojų 

saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;  

6.6. informuoti Reabilitacijos įstaigos praktikos vadovą apie Dalyvių praktikos drausmės pažeidimus, 

neatvykimą į praktiką; 

7. Praktikos institucija turi teisę leisti Dalyviui savarankiškai, be praktikos vadovo pagalbos, atlikti 

jam pavestus darbus tik tais atvejais, jeigu Praktikos institucija sudaro su Dalyviu laikinąją darbo sutartį 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

IV. PROFESINĖS REABILITACIJOS DALYVIO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

8. Dalyvis įsipareigoja: 

8.1. sistemingai ir stropiai vykdyti praktinio mokymo užduotis; neatvykus į praktiką įmonėje arba 

įstaigoje, nedelsiant pranešti apie tai tiek Reabilitacijos įstaigos, tiek Praktikos institucijos praktikos 

vadovams, nurodant priežastį, o ligos atveju – pateikti gydytojo pažymą; 

8.2. laikytis įmonės, įstaigos nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos taisyklių, laikyti paslaptyje įmonės 

ar įstaigos komercines ir kitas paslaptis, jei praktikos metu gaus slaptų ar nepageidaujamų platinti 

duomenų bei techninių dokumentų; 

8.3. tausoti įmonės arba įstaigos turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta 

tvarka; 

8.4. laikytis saugos darbe ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų. 

9. Dalyvis turi teisę: 

9.1. gauti iš profesinės reabilitacijos įstaigos mokymo programos kopiją bei visą informaciją, 

susijusią su praktikos atlikimu; 

9.2. gauti iš įmonės ar įstaigos praktikos užduotį (užduotis), darbuotojų saugos ir sveikatos bei 

kitas praktikai atlikti reikalingas priemones. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama 

šios sutarties dalis. 

11. Ši sutartis gali būti nutraukiama: 

11.1. jei dalyvis pašalinamas iš profesinės reabilitacijos programos; 

11.2. jei dalyvis šiurkščiai pažeidžia įstaigos nuostatus ar vidaus tvarkos taisykles; 

11.3. šalių susitarimu. 

12. Sutarties šalis praneša kitoms sutarties šalims apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 10 

dienų. 

13. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos 
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Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

14. Ši sutartis įsigalioja nuo 20____ m. ______________ dienos ir galioja iki praktikos atlikimo ir 

visų kitų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. 

 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Reabilitacijos įstaiga: 

 

Praktikos vadovas: 

  

Praktikos institucija: 

 

Praktikos vadovas: 

 

 

Dalyvis: 

 

ŠALIŲ PARAŠAI 

 

 .................................................   ...........................................................  ..........................................  
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21 priedas 

 
PRAKTIKOS DARBO VIETOJE VERTINIMO FORMA 

 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas, lankantis klientą praktikos vietoje. Klausiama 

praktikos vietoje už klientą atsakingo asmens, kaip jis vertina kliento profesinius gebėjimus. 

 

 

Darbdavys 

Įmonė  

 

Adresas  

 

Kontaktinis asmuo  

 

Telefonas  

 

Trumpas įmonės aprašymas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbas 

Darbo vieta  

 

 

Darbo sutarties sudarymo 

data 

 

 

 

Darbo dienos per savaitę  

 

 

Darbo valandos  

 

 

Darbo užmokestis  

 

 

Atsakomybės darbe 

(atliekamos užduotys)  

 

 

Pastabos  

 

 

 

 

Kliento vardas, pavardė     __________________________________________ 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas“` 

 331 

          Įdarbinimo tarpininko vardas, pavardė    _______________________________________ 

 

 
 

Laikotarpis nuo _____________iki________________ 

  

 

1. Asmenybės ugdymas 

 Motyvavimas, skatinimas dirbti 

 Savarankiškumo didinimas 

 Savo veiksmų kontroliavimas 

 Kritikos priėmimas 

 Konfliktų valdymas 

 Elgesys stresinių situacijų metu 

 Pasitikėjimo savimi didinimas 

 Bendravimas su kolegomis/ viršininkais 

 Kita 

Pastabos_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________ 

 

2.  Darbinių įgūdžių lavinimas 

 Užduočių supratimas 

 Kokybinių rezultatų siekimas 

 Kiekybinių rezultatų siekimas 

 Gebėjimas išklausyti nurodymų 

 Darbas komandoje 

 Savarankiškas darbas 

Pastabos_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3.   Darbo aplinka 

 Užduočių paskirstymas tarp darbuotojų 

 Kliento  pristatymas kolegoms   

 Supažindinimas su vidine organizacijos kultūra 

 Taisyklės darbe ( pertraukos, darbo laikas , pietų pertrauka, darbo užmokesčio mokėjimas)  

 Socialinių santykių gerinimas 

Pastabos_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4   Karjeros perspektyvos 

 Galimybių aiškinimasis 

 Užduočių sunkinimas 

 Atsakomybės didinimas 

Pastabos_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

 Kliento vardas, pavardė     __________________________________________________ 

 

 Įdarbinimo tarpininko vardas, pavardė    _______________________________________
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22 priedas 

PSICHINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO FORMA 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas kartu su klientu individualaus pokalbio metu. 

Kliento vardas, pavardė:  

Psichiatro vardas, pavardė: 

Data: 

 

Trumpa ligos anamnezė 

 

 

 

 

 

Gaunamos gydymo 

paslaugos, gydytojai 

 

 

Gyvenimo anamnezė 

 

 

 

Šeimos anamnezė 

 

 

 

Alkoholis, potraukiai, 

priklausomybė 

 

 

Savipriežiūra 

(prausimasis ir 

maudymasis d510, 

rengimasis d540) 

 

Laikysena, judesiai, 

psichomotorika 

(psichomotorikos funkcijos 

b147) 

 

Sąmonė, orientacija 

(sąmonės funkcijos b110, 

orientacijos funkcijos b114, 

savivokos ir laiko potyrio 

funkcijos b180) 

□laike    □ vietoje    □ savyje    orientacija teisinga 

Suvokimas 

(suvokimo funkcijos b156) 

 

□4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Mąstymas 

(mąstymo funkcijos b160) 

Tempas: 

□lėtas,  

□vidutinis,  

□pagreitėjęs. 

□4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Įkyrios mintys, veiksmai □4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Atmintis 

(atminties funkcijos b144) 

 

Emocijos, nuotaika □4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     
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(emocijų funkcijos b152) 

 

Valia, dėmesys 

(dėmesio funkcijos b140) 

□4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Nerimas □4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Nuostatos □4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Asmenybė 

(aukštesniosios pažinimo 

funkcijos b164, energijos ir 

potraukių funkcijos b130, 

charakterio ir asmenybės 

funkcijos b126) 

 

Impulsų kontrolė  

Suicido rizika (mintys, 

planas, bandymai)  

□Nėra          

□Maža          

□Vidutinė 

□Didelė 

□4    □ 3    □ 2    □ 1    □ 0     

Agresijos kitiems rizika 

(sudėtingos tarpasmeninės 

sąveikos d720: elgesio 

reguliavimas sąveikaujant 

d7202) 

□Maža 

□Vidutinė 

□Didelė 

Kritika, sveikatos 

palaikymas 

(rūpinimasis savo sveikata 

d570) 

 

Pastabos 

 

 

 

 

Vartojamo medikamento 

pavadinimas 

Ryte  Per pietus  vakare Kiek laiko vartoja 

     

     

     

 

Vaistus vartoja reguliariai : 

 

 

Išvada: 

atlikęs įvertinimą, specialistas parengia išvadą ir rekomendacijas apie turimus ir trūkstamus gebėjimus, 

remdamasis SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) metodu........................... 
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23 priedas 

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo klasė 

I. TESTAS (PAVYZDYS) 

 
Pildymo instrukcija: šią formą pildo klientas. 

 
Klaviatūros sutrumpinimai 

 

1. Kaip atnaujinti puslapio turinį naršyklėje?     

2. Kaip padaryti pusjuodžiu žodį, kuris yra pažymėtas teksto rengyklėje?   

3. Kaip teksto rengyklėje pažymėti tekstą nuo žymeklio iki dokumento pradžios?  

4. Kaip teksto rengyklėje išcentruoti tekstą?     

5. Kaip teksto rengyklėje nueiti į eilutės pradžią?     

6. Kaip ištrinti bylą jos neperkėlus į šiukšliadėžę?     

7. Kaip atšaukti paskutinį veiksmą (grįžti žingsnį atgal)?    

8. Kaip išsaugoti bylą?        

9. Kaip atidaryti (uždaryti) "Start" juostą, jei nėra "Windows" ( ) klavišo?   

10. Kokia klavišų kombinacija yra vykdomas kopijavimas?    

11. Kokia klavišų kombinacija yra vykdomas įterpimas?    

12. Kaip keliauti per turimus (įjungtus) dokumentus, programas?    

13. Kaip pakeisti klaviatūros įvesties kalbą?      

13. Ką daro klavišų "Ctrl+A" kombinacija teksto rengyklėje?     

14. Ką daro klavišų "Ctrl+L" kombinacija teksto rengyklėje?     

  Užduotį atliko:     

 Data:      

 Parašas:      
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24 priedas 

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo klasė 
PRAKTINĖ UŽDUOTIS (PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo klientas. 

 

Teksto rengimas 

 

1. Sukurkite viršutinę antraštę ir vietoj užrašų Vardas Pavardė įveskite savo vardą ir pavardę. 
 

 

VšĮ Vilniaus Psichosocialinės reabilitacijos centras 

Vardas Pavardė 

Teksto rengimo užduotis 

 

 

2. Puslapio paraštės standartinės, iš kairės 3 cm, iš dešinės 1 cm, iš viršaus 2 cm, iš apačios 2 cm.  
 

3. Pagrindinio teksto šriftas Times New Roman, 12 taškų, pastraipos pirma eilutė atitraukta per 2,29 

cm. Tarpas po pastraipos 5,65 taškų.  
 

4. Headingl stilius centruotas 20 taškų, tarpas prieš pastraipą 14,15 taškų, tarpas po pastraipos 14,15 

taškų. Atitraukimo pirmos eilutės nėra. 
 

5. Heading2 stilius centruotas 14 taškų, tarpas prieš pastraipą 14,15 taškų, tarpas po pastraipos 14,15 

taškų. Atitraukimo pirmos eilutės nėra.  
 

6. Gale įdėtas automatinis turinys.  
 

7. Sukurkite išnašą, paaiškinančią žodį identifikuoti. Identifikuoti - nustatyti tapatybę, sutapatinti. 
 

8. Visi puslapiai numeruojami dešinėje pusėje.  

 

    

  Užduotį atliko:     

 Data:      

 Parašas:      
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25 priedas 

 

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo klasė 
(PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas, atlikęs kliento specialiųjų profesinių gebėjimų 

įvertinimą. Rezultatų stulpelyje specialistas įrašo balus, skirtus už kiekvieną egzamino dalį atskirai, bei 

galutinį egzamino balą 10 balų sistemoje. 

 

Profesinės reabilitacijos dalyvio Vardenio Pavardenio, a.k. 00000000000,  

 

BAIGIAMOJO EGZAMINO REZULTATŲ PROTOKOLAS 
 

 

 

Data Egzamino dalys Rezultatai 

 Klaviatūros sutrumpinimai  

Windows OS ir Internetas   

Teksto rengimas  

Skaičiuoklė  

Galutinis  

 

 

Profesijos mokytojas    
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26 priedas.  

SAVIREGULIACIJOS PRATYBŲ TEKSTO PAVYZDYS 

 
Koncentruoto atsipalaidavimo pratybų tekstas 

(kvėpavimo įsisąmoninimas, raumenų atpalaidavimas, laipsniškas nujautrinimas (desensibilizacija))  

 Dabar, kai esate neutralioje, ramioje erdvėje, pamirškite visą jus supančią aplinką... ir 

sutelkite dėmesį į savo vidų.. Atidėkite dienos įspūdžius..., planus.. ir nusiteikite atsipalaidavimui.. 

Sutelkite dėmesį ties savo kvėpavimu.... Įkvėpkite laisvai.., iškvėpkite lėtai, ligi galo.. Įkvėpdami ir 

iškvėpdami skaičiuokite... Įkvepiate – vienas, du, trys..., ir iškvėpkite – vienas, du, trys, keturi.. Pajuskite,  

kaip prieš iškvepiant, kūnas daro pauzę... Įkvėpkite – vienas, du, trys..., pauzė.. ir lėtai iškvėpkite – vienas, 

du, trys, keturi.., pauzė... Kūnas kvėpuoja ritmingai., ramiai., laisvai... Ir toliau kvėpuokite tokiu pačiu 

ritmu...  

Dabar dėmesį sutelkite į nugarą.., pajuskite nugaros kontaktą su atrama.. Pajuskite stuburo 

ištisinę liniją..., nugaros raumenis.., stuburą ištiesinkite.., nugaros raumenis atpalaiduokite.. Jūsų stuburas 

dabar laisvas ir tiesus.... Krūtinė laisvai atsiveria kvėpavimui... Kvėpuoti lengva.. ir laisva.. Pajuskite 

pečius.., jauskite, kaip jie atsipalaiduoja.., apsunksta..., pajauskite šilumą pečiuose.... Pajuskite sprandą.., 

pakaušį.. Jūsų galva patogiai remiasi į atlošą ir tai padeda atsipalaiduoti pakaušio ir sprando raumenims.... 

Dabar savo dėmesį sutelkite į akis.. Pajuskite kaip vokai sunkėja, maloniai užmerkia akis... Dabar dėmesį 

perkelkite į kaktą..., pajauskite tarpuantakį..  Išlyginkite visas raukšles ir atpalaiduokite įtampą.... Pajuskite 

žandikaulius.., ir juos atpalaiduokite... Įsivaizduokite kaip apatinis žandikaulis sunkėja ir, rodos, net atkara 

nuo svorio... Veidas dabar ramus ir laisvas...  

Grįžkite prie kvėpavimo.... Jūsų kvėpavimas palaipsniui vis lėtėja... Kvėpuojate ramiai..., lėtai ir 

tyliai... Kiekvienas iškvėpimas jus ramina ir atpalaiduoja.... Pajuskite savo širdį... Atpalaiduotame kūne 

širdis plaka ramiai ir laisvai... Šiuo metu nėra nieko svarbesnio už jūsų ramybę... Ramybei ir poilsiui jūs 

paskyrėte dabar kelias minutes.. Atsipalaidavo visas kūnas..., nurimo vidaus organai... Viduje tylu.., ramu... 

Nutilo jūsų jausmai... Jaučiatės visiškai ramiai.... Kas beatsitiktų aplinkoje..., jūs galite pasilikti visiškai 

ramūs.... Kvėpuojate lėtai.., ramiai.... Dabar galite prisiminti savo kasdienybę.. - tai, kas rūpėjo jums iki 

šios minutės... - kas rūpėjo šiandien, vakar... ar šią savaitę... Galite prisiminti įvykius..., didžiausias 

nuoskaudas... – situaciją, žmones.., kurie jus skaudino..., gąsdino.., galbūt žemino..., sukėlė jūsų pyktį... 

Prisiminkite juos.. ir savo jausmus toje situacijoje... Kaip jūs jaudinotės.., pykote.., galbūt verkėte.. 

Prisiminkite tai... ir pasiruoškite atsipalaiduoti.. - jūs galite tuoj pat atsipalaiduoti... ir atidėti tuos jausmus... 

Dabar tai ir padarykite.. – pajauskite savo kūno atsipalaidavimą ir atidėkite į šalį tuos nemalonius 

prisiminimus, tą situaciją ir jausmus... Grįžkite prie kvėpavimo... Iškvėpkite lėtai.., ligi galo... Lėčiau 

iškvėpkite...., dar lėčiau... Iškvėpkite skaičiuodami... - vienas, du, trys, keturi... Pauzė... Įkvepiate... ir vėl 

lėtai ligi keturių iškvepiate... Atidedėjote jausmus... Puikiai juos valdote... Nutolo prisiminimai... Grįžote 

prie savo ramybės... Prisiminimai mažai trikdo jūsų ramybę... Dabar vėl jaučiatės ramiai... Kvėpuojate 

lėtai... Nurimo jūsų širdis... Atsipalaidavote.. Vėl jaučiatės saugiai... – kas beatsitiktų aplinkoje....  

Dabar kviečiu jus dar kartą prisiminti tai, kas buvo pastaruoju metu skaudu, sunku.., baisu..., ką 

sunkiai ištvėrėte... Prisiminkite situaciją.., vietą.., žmogų ar žmones... ir savo jausmus..., kurie jus trikdė... 

Prisiminkite dar kartą..., pasinerkite į tuos prisiminimus..., lyg vėl juos išgyventumėte... Padarykite tai..... O 

dabar ir vėl atidėkite prisiminimus.. ir sutelkite dėmesį į kvėpavimą.... Dabar atsipalaiduokite.. Iškvėpkite 

lėtai, ramiai.. Pajuskite pilvo sienelę... Iškvepiate lėtai, labai lėtai.., paauzė.. Įkvėpkite...  ir lėtai, ramiai 

iškvėpkite... Vėl įkvėpkite...,  ir vėl lėtai iškvėpkite... Pajuskite rankas ir kojas.. – jos atpalaiduotos.., 

sunkios ir šiltos... Pajuskite vokus.., jie sunkūs, šilti.. Jūs atsipalaiduojate... Galva rami... Nutolo visi 

prisiminimai.., jūs vėl ramiai jaučiatės... Visiškai ramiai... 

Dabar jūs vėl galite prisiminti tuos dalykus... Prisiminkite.., jūs jaučiate.., kad šį kartą.. jie 

mažiau skausmingi... Atrodo lyg matote.., prisimenate.. ir lyg būtumėte per atstumą.... Tai jus mažiau 

jaudina... Jūs kvėpuojate lėtai.. ramiai... - ką beprisimintumėt.., širdis plaka ramiai ir ritmingai... Jaučiatės 

visiškai ramiai... Kvėpuojate lygiai... Rankos ir kojos sunkios..., pečiai ramūs..., nugara tiesi.. Jūs 

atsipalaidavę... Skaudūs prisiminimai mažai jus liečia.... Jūs gerai kontroliuojate savo jausmus.... Puikiai 

atsipalaiduojate... Kas beatsitiktų jūsų gyvenime..., galite jaustis taip pat ramiai.., kaip šiuo metu.. Jūs 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems psichikos negalią 

III dalis „Profesinių gebėjimų atkūrimas ir / ar naujų išugdymas“` 

 338 

mokate atsipalaiduoti.., mokate grįžti į save.., pajusti savo kvėpavimą.., kvėpuoti lėtai, ramiai... Jūs 

pasitikite savimi..., pasitikite savo galimybe atsipalaiduoti.., nusiraminti.., jūs mokate valdyti save....  

O dabar prisiminkite.. tai.., kas jums suteikia ramybės.. – bet kokį vaizdinį.., susijusį su žodžiu 

“ramybė”.. Kartokite sau viduje “ramybė”.. ir leiskite, kad kiltų bet kokie vaizdiniai.., susiję su šiuo 

žodžiu.... Galbūt tai... – žaluma..., galbūt – vanduo..., dangus...., garsas... ar spalva...  Pabūkite su šiais 

vaizdiniais.... ir jūsų atsipalaidavimas vis gilės. 

..          
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27 priedas 

MOTYVACIJOS UGDYMO UŽSIĖMIMŲ PLANŲ PAVYZDŽIAI 

1. Teigiama įsidarbinimo patirtis 

Stadija: apmąstymo, pasiruošimo. 

Grupės dydis: 4-8 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: 1,5 val. 

Specialistai: psichologas. 

Užsiėmimo tikslai: pozityvių įsidarbinimo nuostatų, realių savo galimybių įvertinimo 

formavimas, pateikiant sėkmingai įsidarbinusio neįgaliojo asmens pavyzdį/-džius. 

Priemonės:  

 Erdvi patalpa. 

Užsiėmimo eiga: 

 Vedantysis grupei trumpai pristato neįgalųjį asmenį, kuris/-i turi sėkmingo įsidarbinimo 

patirtį. 

 Svečias pristato grupei save, paliesdamas šias temas: kokią negalią turi ir su kokiais 

sunkumais teko susidurti ieškant darbo bei įsidarbinant, kada ir kur įsidarbino, kas padėjo įsidarbinti/ 

kaip rado darbą, darbo vietos pritaikymas, CV platinimo bei pokalbio su darbdaviu patirtis. 

 Grupės dalyvių klausimai svečiui, galima diskusija. 

 Vedančiojo apibendrinimas bei grįžtamasis ryšys. 

2. Išvyka į darbo vietą, pritaikytą neįgaliems asmenims 

Stadija: apmąstymo, pasiruošimo. 

Grupės dydis: 4-8 asmenys. 

Užsiėmimo trukmė: apie 3 – 4 val.. 

Specialistai: psichologas/ profesijos mokytojas/ įdarbinimo vadybininkas; 

Užsiėmimo tikslai: pozityvių įsidarbinimo nuostatų, realių savo galimybių įvertinimo 

formavimas, sudarant galimybę pamatyti realiai egzistuojančią (-ias) pritaikytas darbo vietas neįgaliems 

asmenims. 

Priemonės:  

 Transporto priemonė, talpinanti 10 asmenų, bei vairuotojas. 

Užsiėmimo eiga: 

 Vedantysis grupei trumpai pristato įstaigą, į kurią bus vykstama (pvz. socialinė įmonė 

„Liregus“). 

 Kelionė. 

 Ekskursija po įstaigą, įstaigos darbuotojų pristatymas grupės dalyviams, klausimai, 

diskusijos. Grįžimas į reabilitacinį centrą, vedančiojo apibendrinimas bei grįžtamasis ryšys.
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28 priedas 

IŠVADA APIE KOGNITYVINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO POREIKĮ 

 

Kliento vardas, pavardė: ………………………………………………………………………. 

 

Kognityvinė 

funkcija 

Specialistų  

ĮVERTINIMAS 

Specialistų  

IŠVADA  

Atmintis  

Lavinimas (pabraukti): 

netikslingas 

pageidautinas 

rekomenduojamas 

Dėmesys  

Lavinimas (pabraukti): 

netikslingas 

pageidautinas 

rekomenduojamas 

Mąstymas  

Lavinimas (pabraukti): 

netikslingas 

pageidautinas 

rekomenduojamas 

Suvokimas  

Lavinimas (pabraukti): 

netikslingas 

pageidautinas 

rekomenduojamas 

Verbaliniai 

gebėjimai 
 

Lavinimas (pabraukti): 

netikslingas 

pageidautinas 

rekomenduojamas 

 

Specialistai: ............................................................................................................. 

Data: ........................................................................................................................ 
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29 priedas 

KOGNITYVINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO UŽDUOTYS 

1. Žodžių pratimai 

 

1. Iš šių keturių raidžių padarykite šešių raidžių žodį: 

 

S I K Š 

 

 

2. Iš šių penkių raidžių padarykite septynių raidžių žodį: 

 

S I T U R 

 

3. Sugalvokite kuo daugiau sinonimų žodžiui miegoti: 

 

Miegoti - ................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

4. Sugalvokite kuo daugiau sinonimų žodžiui kalbėti: 

 

Kalbėti - ................................................................................................. 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

5. Sugalvokite kuo daugiau giminiškų žodžių, t.y. turinčių tą pačią šaknį: 

 

Toli - ....................................................................................................... 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

6. Kurių iš šių žodžių reikšmės priešingiausios (pabraukite/pasakykite)? 

 

Neprotingas, malonus, žinantis, išmintingas, suvokiamas; 

 

Grynas, didingas, išraudęs, atžarus, išblyškęs, gražus; 

 

Klaidingas, padrikas, įkvepiantis, nepriekaištingas, kultūringas. 
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2. Ilgalaikė atmintis 

1. Prisiminkite ir įrašykite (pasakykite) trūkstamas Maironio eilėraščio ”Trakų pilis” vietas: 

 

Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai 

Trakų …………………………….. 

Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, 

O ji tebestovi dar vis. 

Bet amžiai………………………….. 

……………………………………… 

Kai vėjas pakyla ir drumsčias vanduo, 

Ir ežeras veržias platyn,- 

Banga…………………………………. 

Paplautas nuvirsta žemyn. 

………………………………………… 

Graudindamos jautrią širdį ne vieną. 

………………………………………… 

Ir tiek mums davei milžinų! 

Tu Vytauto didžio galybę matei, 

Kad jojo tarp savo pulkų! 

................................................................ 

Kur ta senovė, brangi atminimais? 

 
 

2. Parašykite kelias valstybes, kurių pavadinimai prasideda raide I: 

 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

 

3. Įsiminimą lavinančios užduotys: 

 

I užduotis: “Įsiminkite automobilių stovėjimo tvarką. Tik vieną kartą perskaitysiu užduotį, o jums reikės 

parašyti, kokia tvarka pagal spalvą stovi automobiliai”. 

a) Aikštelės viduryje stovi raudonas automobilis. 

b) Iš kairės šalia jo pastatomas žalias automobilis. 

c) Iš dešinės stovi mėlynas ir, iškart už jo – geltonas. 

d) Mėlynasis automobilis išvažiuoja, o jo vieton pastatomas baltas automobilis. 

e) Dar toliau į kairę – pastatomas juodas automobilis. 

“Dabar užrašykite automobilių stovėjimo tvarką – iš kairės į dešinę”. 

Vėliau prašoma kiekvieno dalyvio perskaityti užrašytą savo variantą ir atsakyti į klausimus: 

Klausimai:  

-     Kaip įsiminėte automobilių tvarką? Kas padėjo įsiminti? 

-     Kokias įsiminimo strategijas/technikas naudojote? 
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-     Kokias dar įsiminimą lengvinančias technikas galima buvo panaudoti, kad pagerintumėte 

įsiminimą? 

 

II užduotis: “Įguskite skaitydami sakinį trumpam paversti jį vaizdiniu, paskui, skaitydami kitą, vėl 

įsivaizduoti kitą vaizdinį ar situaciją ir t.t. 

Tik vieną kartą perskaitysiu tris sakinius, ir paprašysiu jūsų atsakyti į keletą klausimų apie perskaitytą 

tekstą:” 

Rugpjūčio  14 – ąją beveik 12 500 miesto darbininkų ir darbininkių dalyvavo demonstracijoje. Aikštėje 

buvo susirinkę dar 20 000 kitų demonstrantų. Ten taip pat buvo ir vyrų, ir moterų, tiesa, pirmųjų kur kas 

mažiau. 

Klausimai:   

- Kiek demonstrantų dalyvavo iš viso? 

- Kokia dalyvių veiklos sritis? 

- Kurios lyties atstovų buvo daugiau? 

III užduotis: Kiekvienas dalyvis gauna po 9 vienodus daiktus. Skiriama 1 minutė šiems objektams juos 

lytint apžiūrėti bei įsiminti. Praėjus laikui, daiktai paimami ir paprašoma juos išvardyti. Galima prašyti 

daiktus įsiminti, panaudojant tam tikrą konkrečią įsiminimo techniką, pvz., istorijų kūrimą (kurioje 

figūruotų visi įsimintini daiktai). 

 

4. Vaizduotę ir atmintį lavinančios užduotys 

I užduotis: “Pasistenkite įsivaizduoti maršrutą, kurį perskaitysiu, įsiminkite jį ir vėliau nupieškite ar 

užrašykite”. 

Važiuokite tiesiai iki pirmo šviesoforo, sukite į dešinę ir važiuokite gatve apie šimtą metrų, kol 

privažiuosite muziejų – jis dešinėje pusėje. Pravažiavę muziejų, vėl sukite į dešinę ir pamatysite 

restoraną, kurio ieškote. 

Klausimai: 

- Kokios įsiminimo technikos padėjo įsiminti maršrutą? 

- Kokias dar technikas būtų galima panaudoti? 

 

II užduotis: Dalyviams išdalijami ryškių spalvų paveikslėliai, kuriuose pavaizduotas biuro kambarys. 

Instrukcija: “Apžiūrėkit atidžiai šį paveikslėlį ir, kai paprašysiu jį užversti, atsakykit į keletą klausimų 

apie paveikslėlyje pavaizduotą kambarį”. Minutę leidžiama apžiūrinėti paveikslėlį, vėliau pateikiami 

klausimai: 

- Koks daiktas kambaryje buvo rudos spalvos? 

- Kokios spalvos buvo užuolaidos? 
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- Koks daiktas buvo mėlynai geltonas?   

         

5. Erdvinio suvokimo ir vaizduotės lavinimo užduotys. 

I užduotis: Dalyviams pateikiamas du kartus perlenkto kvadrato formos popieriaus lapo su dviem 

iškirptomis skylutėmis pavyzdys. Šalia jo pateikiami keturi atlankstyti popierinių kvadratų variantai su 

įvairiose vietose simetriškai iškirptomis skylutėmis. Instrukcija: “Štai čia (rodomas sulankstytas 

popierius) yra vieno iš keturių popierinių kvadratų variantų, perlenktų du kartus, prototipas. Lytėdami 

eksponatus apžiūrėkite ir pamėginkite įsivaizduoti, kaip kiekvienas iš jų atrodytų du kartus perlenktas, 

tačiau pačių eksponatų nelankstykite. Nurodykite kuris iš keturių yra sulankstytojo kvadrato prototipas.   
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30 priedas 

IŠVADA APIE KOGNITYVINIŲ ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO PASIEKIMUS 

 

Dalyvio vardas, pavardė  

 

Lavinimo trukmė  

Specialisto pareigos, 

vardas, pavardė, data 

 

Specialisto įvertinimas Naudoti įvertinimo metodai: 

 

 

 

 

 

 

Galutinio įvertinimo rezultatai ir pasiekta pažanga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvada ir rekomendacijos: 
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31 priedas  

INDIVIDUALUS MOKYMO PLANAS 
 
PROFESINĖS REABILITACIJOS  CENTRO  ...................................................     MOKYMO  

                                              (mokymo programos pavadinimas) 

 GR..........................mokinio (-ės).....................................................................................................  

         (grupės numeris)   (vardas, pavardė) 

 

Mokymo trukmė..................................................................................................................  
  (mokymų pradžia ir pabaiga) 

Pamokų trukmė.................................................................................................................... 
  (valandų sk. per dieną, per savaitę) 

Mokymo vieta: 

Teorinis mokymas................................................................................................................  
   (mokymo vietos adresas, klasė(-ės)) 

Praktinis mokymas:  

Mokymo įstaigoje.................................................................................................................  
  (mokymo vietos adresas, klasė (-ės)) 

 Įmonėje................................................................................................................................ 
  (praktinio mokymo adresas, praktikos pradžia ir pabaiga) 

............................................................................................................................................... 
  ( sutarties Nr., sudarymo data, mokinio parašas) 

 

Eil. 

Nr. 
Dalyko pavadinimas 

Skiriama valandų 
Atsiskaity

mo formos Iš viso teorijai praktikai Savarankiškam 

darbui 

I. 
Teorinis mokymas- specialieji 

dalykai 
 

   
KĮ, Į, DĮ 

1.1.       

1.2.       

1.3.       

1.4.       

1.n.       

II. 
Teorinis mokymas- bendrieji 

dalykai 

    
 

2.1.       

2.2.       

2.3.       

2.4.       

2.n.       

III. Praktinis mokymas      

3.1. Praktinis mokymas mokymo įstaigoje       

3.2. Praktinis mokymas praktinio mokymo 

įmonėje 

     

IV. Baigiamasis vertinimas      

4.1 Konsultacijos ir egzaminas      

 Iš viso:      

 
Kvalifikacinio egzamino data: ................................................................................. ........ 

Pastabos………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

_______________________________     _____________________   
             (Mokinio parašas, vardas, pavardė)               (plano sudarymo data) 

_________________________________________    _____________________________                                                      

              (Mokinio parašas, vardas, pavardė)                (plano keitimo data) 
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1. Įvadas 

 

Pagalba įsidarbinant ir parama darbo vietoje yra viena iš sudedamųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims su psichikos negalia metodikos dalių ir profesinės 

reabilitacijos programą užbaigianti paslauga, kurios tikslas – įgalinti klientą susirasti darbo vietą ir 

išsilaikyti joje. Pagalbos įsidarbinant paslauga yra grindžiama informacija, gauta ankstesnių 

profesinės reabilitacijos etapų metu: profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir 

konsultavimo bei profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo.  

Pagrindinis šiame etape keliamas tikslas - padėti asmeniui įsidarbinti į jo gebėjimus ir 

lūkesčius atitinkančią orią darbo vietą. Svarbi pagalbos įsidarbinant paslauga – parama darbo 

vietoje, kuri suteikiama asmeniui įsidarbinus. Ja siekiama padėti klientui sėkmingai įsitvirtinti darbo 

vietoje.  

Įdarbinimo tarpininkas – pagrindinis pagalbos įsidarbinant ir paramos darbo vietoje 

paslaugos teikėjas. Atvejo vadybininkas ir psichologas užtikrina individualų darbą su asmeniu, visų 

paslaugų teikimo koordinavimą ir aprašytos profesinės reabilitacijos paslaugų asmenims su 

psichikos negalia tvarkos palaikymą. 

 

2. Sąvokos 

 

Atvejo vadyba – procesas arba metodas, užtikrinantis, kad psichikos sveikatos priežiūros 

paslaugų vartotojui yra suteikiamos reikalingos paslaugos, jas koordinuojant, efektyviai ir 

produktyviai planuojant ir teikiant (Baker ir Intagliata, 1992). Metodas remiasi individualiu 

požiūriu į kiekvieną klientą, rekomenduojama taikyti dirbant su asmenimis, kuriems reikalingos 

paslaugos iš kelių socialinių ar/ir sveikatos paslaugų teikėjų [5]. 

Įgalinimas – negalią turinčių asmenų gebėjimų ir dalyvumo stiprinimas. Tai asmenų teisė 

būti išgirstiems, dalyvauti, rinktis, apibrėžti problemas ir veiksmus [3]. 

Karjera - tai atskiro žmogaus tobulėjimas pasirinktoje veikloje ir tos veiklos teigiamas 

įvertinimas aplinkinių rate, visuomenėje. Karjera apibūdina sėkmingą veiklą, pasisekimą gyvenime. 

Stichiškai karjerą pasiekti sudėtinga, todėl būtina ją planuoti [1]. 

Karjeros planavimas - tai nuolatinės žmogaus pastangos įžvelgti darbo rinkos kaitos 

tendencijas, tirti, planuoti ir įgyvendinti savo profesinės veiklos tobulinimo bei tobulinimosi 

procesus, siekiant išlikti nuolat kintančioje darbo rinkoje bei įprasminti savo gyvenimą [15].  

Darbo ieškojimas – darbo ir jo vietos rinkimasis amatų, verslo ir kitose srityse, atlikimas 

reikalingų veiklų, kad būtum samdomas, pvz.: įdarbinimo vietos suradimas, dalyvavimas pokalbyje. 

[17]  
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Išsilaikymas darbe – toks darbinės veiklos atlikimas, kuris garantuoja ne tik išlikimą, bet 

ir profesinį ar kitokį tobulėjimą [17] 

Parama darbo vietoje – įdarbinimo tarpininko ar kito specialisto veiksmai padedant 

klientui įsitvirtinti darbo vietoje (pavyzdžiui, darbo užduočių aiškinimas, emocinis palaikymas, 

tarpininkavimas tarp kliento ir darbuotojų ir kt.) [7]. 

3. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo principai 

 

Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikiamos remiantis pagrindiniais profesinės reabilitacijos 

asmenims su psichikos negalia principais: 

 Visapusė tęstinė parama pagal individualius poreikius. 

Asmenys, turintys psichikos negalią, dažniausiai yra ilgą laiką nedirbę asmenys, todėl 

integruojant į darbo rinką jiems yra ypač reikalinga lydimoji specialistų pagalba ne tik vykdant 

darbo paiešką, bet ir jiems įsidarbinus Didėjant asmens savarankiškumo lygiui, lydimosios pagalbos 

poreikis mažėja.  

 Bendras sprendimų priėmimas.   

Komandos uždavinys – padėti klientui geriau suvokti savo paties interesus ir prioritetus, 

išreikšti pasirinkimus ir apsispręsti dėl įsidarbinimo veiksmų. Sprendimai komandoje priimami 

kolegialiai, galutinį sprendimą klientas priima pats.   

 Mokymasis iš patirties tikroviškoje aplinkoje. 

 Darbo paieškos ir įsidarbinimo įgūdžių apmokoma naudojantis darbo pasiūlymais ir 

dalyvaujant pokalbiuose su darbdaviu arba imituojant artimas realioms situacijas. Prioritetas 

teikiamas ne teorinėms žinioms, bet praktinei patirčiai.  

 Tinkamos aplinkos kūrimas/parinkimas. 

Siekiama surasti tokias darbo sąlygas, kurios kiek įmanoma labiau atitiktų kliento 

pageidavimus ir galimybes bei nepablogintų jo sveikatos būklės.  

 Holistiškumas (visapusiškumas) – teikiant pagalbos įsidarbinant paslaugas 

atsižvelgiama į asmens, turinčio psichikos negalią, savarankiškumo lygį, į fizinius, intelektinius, 

psichologinius, psichinius bei socialinius aspektus, ir kultūrinį ir ekonominį kontekstą. Teikiant 

įsidarbinimo paslaugas užtikrinamas asmens integracijos procesas. 

 Individualumas – pagalbos įsidarbinant paslaugos yra suteikiamos atsižvelgiant į 

kiekvieno asmens individualius poreikius ir savybes. Asmenims, turintiems psichikos negalią, 

svarbu užtikrinti individualios pagalbos ir paramos paslaugas ir taikyti tinkamus darbo paieškos 

metodus ir priemones, atsižvelgiant į psichikos sutrikimą. 
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 Pagarba ir tolerancija - kiekvienas asmuo yra vertas pagarbos, gerbiamas asmens 

orumas bei išskirtinumas. Neleistina, kad nukentėtų asmens orumas dėl jo ribotų galimybių 

darbinėje veikloje. Paslaugos yra teikiamos užtikrinant psichikos negalią turintiems žmonėms lygias 

galimybes ir nediskriminaciją darbo rinkoje. 

 

4. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo tvarka 

 

Šiame skyriuje aprašoma Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikos asmenims, 

turintiems psichikos negalią, pagalbos įsidarbinant paslaugos ir jų teikimo tvarka. Šio etapo 

paslauga drauge su profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo bei 

profesinių gebėjimų atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugomis yra neišvengiamai vienas kitą 

papildantys procesai. Todėl neišvengiamai visos programos sėkmė priklauso nuo kiekvieno etapo 

sėkmės. 

Žemiau (1 pav.) pateiktas pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo algoritmas ir veiklų 

seka.  
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Taip 

4.1. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo algoritmas ir aprašymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo algoritmas 

Taip 

Asmens priėmimas pagalbai 

įsidarbinant 

 

Pagalbos įsidarbinant paslaugų 

teikimo tvarka; Individualaus 

konsultavimo lapas. 

Individuali profesinės 

reabilitacijos 

programa; 

Individualus 

reabilitacijos planas; 

Karjeros planas; 

Praktikos darbo 

vietoje įvertinimas. 

Specialistų komandos 

protokolas dėl 

įvertinimo 

Darbo paieškos įgūdžių 

formavimas 

 

Įsidarbinimo įgūdžių 

ugdymas 

 

Darbo paieška 

 

Tarpininkavimo paslaugos 

įdarbinant 

 

Konsultacijų ir užsiėmimų, 

lankomumo registravimo 

formos, karjeros planas, 

įdarbinimo planas, CV , 

motyvacinis laiškas 

užsiėmimų, lankomumo 

registravimo formos, karjeros 

planas, įdarbinimo planas, 

potencialių darbo vietų sąrašas 

Darbdavių duomenų bazė, 

kliento pažangos ataskaita 

Darbdavių duomenų bazė, 

Darbo paieškos pažangos 

ataskaita, karjeros planas 

Darbo vietos 

įvertinimas ir darbdavių 

konsultavimas darbo 

vietos pritaikymo 

klausimais 

 

Rasta 

darbo vieta 

Reikalingas 

darbo vietų 

reikalavimų 

įvertinimas 

Tęstinis 

tarpininkavimas / 

atvejo vadyba klientui 

neįsidarbinus 

Parama darbo vietoje 

 
Paramos darbo vietoje planas, 

darbo paieškos pažangos 

ataskaita 

Individualių 

konsultacijų 

dokumentacija 

Darbo vietos 

reikalavimų ir 

kliento 

pageidavimų bei 

gebėjimų 

palyginimo 

forma 

Išvadų ir rekomendacijų 

parengimas 

 

Komandos susirinkimo 

protokolas dėl atvejo aptarimo 

Kliento 

byla 

Ne 

Ne 

A
tv

ej
o
 v

ad
y
b
a 
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Pagalbos įsidarbinant paslaugą sudaro 5 viena kitą papildančios dalys:  

1. Įgūdžių formavimas. Teikiant pagalbos įsidarbinant paslaugą siekiama atkurti ar išugdyti 

naujus įsidarbinimo procesui reikalingus gebėjimus - darbo paieškos ir įsidarbinimo (bendravimo su 

darbdaviu) įgūdžius. Gali būti, jog atkūrus įsidarbinimo įgūdžius, klientas savarankiškai gali susirasti darbo 

vietą ir tarpininkavimo paslaugos neprireikia, tokiu atveju specialistų komandos susirinkime sprendžiama 

dėl paramos darbo vietoje paslaugos teikimo poreikio. 

2. Tarpininkavimas derinant kliento ir darbdavio poreikius. Šią paslaugą sudaro įdarbinimo 

tarpininko veikla – darbo vietų paieška, darbdavių informavimas ir kliento supažindinimas su konkrečiomis 

darbo vietomis.  

3. Darbo vietos įvertinimas ir konsultavimas darbo vietos pritaikymo klausimais. Ši 

paslauga glaudžiai siejasi su tarpininkavimo paslauga. Įdarbinimo tarpininkas įvertina konkrečią darbo 

vietą ir palygina siūlomas sąlygas su kliento pageidavimais bei galimybėmis. Darbdavys konsultuojamas 

dėl darbo sąlygų pritaikymo atsižvelgiant į individualius apribojimus, sąlygotus kliento negalios ar kitų 

aplinkybių. Jeigu darbdavys ir klientas sutaria dėl darbo sąlygų, pasirašoma darbo sutartis ir specialistų 

komandos susirinkimo metu sprendžiama dėl poreikio teikti  paramos darbo vietoje paslaugą.  Jei darbo 

sutartis nepasirašoma – vykdoma atvejo vadyba asmeniui neįsidarbinus.  

4. Parama darbo vietoje. Poreikį šiai paslaugai nustato specialistai bendro komandos 

susirinkimo metu. Paslauga teikiama klientui pradėjus dirbti. Kai asmens savarankiškumo lygis yra žemas, 

paramos darbo vietoje paslauga numato pagalbą įsisavinant ir/ar atliekant darbo užduotis darbo vietoje. 

Savarankiškesniems klientams pakanka psichologinės paramos individualių konsultacijų paslaugos teikimo 

metu sprendžiant darbo metu iškylančias problemas. Pagal poreikį teikiamos darbdavių (kliento 

bendradarbių) konsultavimo paslaugos.  

5. Atvejo vadyba. Ši tęstinė paslauga teikiama pagalbos įsidarbinant etape analogiškai kaip ir 

kituose etapuose. Jei klientas neįsidarbina, tęsiamas atvejo vadybos paslaugos teikimas.  

Tarpininkavimo ir darbo paieškos bei įsidarbinimo įgūdžių formavimo paslaugos atsižvelgiant į 

situaciją rinkoje ir kliento poreikius gali būti teikiamos lygiagrečiai. Jei kliento įsidarbinimo įgūdžiai yra 

pakankami ir jis geba savarankiškai ieškoti darbo, tada tarpininkavimo paslaugai galima skirti mažiau 

dėmesio ir laiko, ir atvirkščiai, jei klientas nėra pakankamai savarankiškas ir įgudęs ieškoti darbo pats, 

rekomenduojama didesnį dėmesį skirti tarpininkavimui ir komunikavimui su darbdaviais, ir tuo pačiu metu 

lavinti kliento savarankiškos darbo paieškos ir įsidarbinimo įgūdžius. 

Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo trukmė priklauso nuo individualių kiekvieno kliento 

poreikių ir galimybių. Paslaugų trukmė gali kisti priklausomai nuo kiekvieno individualaus atvejo, kliento 

pasirengimo bei situacijos darbo rinkoje. Kai kuriems klientams gali reikti intensyvesnės pagalbos 

įsidarbinimo procese, todėl atskirais atvejais pagalbos įsidarbinant paslaugų trukmė gali trukti iki 20 d. d., 
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o paramos darbo vietoje trukmės paslaugos teikimo trukmė nėra reglamentuojama – ji turi būti teikiama tol, 

kol asmeniui jos reikia. Toliau pateikiamas detalus paslaugos teikimo aprašas (paslaugos teikimo tvarka, 

pildoma dokumentacija, paslaugą teikiantys specialistai, paslaugos teikimo trukmė ir kt.).  

Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimas prasideda nuo kliento atvykimo į paslaugą. Remdamasis 

individualia profesinės reabilitacijos programa, karjeros bei individualiu reabilitacijos planu, sudarytais 

kliento profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo laikotarpiu ar profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir/ar naujų išugdymo paslaugos teikimo laikotarpiu, atvejo vadybininkas nukreipia klientą 

įdarbinimo paslaugoms gauti. Prieš paslaugos teikimo pradžią atvejo vadybininkas aptaria su klientu jo 

pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo grafiką (4 priedas). Grafikas sudaromas dviem egzemplioriais, 

kurių vienas atitenka klientui. Taip pat šio susitikimo metu klientas yra informuojamas apie paslaugų 

teikimo vietą, laiką, supažindinamas su specialistais, kurie teiks pagalbos įsidarbinant paslaugas. Paslaugos 

teikimo metu atvejo vadybininkas pildo individualaus konsultavimo lapą (1 priedas).  
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4.2. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo aprašymas 

 

4.2.1. Asmens priėmimas pagalbai įsidarbinant/individuali atvejo vadybininko konsultacija dėl 

pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo 

Tikslas –suplanuoti pagalbos įsidarbinant paslaugas ir parengti paslaugos teikimo tvarkaraštį. 

Specialistai: Atvejo vadybininkas, įdarbinimo vadybininkas.  

Asmuo po profesinių gebėjimų atkūrimo ir/arba naujų profesinių gebėjimų išugdymo 

(mokymo etapo) yra priimamas pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimui. Atvejo vadybininkas asmeniui, 

turinčiam psichikos negalią, detaliai pristato pagalbos įsidarbinant paslaugas, taikomus metodus ir 

poveikio priemones, pristato veiklas, paslaugas ir specialistus, sudaro pagalbos įsidarbinant paslaugų 

teikimo tvarkaraštį. Tvarkaraštis sudaromas remiantis kliento Individualia profesinės reabilitacijos 

programa. Įdarbinimo vadybininkas analizuoja situaciją darbo rinkoje, informuoja klientą apie situaciją 

darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes, konsultuoja klientą, apie situaciją darbo rinkoje: pateikia 

bendrą statistiką apie darbo rinką, apie verslo rėmimo, viešųjų darbų, aktyvios darbo rinkos priemones, 

apie kliento karjeros perspektyvas jo pasirinktos profesijos atžvilgiu.  

Trukmė: iki 2 val.  

Pildoma dokumentacija: Pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimo tvarkaraštis (4 priedas); 

Individualaus konsultavimo lapas (1 priedas). 

Susiję dokumentai: Individuali profesinės reabilitacijos programa, Individualus reabilitacijos 

planas, Karjeros planas, Praktikos darbo vietoje įvertinimas, Specialistų komandos protokolas.  

Taikomi metodai: Informavimas, individualus konsultavimas, stebėjimas, motyvavimas. 

 

4.2.2. Atvejo vadyba 

Tikslas: Pagalbos įsidarbinant paslaugų koordinavimas ir stebėsena. 

Trukmė: iki 1 val. trukmės konsultacijos, teikiamos ne rečiau kaip kartą per savaitę.  

Eiga: Atvejo vadybininkas yra atsakingas už viso reabilitacijos proceso, taigi ir už pagalbos 

įsidarbinant etapo, koordinavimą ir stebėseną. Atvejo vadybininkas dirba tiek individualiai su klientu bei 

jo aplinka, tiek bendradarbiaujant su specialistais tarpdisciplininėje komandoje.  

Individualiai dirbant su klientu paslaugų koordinavimas ir stebėsena vykdomas individualių 

konsultacijų metu, kai kartu su klientu aptariama jo dalyvavimo paslaugose eiga, vykstantys pokyčiai, 

kylantys sunkumai, kliento lūkesčiai, susiję su paslaugų teikimu bei paslaugų tikslais. Klientas 

skatinamas aktyviai dalyvauti veiklose bei siekti galutinio reabilitacijos tikslo – įsidarbinimo. Atvejo 

vadybininkas yra tarsi tarpininkas tarp kliento ir kitų paslaugų teikėjų, operatyviai reaguojantis į kliento 

išsakytus norus, pageidavimus, lūkesčius, skundus. Atvejo vadybininkas padeda spręsti ne tik su 
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pasiruošimu darbui bei įsidarbinimu susijusius klausimus, bet problemas, kylančias klientui kasdieniame 

gyvenime (pvz.: rūpinimasis gyvenimo sąlygomis, finansų valdymas, kitų buitinių bei socialinių 

klausimų bei problemų sprendimas). Atvejo vadybininkas palaiko tamprų ryšį ne tik su klientu, bet, 

esant poreikiui, ir su jo artimaisiais, skatindamas juos aktyviai dalyvauti teikiant paslaugą. Šis 

specialistas teikia reguliarias 30-60 min. trukmės individualias konsultacijas mažiausiai kartą per 

savaitę, surenka ir kaupia reikiamą informaciją apie klientą. Atvejo vadybininkas kiekvieną klientą 

konsultuoja individualiai, jo teikiamos konsultacijos registruojamos atvejo vadybininko individualaus 

konsultavimo lape (1 priedas), kuris saugomas kliento individualioje byloje. 

Atvejo vadybininkas palaiko glaudų ryšį tiek su pačiu klientu, tiek su kitais komandos nariais 

(surenka iš specialistų reikiamą informaciją, teikia jiems informaciją apie klientą, sutelkia komandą 

problemų sprendimams ir pan.). Atvejo vadybininkas koordinuoja komandos darbą, susijusį su paslaugų 

teikimu konkrečiam klientui, kelia aktualius klausimus, inicijuoja klientų atvejų aptarimus/analizes. 

Dirbdami komandoje, specialistai nuolat bendrauja, keičiasi informacija, derina paslaugas tarpusavyje, 

sykiu priima sprendimus, siekiant suteikti kuo efektyvesnę pagalbą asmenims, turintiems psichikos 

sveikatos sutrikimų. Komandos nariai reguliariai (vidutiniškai kartą per savaitę) renkasi komandos 

susirinkimuose. Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo metu komandos susirinkimai organizuojami 

reguliariai tam, kad stebėti pagalbos įsidarbinant paslaugų efektyvumą bei  iškyla neaiškumų, kaip dirbti 

su klientu pagalbos įsidarbinant etape. 

1 lentelėje pateikiama informacija apie veiklas, vykdomas teikiant atvejo vadybos paslaugas 

pagalbos įsidarbinant etape, paslaugos tikslus, paslaugų trukmę, taikomus metodus, pildomą 

dokumentaciją. 

Taikomi metodai: Informavimas, individualus konsultavimas, stebėjimas, motyvavimas 

1lentelė: Atvejo vadybos paslaugos pagalbos įsidarbinant etape 
Veikla Specialistas Veiklos tikslas Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens nuovargį, 

dėmesio 

koncentraciją, 

streso įveiką ir 

pan.) 

Taikomi metodai 

ir priemonės  

Dokumentacija 

Atvejo 

vadyba  

Atvejo 

vadybininkas 

Koordinuoti 

kliento 

dalyvavimą 

pagalbos 

įsidarbinant 

paslaugos metu 

bei vykdyti 

stebėseną 

30-60 min. 

konsultacijos, ne 

rečiau kaip kartą 

per savaitę. 

30 min. 

informacijos 

analizei ir 

dokumentacijos 

pildymui  

Informavimas,  

individualus 

konsultavimas   

stebėjimas,  

motyvavimas 

Individualus 

paslaugų teikimo 

grafikas (4 priedas);  

atvejo vadybininko 

konsultavimo lapas 

(1 priedas) 

 

Užtikrinti 30-60 min. Darbas Komandos 
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tarpdisciplininės 

specialistų 

komandos 

veiksmingumą, 

efektyvumą bei 

vykdyti 

stebėseną 

konsultacijos, ne 

rečiau kaip kartą 

per savaitę. 

30 min. 

informacijos 

analizei ir 

dokumentacijos 

pildymui 

komandoje 

(keitimasis 

informacija su 

specialistais, 

komandos 

susirinkimai dėl 

paramos darbo 

vietoje aptarimo, 

komandos 

susirinkimai dėl 

atvejo aptarimo) 

susirinkimo 

protokolo dėl 

įvertinimo, 

individualaus 

konsultavimo lapas 

(1 priedas) 

 

4.2.3. Darbo paieškos įgūdžių formavimas 

 

Tikslas: Darbo paieškos įgūdžių formavimo paslauga yra skirta atkurti prarastus ir suformuoti 

naujus kliento darbo paieškos įgūdžius. Formuojant darbo paieškos įgūdžius psichikos negalią 

turintiems asmenims yra teikamos šios paslaugos: 

- darbo paieškos strategijų įsisavinimas;  

- įsidarbinimui reikalingų dokumentų rengimas;  

- informacijos apie laisvas darbo vietas rinkimas. 

Pagrindinis paslaugos teikėjas yra įdarbinimo tarpininkas, kuris konsultuojasi ir su kitais 

specialistais - atvejo vadybininku, profesijos mokytoju, gydytoju-psichiatru. Darbo paieškos įgūdžiai 

gali būti formuojami tiek individualių konsultacijų metu, tiek organizuojant užsiėmimus grupėse. 

Dirbant su grupe, rekomenduojamas grupės dalyvių skaičius neturėtų viršyti 10 asmenų. 

Rekomenduojama minimali užsiėmimų grupėse trukmė 10 val. per savaitę turint bent vieną valandos 

trukmės užsiėmimą. Su klientais, kuriems tokio užsiėmimų skaičiaus nepakako darbo paieškos 

įgūdžiams suformuoti, rekomenduojama dirbti individualiai. Individualių konsultacijų trukmė  

įgyvendinant šią veiklą gali būti iki 50 val. 

 

4.2.3.1.Darbo paieškos strategijų įsisavinimas 

 

Siekiant padidinti asmens su psichikos negalia savarankiškumą ieškant darbo ir įgalinti jį patį 

kuo aktyviau ieškoti darbo, neįgalusis supažindinamas su įvairiomis darbo paieškos strategijomis 

(asmeninių ryšių panaudojimas darbo paieškai, skelbimų peržiūra, duomenų bazių pildymas internete, 

tiesiogiai kreipiantis į darbdavius ir kt.). Kiekvieną darbo paieškos strategiją klientas yra skatinamas 

išbandyti praktiškai, pavyzdžiui: 

-  atrinkti jį dominančius darbo skelbimus bei susidaryti potencialių darbo vietų sąrašą, 

kuriuo jis naudosis ieškant darbo vietos, arba 

-  sudaryti sąrašą pažįstamų, į kuriuos neįgalusis galėtų kreiptis ieškodamas darbo;  

- aptarti,  kokią žinią ieškantysis darbo turėtų perduoti draugams ir pažįstamiems. 
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Įdarbinimo tarpininkas supažindina klientą su darbo paieškos strategijomis, konsultuoja bei 

padeda pasirinkti tinkamiausią, atsižvelgiant į kiekvieno kliento individualius poreikius, jo asmenines 

savybes, jį supančią socialinę aplinką ir pan. Darbo paieškos strategija kiekvienam klientui yra 

parenkama individualiai.  

2 lentelėje pateikiama informacija apie darbo paieškos strategijų atranką, šios veiklos tikslus, 

trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją, apie paslaugą teikiančius specialistus. 

 

Lentelė Nr.2: Darbo paieškos strategijų atranka 
Veikla 

 

Specialistas Veiklos tikslas Dalyvių 

skaičius 

Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens nuovargį, 

dėmesio 

koncentraciją, 

streso įveiką,)  

Taikomi 

metodai ir 

priemonės  

Dokumentacija 

Darbo paieškos 

strategijų atranka 

 

Įdarbinimo 

tarpininkas  

 

Supažindinti 

klientą su 

įvairiomis  

darbo paieškos 

strategijomis, 

lavinti  kliento 

gebėjimą 

savarankiškai  

ieškoti darbo 

4-12 4- 10 val.  pagal 

poreikį, bet ne 

rečiau kaip 1 kartą 

per savaitę  po 1 

val.  

 

Motyvuojamasis 

pokalbis; 

Informavimas; 

Praktiniai 

užsiėmimai; 

  

Konsultacijų ir 

užsiėmimų, 

lankomumo 

registravimo 

formos, (2 

priedas)  

 

 

4.2.3.2. Įsidarbinimui reikalingų dokumentų rengimas 

Asmuo, turintis psichikos negalią mokomas parengti įsidarbinimui reikalingus dokumentus: 

gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką, taip pat surinkti ir kitus įsidarbinimo procese reikalingus 

dokumentus, tokius kaip rekomendacijos darbdaviui, išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų, kurią išduoda 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

kvalifikaciją įrodančius pažymėjimus, diplomus ir kita. 

Įdarbinimo tarpininkas klientui išaiškina, kaip įmonėse vyksta darbuotojų atrankos procedūros, 

kodėl reikalingas gyvenimo aprašymas, supažindina su įvairiomis CV formomis, padeda pasirinkti 

tinkamiausią. Gyvenimo aprašymui rengti gali būti naudojama Europass CV forma (5 priedas), kurią 

kartu su pildymo instrukcijomis galima rasti internete. Svarbu, kad klientas surinktų informaciją apie 

ankstesnę savo patirtį ir išmoktų ją struktūruotai pateikti, rengdamas  savo gyvenimo aprašymą. 

Įdarbinimo tarpininkas aptaria su klientu, kaip rašyti CV ir motyvacinį laišką, kuri informacija yra 

svarbi, kuri – perteklinė, ką, gal būt, reikėtų pabrėžti ir ko nereikėtų rašyti rengiant šiuos dokumentus. 

Mokantys naudotis kompiuteriu klientai rengia elektroninę šių dokumentų versiją. 

Įdarbinimo tarpininkas įsidarbinimui reikalingų dokumentų rengimo paslaugų teikimo metu 

konsultuoja klientą CV, motyvacinio laiško darbdaviui rašymo klausimais, supažindinamas su sėkmingo 

pristatymo savęs darbdaviui taisyklėmis ir dažniausiai pasitaikančiomis CV rengimo klaidomis. Klientas 
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parašo gyvenimo aprašymą ir išmoksta rašyti motyvacinį laišką pagal konkretų darbo skelbimą, siūlomo 

darbo pobūdį bei ypatumus, pabrėžiant tuos gebėjimus ir savybes, kurie svarbūs konkrečioje darbo 

vietoje ir, kurie galėtų sudominti darbdavį.  

Psichikos neįgaliųjų gyvenimo aprašymuose dažnu atveju galimi ilgi nedarbo laikotarpiai – 

juos įdarbinimo tarpininkas turėtų aptarti su klientu ir ieškoti būdų kaip juos užpildyti, siekiant 

sudominti darbdavį, pvz.: gal klientas lankė kompiuterinio raštingumo kursus ar aktyviai dalyvavo 

kokios nors nevyriausybinės organizacijos veikloje ir pan. 

3 lentelėje pateikiama informacija apie įsidarbinimui reikalingų dokumentų rengimo veiklą, 

keliamus tikslus, trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją, apie paslaugą teikiančius 

specialistus. 

 

Lentelė Nr. 3.  Įsidarbinimui reikalingų dokumentų rengimo veikla 
Veikla 

 

Specialistas Veiklos 

tikslas 

Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens nuovargį, 

dėmesio 

koncentraciją, streso 

įveiką) 

Taikomi 

metodai ir 

priemonės  

Dokumentacija 

Įsidarbinimui 

reikalingų 

dokumentų 

rengimas 

  

Įdarbinimo 

tarpininkas 

 

Parengti bei 

surinkti 

įsidarbinimu

i reikalingus 

dokumentus  

4- 24 val.  pagal 

poreikį, bet ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

savaitę  po 1 val.  

 

Motyvuojamasis 

pokalbis; 

Informavimas; 

Praktiniai 

užsiėmimai;  

 

Konsultacijų ir 

užsiėmimų, 

lankomumo 

registravimo 

formos ( 2 

priedas ); 

CV forma (5 

priedas )  

 

4.2.3.3. Informacijos apie laisvas darbo vietas rinkimas 

Įdarbinimo tarpininkas supažindina klientą su informacijos apie laisvas darbo vietas šaltiniais: 

internetu (darbo paieškos portalai, įmonių katalogai internete, karjeros skiltys įmonių tinklapiuose, 

socialiniai tinklai), spauda (laikraščiai, lankstinukai), darbo biržos skelbiama informacija ir kita. Svarbu, 

jog neįgalus asmuo pats įsitikintų, kad darbo pasiūlymų rinkoje tikrai yra ir labai įvairių. Kiekvienas 

klientas pagal savo poreikius ir galimybes turėtų sudaryti sau tinkamų įmonių, į kurias galėtų kreiptis dėl 

darbo, sąrašą. Įdarbinimo tarpininkas teikia konsultacijas renkant informaciją apie įmones ir darbo 

pasiūlymus, koordinuoja kliento savarankišką darbą, padeda įveikti sunkumus, išsiaiškinti iškylančius 

klausimus, pavyzdžiui, dažnai neįgalieji ieško darbo pasiūlymų, kur būtų nurodyta, kad darbas skirtas 

neįgaliesiems – tokiu atveju reiktų paaiškinti, kad darbdaviai ieško darbuotojų, o ne neįgaliųjų. Tokiems 

klientams pirmiausia galima pasiūlyti sudaryti socialinių įmonių sąrašą, kur didžioji darbuotojų dalis 

neįgalieji arba detaliau peržiūrėti neįgaliesiems skirtus darbo paieškos portalus.  

Užsiėmimų metu specialistas supažindina klientą su darbo paieškos portalais internete, moko 

savarankiškai ieškoti informacijos apie laisvas darbo vietas. 
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4 lentelėje pateikiama informacijos apie laisvų darbo vietų paieškos ir rinkimo veiklas, tikslus 

veiklos trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją, paslaugą teikiančius specialistus.  

 

Lentelė Nr. 4. Informacijos apie laisvas darbo vietas rinkimas 
Veikla 

 

Specialistas Veiklos tikslas Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens 

nuvargstamum

ą, dėmesio 

koncentraciją, 

streso įveiką 

kt.) 

Taikomi 

metodai ir 

priemonės  

Dokumentacija 

Informacijos 

apie laisvas 

darbo vietas 

rinkimas 

 

  

Įdarbinimo 

tarpininkas 

 

Supažindinti su 

informacijos apie 

laisvas darbo 

vietas šaltiniais,  

Formuoti darbo 

paieškos įgūdžius 

2- 16 val.  

pagal poreikį, 

bet ne rečiau 

kaip 1 kartą 

per savaitę  po 

1 val. 

 

Motyvuojamasis 

pokalbis; 

Informavimas; 

Praktiniai 

užsiėmimai;  

Konsultacijų ir 

užsiėmimų, 

lankomumo 

registravimo 

formos, (2 priedas)  

 

 

4.2.4. Įsidarbinimo įgūdžių ugdymas 

 

Teikiant šią paslaugą siekiama atkurti prarastus ir išugdyti naujus įsidarbinimo įgūdžius. 

Žingsnis po žingsnio yra ugdomi kliento gebėjimai kreiptis dėl darbo internetu, telefonu bei tiesiogiai į 

darbdavį. 

Pagrindinis paslaugos teikėjas yra įdarbinimo tarpininkas, kuris, teikdamas paslaugą, 

konsultuojasi su kitais specialistais - atvejo vadybininku, profesijos mokytoju, gydytoju psichiatru. 

Įsidarbinimo įgūdžiai gali būti ugdomi tiek individualių konsultacijų metu, tiek ir grupinių užsiėmimų 

metu. Dirbant grupėje, rekomenduojamas grupės dalyvių skaičius neturėtų viršyti 10 asmenų. 

Rekomenduojama minimali užsiėmimų grupėse trukmė 12 val. per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė gali 

siekti 1 val. Klientams, kuriems būtina teikti individualias įsidarbinimo įgūdžių ugdymo paslaugas, šios 

paslaugų trukmė gali siekti iki 48 val.   

    

4.2.4.1. Kreipimasis į darbdavį internetu 

Ugdant bendravimo elektroninėje erdvėje gebėjimus, klientas supažindinamas su elektroninio 

bendravimo taisyklėmis, skatinamas darbo paieškai naudoti interneto galimybes, kreiptis į darbdavį el. 

paštu, siųsti dokumentus, užpildyti anketas įmonių karjeros skiltyse, patalpinti savo CV į darbo paieškos 

portalus. Įgūdžiai lavinami praktinių užsiėmimų metu: klientas siunčia laiškus darbdaviams su savo 

duomenimis, pildo anketas tiek darbo paieškos portaluose, tiek įmonių tinklapiuose. 

5 lentelėje pateikiama informacija apie kreipimosi į darbdavį internetu veiklą, šios veiklos 

tikslą, trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją, paslaugą teikiančius specialistus. 
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5 lentelė. Kreipimosi į darbdavį internetu veikla 
Veikla Specialistas Veiklos 

tikslas 

Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens 

nuvargstamumą, 

dėmesio 

koncentraciją, streso 

įveiką kt.) 

Taikomi 

metodai ir 

priemonės 

Dokumentacija 

Kreipimasis į darbdavį 

internetu 

 

  

Įdarbinimo 

tarpininkas 

 

Ugdyti 

gebėjimą 

tinkamai 

kreiptis į 

darbdavį 

internetu 

2- 12 val.  pagal 

poreikį, bet ne 

rečiau kaip 1 kartą 

per savaitę 
 

Motyvuo-

jamasis 

pokalbis; 

stebėjimas; 

 

Konsultacijų ir 

užsiėmimų, 

lankomumo 

registravimo 

formos, (2 

priedas)  

 

 

4.2.4.2. Kreipimasis į darbdavį telefonu 

Kreipiantis į darbdavį telefonu yra lavinami pokalbio telefonu įgūdžiai, klientas skatinamas 

nugalėti baimę kreiptis į darbdavius telefonu, mokėtų prisistatyti ir paklausti jį dominančių klausimų 

apie siūlomą darbą ar sąlygas. Įdarbinimo tarpininkas aptaria su klientu svarbiausius  pokalbio telefonu 

aspektus: 

- Kur bus skambinama (kokia įmonė, su kuo kalbėti).  

- Koks skambučio tikslas (kodėl skambinama: išsiaiškinti informaciją apie darbo pobūdį ir 

sąlygas, susitarti dėl pokalbio,  pasitikslinti informaciją po pokalbio ar nusiuntus CV ir kt.).  

- Ko nereikėtų sakyti telefonu, kas gąsdina darbdavius (pavyzdžiui, nereiktų telefonu minėti, 

kad ieškantysis darbo turi psichikos negalią – tai gali išgąsdinti darbdavį ir skambučio tikslas nebus 

pasiektas. Apie negalią ir jos specifiką geriau kalbėti pokalbio metu jau nuvykus į įmonę).   

- Koks pokalbio rezultatas (kokio rezultato tikisi klientas, kokie rezultatai galimi ir kt.) 

Įgūdžiai lavinami praktinių užsiėmimų metu:  

1) klientai rengiasi pokalbiui dėl darbo telefonu, renka informaciją apie įmonę, apie siūlomo 

darbo pobūdį, apsibrėžia pokalbio tikslą, apgalvoja ir susirašo klausimus, paruošia trumpą savęs 

prisistatymą; 

2)  pokalbio su darbdaviu telefonu imitavimas - organizuojant užsiėmimą grupėje, vienas 

dalyvis gali būti „darbdaviu“, kitas – ieškančiuoju darbo arba įdarbinimo tarpininkas gali būti darbdavio 

vaidmenyje, o klientas – ieškančiojo darbo asmens vaidmenyje ar atvirkščiai;  

3) skambinama realiam darbdaviui.  Po skambučio aptariama, kaip sekėsi, kokios klaidos, 

kaip jų išvengti ateityje.  

6 lentelėje pateikiama informacija apie kreipimosi į darbdavį telefonu veiklą, keliamus tikslus, 

trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją, apie paslaugą teikiančius specialistus. 
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6 lentelė. Kreipimosi į darbdavį telefonu paslauga 
Veikla Specialistas Veiklos 

tikslas 

Trukmė 

(atsižvelgiant į asmens 

nuvargstamumą, 

dėmesio 

koncentraciją, streso 

įveiką, kt.) 

Taikomi metodai 

ir priemonės 

Dokumentacija 

Kreipimasis 

į darbdavį 

telefonu 

 

  

Įdarbinimo 

tarpininkas 

 

Ugdyti 

gebėjimą 

tinkamai 

kreiptis į 

darbdavį 

ir 

prisistatyti 

telefonu 

2- 16 val.  pagal 

poreikį, bet ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

savaitę 
 

Motyvuojamasis 

pokalbis; 

Pasiskirstymo 

vaidmenimis 

metodas; 

Įsidarbinimo 

situacijos imitavimo 

metodas; 

Stebėjimas; 

Pokalbis su  

darbdaviu  

Konsultacijų ir 

užsiėmimų, 

lankomumo 

registravimo 

formos, (2 

priedas)  

 

 

4.2.4.3. Pasirengimas pokalbiui dėl darbo 

Kliento pokalbis su darbdaviu dėl darbo yra viena svarbiausių pagalbos įsidarbinant paslaugos 

dalis, todėl nemažai dėmesio skiriama darbo pokalbio įgūdžiams lavinti. Atrinkus klientą dominantį 

darbo pasiūlymą jam padedama pasirengti pokalbiui dėl darbo:  

- surenkama informacija apie įmonę (įmonės veiklos pobūdį, gaminamus 

produktus/paslaugas, darbuotojų skaičių, darbovietės geografinę padėtį, apie tai, kaip toje darbovietėje 

vykdoma darbuotojų atranka, kokios kvalifikacijos reikalaujama iš būsimų darbuotojų), taip pat apie 

pasirenkamo darbo pobūdį (būsimas pareigas, darbo funkcijas, darbo vietą, darbo laiką, darbo grafiką, 

darbo sąlygas); 

- aptariama, kokios sritys domins darbdavį (ar tinka kandidatas tam darbui, ar jis patikimas, 

ar pritaps prie kolektyvo, ar tikrai motyvuotas dirbti tą darbą pagal siūlomas sąlygas);  

- pasirengiama pristatyti savo gebėjimus bei ketinimus dirbti darbą (kliento išsilavinimas, 

patirtis, stipriosios pusės, galimybės, kodėl klientą domina būtent ši įmonė ar pareigos);  

- paruošiami klientą dominantys klausimai (pvz.: apie galimybes dirbti nepilną darbo dieną);  

- pasirengiama ir galimiems „nepatogiems“ klausimams (pvz.: „kodėl buvote atleistas iš 

paskutinės darbo vietos?“, „kodėl jau 10 metų nedirbate?“, „kodėl taip dažnai keičiat darbus?“ ir pan.) 

- su klientu aptariama psichikos negalios tema pokalbio metu. Dažnas psichikos sveikatos 

sutrikimų turintis asmuo nenori kalbėti apie savo negalią su darbdaviu, linkęs nuslėpti, kad turi 

psichikos sveikatos sutrikimų ir yra neįgalus. Įdarbinimo tarpininko uždavinys aptarti su dalyviu, kaip 

kalbėti su darbdaviu apie psichikos negalią, kaip apie tai pasakyti tinkamai, neišgąsdinant darbdavio. 

Apie savo ligą ir simptomus pokalbio su darbdaviu metu klientas turėtų kalbėti suprantama, paprasta 

kalba, vengdamas medicininių terminų (tokių kaip „paranoidinė šizofrenija“, „maniakinė depresija“, 

„remisija“ ir pan.). Kalbėdamas su darbdaviu, klientas turi paaiškinti, kokie jo, kaip dirbančio 
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neįgaliojo, poreikiai, ko reikia, kad liga neatsinaujintų, pabrėžti, kad gydosi, kad vartoja vaistus, kad yra 

išmokęs suprasti ir valdyti savo ligą. 

Darbo pokalbis gali būti imituojamas grupinių užsiėmimų metu, kai vienas asmuo atlieka 

„darbdavio“, kitas – „ieškančiojo darbo“ vaidmenį. Darbo pokalbio įgūdžių lavinimui galima naudoti 

videotreniruotes, kai klientas filmuojamas pokalbio metu, o vėliau filmuota medžiaga aptariama kartu. 

Vis dėl to šie įgūdžiai geriausiai lavinami realiose situacijose, kai pokalbis vyksta su darbdaviu realioje 

darbovietėje. 

7 lentelėje pateikiama informacija apie pasirengimo pokalbiui dėl darbo veiklą, keliamus 

tikslus, trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją, paslaugą teikiančius specialistus. 

 

7 lentelė. Pasirengimo pokalbiui dėl darbo veikla  
Veikla Specialistas Veiklos 

tikslas 

Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens 

nuvargstamu

mą, dėmesio 

koncentraciją, 

streso įveiką 

kt.) 

Taikomi metodai ir 

priemonės 

Dokumentacija 

Pasirengimas 

pokalbiui su 

darbdaviu 

Įdarbinimo 

tarpininkas, 

psichologas 

 

Ugdyti 

gebėjimą 

kreiptis į 

darbdavį ir 

tinkamai 

prisistatyti  

pokalbio metu 

6- 20 val.  

pagal 

poreikį, bet 

ne rečiau 

kaip 1 kartą 

per savaitę 
 

Motyvuojamasis 

pokalbis; 

Pasiskirstymo 

vaidmenimis metodas; 

Įsidarbinimo situacijos 

imitavimo metodas; 

Videotreniruotės; 

Stebėjimas; 

Pokalbis su darbdaviu 

Konsultacijų ir 

užsiėmimų, 

lankomumo 

registravimo 

formos, (2 

priedas)  

 

 

Suteikus suplanuotas įsidarbinimo įgūdžių atkūrimo paslaugas atliekamas kliento išugdytų 

darbo ir įsidarbinimo sričiai priskirtinų gebėjimų įvertinimas, kurio duomenys vėliau naudojami 

parenkant konkrečią darbo vietą.  

 

4.2.5.Tarpininkavimo paslaugos įdarbinant psichikos negalią turinčius asmenis 

Kalbant apie psichikos neįgaliųjų į(si)darbinimą, kandidatavimas į laisvas darbo vietas 

siunčiant gyvenimo aprašymą ar savarankiškai kreipiantis į darbdavį ne visada pasiteisina, dažnai  

konkurencinėje kovoje dėl darbo vietos psichikos neįgalieji pralaimi, nes neatitinka minimalių 

kvalifikacinių reikalavimų, darbdaviai vengia priimti psichikos ligomis sergančius asmenis, pasitaiko ir 

diskriminacijos atvejų, dėl kurių psichikos neįgalieji nebenori patys kreiptis į darbdavius. Todėl 

psichikos ligomis sergantiems asmenims būtina teikti tarpininkavimo paslaugas įdarbinant. Šias 

paslaugas teikia įdarbinimo tarpininkas/vadybininkas.  
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Vienas svarbiausių įdarbinimo tarpininko uždavinių – suderinti ieškančio darbo kliento ir 

darbdavio interesus, todėl nuo tarpininkavimo paslaugos labai priklauso įsidarbinimo sėkmė. Įdarbinimo 

tarpininkas klientui ieško potencialių darbo vietų: analizuoja darbo rinką, atlieka skelbimų internete ir 

spaudoje nuolatinę stebėseną, kreipiasi tiesiogiai (tiek skambina telefonu, tiek vyksta į įmones) į 

darbdavius, dalyvauja verslo mugėse, užmezga ir palaiko kontaktus su verslo bendruomene. 

Tai gali būti daroma įvairiais būdais: kreipiamasi į įmones, skelbiančias, kad ieško darbuotojų, 

užmezgami kontaktai ir su tomis įmonėmis, kurios ateityje galėtų įdarbinti darbuotojus (pavyzdžiui, 

žinoma, kad įmonė planuoja plėsti veiklą), palaikomas ryšys su socialinėmis įmonėmis, kreipiamasi ir į 

įmones, kur jau dirba neįgalieji, deramasi su įmonėmis, kuriose profesinės reabilitacijos dalyvis atliko 

praktiką, dalyvaujama bendruose renginiuose kartu su įmonių atstovais, organizuojami renginiai 

darbdaviams, mugės ir t.t.  

Suradęs klientui tinkamą darbo pasiūlymą, įdarbinimo tarpininkas susisiekia su darbdaviu, 

informuoja apie potencialų darbuotoją – kliento gebėjimus, lūkesčius, galimybes ir apribojimus. 

Bendraujant su darbdaviais svarbu kalbėti „verslo kalba“, t.y. pabrėžti naudą, kurią gali gauti darbdavys, 

priimdamas į darbą neįgalų asmenį. Su darbdaviu aptarus visas sąlygas, darbdavio reikalavimus ir 

lūkesčius, suformuluojamas galutinis darbo pasiūlymas, kuris individualių konsultacijų metu 

pristatomas klientui. Tarpininkavimo rezultatas – susitarimas su darbdaviu dėl kliento susitikimo su 

darbdaviu.  

Pagrindinis paslaugos teikėjas yra įdarbinimo tarpininkas, kuris, teikdamas paslaugą, esant 

poreikiui, konsultuojasi su kitais specialistais - atvejo vadybininku, profesijos mokytoju, psichiatru. 

8 lentelėje pateikiama informacija apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugą, tikslus, trukmę, 

taikomus metodus, pildomą dokumentaciją, apie paslaugą teikiančius specialistus. 

 

8 lentelė. Tarpininkavimo įdarbinant paslauga  
Veikla Specialistas Veiklos tikslas Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens nedarbo 

laikotarpį, 

darbinę patirtį, 

situaciją darbo 

rinkoje ir kt.) 

Taikomi 

 metodai ir 

priemonės 

Dokumentacija 

Tarpininkavi

mas 

įdarbinant    

Įdarbinimo 

tarpininkas; 

Atvejo 

vadybininkas 

 

Ieškoti kliento poreikius 

ir galimybes atitinkančio 

darbo pasiūlymų; 

Atlikti darbo rinkos 

analizę;  

Informuoti darbdavius 

apie įdarbinimo 

paslaugą;  

Informuoti darbdavį apie 

siūlomą darbuotoją;  

Derinti įdarbinimo 

sąlygas 

8- 48 val.  pagal 

poreikį, bent 0,5 

val. 

tarpininkavimo 

per  dieną 

kiekvienam 

aktyviai 

ieškančiam  darbo 

klientui  

Darbo rinkos 

analizė; 

Informavimas; 

Pokalbis; 

Derybos 

Darbdavių 

duomenų bazė 

(6 priedas),  

Kliento darbo 

paieškos 

pažangos 

ataskaita (7 

priedas)  

Karjeros planas 

(3 priedas)    
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4.2.6. Darbo vietos įvertinimas ir darbdavių konsultavimas darbo vietos pritaikymo 

klausimais 

Tikslas – atlikti potencialios darbo vietos įvertinimą siekiant nuspręsti, ar darbo vieta yra 

tinkama asmeniui, turinčiam psichikos negalią, ir ar reikalinga atlikti darbo vietos pritaikymą pagal 

asmens negalios pobūdį ir konsultuoti darbdavį darbo vietos pritaikymo klausimais. 

Specialistai: Įdarbinimo tarpininkai, atvejo vadybininkai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, 

psichologai, gydytojas-psichiatras, FMR gydytojas kiti specialistai. 

Siekiant užtikrinti, kad būsima darbo vieta atitiks individualius kliento poreikius, lūkesčius bei 

gebėjimus, įdarbinimo tarpininkas, suradęs potencialią darbo vietą klientui, konsultuodamasis su kitais 

komandos nariais, įvertina ir palygina potencialios darbo vietos keliamus reikalavimus su asmens 

atkurtais asmens profesiniais gebėjimais, įgytais darbo įgūdžiais, asmens motyvacija dirbti konkretų 

darbą ir pan. Specialistų komanda atlieka išsamų darbo vietos įvertinimą ir konsultuoja darbdavius 

darbo vietos pritaikymo psichikos negalią turintiems asmenims klausimais: įvertina darbo vietos 

reikalavimus ir nustato, kokius pakeitimus reikia atlikti, siekiant pritaikyti darbo vietą prie asmens 

negalios. Įvertinimo metu yra sudaromas darbo vietos reikalavimų profilis, kuris yra palyginamas su 

asmens, turinčio psichikos negalią, gebėjimų profiliu, sudaromas palyginimo profilis. Tokiu būdu 

nustatoma, kokius pakeitimus reikia atlikti darbo vietoje siekiant pritaikyti ją psichikos negalią 

turinčiam asmeniui. Esant poreikiui specialistai teikia pagalbą darbdaviui pritaikant darbo vietą 

neįgaliojo poreikiams.  

Pagrindinis šios paslaugos koordinatorius yra įdarbinimo tarpininkas, kuris konsultuojasi ir su 

kitais komandos specialistais - atvejo vadybininku, profesijos mokytoju, psichologu, gydytoju 

psichiatru, kineziterapeutu, ergoterapeutu – bei pasitelkia juos į pagalbą kai reikia. Įdarbinimo 

tarpininkas, vykdantis darbo vietos atitikimo kliento poreikiams įvertinimo procesą, palaiko nuolatinį 

ryšį su darbdaviu, teikdamas jam informaciją apie šios paslaugos tikslingumą bei naudą neįgaliajam bei 

pačiam darbdaviui.  

Prieš kreipdamasis į įmones tikslu įdarbinti klientą, įdarbinimo tarpininkas turi ne tik surinkti 

daug informacijos apie įmonę (kokia pagrindinė jos veikla, padėtis verslo sektoriuje, darbuotojų skaičius 

ir kaita, geografinė padėtis, įmonės socialinė atsakomybė ir kt.), išsiaiškinti paties darbo pobūdį, bet ir, 

pasitelkiant į pagalbą kitus komandos specialistus, įvertinti darbo vietos reikalavimus, darbo laiką ir 

darbo grafiką, darbo trukmę, darbo užmokestį, karjeros galimybes, fizinę ir psichologinę darbo aplinką, 

sveikatos ir saugos reikalavimus.  

Prieš pateikdamas darbo pasiūlymą klientui, įdarbinimo tarpininkas turi apgalvoti:  

 ar klientas pajėgus atlikti būsimą darbą?  
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 ar klientas „pritaps“ tame kolektyve ?  

 ar darbdavys patikės, kad klientas yra patikimas darbuotojas?  

 ar kliento poreikiai atitinka sąlygas būsimoje darbo vietoje? 

 ar klientas atitinka įmonės įvaizdį kalbant apie drabužius, higieną, balso toną, kalbą?  

 ar kliento asmeniniai tikslai atitiks įmonės tikslus?  

Įdarbinimo tarpininkas, pristatydamas potencialią darbo vietą asmeniui, išsiaiškina su klientu 

jo lūkesčius, susijusius su pageidaujamomis darbo sąlygomis, aptariama kliento patirtis ir gebėjimai, 

reikalingi konkrečioms darbo funkcijoms atlikti.  

Jei abiejų pusių interesai ir poreikiai panašūs, įdarbinimo tarpininkas formuluoja darbo 

pasiūlymą. Jei ne – reikia ieškoti kito darbdavio.  

Jei darbdavio ir kliento poreikiai būsimo darbo atžvilgiu tik nežymiai nesutampa, įdarbinimo 

tarpininkas veda derybas su abiem pusėmis. Neretai tokių derybų objektu tampa ne fizinės, o 

psichologinės darbo aplinkos pritaikymas. Tai galėtų būti: 

- darbo laiko lankstumas (lankstus darbo grafikas, leidžiantis, esant poreikiui, klientui 

lankytis pas savo gydytoją, dažnesnės nei įprasta pertraukos, galimybė dirbti ne visą darbo dieną, 

galimybė dirbti tik dieninėje pamainoje ir pan.);  

- „draugiška“ darbo aplinka ir darbo organizavimas (rami aplinka, individuali darbo vieta, 

naujos užduotys skiriamos palaipsniui, esant poreikiui, darbo pobūdis gali būti pakeistas); 

- darbuotojo skatinimas ir aiškios instrukcijos (tiesioginio viršininko paskatinimas, aiškios ir 

nesudėtingos bei struktūruotos instrukcijos, kaip atlikti darbo užduotis);  

- parama darbo vietoje (galimybė klientui dirbti kartu su kitu bendradarbiu, kuris galėtų 

suteikti pagalbą darbo vietoje, galimybė įdarbinimo tarpininkui teikti klientui paramos darbo vietoje 

paslaugą ( detalesnis paramos darbo vietoje aprašymas pateiktas 4.5. skyriuje);   

- atkryčio prevencija bei krizių valdymas (informacijos suteikimas darbdaviui, kaip elgtis, 

jei pastebimas keistas, neįprastas kliento elgesys, atvejo vadybininkų ar įdarbinimo tarpininkų 

konsultacijos, sudarytos sąlygos laiku išgerti vartojamus medikamentus). 

9 lentelėje pateikiama informacija apie darbo vietos įvertinimo ir darbdavių konsultavimo  

veiklą, keliamus tikslus, trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją, apie paslaugą teikiančius 

specialistus. 

 

9 lentelė. Darbo vietos įvertinimo ir darbdavių konsultavimo veikla 
Veikla Specialistas Veiklos tikslas Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens nedarbo 

laikotarpį, 

darbinę patirtį, 

situaciją darbo 

Taikomi metodai 

ir priemonės 

Dokumentacija 
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rinkoje ir kt.) 

Darbo vietos 

įvertinimas ir 

darbdavių 

konsultavimas   

Įdarbinimo 

tarpininkas, 

ergoterapeut

as, 

kineziterape

utas, 

psichiatras, 

FMR 

gydytojas, 

psichologas, 

profesijos 

mokytojas, 

atvejo 

vadybininkas 

 

Įvertinti darbo 

vietą ir 

palyginti su 

kliento 

poreikiais ir 

galimybėmis 

2-16 val. pagal 

poreikį, vienos 

darbo vietos 

įvertinimui 

skiriant bent 2 

val. 

Struktūruotas 

interviu; 

Motyvuojamasis 

pokalbis; 

Informavimas; 

Lyginamoji 

analizė 

 

Genėjimų profilis, 

Reikalavimų 

profilis, 

Reikalavimų ir 

gebėjimų 

lyginimo profilis 

(žr. I dalį 

Profesinių 

gebėjimų 

įvertinimas)  

 

 
Įvertinus konkrečią darbo vietą ir palyginus su kliento gebėjimais, specialistų komanda nustato 

poreikį tolesnėms paslaugoms. Jei klientas įsidarbina (darbdavys ir klientas priima bendrą sprendimą ir 

sudaro darbo sutartį), specialistų komanda, atsižvelgdama į kliento norus/pageidavimus, motyvaciją, 

susirinkimo metu sprendžia dėl poreikio teikti paramos darbo vietoje paslaugas, o jei klientas 

neįsidarbina, aptariamas atvejo vadybos neįsidarbinus poreikis ir planas, t.y specialistų komanda 

susirinkimo metu gali priimti kelis šio sprendimo variantai: 

1. Kai kurie klientai geba savarankiškai įsitvirtinti darbo vietoje ir jiems tolimesnės 

specialistų  pagalbos nebereikia, tokiu atveju profesinės reabilitacijos programa baigiama, su klientu 

aptariami  ir apibendrinami profesinės reabilitacijos programos rezultatai ( detaliau žr. 4.6. dalį);  

2. Mažiau savarankiškiems, neturintiems darbinės patirties ar ilgą laiką nedirbusiems 

klientams gali prireikti specialistų pagalbos įsitvirtinant darbo vietoje. Nustačius tokį poreikį, sudaromas 

paramos darbo vietoje planas, grafikas, kuris atsispindi Individualiame reabilitacijos plane ir 

individualiame paslaugų teikimo tvarkaraštyje.  

3. Klientui neįsidarbinus, aiškinamasi priežastys bei nustatomas atvejo vadybos neįsidarbinus 

poreikis ir planas.  

Paramos darbo vietoje planas ir specialistų "atsitraukimo" strategija turi būti suplanuota ir 

aptarta su klientu ir pagal poreikį su darbdaviu ir/ar bendradarbiais. Žemiau pateikta schema (6 pav.), 

detalizuojanti specialistų komandos susirinkimo dėl paramos darbo vietoje ar paramos asmeniui 

neįsidarbinus turinį ir dokumentaciją. 

 

4.2.7. Tęstinis tarpininkavimas / atvejo vadyba klientui neįsidarbinus 

Tikslas: siekti sėkmingo asmens įsidarbinimo teikiant tęstinio tarpininkavimo/atvejo vadybos 

paslaugas. 

Specialistai: Įdarbinimo vadybininkai, atvejo vadybininkai. 
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Pagrindiniai tęstinio tarpininkavimo/atvejo vadybos klientui neįsidarbinus uždaviniai: 

1. neįsidarbinimo priežasčių identifikavimas ir problemų sprendimas; 

2. konsultavimas sprendžiant problemas, įveikiant sunkumus; 

3. darbo paieška; 

4. tarpininkavimas dalyvaujant pokalbyje dėl darbo; 

5. motyvavimas. 

Atvejo vadybininko užduotis – išsiaiškinti priežastis, kodėl asmuo neįsidarbino. Atvejo 

vadybininkas aptaria su klientu ateities perspektyvas, motyvuoja jį aktyviau dalyvauti ir bendradarbiauti 

su atvejo vadybininku kartu vykdant tinkamo darbo paiešką. Jei atsiradusios kliūtys yra neišvengiamos 

ir nepriklauso nuo kliento valios, pavyzdžiui, pablogėja kliento sveikata ir jis nepajėgia dirbti ar ieškoti 

darbo, tokiu atveju pirmenybė teikiama gydymui, o ne darbo paieškai. Pagerėjus kliento sveikatai, darbo 

paieška gali būti tęsiama. 

Taigi, siekiant pagrindinio profesinės reabilitacijos tikslo – integracijos į darbo rinką, pabaigus 

profesinės reabilitacijos programą ir neįsidarbinus, pagalbos įsidarbinant paslaugos psichikos negalią 

turinčiam asmeniui teikiamos ir toliau, su klientu ir toliau palaikomas ryšys telefonu, teikiamos 

asmeninės konsultacijos ieškant jam darbo. Vykdoma potencialių darbdavių, galimos darbo vietos 

paieška įvairiomis priemonėmis, bendradarbiaujama su komandos specialistais, dirbančiais su psichikos 

negalią turinčiais asmenimis, palaikomas ryšys su bendruomeninėmis organizacijomis, socialinėmis 

įmonėmis. Konsultacijų su klientu metu analizuojami pasiekti darbo paieškos rezultatai, aptariami darbo 

pasiūlymai ir įsidarbinimo galimybės. Klientui yra teikiama tarpininkavimo ir/ar atstovavimo pokalbio 

su darbdaviu metu dėl kliento įdarbinimo.  

Pildoma dokumentacija: Individualaus konsultavimo lapas (1 priedas), Komandos 

susirinkimo protokolas dėl paramos asmeniui neįsidarbinus poreikio ir šios paslaugos organizavimo. 

Susijusi dokumentacija Individuali profesinės reabilitacijos programa; Individualus 

reabilitacijos planas; Įdarbinimo tarpininko galutinis vertinimas; Specialistų komandos protokolas dėl 

galutinio įvertinimo.  
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4.2.8. Parama darbo vietoje 

Tikslas: užtikrinti paramą darbo vietoje asmeniui įsidarbinus siekiant užkirsti kelią kliento 

„iškritimui“ iš darbo rinkos. 

Specialistai: Įdarbinimo vadybininkai, atvejo vadybininkai. 

Patirtis rodo, jog dalis įsidarbinusių psichikos neįgaliųjų (ypač neturėjusiems darbo patirties) 

pirmosiomis darbo savaitėmis patiria didelį stresą ir įtampą ir išeina iš darbo net neįsitvirtinę darbo vietoje. 

Todėl psichikos ligomis sergančius asmenis labai svarbu ne tik įdarbinti, bet ir suteikti jiems paramos 

darbo vietoje  paslaugą, kuri ypač svarbi mažiau savarankiškiems klientams.  

Parama darbo vietoje gali būti dviejų tipų: 

a) tiesioginė pagalba darbo vietoje - specialistas vyksta į darbo vietą, aiškina klientui darbo 

užduotis ir padeda jas atlikti, bendrauja su kolegomis;  

b) „nematoma“ pagalba - specialistas nesikiša į darbo santykius, o susitikimų metu emociškai 

palaiko klientą, skatina klientą išsilaikyti darbo vietoje, konsultuoja įsitvirtinant darbo vietoje kylančiais  

klausimais, motyvuoja dirbti. 

Paramos darbo vietoje poreikį klientui nustato specialistai komandos susirinkimo metu 

 

4.2.8.1. Tiesioginė parama darbo vietoje 

Tiesioginės paramos darbo formos gali būti labai įvairios ir priklauso nuo individualios kiekvieno 

kliento situacijos: 

 įdarbinimo tarpininkas praleidžia su klientu darbe visą arba dalį darbo laiko ir tiesiogiai rodo 

jam, kaip atlikti reikiamas darbo užduotis. Klientas skatinamas ir mokomas savarankiškai atlikti užduotis. 

Intensyvi pagalba darbo vietoje didėjant kliento savarankiškumui palaipsniui mažinama. 

 įdarbinimo tarpininkas darbo vietoje kartu su klientu būna tik tais atvejais, kai kyla sunkumų. 

Pavyzdžiui, klientas nebesusitvarko su darbu, jo darbo kokybė ar tempas suprastėjo, tuomet įdarbinimo 

tarpininkas išsiaiškina priežastis ir padeda jas išspręsti.  

 įdarbinimo tarpininkas, iškilus poreikiui, atstovauja klientą: pavyzdžiui, psichikos neįgalusis, 

dirbdamas pilną darbo dieną pervargsta ar negali susikaupti ir dėl to jis ima prasčiau dirbti. Tokiais atvejais 

įdarbinimo tarpininkas tariasi su darbdaviu dėl trumpesnių darbo valandų ar atostogų suteikimo arba 

galimybės pakeisti darbo pobūdį, jei dėl sveikatos būklės klientas nebegali atlikti kai kurių užduočių.  

Pagalba darbo vietoje naudinga ir darbdaviui bei bendradarbiams, kadangi jiems yra suteikiama 

informacija apie klientą, palaikomas nuolatinis ryšys aptariant kliento darbą, sprendžiamos kylančios 

konfliktinės situacijos, nesusipratimai, problemos. Įdarbinimo tarpininkas ar atvejo vadybininkas padeda 

darbdaviui suvokti kliento psichikos negalios specifiką ir išaiškinti iš pažiūros „keistą“ darbuotojo elgesį. 
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10 lentelėje pateikiama informacija apie tiesioginės paramos darbo vietoje veiklą, keliamus 

tikslus, trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją, apie paslaugą teikiančius specialistus. 

 

10 lentelė.  Tiesioginės paramos darbo vietoje veikla 
Veikla Specialistas Veiklos tikslas Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens nedarbo 

laikotarpį, 

darbinę patirtį, 

situaciją darbo 

rinkoje ir kt.) 

Taikomi metodai 

ir priemonės 

Dokumentacija 

Tiesioginė 

parama darbo 

vietoje 

 

  

Įdarbinimo 

tarpininkas 

 

Padėti klientui 

įsitvirtinti 

naujoje darbo 

vietoje 

išmokant jį 

atlikti darbo 

užduotis  

 

2 – 20 d. d.   

pagal poreikį 

pirmą darbo 

mėn.  - 16 

val./sav.,  

antrą, trečią – 

24 val./mėn., 

ketvirtą – šeštą 

16 val. /mėn. 

 

Pokalbis; 

Motyvuojamasis 

pokalbis;  

Situacijų 

imitavimas; 

Praktinis 

mokymas darbo 

vietoje.; 

Stebėjimas; 

Informavimas 

 

Paramos darbo 

vietoje planas (8 

priedas)  

 

 

 

4.2.8.2. „Nematoma“ pagalba 

Siekiant užtikrinti sėkmingą kliento įsidarbinimą, t.y., kad asmuo ne tik būtų įdarbintas, bet jo 

įsidarbinimo laikotarpis truktų kaip įmanoma ilgiau, būtina įsidarbinusį asmenį motyvuoti ir palaikyti jo 

emocinę pusiausvyrą, kad susidūręs su pirmaisiais sunkumais jis nepasitrauktų, o išmoktų spręsti kylančias 

problemas. Klientas turi jausti, jog yra žmogus, į kurį jis gali kreiptis iškylant sunkumams, todėl 

specialistas siekia palaikyti pasitikėjimu pagrįstą emocinį ryšį, rodyti klientui susidomėjimą jo situacija, 

pagarbiai įsiklausyti į kliento vertinimus, konsultuoja, siekdamas užbėgti galimiems keblumams ar 

nesusipratimams už akių.  

Kai įdarbintam psichikos neįgaliajam tai yra pirmoji darbo patirtis arba jis grįžta į darbą po itin 

ilgos pertraukos, svarbu su juo aptarti visas darbo proceso detales, gali pasirodyti elementarios ir savaime 

suprantamos, tačiau gali turėti didelę reikšmę išsilaikymo darbe sėkmei:  

- darbo pradžia (kada reikia būti darbe, kaip nuvykti laiku, kiek laiko skirti nuvykimui ir kt.);  

- bendravimas darbe (į ką kreiptis, jei kiltų klausimų darbe, kaip bendrauti su kolegomis, kaip 

bendrauti su vadovais, ką daryti, jei užduotis nesuprantama, kaip reaguoti į išsakomą kritiką ir kt.); 

- taisyklės darbe (kur pietauti, ką veikti per pertraukėles, kokių taisyklių turi paisyti rūkantieji, 

kada galima naudotis mobiliuoju telefonu, ar žino, kad būtina pranešti, jei vėluoja arba negali atvykti į 

darbą pvz.: dėl ligos ar blogos savijautos); 

- darbo užduotys (kokias užduotis reikia atlikti darbe, ar visos užduotys aiškios, į ką kreiptis, 

jei reikia pagalbos, už kokias pastangas bus vertinamas ir kt.); 
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- sveikata (ar vadovai ir bendradarbiai žino apie psichikos sveikatos problemas, kaip su jais 

apie tai kalbėti, į ką kreiptis klientui darbe pasijutus blogai, kaip išvengti sveikatos būklės pablogėjimo ir 

pan.). 

Pirmosiomis įsidarbinimo dienomis pagalba teikiama intensyviai – su klientu susitinkama 

kiekvieną dieną, ilgainiui paramos intensyvumas mažinamas, kol klientas pats savarankiškai sugeba atlikti 

užduotis darbe ir spręsti kylančias problemas. Net, jei pirmosiomis darbo dienomis klientui sekasi neblogai, 

būtina palaikyti su juo ryšį (susitikti pietų metu ar po darbo, bendrauti telefonu). Įsidarbinusį klientą 

rekomenduojama stebėti 6 mėnesius: pirmus tris mėnesius teikiant intensyvesnią pagalbą, atsižvelgiant į 

kliento poreikius, o dar tris mėnesius teikti emocinės pusiausvyros palaikymą ir vykdyti stebėseną. 

Žemiau pateiktoje 11 lentelėje pateikiama informacija apie „nematomos“ pagalbos dirbančiam 

neįgaliajam teikimą, keliamus tikslus, trukmę, taikomus metodus, pildomą dokumentaciją, apie paslaugą 

teikiančius specialistus. 

 

11 lentelė. “Nematomos“ pagalbos dirbančiam neįgaliajam teikimas 
Veikla Specialistas Veiklos tikslas Trukmė 

(atsižvelgiant į 

asmens nedarbo 

laikotarpį, darbinę 

patirtį, situaciją 

darbo rinkoje ir 

kt.) 

Taikomi metodai 

ir priemonės 

Dokumentacija 

„Nematoma“ 

pagalba 

dirbančiam 

neįgaliajam 

 

 

Įdarbinimo 

tarpininkas;  

Atvejo 

vadybininkas 

 

Padėti klientui 

įsitvirtinti 

naujoje darbo 

vietoje 

suteikiant jam 

emocinį 

palaikymą  

2 – 5  d. d. pagal 

poreikį bent 1 val. 

/sav.  mažiausiai 3 

mėnesius; 

kitus 3 mėnesius 

iki 2 val. /mėn. 

rekomenduojama 

teikti pagalbą iki 

6 mėn. 

 

Pokalbis; 

Motyvuojamasis 

pokalbis; 

Informavimas 

 

Paramos darbo 

vietoje planas (8 

priedas )  

 

 

 

 

 

 



Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems psichikos negalią, metodika 

IV dalis „Pagalba įsidarbinant“ 

  

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

373 

4.2.9. Profesinės reabilitacijos programos užbaigimas 

Atvejo vadybininkas individualios konsultacijos su klientu metu aptaria ir apibendrina 

dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje rezultatus: atstatytus ir/ar naujai įgytus profesinius 

gebėjimus, programos atitikimą kliento lūkesčiams, įsitraukimą į darbo rinką arba neįsidarbinimo 

priežastis ir pasekmes. Peržiūrima sutartis dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje, 

raštiškai patvirtinamas šios sutarties nutraukimas, pasibaigus programai. Taip pat peržiūrimas 

individualus reabilitacijos planas bei individuali profesinės reabilitacijos programa. Atvejo vadybininkas 

informuoja, kad klientas, iškilus poreikiui, galėtų kreiptis į jį pagalbos.  

Atvejo vadybininkas parengia galutinę profesinės reabilitacijos programos išvadą, susidedančią 

iš dviejų dokumentų – išvada kliento atkurtus ir/ar įgytus profesinius gebėjimus, darbo įgūdžius ir/ar įgytą 

profesinę kvalifikaciją. Ši išvada pateikiama įstaigai, nustačiusiai profesinės reabilitacijos paslaugų 

poreikį (pvz., Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos).  

Susirinkimo metu komanda informuojama apie kliento profesinės reabilitacijos pabaigą ir 

rezultatus. 

 

5. Pagalbos įsidarbinant paslaugą teikiantys specialistai 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims, turintiems psichikos negalią, teikiantys 

specialistai turi turėti žinių apie darbo su psichikos ligomis sergančiais asmenimis specifiką. Siekiant 

veiksmingo bendradarbiavimo su kitais komandos nariais, darbdaviais, psichikos neįgaliaisiais ir jų 

šeimos nariais, darbuotojams reikalingi konsultavimo įgūdžiai, gebėjimas užmegzti ryšį, darbo paieškos 

įgūdžiai ir puikūs tarpasmeninio bendravimo įgūdžiai.  

Pagalbos įsidarbinant paslaugas teikia atvejo vadybininkai, įdarbinimo tarpininkai, psichologai. 

 Atvejo vadybininkas 

Reikalavimai atvejo vadybininkui: 

1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą.  

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

2.1. individualaus darbo su psichikos ir kitas negalias turinčiais asmenimis principus ir metodus 

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

2.2. bendravimo psichologijos pagrindus; 

2.3. atvejo vadybininko darbo organizavimo procedūrą, norminius bei metodinius dokumentus; 

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

3.5. tarpininkavimo, tarpasmeninių ryšių palaikymo technikas. 
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Atvejo vadybininko funkcijos: 

1. Stebėti kliento elgesį, pasiekimus visos profesinės reabilitacijos metu; 

2. Bendradarbiauti su specialistais, teikiančiais profesinės reabilitacijos paslaugas; 

3. Tarpininkauti sprendžiant iškilusias problemas profesinės reabilitacijos metu; 

4. Rengti atskaitas apie klientų profesinės reabilitacijos eigą, pasiektą pažangą; 

5. Dalyvauti kliento ir specialistų komandiniuose susitikimuose ir pasitarimuose; 

6. Palaikyti kliento motyvaciją dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje; 

7. Tarpininkauti su specialistais ir klientu informacijos perdavimo procese; 

8. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

9. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją. 

 

 Įdarbinimo tarpininkas 

Reikalavimai įdarbinimo tarpininkui: 

1. Turėti aukštąjį socialinių ar humanitarinių mokslų išsilavinimą ir konsultavimo, 

organizacinių, bendravimo, bendradarbiavimo, tarpininkavimo gebėjimus; 

2. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

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

aspektus; 

2.2. bendravimo psichologijos pagrindus; 

2.3. pagalbos įsidarbinant etapo programos sudarymo principus ir jų taikymo technikas 

atsižvelgiant į individualius asmens poreikius; 

2.4. profesinės reabilitacijos įstaigoje taikomas pagalbos įsidarbinant metodikas; 

2.5. įdarbinimo proceso organizavimo tvarką; 

2.6. bendradarbiavimo su darbdaviais principus ir metodus; 

2.7. pagalbos ir paramos teikimo įsidarbinimo situacijoje asmenims su skirtingomis negaliomis 

principus; 

2.8. individualaus ir grupinio darbo su klientais metodus; 

2.9. darbo rinkos analizės principus. 

 

Įdarbinimo tarpininko funkcijos: 

1. numatyti į(si)darbinimo perspektyvą, palaikyti ryšius su galimais darbdaviais; 

2. bendradarbiauti, suteikti informaciją apie įsidarbinimo galimybes kliento šeimos nariams; 
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3. esant poreikiui, kartu su kitais specialistais potencialioje kliento darbo vietoje atlikti darbo 

vietos keliamų reikalavimų asmens psichosocalinėms savybėms įvertinimą, rengti rekomendacijas dėl 

darbo vietos pritaikymo; 

4.  formuoti kliento savarankiškos darbo paieškos įgūdžius; 

5. vykdyti aktyvią darbo klientui paiešką; 

6. ugdyti psichikos ligomis sergančio asmens įsidarbinimo įgūdžius; 

7. įdarbinant tarpininkauti su galimais darbdaviais, darbo biržomis, socialinėmis įmonėmis, 

neįgaliųjų atstovais ir kt.; 

8. konsultuoti darbdavius darbo vietos pritaikymo bei paramos klausimais; 

9. teikti paramos darbo vietoje paslaugas klientui įsidarbinus: palaikyti, konsultuoti asmenį, 

turintį psichikos negalią, darbo vietoje, siekiant ilgalaikio jo įsidarbinimo; 

10. palaikyti ryšius su klientu jam neįsidarbinus: vykdyti laisvos darbo vietos paiešką; 

11. konsultuoti darbdavius, darbo kolektyvą dėl psichikos negalios pobūdžio ir specifikos; 

12. tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

13. dalyvauti komandiniuose aptarimuose ir teikti įdarbinimo tarpininko išvadas ir 

rekomendacijas. 

 

 Psichologas 

Reikalavimai psichologui:  

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

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

diplomą.  

2. Turėti bent vieną profesinių gebėjimų vertinimo ir/ar atkūrimo metodo (-ų) taikymo licenciją. 

3. Žinoti ir gebėti savo darbe taikyti: 

3.1. bendrosios ir klinikinės psichologijos principus; 

3.2. psichologinio konsultavimo principus ir metodus;  

3.3. psichologo darbo su psichikos negalią turinčiais asmenimis specifiką atsižvelgiant į negalios 

pobūdį ir sunkumą; 

3.5. psichosocialinių profesinių gebėjimų atkūrimo metodus bei jų taikymo principus. 

 

Psichologo funkcijos: 

1. Pagalbos įsidarbinant metu teikti motyvacijos dirbti konkretų darbą didinimo ir psichologinio 

pasirengimo dirbti paslaugas, spręsti iškilusias psichologines problemas; 

2. Teikti savęs pristatymo, pokalbio su darbdaviu įgūdžių lavinimo paslaugas; 
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3. Teikti psichologinę pagalbą klientui adaptuojantis darbo vietoje; 

4. Esant poreikiui, kartu su kitais specialistais potencialioje kliento darbo vietoje atlikti darbo 

vietos keliamų reikalavimų asmens psichosocalinėms savybėms įvertinimą, rengti rekomendacijas dėl 

darbo vietos pritaikymo; 

5. Esant poreikiui, konsultuoti kliento šeimos narius ar globėjus Individualios profesinės 

reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais, siekiant užtikrinti sėkmingą tikslų pasiekimą; 

6. Tvarkyti ir pildyti su darbine veikla susijusią dokumentaciją; 

7. Dalyvauti komandiniuose aptarimuose ir teikti įdarbinimo tarpininko išvadas ir 

rekomendacijas. 

6. Taikomi metodai ir priemonės  

 

Teikiant pagalbos įsidarbinant paslaugas naudojami šie metodai ir priemonės:  

Pokalbis – universalus metodas, kurio metu renkama informacija apie įvairius įsidarbinimo 

proceso aspektus, tiesiogiai nematomus veiklos motyvus. Pokalbis tai betarpiškas bendravimas, 

priklausantis nuo dialogo dalyvių, individualių savybių situacijos, nagrinėjamos problemos, bei siekiamų 

tikslų. Pokalbio metu keliami reikalavimai: nuteikti vertinamąjį palankiai, įgyti jo pasitikėjimą, skatinti 

norą atvirai kalbėti, apibrėžti pokalbio tikslą, nustatyti, kas siekiama išsiaiškinti pokalbio metu, aiškiai 

formuluoti klausimus, tiksliai fiksuoti pokalbio eigą. Pokalbio rezultatų analizė atliekama pokalbio metu. 

Svarbu užtikrinti, kad gauta informacija būtų patikima, todėl būtina įsitikinti, ar asmuo tiksliai prisimena 

faktus, kokie motyvai skatina kalbėti apie vieną ir kitą faktą. Pateikta informacija palyginama su 

informacija, gauta iš kitų šaltinių. Informacija yra apibendrinama ir pristatoma komandos susirinkimo 

metu. Pokalbio metodą naudoja įdarbinimo tarpininkai, atvejo vadybininkai visose pagalbos įsidarbinant 

paslaugos dalyse [6]. 

Motyvuojamasis pokalbis. Metodas, aprašytas Miller ir Rolnick (2002) paremtas kognityvinio 

disonanso teorija ir skirtas palankiems pokyčiams pasiekti. Tai į asmenį orientuotas metodas, 

nedirektyvus pokalbis, kurio metu stengiamasi padėti asmeniui daugiau sužinoti apie savo galimybes ir 

silpnąsias vietas. Taikomi būdai – klausymas, atspindėjimas, kliento paskatinimas, empatiškas 

reagavimas. Motyvuojamojo pokalbio tikslas – padidinti kliento motyvaciją ir aktyvų dalyvavimą keičiant 

savo elgesį. Šio metodo metu klientui nėra aiškinama ar moralizuojama, o empatiškai priimamas jo 

apsisprendimas ar abejonės, atspindimi kliento prieštaringi jausmai, palaikoma emocinė pusiausvyra, 

stiprinamas kliento tikėjimas savo jėgomis. Motyvuojamojo pokalbio metodą taiko atvejo vadybininkai, 

įdarbinimo tarpininkai [10]. 

Informavimas. Metodas, taikomas darbo paieškos ir įsidarbinimo įgūdžių ugdymo etapuose, 

siekiant informuoti klientą apie darbo pasiūlą rinkoje. Naudojamas taip pat ir teikiant tarpininkavimo 
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įdarbinant paslaugą neįgaliesiems, informuojant darbdavius apie neįgaliųjų įdarbinimo galimybes, darbo 

sąlygų pritaikymą. Informavimo metodą taiko įdarbinimo tarpininkai, atvejo vadybininkai [6]. 

Praktiniai užsiėmimai. Metodas taikomas darbo paieškos įgūdžių formavimo etape ugdant 

kliento darbo paieškos įgūdžius. Metodą taiko įdarbinimo tarpininkai, organizuodami darbą grupėse arba 

individualiai. 

Įsidarbinimo situacijos imitavimas. Metodo tikslas – lavinti kliento įsidarbinimo įgūdžius. 

Metodas taikomas imituojant pokalbio dėl darbo situaciją, kurioje ieškančiojo darbo vaidmenį atlieka 

klientas, o darbdavio - įdarbinimo tarpininkas (ar kitas specialistas). Metodą taiko įdarbinimo tarpininkas.  

Video treniruotė - mokymo metodas, kuriuo analizuojami ir tobulinami praktinės veiklos 

įgūdžiai, veiklos stilius, kai naudojami video įrašai. Pvz., videokameros pagalba įrašomas asmens 

prisistatymas įsivaizduojam darbdaviui. Po to peržiūrimas vaizdo įrašas ir analizuojama asmens 

prisistatymo kalba (jos turinys, intonacijos, pauzės, minčių formulavimas, kūno kalba, elgesys ir pan.). 

Remiantis peržiūros analize, daromos išvados bei teikiami pasiūlymai prisistatymo kalbos koregavimui. 

Įrašai kartojami, kad būtų galima tiksliau atlikti analizę. Video treniruotės metodą taiko Metodą taiko 

įdarbinimo tarpininkas. 

Pasiskirstymo vaidmenimis. Metodas, taikomas dirbant grupėse, kai klientams skiriami su jų 

asmenimis nesusiję vaidmenys. Tikslas - kad klientai empatiškai įsijaustų į ieškančiojo ar darbdavio 

situaciją. Metodą taiko įdarbinimo tarpininkas, teikdamas įsidarbinimo įgūdžių ugdymo paslaugą. 

Stebėjimas. Metodas taikomas darbo paieškos įgūdžių formavimo ir įsidarbinimo įgūdžių 

ugdymo bei paramos darbo vietoje etapuose. Tikslas – stebėti kliento elgesį siekiant pamatyti kliento 

gebėjimus atlikti tam tikras užduotis bei įžvelgti trūkumus [6]. 

Darbo rinkos analizė. Metodas naudojamas taikant tarpininkavimo paslaugą įdarbinant 

neįgaliuosius. Darbo rinkos analizė apima darbo skelbimų internete ir spaudoje stebėseną, tiesioginį 

bendravimą su darbdaviais darbdavius, verslo muges, dalyvavimą renginiuose ir kt. Darbo rinkos analizės 

metodą taiko įdarbinimo tarpininkas [9]. 

Struktūruotas interviu. Metodas naudojamas teikiant darbo vietos įvertinimo ir darbdavių 

konsultavimo darbo vietos pritaikymo klausimais paslaugą. Metodą taiko įdarbinimo tarpininkas, 

įvertindamas darbo vietą [7]. 

Lyginamoji analizė. Metodas taikomas lyginant darbo vietos reikalavimus su kliento 

gebėjimais bei norais. Metodą taiko įdarbinimo tarpininkas [18]. 

Praktinis mokymas darbo vietoje. Metodas taikomas paramos darbo vietoje paslaugos teikimo 

metu, lavinant darbinius įgūdžius klientui įsidarbinus. Metodą taiko įdarbinimo tarpininkas.  
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7. Naudojama įranga  
 

 Pagalbos įsidarbinant paslaugos teikimo metu asmenims su regėjimo sutrikimu reikalinga 

įranga: 

Kompiuteris ir internetinis ryšys. Kompiuteris reikalingas parengti darbo paieškos 

dokumentus (gyvenimo aprašymus, motyvacinius, kreipimosi, padėkos laiškus) juos siųsti darbdaviams. 

Kompiuterio pagalba ieškomi: potencialių įmonių kontaktai, darbo skelbimai, dedami darbo paieškos 

skelbimai į internetines svetaines. 

Spausdintuvas. Spausdintuvas reikalingas atspausdinti kliento darbo paieškos dokumentus 

einant pas darbdavį tiesiogiai. 

Skaitytuvas. Skaitytuvas reikalingas įkelti kliento dokumentus į kompiuterį (pvz. 

rekomendacinį laišką), kuris siunčiamas darbdaviui. 

Telefonas/faksas. Telefoninis ryšys reikalingas skambinti darbdaviams, dėl galimybės susitarti 

pokalbiui, faksu nusiųsti kliento darbo paieškos dokumentus; 

Video kamera (video treniruotėms). 

8. Aplinkos pritaikymas. Reikalavimai patalpoms, kitai aplinkai, jų pritaikymui 
 

Sunkių psichikos sveikatos sutrikimų turintiems asmenims nėra būtini ypatingi fizinės aplinkos 

pritaikymai, jei nėra kitų sutrikimų, pavyzdžiui judėjimo, regos ir klausos. Esant kitiems sutrikimams 

reikalavimai aplinkai yra aprašyti kitose, atitinkamus sutrikimus/negalias turintiems asmenims skirtose 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikose. Tinkama aplinka darbo vietai parenkama/kuriama 

atsižvelgiant į individualius asmens gebėjimus bei remiantis atliktais asmens biopsichosocialinio 

funkcionavimo (gebėjimų/funkcijų/savybių/aplinkybių) įvertinimais ir asmens norais. 

 

9. Paslaugos teikimui būtina dokumentacija  

 

1. Individualaus konsultavimo lapas (1 priedas); 

2. Dalyvavimo užsiėmimuose registravimo forma (2 priedas); 

3. Karjeros planas (3 priedas); 

4. Individualaus paslaugų teikimo tvarkaraštis (4 priedas); 

5. Gyvenimo aprašymo forma (pavyzdys) (5 priedas); 

6. Darbdavių duomenų bazė (6 priedas); 

7. Darbo paieškos pažangos ataskaita (7 priedas); 

8. Paramos darbo vietoje planas (8 priedas); 

9. Uždaviniai klientui įsidarbinus (9 priedas).  
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11. Priedai 

 

1 priedas 

Individualaus konsultavimo lapas 
(PAVYZDYS) 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas pasibaigus individualiai konsultacijai. Trumpai 

aprašomas konsultacijos turinys,  apibendrinami susitarimai dėl tolimesnių veiksmų. 

 

Klientas: 

Specialistas:  

Eil. nr. Data Konsultacijų turinys Išvados 
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2 priedas 

Dalyvavimo užsiėmimuose registravimo forma  
(PAVYZDYS) 

Pildymo instrukcija: šią formą užpildo specialistas pasibaigus užsiėmimui.  

 

Kliento vardas, pavardė: 

Užsiėmimus veda:  

Nr. Data Užsiėmimų tema Pastabos apie kliento dalyvavimą užsiėmime 
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3 priedas 

 

Kliento vardas, Pavardė 

 

KARJEROS PLANAS 

Data ________________ 

 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo klientas, padedant specialistui, individualaus pokalbio metu. 

 

 

Norimas darbas: (nurodyti kokį darbą norėčiau daryti, kokias užduotis atlikti,  

kokioje aplinkoje dirbti, kas man svarbu)   

 

Darbo rinkos/darbdavių keliami reikalavimai 

norimai darbo vietai (nurodyti išsilavinimą, 

patirtį, darbo aplinką, sąlygas, žinias, 

gebėjimus...) 

Turimi  gebėjimai/įgūdžiai 

Atitikimas keliamiems reikalavimams (nurodyti 

stiprybes pageidaujamam darbui)  

  

Trūkstami gebėjimai/trukdžiai  

Kodėl negaliu susirasti norimo darbo (nurodyti 

kokių darbo rinkos keliamų reikalavimų 

neatitinku, kas dar trukdo susirasti darbą) 

 

Artimiausi uždaviniai (ko sieksiu, ką darysiu norėdamas gauti norimą darbą)  

1.  

2. 

3. 

 

Kaip save įsivaizduoju  po metų (10 metų)? 
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4 priedas 

 

Individualus paslaugų teikimo tvarkaraštis 
(PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija:  šią formą pildo atvejo vadybininkas, suderinęs paslaugų teikimo laiką su kitais 

specialistais ir klientu 

 

 

Kliento vardas, pavardė:  

Darbuotojo vardas, pavardė: 

Data: 

 

 

Paslaugos Data/laikas 

 .............. 

Data/laikas 

 .............. 
Data/laikas 

 .............. 
Data/laikas 

 .............. 
Data/laikas 

 .............. 
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5 priedas    

GYVENIMO APRAŠYMO FORMA 

 ( PAVYZDYS) 

 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo klientas savarankiškai arba padedant specialistui individualaus 

pokalbio metu. 

 

  
 

  

 

Europass  
Gyvenimo aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas(-ai)  Pavardė(-és)  

Adresas(-ai)  

Telefonas(-ai)    

Faksas(-ai)  

El. paštas(-ai)  
  

Pilietybė  
  

Gimimo data  
  

Lytis  
  

Pageidaujamas darbas ar 
profesinės veiklos sritis 

 

  

Darbo patirtis  
  

Datos  

Profesija arba pareigos  

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  

Darbovietės pavadinimas ir adresas  

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  
  

Išsilavinimas  
  

Datos  

Kvalifikacija  

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

 

Kvalifikacijos lygmuo pagal nacionalinę 
arba tarptautinę klasifikaciją 
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Asmeniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Gimtoji kalba(-os)  
  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas 
žodžiu 

Informacijos 
pateikimas žodžiu 

 

Kalba            

Kalba            

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Organizaciniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

 

  

Meniniai gebėjimai ir kompetencijos  

  

Kiti gebėjimai ir kompetencijos  

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai)  
  

Papildoma informacija  

  

Priedai  
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6 priedas 

 

    Darbdavių duomenų bazė 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas (įdarbinimo tarpininkas) po susitikimo su darbdaviu 

 

 

Nr. Įmonės 

pavadinimas 

Adresas Kontaktai Veiklos sritis Siūloma 

darbo vieta 

Bendradarbiavimo 

eiga 

(data, žingsniai)  
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7 priedas 

Darbo paieškos pažangos ataskaita  

 

Pildymo instrukcija:  šią formą pildo įdarbinimo tarpininkas po individualios konsultacijos su klientu, 

specialistas pateikia apibendrintus duomenis apie tarpinius darbo paieškos rezultatus 

 

 

Kliento vardas, pavardė:  

Darbuotojo vardas, pavardė: 

Data: 

 
 

 

Numatyti tikslai/ uždaviniai 

 

 

 

Pasiekti rezultatai 

 

 

 

 

Kreipimasis į įmones 

 

Įmonės pavadinimas CV 

siuntimas 

Kliento 

kreipimasis į 

darbdavį 

telefonu 

Įdarbinimo 

tarpininko 

kreipimasis 

telefonu į 

darbdavį 

Įdarbinimo 

tarpininko 

susitikimas  

su 

darbdaviu  

Kliento 

dalyvavimas 

darbo 

interviu  
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8 priedas 

 

Paramos darbo vietoje planas 

 

Pildymo instrukcija: šią formą pildo specialistas, remdamasis  komandos išvada dėl paramos darbo 

vietoje, įvertinęs darbo vietos keliamus reikalavimus bei atsižvelgdamas į darbo vietoje klientui 

kylančius sunkumus. Specialistas, surinkęs visą reikalingą informaciją, pažymi formoje atitinkamus 

langelius. 

 

Darbdavys 

Įmonė  

 

Adresas  

 

Kontaktinis asmuo  

 

Telefonas  

 

Trumpas įmonės aprašymas  

 

 

 

 

  

 

 

 

Darbas 

Darbo vieta  

 

 

Darbo sutarties sudarymo data  

 

 

Darbo dienos per savaitę  

 

 

Darbo valandos  

 

 

Darbo užmokestis  

 

 

Atsakomybės darbe 

(atliekamos užduotys)  

 

 

 

Pastabos  
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9 priedas 

Uždaviniai  klientui įsidarbinus 
 

Laikotarpis nuo _____________iki________________ 

  

1. Asmenybės ugdymas 

 Motyvavimas, skatinimas dirbti 

 Savarankiškumo didinimas 

 Savo veiksmų kontroliavimas 

 Kritikos priėmimas 

 Konfliktų valdymas 

 Elgesys stresinių situacijų metu 

 Pasitikėjimo savimi didinimas 

 Bendravimas su kolegomis/ viršininkais 

 Kita 

Pastabos___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2.  Darbinių įgūdžių lavinimas 

 Užduočių supratimas 

 Kokybinių rezultatų siekimas 

 Kiekybinių rezultatų siekimas 

 Gebėjimas išklausyti nurodymų 

 Darbas komandoje 

 Savarankiškas darbas 

Pastabos___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.   Darbo aplinka 

 Užduočių paskirstymas tarp darbuotojų 

 Kliento  pristatymas kolegoms   

 Supažindinimas su vidine organizacijos kultūra 

 Taisyklės darbe (pertraukos, darbo laikas, pietų pertauka, darbo užmokesčio 

mokėjimas....)  

 Socialinių santykių gerinimas 

Pastabos___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________ 

 

4   Karjeros perspektyvos 

 Galimybių aiškinimasis 

 Užduočių sunkinimas 

 Atsakomybės didinimas 

Pastabos___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________  
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