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 Europos šalių mokslo teorija ir praktika rodo, kad profesinės 
reabilitacijos sistemą sudaro keturios pagrindinės struktūrinės 
dalys: profesinis konsultavimas; profesinis rengimas; įdarbinimas; 
profesinė ir socialinė pagalba darbo vietose (priklausomai nuo 
poreikio – pirminė iki 3 mėn. ir antrinė - nuolatinė). Darna tarp šių 
keturių profesinės reabilitacijos sistemos dalių užtikrina neįgaliųjų 
profesinės adaptacijos, įsidarbinimo sėkmę. Kita vertus, minėtų 
sistemos dalių nepakankamas funkcionavimas tampa kliūtimi 
neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, skatina didelės grupės žmonių 
socialinę atskirtį. Todėl viešosios įstaigos „Vilties erdvė“ pastangos į 
profesinės reabilitacijos sistemos diegimą žiūrėti ne tik su meile, bet 
ir remiantis europinės erdvės pasiekimais, yra visapusiškai sveikinti-
nos. 
 Mano atlikta sisteminė analizė leido suformuluoti svarbiau-
sius sėkmingos profesinės reabilitacijos sistemos, kaip vientiso reiš-
kinio, vyksmo principus:
	 •			profesinė	reabilitacija	neatsiejama	nuo	socialinio	teisingu-
mo idėjų;
	 •	 profesinė	 reabilitacija	 yra	 sudėtinga	 sistema,	 apiman-	
ti ikiprofesinį rengimą (įskaitant ir profesinį konsultavimą bei 
orientavimą), profesinį pasirengimą, paramą įsidarbinimo ir profe-
sinės adaptacijos laikotarpiais (jeigu reikia ir visą gyvenimą);
	 •	 profesinė	 reabilitacija	 remiasi	 aktyviu	 neįgaliųjų	 daly-
vavimu, kryptinga specialistų parama – tarpininkavimu visais 
profesinės reabilitacijos proceso etapais, instituciniu profesinės rea-
bilitacijos sistemos atvirumu ir prieinamumu;
	 •		profesinė	reabilitacija	yra	nuolat	tobulėjanti	sistema,	kurią	
lemia tiek neįgaliųjų lūkesčiai, tiek visuomenės poreikiai;
	 •		profesinės	reabilitacijos	sistemoje	vertingi	ne	tik	rezultatai,
bet ir procesas.

Įvadas
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 Manau, kad VšĮ „Vilties erdvė“ specialistų pastangos nu-      
kreiptos į šių principų diegimą. Tai akivaizdu lankantis įstaigoje, 
stebint geranorišką ir dalykišką žmonių su negalia ir specialistų 
bendradarbiavimą, jų pasiektus rezultatus. Tikiu, kad parengta 
metodinė priemonė pasitarnaus neįgaliųjų socializacijos praktikai. 

Prof. dr. Ingrida Baranauskienė
Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir 

negalės studijų fakulteto dekanė
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 Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ – stacionarias ir nestacio-
narias mokamas socialines paslaugas teikianti įstaiga. Viešoji 
įstaiga „Vilties erdvė“ teikia socialinės globos paslaugas (ilgalaikę, 
trumpalaikę ir dienos socialinę globą) Mažeikių mieste ir rajone 
gyvenantiems sutrikusio intelekto asmenims. Sutrikusio intelekto  
asmenys   įstaigoje  apgyvendinami  laikinai  arba  nuolat,  taip  pat 
gali  būti  jos  lankytojai. 
 Ilgalaikes/trumpalaikes bei dienos socialinės globos pa-
slaugas viešojoje įstaigoje „Vilties erdvė“ skiria Mažeikių rajono 
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pa-
gal Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą socialinių 
paslaugų skyrimo, vertinimo, finansinių galimybių mokėti už pa-
slaugas ir paslaugų teikimo Mažeikių rajone tvarką. Daugiau infor-
macijos rasite: http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/Socialines_para-
mos_skyrius/792
 1994 metais Mažeikiuose buvo įsteigta biudžetinė įstaiga 
Mažeikių Darbo terapijos centras, o 1998 metais Mažeikių rajono 
„Vilties gyvenimo namai“. 2002 metais dvi biudžetinės įstaigos 
buvo reorganizuotos į viešąją įstaigą „Vilties erdvė“. Šią įstaigą su-
daro Gyvenimo namai ir Specialiosios dirbtuvės, įstaigai vadovauja 
direktorė S. Radeckienė.
 Įstaigos pagrindiniai tikslai yra:
	 •	 ruošti	 proto	 negalios	 žmones	 kiek	 galima	 savaran-
kiškesniam gyvenimui, lavinant kasdieninio apsitarnavimo ir ben-
dravimo įgūdžius, sudarant palankesnes, žmogaus orumą išsau-
gančias, gyvenimo sąlygas, organizuojant darbinę veiklą, dienos 
užsiėmimus ir laisvalaikį;
	 •	teikti	nestacionarias	institucines	reabilitacines	paslaugas,	
įtraukiant proto negalios žmones į darbinę veiklą (asmenų su proto 
ir kompleksine negalia profesinė reabilitacija ir rengimas tam tikrai 
veiklai);
	 •	 siekti	 savo	 veikloje	 aptarnaujamo	 kontingento	 kaitos,	

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė”



7

sudarant sąlygas didesniam skaičiui asmenų išeiti integravimo 
programą bei sudarant sąlygas asmens individualių darbinės vei-
klos gebėjimų atskleidimui;
	 •	siekti		atkurti		neįgaliųjų		bendruomeninius		ryšius,	didin-
ti neįgaliųjų galimybę dalyvauti bendruomenės gyvenime.  
  Gyvenimo namai bendruomenėje sutrikusio intelekto as-
menims yra humaniška alternatyva centralizuotoms globos insti-
tucijoms, suteikia galimybę neįgaliesiems likti gyventi jų įprastoje 
bendruomenėje ir aplinkoje, lankyti ugdymo ar užimtumo įstaigas. 
Gyvenimo namuose klientams teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės 
socialinės globos paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpi-
ninkavimo ir atstovavimo, apgyvendinimo, kasdienio gyvenimo 
įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalai-
kio organizavimo, maitinimo, asmens higienos, transporto ir ki-
tos. Gyvenimo namuose yra 18 vietų (2 vietos skirtos trumpalaikei 
neįgaliųjų priežiūrai). Šiuo metu Gyvenimo namuose socialinės 
paslaugos teikiamos 16 neįgaliųjų. Visiems namų gyventojams pa-
slaugos teikiamos ištisus metus. Gyventojai gyvena vienviečiuose 
ir dviviečiuose kambariuose. Gyvenimo namų gyventojams yra 
sudarytos palankios, žmogaus orumo nežeidžiančios ir artimos 
namų aplinkai gyvenimo sąlygos. Namų gyventojams teikiamos ir 
vienkartinės transporto paslaugos – išvykos į ekskursijas, pažintines 
ir poilsines keliones, išvykos į tarptautines vasaros poilsio stovy-
klas. Išvykų metu stiprinami neįgaliųjų prisitaikymo prie aplinkos 
gebėjimai, plečiamas pasaulio pažinimas, gerinama emocinė bei 
psichologinė savijauta. Gyventojai švenčia savo gimtadienius, val-
stybines bei religines šventes, lanko koncertus, įvairius renginius.
 Gyvenimo namuose kiekvienam gyventojui sudaromos 
sąlygos pagal galimybes įgyti žinių ir įgūdžių, leidžiančių kuo funk-
cionaliau, ekonomiškiau ir estetiškiau tvarkyti savo buitį, sveikai 
gyventi, mokėti suteikti sau ir kitam pirmąją pagalbą, t.y. būti kuo 
mažiau priklausomiems nuo aplinkinių. Socialinių įgūdžių forma-
vimas grindžiamas humaniškumo, demokratiškumo, vaizdumo, 
sistemingumo ir prieinamumo principais. Formuojant įgūdžius 
nuolat pabrėžiama tvarkingumo, tikslumo, švaros, rūpestingumo ir 
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paslaugumo svarba, atskleidžiamas darbo vertingumas ir prasmė, 
ugdoma darbo kultūra, sudaromos sąlygos patirti džiaugsmą ir 
malonumą gerai atlikus patikėtą darbą.
 Socialiniai darbuotojai padeda gyventojams tvarkyti 
asmeninius reikalus už įstaigos ribų, gina jų teises ir interesus. 
Lengvesnę negalią turintys gyventojai ruošiami savarankiškam 
gyvenimui, kad ateityje jie galėtų gyventi savarankiškai ar su 
minimalia socialinių darbuotojų pagalba. Jų savarankiškumas 
nuolat palaikomas ir skatinamas. Gyvenimo namų gyventojų 
socializacijos procese vyksta teigiami pokyčiai, ypač kasdienio 
apsitarnavimo, asmeninės higienos ir savarankiškumo srityse. 
 Specialiosios dirbtuvės yra skirtos proto negalios žmonių 
užimtumui, darbinei veiklai, kadangi  jiems dėl socialinės, fizinės 
ar protinės negalios sunku rasti pastovų darbą normalioje darbo 
rinkoje. Darbas su klientais orientuotas ne tik į užimtumą, bet ir 
į darbinių gebėjimų ugdymą. Šiuo metu Specialiąsias dirbtuvės 
lanko 24 neįgalieji.
 Specialiųjų dirbtuvių tikslas yra ugdyti ir palaikyti 
neįgalaus žmogaus socialinius įgūdžius, formuoti ir įtvirtinti 
darbinius įgūdžius, suteikiant galimybę įgytas žinias pritaiky-
ti darbe; siekti, kad sutrikusio intelekto žmonės ateityje turėtų 
galimybę dalyvauti darbo rinkoje bei dirbti ir užsidirbti; formoti 
socialinius, estetinius ir bendravimo įgūdžius; stiprinti fizinę 
sveikatą; teikti psichologinę ir emocinę pagalbą; plėsti pasaulio 
pažinimą.
 Užsiėmimai dirbtuvėse skirstomi į šias veiklos sritis: 
darbinės veiklos užsiėmimus; socialinių įgūdžių mokymą; lais-
valaikio organizavimą.
 Viena iš prioritetinių krypčių yra sutrikusio intelekto 
asmenų darbinis užimtumas. Darbinio užimtumo centrai yra al-
ternatyva centralizuotai globos įstaigų sistemai, nes yra kuriami 
netoli gyvenamosios vietos, suteikia net labai sunkios negalios 
asmenims dienos užimtumo bei priežiūros paslaugas. 
 Dirbtuvių lankytojai darbinių įgūdžių mokosi siuvi-       
mo, rankdarbių, floristikos – sodo, staliaus grupėse. Dienos 
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užimtumo grupėje dirbama tik su sunkiausios negalės klien-
tais. Su klientais dirba socialiniai darbuotojai, socialinio dar-
buotojo padėjėjai ir užimtumo specialistai. Nuolatinio darbo 
pasėkoje keičiasi klientų požiūris į darbą, klientai įgyja daugiau 
pasitikėjimo, atsiskleidžia individualūs darbiniai gebėjimai.  
 Dirbtuvių klientai ir darbuotojai – kūrybingi žmonės. Jų 
kūrybiškumo, kruopštumo, atsakingumo ir kantrumo rezultatas 
– originalūs, kokybiški darbeliai dažnai eksponuojami didžio-
siose miesto įmonėse, įstaigose, mokyklose ir respublikinėse 
parodose. Įstaigoje veikia savivaldos institucijos: Gyvenimo 
namų gyventojų ir Specialiųjų dirbtuvių lankytojų tarybos. Jas 
sudaro tarybos pirmininkas ir du tarybos nariai. Taryba aktyviai 
dalyvauja sudarant dienotvarkę, planuojant laisvalaikį.
 Įstaigos klientai ne tik dirba. Jaunimas sportuoja, švenčių 
ir renginių metu visus džiugina savo vaidinimais ir šokių pa-
sirodymais. Penktadieniais organizuojamos popietės, teminiai 
pokalbiai, švenčiami gimtadieniai, įvairios šventės. Daug laiko 
skiriama bendravimui, išvykoms į gamtą.
 Įstaiga palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su 
Ryzos miesto Lebenshilfe organizacija Vokietijoje, su Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, bendradar-
biauja su Telšių, Jurbarko, Skuodo bei Kretingos analogiškomis 
įstaigomis, vykdo bendrus renginius. Skatinant sutrikusio inte-
lekto žmonių pilnavertį gyvenimą bendruomenėje, stengiama-
si užmegzti kuo daugiau draugiškų ryšių ne tik su panašiomis 
įstaigomis, bet ir su mokyklomis, organizacijomis, įmonėmis.
 Įstaiga, vykdydama proto negalios asmenų socialinės at-
skirties prevenciją ir socialinę integraciją bei prisidėdama prie 
pagrindinių profesinės reabilitacijos vystymo krypčių Lietuvo-
je įgyvendinimo, rengia ir vykdo tiek valstybės, tiek ES fondo 
lėšomis finansuojamus projektus.
 2006 – 2008 m. Įstaiga įgyvendino projektą „Protinę 
negalią turinčių žmonių profesinės reabilitacijos ir integracijos į 
darbo rinką plėtra Mažeikių rajone“   pagal 2004 - 2006 m. BPD 2.3 
priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integraci-
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ja“. Šiuo projektu buvo siekiama palengvinti sunkią ir vidutinę 
proto bei kompleksinę negalią turinčių asmenų integraciją į dar-
bo rinką ir pilnavertę visuomenę, praplečiant Įstaigoje vykdomą 
veiklą profesinės reabilitacijos turiniu ir įtvirtinti pagrindinį 
Lygių galimybių principą, nustatantį, kad neįgaliesiems sudaro-
mos  tokios pat ugdimosi, darbo, laisvalaikio leidimo, dalyvavimo 
visuomenės,  politiniame ir bendruomenės gyvenime galimybės, 
kaip ir kitiems visuomenės nariams.
 Vadovaujantis Lietuvos darbo rinkos mokymo  tarny-
bos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 
2009 m.  gruodžio 2 d. įsakymu „Dėl socialinio darbo metodinių 
centrų tvirtinimo”, VšĮ  „Vilties erdvė“ patvirtinta socialinio dar-
bo metodiniu centru.
 Metodinis centras – tai savo srities (darbo su neįgaliai-
siais) vadovaujantis centras, diegiantis ir taikantis naujus bei  
pažangius socialinio darbo metodus, socialinių paslaugų rūšis ar 
formas, o taip  pat išlaikantis aukštą darbo kokybę bei  aktyviai 
dalyvaujantis, skleidžiant  sukauptą ir išbandytą socialinio darbo 
gerąją patirtį, teikiant kvalifikuotą  metodinę pagalbą.
Pagrindinės metodinio centro funkcijos:
	 •		organizuoti	pažangiais	ir		naujoviškais	socialinio	darbo
metodais grįstą įstaigos veiklą;
	 •		nuolat	analizuoti	vykdomą	veiklą,		taikomus	pažangius
socialinio darbo metodus, kaupti gerosios patirties  pavyzdžius, 
apibendrinti rezultatus ir skleisti juos kitiems socialinių  paslaugų 
teikėjams;
	 •	 konsultuoti	 ir	 teikti	 metodinę	 pagalbą	 socialinių	 pa-
slaugų teikėjams;
	 •	 organizuoti	 socialinių	 darbuotojų	 kvalifikacijos	 kėli-
mo mokymus, rengti ir įgyvendinti socialinių darbuotojų bei  
socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas, 
jas registruoti  teisės aktų nustatyta tvarka;
	 •		vykdyti	kitas	šviečiamojo		pobūdžio	programas	(semi-
narus ir diskusijas, mokymo ciklus pagal specializuotas  temas, 
stažuotojų priėmimą ir jų konsultavimą), sudarant galimybes so-
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cialinio  darbo studentams atlikti praktiką;
	 •	bendradarbiauti	su	vietos	 ir	 	užsienio	partneriais,	ku-
riant šiuolaikinį, socialinio darbo reikalavimus  atitinkantį, 
socialinių paslaugų tinklą.
 2010 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos darbo rinkos mokymo 
tarnybos prie SADM direktoriaus įsakymu Nr. V(9)-146 pa-
tvirtintos 2 socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo progra-
mos:
	 •	tarpininkavimo		specialisto	vaidmuo	asmenų	su	proto	
negalia profesinės adaptacijos ir  į(si)darbinimo procese; 
	 •	socialinių		darbuotojų,	dirbančių	su	proto	negalios	as-
menimis, socialinis palaikymas.

Susipažinti su įstaigos veikla, klientų pagamintais darbeliais gali- 
ma apsilankius internetinėje svetainėje www.viltieserdve.kli.lt
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Projektas „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir 
motyvacijos darbinei veiklai skatinimas, taikant 

kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei 
nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“

 VšĮ „Vilties erdvė“, vadovaudamasi 2009-03-09 Paramos 
skyrimo Projektui sutartimi Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-004, 
pasirašyta tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, Paramos fondo Europos socialinio fondo 
agentūros ir VšĮ „Vilties erdvė“, įgyvendino projektą „Proto  ne-
galios  asmenų  aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai ska- 
tinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą 
bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“, pagal 2007-2013 
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 priori-
teto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-
SADM-02 priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį 
patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.
 Projekto tikslinės grupės: 
	 •		socialinės	rizikos	ir	socialinę	atskirtį	patiriantys		asme-
nys-neįgalieji – 20 asmenų;
	 •	 socialiniai	 darbuotojai	 bei	 kiti	 darbuotojai,	 dirbantys	
socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų inte-
gracijos į darbo rinką srityje – 10 asmenų;
	 •	 pagrindinis	 projekto	 tikslas	 –	 proto	 negalios	 asmenų	
mokymas ir ruošimas darbinei veiklai, diegiant pažangias socia-
linio darbo ir darbinio mokymo programas bei metodikas.
 Projekto uždaviniai:
	 •		suteikti	darbuotojams	įgūdžių,	taikyti	pažangius	proto	
negalios asmenų įsitraukimo į darbo rinką skatinimo veiklos 
modelius; 
	 •	 pasinaudoti	 kitų	 šalių	 patirtimi,	 organizuojant	 kva-	
lifikuotą specialistų pagalbą neįgaliesiems įsidarbinant ir įsidar- 
binus; 
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	 •		pasidalyti	patirtimi	su	Vokietijos	specialistais	neįgaliųjų	
įdarbinimo srityje ir parengti metodinę priemonę „Svarbiausi 
sėkmingos proto negalios asmenų integracijos į darbo rinką 
principai”.
 Pagrindinės veiklos:
 1.2.2. Neįgaliųjų mokymas pagal adaptuotą įvadinio 
mokymo programą (trukmė – 3 mėn.);
 1.2.3. Neįgaliųjų mokymas pagal įstaigoje parengtas ir 
LDRMT užregistruotas neformaliojo mokymo programas (truk- 
mė – 2 m.);
 1.3.2. Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų 
tobulinimas (trukmė – 10 mėn.);
 1.3.4. Dalyvavimas dailės terapijos užsiėmimuose (truk- 
mė – 20 mėn.);
 2.1.1. Darbuotojų ir mokymo dalyvių stažuotė Vokieti-
joje;
 2.2.1. Neįgaliųjų įdarbinimas ir pagalba įsidarbinus   
(trukmė – 25 mėn.);
 2.3.1. Gamybinė praktika realioje darbo vietoje (trukmė 
– 1 mėn.).

 Įgyvendinus projekte numatytas veiklas, tikimasi, kad 
projektas turės teigiamą poveikį neįgaliųjų integracijai į darbo 
rinką.
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Svarbiausi sėkmingos proto negalios asmenų 
integracijos į darbo rinką principai

Mokymo programų adaptavimas sunkios ir vidutinės proto 
negalios asmenims

 Sąvoka „proto negalia“ dar kitaip gali būti vartojama kaip 
„intelekto sutrikimas“ ar „raidos sutrikimas“. Tai apibrėžiama 
kaip nuolatinė, visą gyvenimą trunkanti būklė, dažniausiai nuo 
gimimo ar atsiradusi iki 18 metų amžiaus, kuri pasižymi žymiai 
žemesniais nei vidutiniai intelekto gebėjimais ir pasireiškia 
pastebimais jų funkciniais apribojimais ir elgesio savybėmis, 
išreikštais bendrais, socialiniais ir praktiniais prisitaikymo 
įgūdžiais. Suaugusiųjų proto negalia skirstoma į:
 1. labai žymaus ir žymaus sutrikimo – kai yra elge-
sio, emocijų ir kitų sutrikimų, o IQ yra iki 34. Kai IQ yra iki 
20 ir kartu yra elgesio, emocijų ir kitų sutrikimų, asmenys 
pripažįstami visiškai neįgaliais, kai jų psichinė būklė visiškai ri-
boja galimybę orientuotis, dirbti, integruotis ir būti ekonomiškai 
savarankiškam;
 2.  vidutinio sutrikimo – kai yra elgesio, emocijų ir kitų 
sutrikimų, o IQ yra 35 – 49. Tokie asmenys negali pasirūpinti  
savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu ir jiems reikalinga ne-
nuolatinė kitų žmonių slauga, pagalba ir priežiūra;
 3.  lengvo sutrikimo – kai IQ yra 50 – 59 arba kai IQ yra 
60 – 69 ir yra elgesio sutrikimų ar nėra darbinių įgūdžių (Ilgalai-
kio ir pastovaus darbingumo netekimo (negalios) nustatymo 
tvarka) (Sutrikusio intelekto asmenų teisės, (2005)).
 Dauguma LDRMT užregistruotų mokymo programų yra 
skirtos lengvos proto negalios asmenims, kurie mokėsi bend- 
rojo lavinimo mokyklose pagal specialiojo ugdymo programas. 
Sunkios ir vidutinės proto negalios asmenys yra baigę specialio- 
sios mokyklos lavinamąsias klases arba nėra baigę jokių moky-
mo įstaigų. Daugelis jų nemoka rašyti ir skaityti, turi žymius at-
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minties bei dėmesio sutrikimus, turi bendravimo sunkumų. 
 Atsižvelgdami į šias priežastis, 2007 metais VšĮ „Vilties 
erdvė“ specialistai parengė ir Lietuvos darbo rinkos neformaliojo 
mokymo programų sąvade užregistravo keturias neformaliojo 
mokymo programas: Virtuvės pagalbinio darbuotojo; Staliaus 
padėjėjo; Popieriaus dirbinių dirbėjo; Siuvėjo – operatoriaus 
(susiuvėjo), skirtas sunkios ir vidutinės proto negalios asmenų 
mokymui.
 2007-2008 m. vykdytų mokymų eigoje paaiškėjo, kad 
programas reikia tobulinti. Mokymų laiką reikia pratęsti iki 2 
metų, programose numatyti mokymosi atostogas, teorines žinias 
pateikti glausčiau ir siauresne apimtimi, mažinti teorijos valandų 
skaičių, daugiau laiko skirti praktiniam mokymui ir temų karto-
jimui bei numatyti atskirą laiką gamybinei praktikai darbo vieto-
je. 2008 metais neformaliojo mokymo programos buvo patobu-
lintos ir suderintos su Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos 
programų skyriumi.
 Pasinaudodami Šiaulių universiteto specialistų parengto- 
mis programomis ir metodikomis, VšĮ „Vilties erdvė“ specialis- 
tai adaptavo Įvadinio neįgaliųjų mokymo ir Neformaliojo moky-
mo metu įgytų kompetencijų tobulinimo programas, bei Dailės 
terapijos užsiėmimų metodiką.
 Atsižvelgdami į tai, kad didelę paklausą darbo rinkoje 
turi pagalbiniai darbininkai ir valytojai, 2011 metais VšĮ „Vilties 
erdvė“ specialistai parengė Namų ūkio pagalbininko neformalaus 
mokymo programą.
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Įvadinio neįgaliųjų mokymo programa
Programos turinys  

 Neįgalūs asmenys galės praktiškai išbandyti jiems 
prieinamas mokytis specialybes (pagal įstaigos realiai siūlomas 
galimybes), suderinti savo lūkesčius su galimybėmis. Bus su-
darytos sąlygos sustiprinti darbiniam mokymui reikalingus 
įgūdžius. Bus tiriami ir tuo pat metu ugdomi bendrieji gebėjimai: 
pamatiniai edukaciniai – mokėjimas skaityti, rašyti, skaičiuoti, 
socialiniai – gebėjimas sugyventi su bendramoksliais, peda-
gogais ir pan. Programa buvo rengiama, atsižvelgiant į tai, kad 
pagal ją būtų įmanoma rengti mokymus neįgaliesiems, sunkiai 
pasirenkantiems profesiją. Akcentuotinas individo lygmuo – t.y. 
individualių, asmeninių poreikių pažinimas, analizė bei poreikių 
tenkinimo būdų paieška.
 Pagrindinis tikslas – sukurti mokymų programą, pa-
gal kurią sunkios ir vidutinės proto negalios asmenys turėtų 
galimybę praktiškai išbandyti jiems prieinamas mokytis specia-
lybes, kurios bus reikalingos pasiruošti savarankiškam darbi-
niam gyvenimui, suderinti savo lūkesčius (norus, interesus, sva-
jones) su galimybėmis, gaunant edukacines, socioedukacines, 
psichologines, medicinines konsultacijas. 
 Tarpiniai tikslai – numatyti ir aptarti sudarytinas sąlygas 
darbinių įgūdžių patikrinimui, grupiniam konsultavimui, pa-
tikrinimui darbo vietoje, panašioje į realią. Konsultavimo metu 
bus tikrinami, taip pat ugdomi (formuojami) bendrieji gebėjimai 
(pamatiniai edukaciniai – mokėjimas skaityti, rašyti, skaičiuoti; 
socialiniai – gebėjimas sugyventi su bendramoksliais, pedago-
gais, kitu personalu ir pan.; psichopedagoginiai – savipažinos, 
saviugdos, valios bei dėmesingumo ugdymas ir pan.).

  Tikslinė grupė: programa skirta sunkios ir vidutinės 
proto negalios asmenims, nesugebantiems savarankiškai pasi-
rengti profesiniam apsisprendimui bei laisvai pasirinkti profesi-
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jas. Programos trukmė 3 mėnesiai.
 Pagrindinės ugdymo mokslo sąvokos: mokymas, la-
vinimas, auklėjimas, ugdymas, švietimas, savišvieta, saviaukla, 
perauklėjimas, ugdymo daugiamatiškumas: ugdymas kaip objek-
tyvus ir subjektyvus procesas, susitikimas, pedagoginė situacija, 
įtaka, sąveika, kūryba, saviraiška, prasmės atradimas, vertybių 
internalizacija.
 Programos rezultatas: Baigęs mokymus neįgalus asmuo 
įgis profesinių ir gyvenimiškųjų įgūdžių, išsirinks specialybę, la-
biausiai atitinkančią jo norus ir realias galimybes.
 Programos tikslai:
	 •	padėti	neįgaliam	jaunuoliui	(suaugusiajam)	orientuotis
profesijų pasaulyje, apsisprendžiant dėl specialybės (profesijos), 
kiek įmanoma objektyviai įvertinant norus (svajones), poreikius, 
pareigas ir galimybes (galias);
	 •	 suteikti	 informacijos	apie	 savipažinos,	 saviugdos	gali-
mybes bei konsultavimosi prasmę;
	 •	 formuoti	 meninę	 ir	 estetinę	 kompetenciją,	 sudarant	
sąlygas ugdytiniams prasmingai reikštis, realizuoti savo kūry-                
binius polinkius, suvokti praeities bei dabarties meninės ir 
estetinės raiškos pasaulį, savarankiškai, aktyviai ir veiksmingai 
dalyvauti visuomenės ir kultūros gyvenime, menu ir grožiu pra-
turtinti savo gyvenimą.

Programos uždaviniai:
 Pažintiniai:
	 •	susipažinti	su	programos	dalyvių	anketiniais	duomeni-
mis;
	 •	identifikuoti	poreikius,	interesus	ir	pomėgius.
 Edukaciniai (ugdymas, konsultavimas, informavimas, 
orientavimas):
	 •	 identifikuoti	 mokyklinių	 žinių	 lygį	 ir	 atlikti	 bazinių	
gebėjimų vertinamąjį aprašą;
	 •	 konsultuoti	 ir	 informuoti	 mokymo	 dalyvius	 indivi-
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dualiai ir grupelėmis, padėti jiems susiorientuoti esamoje situaci-
joje, pratinti savikritiškai įvertinti savo darbus, kontroliuoti save, 
skatinti originalumą, vaizduotę, sumanumą, atliekant įvairias 
užduotis, lavinančias dėmesingumą, valią, atmintį, mąstymą;
	 •	 formuoti	 nuolatinės	 kaitos	 ir	 nuolatinio	 mokymosi	
suvokimą;
	 •	 patikrinti	 ir	 fiksuoti	 programos	 dalyvių	 gebėjimus	
praktiniu darbu.;
	 •	 stebėti	 ir	 fiksuoti	 ugdytinių	 darbingumą	 darbinės	
profesinės veiklos metu;
	 •	 kartu	 su	 specialistų	 grupe	 nustatyti	mokymo	dalyvių	
profesinį tinkamumą – rekomenduoti specialybes.
 Socialiniai:
	 •	ugdyti	socialinius	gebėjimus;
	 •	stebėti	ugdytinių	santykius	su	bendraamžiais	ir	perso-
nalu, fiksuoti jų elgesį, nuotaikas ir svarbius įvykius.
 Psichopedagoginiai:
	 •	ugdyti	gyvenimiškuosius	gebėjimus.
 Sociokultūriniai:
	 •	ugdyti	sociokultūrinę	kompetenciją,	kuri	sudro	palan-
kias sąlygas realizuoti savo socialinius, kultūrinius,  švietimo po-
reikius, siekiant sėkmingai integruotis į aplinką.
 Meniniai:
	 •	plėtoti	gebėjimus	reikšti	meno	priemonėmis	savo	min-
tis, jausmus, sumanymus (dainuoti, groti, improvizuoti, šokti, 
piešti, lipdyti ir kt.).
 Psichologiniai:
	 •	individualus	ir	grupinis	konsultavimas.
 Laukiamos kompetencijos:
 Žinių įgijimo: mokymų dalyviai (klausytojai), daly-
vaudami individualiuose ar grupiniuose užsiėmimuose įgis 
teorinių žinių apie savipažiną, saviugdą, informacijos paieškos 
būdus, naudodamiesi spauda, žiniasklaida, kompiuterinėmis 
priemonėmis ir kt.
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 Gebėjimų formavimosi: bus formuojami bei tobulinami
dalyvių pozityvios saviraiškos būdai, ugdoma aktyvaus ir pozi-
tyvaus požiūrio į save savybė; formuojamas gebėjimas išklausyti 
aplinkinius ir kitos nuomonės toleravimas, patikrinant save dar-
bu ugdomi praktiniai instrumentiniai gebėjimai.
 Įgūdžių formavimosi: teikiant naujas bei praktiškas 
žinias ir formuojant naudingus gebėjimus būtina formuo-
ti įgūdį tuo naudotis praktikoje – tobulinantis socialinių bei 
psichopedagoginių, darbinių profesinių pratybų metu.
 Vertybinis aspektas: formuojant bei ugdant visas minė-
tas savybes turėtų kisti ir ugdytinių požiūris į mokymąsi ir 
socialinį išmokimą; taip pat visų veiklų metu prioritetas skirtinas 
humanistinėms vertybėms bei jų suvokimui ir gyvenimiškųjų 
gebėjimų tobulinimui. Asmeninių kompetencijų, gebėjimų ir 
įgūdžių vertinimas vykdomas abipusio pasitikėjimo (ugdytojo ir 
ugdytinio) aplinkoje, darbą vertinant kaip didelę vertybę ir būdą 
save aktyviai išreikšti.
 Mokymo metodai: individualus bei grupinis konsultavi-
mas, individualus darbas (dalyviai savarankiškai atlieka užduotis 
pagal pateiktą medžiagą), darbas poromis (kiekvienas dalyvis 
skatinamas išreikšti savo nuomonę, reflektuoti patirtį), grupinis 
darbas (naudojamas dalyvių aktyvinimui, palengvina mokymąsi, 
ugdo atsakomybę grupėje), vaidmenų žaidimai (situacijų ir 
asmeninės patirties analizė), refleksija, diskusija, ,,Minčių lietus“, 
anketavimas, veiklos planavimas, interviu su įvairių profesijų at-
stovais (svečiai pamokose), ekskursija.

Realizavimo aplinka ir priemonės

 Neįgaliesiems pritaikytas mokymo kabinetas, aprūpintas 
mokomiesiems dalykams pagal programą reikalingomis prie-
monėmis: kompiuteriai, mokomosios priemonės individualioms 
ir grupinėms užduotims atlikti, multimedia arba vaizdo projek-
torius, rašomoji lenta, popieriaus lapai, rašikliai, flomasteriai, 
markeriai, pieštukai.
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Patikrinimo darbu metodai, metodiniai būdai 
ugdymo aplinkoje

 Esant sudėtingai ekonominei situacijai, didėjant 
konkurencijai, kai turima kvalifikacija tampa pagrindine išlikimo 
darbo rinkoje sąlyga, žmonėms su negalia, ypač proto negalia, 
iškyla profesinių ir darbinių įgūdžių įgijimo problema. Patikri-
nimu darbu (pratybomis) siekiama kiek įmanoma šią problemą 
sušvelninti – padėti suaugusiems (su žymia negalia) asmenims, 
nepasirengusiems darbo rinkai, pasirengti savarankiškam dar-
biniam gyvenimui, išvengiant atsitiktinių sprendimų ir skati-
nant aktyvią darbo paiešką. Tai pagalba asmenims, turintiems 
motyvaciją įsidarbinti, kuri suteikiama atsižvelgiant į individ-
ualias žmogaus savybes ir polinkius, darbo rinkos poreikius ir 
mokymosi galimybes.
 Profesinis informavimas grindžiamas darbo rinko-
je paklausių profesijų tyrimais, pedagoginėmis ir socialinės 
psichologijos mokslo žiniomis.
 Praktinis profesijos išbandymas orientuotas į galimybę 
neįgaliesiems susipažinti su profesijomis, atliekant praktinius 
darbus. Darbinė veikla leis detaliau atskleisti neįgaliųjų asmenin-
es savybes bei darbinius gebėjimus ir nustatyti atitikimą pasiren-
kamos profesijos reikalavimams ir įsidarbinimo perspektyvoms. 
Jeigu norai ir galimybės nesuderinami, padės nustatyti, kokius 
darbinius gebėjimus asmuo turėtų ugdyti ir leis organizuoti jų 
lavinimą, motyvuojant integruotis į darbo rinką.

Šia programa siekiama:
	 •	 sudaryti	 sąlygas	 sunkią	 ir	 vidutinę	 proto	 negalią	 tu-
rintiems asmenims rinktis gabumus bei interesus atitinkančią 
specialybę;
	 •	 stiprinti	 noro	 mokytis	 motyvaciją,	 mažinti	 galimų	
mokymosi nesėkmių tikimybę;
	 •	 diferencijuoti	 ir	 individualizuoti	 praktinių	 gebėjimų	
patikrinimo darbu procesą, padaryti jį kuo patrauklesnį.
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 Tikslas – padėti asmenims su sunkia ir vidutine proto 
negalia išbandyti savo darbinius gebėjimus, suderinti norus su 
galimybėmis ir apsispręsti, kurią iš įstaigoje siūlomų  mokymo 
programų pasirinkti toliau mokytis.

Uždaviniai:
	 •	teikti	informaciją	apie	darbo	rinką	ir	jos	prognozes;
	 •	 sudaryti	 sąlygas	 išbandyti	 praktinius	 gebėjimus	pagal	
įvairias darbinės veiklos sritis;
	 •	išmokyti	patiems,	įvertinant	praktinių	darbų	rezultatus	
daryti išvadas ir priimti sprendimus;
	 •	padėti	 įgyti	papildomų	žinių	ir	gebėjimų,	 išplečiančių	
atitinkamai darbinės veiklos sričiai reikalingą praktinę patirtį;
	 •	 suformuoti	 teigiamą	požiūrį	 į	 įsidarbinimo	 arba	 toli-
mesnio mokymosi galimybes;
	 •	 padėti	 apsispręsti	 dėl	 tinkamumo	 tam	 tikrai	 darbinei	
veiklai.

Programos struktūra:
 1. Profesinis informavimas. 
 2. Gebėjimų išbandymas praktiniu darbu.
 
 Išbandant praktinius darbus pagal profesinės veiklos 
sritis galima taikyti šiuos metodus:
 1. Orientavimosi į būsimą gaminį metodas:
 praktinis daiktų gaminimas. Programos dalyviams  duo-
dami detalūs gaminio brėžiniai ar piešiniai ir medžiagos (me-
dis, pluoštas, metalas ir kt.), patalpa, kurioje dirbama, aprūpinta 
įrankiais ir įrengimais.
 2. Konstrukcinis metodas:
 mokoma ne vien darbų, bet ir konstravimo, gaminių to-
bulinimo. Programos dalyviams pateikiama kūrybinė problema,
kurią jie turi kūrybiškai išspręsti gamindami, dalyviai skatinami 
būti savarankiškais.
 Pagal informacijos perdavimo ir suvokimo šaltinius 
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reikėtų naudoti žodinius, vaizdinius ir praktinius metodus.
 Vedant praktinius užsiėmimus, reikalingi instruktažai:
 Įvadinis instruktažas, kurio tikslas – programos dalyvių 
paruošimas dienos darbui. Paaiškinami darbo saugos reikalavi-
mai, išsiaiškinama įrankių ir įrenginių paskirtis, išsiaiškinama ir 
paskiriama užduotis.
 Einamasis instruktažas, kurio tikslas – dalyvių konsul-
tavimas pratybų metu dėl teisingo darbo vietos organizavimo ir 
saugaus darbo, teisingų darbo veiksmų atlikimo, naudojimosi 
duotais brėžiniais ir instrukcijomis, įrenginių tvarkymo, darbo 
eigos, darbo kokybės ir vertinimo.
 Individualus instruktažas, kurio tikslas gilintis į 
kiekvieno dalyvio darbą, ugdyti dalyvių gebėjimą savarankiškai 
analizuoti ir atlikti užduotis, užtikrinti tinkamą dalyvio poilsį, 
nuolat teikti pakartotinę pagalbą nesuprantantiems užduoties.
 Baigiamasis instruktažas, kurio tikslas – visos dalyvių 
grupės užsiėmimo rezultatų apibendrinimas. Aptarti pagamintų 
gaminių kokybę, įvertinti dalyvių pastangas, darbo kultūrą, 
gaminį ir paskelbti kito užsiėmimo tikslą.

Baigiamasis  žinių, mokėjimų vertinimas

 Įgytos žinios ir gebėjimai bus vertinami mokymo kurso 
apibendrinimo ir baigiamojo pokalbio metu. Bus aptariama ben-
dra grupės ir kiekvieno atskiro mokymo dalyvio įgyta patirtis. 
 Galutiniam profesijos tinkamumo įvertinimui bus 
pateiktos anketos, kurias užpildyti turės programos dalyviai. Ne-
galintiems savarankiškai užpildyti anketų padės socialinis dar-
buotojas. Specialistų grupė aptars ir nustatys mokymo dalyvių 
profesinį tinkamumą – pateiks rekomenduojamas specialybes. 
 Paskutinę programos vykdymo dieną bus rekomen-
duojamų profesijų aptarimas bei įvadinio mokymo baigimo 
pažymėjimų teikimas.
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Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų 
tobulinimo programa
Programos apibūdinimas

 Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobu-
linimo programa skirta žymios ir vidutinės proto negalios as-
menims, jau baigusiems vienerių metų trukmės neformaliojo   
profesinio rengimo programas ir įgijusiems atitinkamas kom-
petencijas atlikti nesudėtingus darbus, tačiau dėl nepakankamų 
profesinių ir bendrųjų gebėjimų nesugebėjusiems įsitvirtinti 
atviroje darbo rinkoje. Programos metu siekiama sustiprinti 
dalyvių praktinius profesinius įgūdžius bei „žmogiškąjį kapitalą“.
 Papildomai ugdant jau  įgytos  specialybės  įgūdžius „imi-
tuojant realias darbo sąlygas“ siekti kuo geresnio pasiruošimo 
darbui realioje darbo vietoje. Taip pat programos vykdymo 
metu, siekiant sėkmingos profesinės ir socialinės adaptacijos, 
bus ugdomi bendrieji gebėjimai ir socialiniai įgūdžiai.

Programos tikslas

 Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobu-
linimo programos metu siekiama sustiprinti ir tobulinti vidutinę 
ir sunkią proto negalią turinčių žmonių praktinius profesinius 
įgūdžius bei bendruosius gebėjimus, leisiančius neįgaliesiems 
sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Programos uždaviniai

	 •	 tobulinti	praktinius	profesinius	 įgūdžius	 įgytus	nefor-
maliojo mokymo metu;
	 •	 siekti	 kiekvienai	 profesijai	 priimtiną	 kokybės	 lygį	 ir	
siekti reikalaujamo darbo tempo;
	 •	išmokyti	įvairių	darbo	paieškos	būdų	ir	metodų;
	 •	atskleisti	bendrųjų	gebėjimų	svarbą	ir	juos	ugdyti;
	 •	parengti	dalyvius	kuo	savarankiškesniam	suaugusio	as-
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mens socialiniam vaidmeniui;
	 •	 padėti	 suprasti	 dalyviams	 mokymosi	 visą	 gyvenimą	
svarbą, kaip iš pagrindinių sąlygų išliekant konkurencinėje dar-
bo rinkoje;
	 •	 aptarti	 svarbiausias	 problemas,	 su	 kuriomis	 susiduria	
neįgalusis integruodamasis į konkurencinę darbo rinką, ir jų 
sprendimo būdus;
	 •	 lavinti	 dalyvių	 kūrybiškumą,	 bendravimo	 įgūdžius,	
savivoką ir AŠ veiksmingumą.

Tikėtinos kompetencijos, kurias teikia programa

 Žinių ir supratimo įgijimas
	 •	įgis	trūkstamų	profesinių	žinių,	sudarant	prielaidas	dar-
bo kokybei ir reikiamam darbo tempui pasiekti;
	 •	įgis	žinių	apie	darbo	paieškos	būdus	ir	metodus;
	 •	įgis	teorinių	žinių	apie	socialinius	vaidmenis;
	 •	 gaus	 žinių	 ir	 informacijos	 apie	 konkurencinės	 darbo	
rinkos ypatumus.
 Gebėjimų (mokėjimų, įgūdžių) įgijimas
	 •	gebės	kokybiškai	ir	reikiamu	tempu	atlikti	darbus;
	 •	gebės	tvarkingai	ir	taisyklingai	naudoti	darbo	priemo-
nes;
	 •	gebės	tinkamai	naudotis	darbo	įrankiais	ir	įrengimais;
	 •	gebės	planuoti	darbo	laiką	reikiamai	užduočiai	atlikti;
	 •	jaus	atsakomybę	už	atliekamo	darbo	kokybę;
	 •	įgis	minimalių	darbo	kompiuteriu	įgūdžių;	
	 •	įgis	konstruktyvaus	savęs	įtvirtinimo	įgūdžių;
	 •	įgis	gebėjimą	įsisąmoninti	save	ir	realiai	save	vertinti;
	 •	įgis	socialinio	aktyvumo	palaikymo	įgūdžių;
	 •	išmoks	darbo	paieškos	būdų	ir	metodų;
	 •	įgis	reikalingų	įgūdžių,	padedančių	adaptuotis	suaugu-
siųjų pasaulyje;
	 •	sutvirtins	savo	socialinius	vaidmenis;
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	 •	išmoks	remtis	savo	įgyta	patirtimi	ir	konstruoti	gyveni-
mo lūkesčius.
 Nuostatų įgijimas
	 •	suvoks	mokymosi	visą	gyvenimą	svarbą;
	 •	keis	požiūrį	į	darbą	kaip	vieną	iš	esminių	vertybių;
	 •	vertins	save	ir	kitus	pozityviai,	tačiau	realiai;
	 •	keis	nuostatas	 ir	vertybes	prisiimdami	atsakomybę	už	
savo asmeninį ir savo artimųjų gyvenimą;
	 •	 įgis	 pasitikėjimo	 savimi	 ir	 patikės	 savo	 galimybėmis	
įsidarbinti.

Programos dalyviai

 Šios veiklos tikslinė grupė, 12 sunkios ir vidutinės pro-
to negalios asmenų, nėra baigę profesinio rengimo institucijų 
programų ir nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos. Jie baigė 
l m. trukmės neformaliojo mokymo programas ir įgijo atitinka-
mas kompetencijas atlikti nesudėtingus darbus. Neformaliojo 
mokymo programas baigusiems neįgaliesiems būtina tobulinti 
ir toliau palaikyti įgytas kompetencijas, kadangi proto negalios 
asmenų gebėjimai turi būti nuolat aktyvinami. Neįgalieji, ne-
tobulindami darbinių kompetencijų, jas greitai praras, o naujų 
įgijimui bus reikalingi didesni išteklių resursai.

Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams

 Gamybos meistrais, neformaliojo ugdymo pedagogu, 
socialiniais darbuotojais gali dirbti asmenys, atitinkantys vieną 
ar daugiau reikalavimų: 
	 •	turintys	aukštąjį	pedagoginį	išsilavinimą;
	 •	turintys	tinkamos	krypties	aukštąjį/aukštesnįjį	išsilavi-
nimą arba jo siekiantys;
	 •	turintys	darbo	patirties	su	proto	negalią	turinčiais	žmo-	
nėmis;
	 •	turintys	tinkamos	profesijos	darbo	patirties;
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Įgytų kompetencijų tobulinimui reikalingos sąlygos

 Realizavimo aplinka: klasė; praktinio mokymo dirbtuvės; 
stalas lektoriui; darbo stalai klausytojams; kėdė lektoriui; kėdės 
klausytojams; magnetinė rašymo lenta ir markerių komplektas 
ant jos rašyti.
 Realizavimo priemonės: kompiuterinė įranga; vaizdinė 
dalomoji medžiaga; A4 formato lapai; segtuvai, įmautės; popie-
riaus segiklis ir segtukai; įvairios liniuotės; praktinio mokymo 
metu naudojamos medžiagos ir priemonės.

Programos turinys

 Programa susideda iš bendrųjų dalykų ir praktinių 
mokymų. Ugdytiniai baigę šios programos mokymus galėtų 
savarankiškai arba su darbo asistento pagalba dirbti įvairiuose 
darbo vietose, pritaikytose vidutinę ir žymią proto negalią tu-
rintiems žmonėms.
 Bendruosius ugdymo dalykus sudaro: 
	 •	gyvenimiškųjų	įgūdžių	ugdymas;
	 •	profesinė	etika	ir	darbo	kultūra;	
	 •	sociokultūrinis	ugdymas;
	 •	meninis	ugdymas;
	 •	kompiuterio	pažinimas.
 Bendrieji ugdymo dalykai lavina gebėjimus, kurių pri-
reiks kasdieniniame gyvenime nepriklausomai nuo mokymo 
programos, lyties ir gyvenimo sąlygų. 
 Praktiniai mokymai:
	 •	bazinių	ir	gyvenimiškųjų	gebėjimų	taikymas	darbinėje	
veikloje;
	 •	profesinių	įgūdžių	tobulinimas	ir	gilinimas;
	 •	gamybinė	praktika.

	 •	išklausę	darbo	su	protinę	negalią	turinčiais	žmonėmis	
kvalifikacijos tobulinimo kursus (120 val.). 
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 Atlikę gamybinės praktikos užduotis ugdytiniai galėtų 
dirbti įvairiose darbo vietose, kur galėtų realizuoti įgytas darbo 
žinias ir įgūdžius.

 Mokymo metodai: pamoka; individualus mokymas; 
grupinis mokymas; praktiniai darbai; klausimai/atsakymai; ek-
skursija; žaidimai; vaizdinės medžiagos aptarimas.

Veiklų planas

Eil.
Nr. Turinys

    Valandų skaičius
Iš viso Teorija Praktika

1. Bendrieji mokymo dalykai 420
Profesinė etika ir darbo kultūra 84
Gyvenimiškųjų įgūdžių ugdy-

mas
84

Sociokultūrinis ugdymas 84
Kompiuterio pažinimas 84

Meninis ugdymas 84
2. Gamybinė praktika 840

Bazinių ir gyvenimiškųjų 
gebėjimų taikymas darbinėje 

veikloje

40

Profesinių įgūdžių tobulinimas 
ir gilinimas

760

Baigiamoji gamybinė praktika 40

Iš viso: 1260 420 840

 

 Programoje skirtas užsiėmimų skaičius – orientacinis. 
Perteikiant žinias, jas reikia derinti su ugdytinių įgūdžiais ir 
sugebėjimais.

Bendrųjų dalykų mokymo turinys
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Eil.
Nr.

Temų ir potemių 
pavadinimai

Tikslai Skirta
val.

Pastabos

I. Profesinė etika ir 
darbo kultūra

116

1. Darbo reikšmė 
šiuolaikinėje 
visuomenėje

Formuoti požiūrį į 
darbą kaip vieną iš 
esminių vertybių

44

1.1. Profesijų įvairovė Susipažinimas su pa-
klausiomis profesijomis

1.2. Darbo motyvacija Darbo kaip pragyve-
nimo šaltinio ir 

integracijos į visuomenę 
suvokimas

1.3. Susipažinimas su 
konkrečia profesija

Profesinės veiklos realus 
suvokimas

Apsilankymas 
įmonėje

2. Profesinės etikos 
ir darbo kultūros 

suvokimas

Susipažinimas su 
kultūringo elgesio 

normomis, atsakomybės 
už atliekamą darbą 

suvokimas

10

3. Bendravimas Bendravimo ir ben-
dradarbiavimo įgūdžių 

lavinimas

20

3.1. Efektyvaus bendravi-
mo principai

Pasitikėjimo kūrimo 
įgūdžiai, bendradarbia-

vimo įgūdžių forma-
vimas

3.2. Bendravimo kliūtys Vienišumo įveikimas, 
bendravimo problemų 

sprendimas
4. Įsidarbinimą lemian-

tys veiksniai
Darbo paieškos planavi-

mas
42

4.1. Darbo galimybės ir 
žvilgsnis į ateitį

Skatinti pasitikėjimą 
savo galimybėmis darbo 

paieškoje bei ateities 
perspektyvų numatymą

4.2. Pagrindiniai
įsidarbinimo proceso 

etapai

Efektyvūs darbo 
paieškos būdai, 

dokumentų parengi-
mas, informacijos 

įsisavinimas
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4.3. Pasirengimas 
įsidarbinimo pokalbiui

Pasirengti susitikimui su 
darbdaviu

II. Gyvenimiškųjų 
įgūdžių ugdymas

Bendrųjų gebėjimų 
ugdymas

84

1. Savimonė Formuoti adekvatų 
savęs vertinimą, moky-

mosi visą gyvenimą 
svarbos suvokimą

24

2. Priklausymas grupei Susipažinti su darbo 
grupėje taisyklėmis

10

3. Poreikiai, teisės ir 
atsakomybė

Pagrindinių gyvenimo 
tikslų formavimas, 

atsakomybės už savo 
veiksmus suvokimas

10

4. Kasdienės situacijos Bendrųjų gebėjimų 
ugdymas

20

5. Rizikos situacijos Emocijų 
įsisąmoninimas, pykčio 
raiškos būdų supratimas

20

III. Sociokultūrinis 
ugdymas

Integracija  į visuomenę 94

1. Jaunimo gyvenimas 34
1.1. Santykiai su 

bendraamžiais ir 
vyresniaisiais

Savo socialinio vaid-
mens įtvirtinimas 

visuomenėje
1.2. Asmeniniai 

išgyvenimai
Asmeninių patyrimų, 
išgyvenimų, emocijų 

supratimas
1.3. Gyvenimo principai ir 

vertybės
Realus savęs ir savo 

galimybių vertinimas
2. Visuomenė ir 

valstybė
Ugdyti savęs, kaip 
visaverčio piliečio 

suvokimą

20

2.1. Politinė ir teisinė 
sistema

2.2. Valstybės instituci-
jos ir visuomeninės 

organizacijos
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2.3. Žmogaus teisės ir 
laisvės

3. Žmogus ir aplinka Ugdyti sveikos gyvense-
nos įgūdžius

20

3.2. Sveika gyvensena
3.3. Aplinkos apsauga Dalyvavimas 

aplinkos 
tvarkymo 
akcijoje

5. Šiuolaikinės informa-
cijos priemonės

Mokyti kaip rasti 
reikiamą informaciją 

šiuolaikinių informaci-
jos priemonių pagalba

10

6. Visuomenės normos Skatinti laikytis 
visuomenėje priimtinų 

normų

10

IV. Kompiuterio 
pažinimas

Ugdyti darbo kompiute-
riu įgūdžius

84

1. Kompiuterio 
pagrindinės sudeda-

mosios dalys

Supažindinti 
su kompiuterio 

sudėtinėmis dalimis

8

2. Internetas Supažindinti su inter-
neto galimybėmis

36

2.1. www.viltieserdve. lt
2.2. Internetinės svetainės
2.3. Įvairenybių ieškojimas 

naudojant Google
3. Piešimas PAINT 

programa
Mokyti piešti, spalvinti, 

lavinti vaizduotę
20

4. Vaizdų peržiūra. Supažindinti su 
nuotraukų, filmų 

peržiūros kompiuteriu 
galimybėmis

20

V. Meninis ugdymas Meninių gebėjimų 
lavinimas

42

1. Muzika 21

2. Šokis 21 Apsilankymas 
šokių studijoje

                                                                                Iš viso: 410
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 Tai profesinių įgūdžių tobulinimo ir gilinimo kursas 
(veiklos pobūdis tiesiogiai siejamas su dalyvio profesijos kvali-
fikaciniais reikalavimais ir asmeniniais gebėjimais):
	 •	mokymo	sąlygas	priartinti	prie	realių	darbo	sąlygų;
	 •	mokymų	metu	naudoti	profesionalią	įrangą	reikalingą	
profesinių įgūdžių tobulinimui; 
	 •	planuoti	darbo	laiką	atliekant	konkrečius	užsakymus;
	 •	tobulinti	praktinius	profesinius	įgūdžius;
	 •	ugdyti	atsakomybę	už	atliekamo	darbo	kokybę;
	 •	ugdyti	atsakomybę	už	savo	elgesį	darbo	metu;
	 •	ugdyti	pasitikėjimą	savo	profesiniais	gebėjimais;
	 •	 ugdyti	 gebėjimą	dirbti	 komandoje	 ir	 bendradarbiauti	
su atskirais žmonėmis;
	 •	ugdyti	bendruosius	gebėjimus.

Praktinio mokymo turinys

Eil.
Nr.

Temų ir potemių pavadinimai Tikslai Skirta 
valandų

Pastabos

1 2 3 4 5
I. Bazinių ir gyvenimiškųjų 

gebėjimų taikymas darbinėje 
veikloje

36

1. Spalvų pažinimas ir derinimas 18

2. Formų ir dydžių suvokimas 18

II. Profesinių įgūdžių tobulinimas ir 
gilinimas

760

III. Baigiamoji gamybinė praktika 44

1. Savarankiškas užduočių atlikimas 32

2. Pasiektų rezultatų vertinimas 8

3. Mokymų baigimo pažymėjimų 
išdavimas

4

                                                                                  Iš viso: 840
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Pasiektų praktinių įgūdžių ir kompetencijų vertinimas

 Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobulini-
mo programos metu įgytų bendrųjų gebėjimų, praktinių įgūdžių 
ir kompetencijų vertinimui skiriamos 2 gamybinės praktikos 
dienos, kurių metu ugdytiniai turės pristatyti gamybinės prak-
tikos metu atliktas užduotis ir išsamiai paaiškinti  jų atlikimo 
technologijas. Taip pat paaiškinti kokias naudojo priemones ir 
įrengimus atlikdami užduotis.
 Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobu-
linimo programos mokymų baigimo ir įgytų kompetencijų ver-
tinimo pažymėjimai bus įteikiami paskutinę mokymų dieną.

Popieriaus dirbinių dirbėjo praktiniai mokymai

 Praktinių mokymų tikslas:
	 •	 neformaliojo	 mokymo	 metu	 įgytų	 popieriaus	 apdir-
bimo technologijos žinių gilinimas ir praktinių įgūdžių bei 
kompetencijų tobulinimas orientuojantis į asmenybės gebėjimus.

 Praktinių mokymų uždaviniai:
	 •	 siekti	 popieriaus	 dirbinių	 dirbėjo	 profesijai	 priimtiną	
kokybės lygį ir siekti reikalaujamo darbo tempo;
	 •	profesinius	įgūdžius	tobulinti	kuo	realesnėmis	gamybai
sąlygomis;
	 •	kartoti	ir	gilinti	ugdytinių	įgytas	žinias	apie	darbo	sau-
gos reikalavimus ir aplinkos saugojimo svarbą;
	 •	 kartoti	 ir	 gilinti	 ugdytinių	 įgytas	 pradines	 žinias	 apie	
popieriaus apdirbimui naudojamas medžiagas, įrankius bei kitas 
priemones;
	 •	 kartoti	 ir	 gilinti	 ugdytinių	 įgytas	 pradines	 žinias	 apie	
popieriaus apdirbimo technologiją ir formuoti elementarius, bet 
tinkamus profesinius mokėjimus ir įgūdžius;
	 •	 tobulinti	 ugdytinių	 žinias	 kaip	 tinkamai	 elgtis	 darbo			
vietoje  ir įsidarbinant.
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 Praktinių mokymų metu įgyjama kompetencija:
 Praktinių mokymų metu išklausę programos kursą ir 
atlikę visas praktines užduotis ugdytiniai visiškai arba iš dalies 
savarankiškai mokės ir žinos: 
	 •	saugaus	darbo	taisykles	darbo	vietoje	ir	aplinkos	saugo-
jimo svarbą;
	 •	keletą	popieriaus	marginimo,	kirpimo	ir	komponavimo	
būdų;
	 •	elgesio	kultūros	ir	bendravimo	normas.	
 Praktinių mokymų metu išklausę programos kursą ir 
atlikę visas praktines užduotis ugdytiniai visiškai arba iš dalies 
savarankiškai mokės ir sugebės: 
	 •	atsirinkti	darbui	reikalingas	medžiagas	ir	įrankius;
	 •	tvarkingai	ir	taisyklingai	naudoti	darbo	priemones;
	 •	rinkti	ir	apdoroti	atviručių	gamybai	reikalingą	gamtinę	
medžiagą;
	 •	padaryti	nesudėtingas	atvirutes	ir	supakuoti	dovanas;
	 •	kokybiškai	ir	reikiamu	tempu	atlikti	darbus;
	 •	planuoti	darbo	laiką	reikiamai	užduočiai	atlikti.

 Praktiniam mokymui reikalingos sąlygos:
 Realizavimo aplinka: klasė; stalas lektoriui; darbo stalai 
klausytojams; kėdė lektoriui; kėdės klausytojams.
 Realizavimo priemonės: kompiuterinė įranga; vaizdinė 
dalomoji medžiaga; baltas ir spalvotas įvairaus storio bei matmenų 
kartonas; baltas ir spalvotas įvairaus storio bei matmenų popie-
rius; popierius įvairia tekstūra; įvairūs klijai (lipalas, sausi popie-
riaus klijai, karšti); karštų klijų aparatas; įvairūs dažai (akvarelė, 
guašas); teptukai, indai vandeniui; pieštukai, trintukai; spalvoti 
geliniai rašikliai; flomasteriai; vaškinės kreidelės; žirklės (tie- 
siais, lenktais ašmenimis, figūrinės); įvairūs rėžtukai; įvairių 
formų ir ilgių liniuotės; skriestuvai; lipni juosta; plastilinas; seg-
tuvai, įmautės; popieriaus segiklis ir segtukai.
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Praktinių mokymų planas

Eil.
Nr.

Darbų 
pavadinimas

   Skirta 
valandų

Pastabos

1 2 3 4
I. Bazinių ir gyvenimiškųjų 

gebėjimų taikymas darbinėje 
veikloje

36

1. Spalvų pažinimas ir derinimas 18
2. Formų ir dydžių suvokimas 18
II. Profesinių įgūdžių tobulini-

mas ir gilinimas
760

1. Popieriaus marginimas 100
1.1. Spalvų ratas
1.2. Dažai
1.3. Dažų liejimas
1.4. Spalvinimas
2. Gamtinės medžiagos rinkimas 

ir apdorojimas
40 Gamtinių medžiagų 

rinkimas gamtoje
2.1. Gamtinės medžiagos rūšys
3. Proginių atviručių darymas 130

3.1. Lankstymas
3.2. Spalvų reikšmė
3.3. Metų laikų spalvos
3.4. Proginės spalvos
4. Lankstinių darymas 68

4.1. Popieriaus rūšys
4.2. Popieriaus gamyba
4.3. Matavimas
4.4. Šablonų darymas
5. Paveikslų darymas 120 Apsilankymas paro-

doje
5.1. Karpinių rūšys
5.2. Aplikacijų rūšys 
5.3. Koliažas



36  

6. Kaukių darymas 70
6.1. Papje-maše technologija
7. Dėžučių gaminimas 150

7.1. Spalvų derinimas
7.2. Karpymas
7.3. Klijai
8. Dovanų pakavimas 30
9. Darbo vietos sutvarkymas 52

III. Praktika 44
1. Savarankiškas užduočių 

atlikimas
32

2. Pasiektų rezultatų vertinimas 8
3. Mokymų baigimo pažymėjimų 

išdavimas
4

Iš viso: 840

Siuvėjo-operatoriaus praktiniai mokymai

 Praktinių mokymų tikslas:
	 •	neformaliojo	mokymo	metu	įgytų	siuvimo	technologi-
jos žinių gilinimas ir praktinių siuvimo įgūdžių bei kompetencijų 
tobulinimas orientuojantis į asmenybės gebėjimus.
 Praktinių mokymų uždaviniai:
	 •	siekti	siuvėjo-operatoriaus	profesijai	priimtiną	kokybės	
lygį ir siekti reikalaujamo darbo tempo;
	 •	profesinius	įgūdžius	tobulinti	kuo	realesnėmis	gamybai	
sąlygomis;
	 •	kartoti	ir	gilinti	ugdytinių	įgytas	žinių	apie	darbo	sau-
gos reikalavimus;
	 •	 kartoti	 ir	 gilinti	 ugdytinių	 įgytas	 pradines	 žinias	 apie		
siuvimo medžiagas, priedus, įrankius bei įrengimus;
	 •	kartoti	ir	gilinti	ugdytinių	įgytas	siuvimo	technologijos	
ir formuoti tinkamus profesinius mokėjimus ir įgūdžius;
	 •	 skatinti	 įgytų	 žinių	 ir	 įgūdžių	 savarankišką	 taikymą	
praktinių mokymų metu;
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	 •	 tobulinti	 ugdytinių	 žinias	 kaip	 tinkamai	 elgtis	 darbo				
vietoje ir įsidarbinant.

 Praktinių mokymų įgyjama kompetencija:
 Praktinių mokymų metu išklausę programos kursą ir 
atlikę visas praktines užduotis ugdytiniai visiškai arba iš dalies 
savarankiškai mokės ir žinos: 
	 •	saugaus	darbo	taisykles	darbo	vietoje;
	 •	pagrindines	siuvimo	medžiagas,	siūlus	ir	priedus;
	 •	siuvimo	įrankius	ir	įrengimus;
	 •	elgesio	kultūros	ir	bendravimo	normas.		
 Praktinių mokymų metu išklausę programos kursą ir 
atlikę visas praktines užduotis ugdytiniai visiškai arba iš dalies 
savarankiškai mokės ir sugebės: 
	 •	nuosekliai	ir	kruopščiai	atlikti	užduotis;
	 •	atsirinkti	darbui	reikalingas	medžiagas	ir	įrankius;
	 •	tvarkingai	ir	taisyklingai	naudoti	darbo	priemones;
	 •	naudotis	siuvimo	įrankiais	ir	įrengimais;
	 •	naudotis	etikečių	klijavimo	ir	lopymo	aparatu;
	 •	atlikti	nesudėtingas	siuvimo	operacijas;
	 •	siūti	nesudėtingus	gaminius;
	 •	kokybiškai	ir	reikiamu	tempu	atlikti	darbus;
	 •	planuoti	darbo	laiką	reikiamai	užduočiai	atlikti;
	 •	išmoktus	siuvimo	darbus	taikyti	buityje.

 Praktiniam mokymui reikalingos sąlygos
 Realizavimo aplinka: praktinio mokymo dirbtuvės; 
stalas lektoriui; darbo stalai klausytojams; kėdė lektoriui; kėdės 
klausytojams.

 Realizavimo priemonės: kompiuterinė įranga; vaizdinė 
dalomoji medžiaga; segtuvai, įmautės; A4 formato lapai; siuvimo 
siūlai; siuvinėjimo siūlai; siuvimo medžiagos; siuvėjų žirklės; 
siuvėjų kreida ir muiliukai; įdėklinės ir neaustinės medžiagos; 
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siuvinių apdailos medžiagos; rankinės siuvimo adatos; mašininės 
siuvimo adatos; buitinės siuvimo mašinos; pramoninės siuvimo 
mašinos; kraštų apmėtymo mašina; lyginimo įrengimai; etikečių 
klijavimo ir lopymo aparatas.
 

Praktinių mokymų planas

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Skirta 
valandų

Pastabos

1 2 3 4
I. Bazinių ir gyvenimiškųjų gebėjimų 

taikymas darbinėje veikloje
36

1. Spalvų pažinimas ir derinimas 18
2. Formų ir dydžių suvokimas 18
II. Profesinių įgūdžių tobulinimas ir gilini-

mas
760

1. Saugaus darbo reikalavimai 44
1.1. Darbo saugos reikalavimai dirbant su 

siuvimo įrankiais
 

1.2. Darbo saugos reikalavimai dirbant su 
siuvimo mašinomis

1.3. Darbo saugos reikalavimai dirbant su 
lyginimo įranga

1.4. Darbo saugos reikalavimai dirbant su 
etikečių klijavimo ir skylių lopymo aparatu

2. Rankšluostėlių siuvimas 80
3. Servetėlių siuvimas 80

3.1. Servetėlių kraštų apsiuvimas mašina
3.2. Servetėlių kraštų apsiuvimas mezginiais ir 

apkantavimas
3.3. Servetėlių puošimas siuvinėjimu
4. Aplikacijų siuvimas 80

4.1. Aplikacijų siuvimas rankiniu būdu
4.2. Aplikacijų siuvimas mašina
5. Pagalvėlių siuvimas 100
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5.1. Įvairių formų pagalvėlių siuvimas
5.2. Pagalvėlių puošimas aplikacija
6. Prijuosčių siuvimas 80

6.1. Prijuosčių puošimas aplikacija
7. Patalynės siuvimas 130 Išvyka į 

siuvyklą
7.1. Paklodžių siuvimas
7.2. Pagalvių užvalkalų siuvimas
7.3. Antklodžių užvalkalų siuvimas
7.4. Vaikiškos patalynės siuvimas
8. Skylių dekoratyvinis taisymas 74
9. Skylių lopymas karštuoju būdu 40

10. Darbo vietos sutvarkymas 52
III. Baigiamoji gamybinė praktika 44
1. Savarankiškas užduočių atlikimas 32
2. Pasiektų rezultatų vertinimas 8
3. Mokymų baigimo pažymėjimų išdavimas 4

Iš viso: 840
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 Neįgaliųjų mokymas pagal programą Neformaliojo 
mokymo metu įgytų kompetencijų tobulinimas baigėsi 2010 m. 
liepos 13 dieną. Mokymuose dalyvavo 12 sunkios ir vidutinės 
proto negalios asmenų, baigusių vienerių metų trukmės nefor-
maliojo mokymo programas ir įgiję atitinkamas kompetencijas 
atlikti nesudėtingus darbus.
 Mokymų metu siekta sustiprinti dalyvių praktinius, 
profesinius įgūdžius. Papildomai ugdant jau įgytos specialybės 
įgūdžius „imituojant realias darbo sąlygas“, siekta geresnio 
pasiruošimo darbui realioje darbo vietoje.
 Neįgalieji, baigę šiuos mokymus, gali savarankiškai arba 
su asistento pagalba dirbti įvairiose darbo vietose pritaikytose 
vidutinę ar žymią proto negalią turintiems žmonėms, kur gali 
realizuoti įgytas darbo žinias ir įgūdžius. 
 Paskutinę mokymų dieną vyko projekto mokymo daly-
vių kompetencijų vertinimas ir įteikti mokymo programos baigi-
mo pažymėjimai. 

Virtuvės pagalbinio darbuotojo neformaliojo 
mokymo programa

Programos apibūdinimas

 Siekiant įgyvendinti vidutinę ir žymią proto negalią 
turinčių žmonių profesinę reabilitaciją ir integraciją į darbo 
rinką, virtuvės pagalbinio darbuotojo mokymo programa pa-
sirinkta, atsižvelgus į neįgaliųjų gebėjimus ir galimybes bei 
Mažeikių rajono darbo biržos rekomendacijas.

 Programos tikslas:
	 •	suteikti	ugdytiniams	būtinų	pradinių	žinių	ir	praktinių	
įgūdžių maisto gaminimo technologijų srityje, orientuojantis į 
asmenybės gebėjimus.
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 Programos uždaviniai:
	 •	 padėti	 ugdytiniams	 suvokti,	 kodėl	 žmonės	dirba,	 kad	
visi dirba vienodai reikalingą darbą;
	 •	 suteikti	 ugdytiniams	 pradinių	 žinių	 ir	 praktinių	
gebėjimų maisto gaminimo technologijoje;
	 •	suteikti	ugdytiniams	pradinių	stalo	serviravimo	žinių	ir	
praktinių įgūdžių;
	 •	 suteikti	 ugdytiniams	 pradinių	 žinių	 ir	 praktinių	
gebėjimų darbui su virtuvės įrengimais;
	 •	 suteikti	 ugdytiniams	 pradinių	 žinių	 ir	 praktinių	
gebėjimų darbui su valymo inventoriumi ir priemonėmis;
	 •	padėti	įgytas	žinias	ir	įgūdžius	taikyti	gamybinės	prak-
tikos metu;
	 •	suteikti	ugdytiniams	žinių	kaip	tinkamai	elgtis	darbo
vietoje ir įsidarbinant;
	 •	mokyti	minimalių	darbo	kompiuteriu	įgūdžių.

 Programa susideda iš bendrųjų ir specialiųjų dalykų bei 
gamybinės praktikos.
Bendruosius ugdymo dalykus sudaro: įvadiniai užsiėmimai; 
profesinė etika ir darbo kultūra; kompiuterio pažinimas.
Specialiuosius mokymo dalykus sudaro: maisto ruošimo tech-
nologija; stalo serviravimas, indai ir įrankiai; virtuvės įrengimai; 
valymo inventorius ir priemonės.
  Specialiųjų mokymo dalykų turinio įgyvendinimas yra 
teorinio ir praktinio pobūdžio, suteikia pagrindinių specialybės 
žinių ir lavina darbinius įgūdžius. Bendrieji ugdymo dalykai 
lavina gebėjimus, kurių prireiks kasdieniniame gyvenime ne-
priklausomai nuo mokymo programos, lyties ir gyvenimo sąlygų. 
Gamybinės praktikos metu formuojami reikalingi būsimai dar-
binei veiklai mokėjimai ir įgūdžiai.
 Virtuvės pagalbinio darbuotojo mokymas trunka 
96 savaites. 70 proc. mokymosi laiko skiriama praktiniams 
užsiėmimams, 30 proc. teorijai ir bendriesiems dalykams. Pro-
gramoje užsiėmimams skirtas valandų skaičius – orientacinis. 
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Perteikiamas žinias reikia derinti su ugdytinių gebėjimais ir 
galimybėmis.
 Ugdytiniai, pretenduojantys gauti virtuvės pagalbi-
nio darbuotojo neformaliojo mokymo programos baigimo 
pažymėjimą, gali būti nebaigę jokios mokymo įstaigos, baigę 
specialiąją. mokyklą arba baigę aštuonias ar daugiau bendrojo 
lavinimo mokyklos klasių. Ugdytiniams įvykdžiusiems mokymo 
programos reikalavimus, išduodamas mokymo įstaigos nefor-
malaus mokymo baigimo pažymėjimas.
 Asmenims, neatlikusiems programoje numatytų pra-
ktinių užduočių ar per baigiamąjį darbinių įgūdžių ir žinių 
tikrinimą įvertintiems mažiau nei penkiais balais, išduodamas 
pažymėjimas apie virtuvės pagalbinio darbuotojo neformaliojo 
mokymo programos išklausymą.  
 Ugdytiniai, baigę šios programos mokymus galėtų dirbti 
tokiose darbo vietose, kuriose galėtų realizuoti mokymų metu 
įgytas darbo žinias ir įgūdžius (maitinimo įstaigose, maisto 
gamybos įmonėse ir pan.).
 
    

Įgyjama kompetencija

 Išklausę mokymo programos kursą ir atlikę visas prak-
tines užduotis ugdytiniai žinos:
	 •	elementarias	saugaus	darbo	taisykles;
	 •	esminius	higienos	reikalavimus;
	 •	pagrindinius	virtuvės	įrengimus	ir	jų	paskirtį;
	 •	pagrindinius	stalo	indus,	įrankius	ir	jų	paskirtį;
	 •	pagrindinį	valymo	inventorių	ir	priemones;
	 •	elgesio	kultūros	ir	bendravimo	normas.
 Išklausę mokymo programos kursą ir atlikę visas prak-
tines užduotis ugdytiniai visiškai arba iš dalies savarankiškai 
mokės ir sugebės:
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	 •	atpažinti	darbo	priemones	ir	žaliavas;
	 •	saugiai,	nuosekliai,	kruopščiai	atlikti	elementarias	prak-
tines užduotis.

Mokymui reikalingos sąlygos

 Realizavimo aplinka: kabinetas; praktinio mokymo 
virtuvė; stalas lektoriui; darbo stalai klausytojams; kėdė lektoriui; 
kėdės klausytojams; rašymo lenta ir priemonės ant jos rašyti.
 Realizavimo priemonės: kompiuterinė įranga; vaizdinė 
dalomoji medžiaga; A4 formato kopijavimo popierius; segtuvai; 
maisto produktai; darbo priemonės: skustukai, peiliai, šakutės, 
šaukštai, kiaurasamčiai, kočėlai, pjaustyklės, trintuvės, lentelės, 
dubenėliai, lėkštės, puodai, keptuvės, sieteliai, svarstyklės, 
plakikliai, mėsmalė, elektrinė ar dujinė viryklė; priemonės rei-
kalingos stalo serviravimui: įvairūs indai, staltiesėlės, servetėlės; 
valymo inventorius ir priemonės.

Reikalavimui mokymo personalui

 Mokymo instruktoriumi ir gamybos meistru gali dirbti 
asmuo, atitinkantis vieną ar daugiau reikalavimų: 
	 •	turintis	atitinkamos	krypties	aukštąjį/aukštesnįjį	išsila-
vinimą arba jo siekiantis;
	 •	turintis	darbo	patirties	su	proto	negalią	turinčiais	žmo-	
nėmis;
	 •	turintis	atitinkamos	profesijos	darbo	patirties;
	 •	išklausęs	darbo	su	protinę	negalią	turinčiais	žmonėmis	
kvalifikacijos tobulinimo kursus (120 val.). 
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Virtuvės pagalbinio darbuotojo mokymo planas

Eil.
Nr.

Mokymo dalykų pavadinimai Skirta valandų
Iš viso Teorijai Praktikai

1. Bendrieji mokymo dalykai
1.1. Įvadiniai užsiėmimai 20 20 -
1.2. Profesinė etika ir darbo kultūra 179 179 -
1.3. Kompiuterio pažinimas 130 130 -
2. Specialieji mokymo dalykai

2.1. Maisto ruošimo technologija 1380 276 1104
2.2. Stalo serviravimas, indai ir 

įrankiai
194 22 172

2.3. Virtuvės įrengimai 51 19 32
2.4. Valymo inventorius ir priemonės 20 12 8
3. Gamybinė praktika 366 - -
4. Egzaminų laikotarpis 42 - -

2382 658 1316

 Mokymo metodai: pamoka, individualus mokymas, 
grupinis mokymas, praktiniai darbai, klausimai/atsakymai, ek-
skursija, žaidimai, vaizdinės medžiagos aptarimas.

Teorinio ir praktinio mokymo turinys

 Programoje skirtas užsiėmimų skaičius – orientacinis. 
Perteikant žinias, jas reikia derinti su ugdytinių įgūdžiais ir 
sugebėjimais.

Įvadiniai užsiėmimai

 Tikslas:
	 •	padėti	ugdytiniams	suvokti	kodėl	žmonės	dirba	ir	kad	
visi dirba vienodai reikalingą darbą.
 Uždaviniai: 
	 •	padėti	ugdytiniams	suprasti,	kad	visa	kuo	jie	naudojasi,	
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yra kitų žmonių proto, rankų ir širdies kūrinys;
	 •	 supažindinti	 su	 mokymo	 programa	 ir	 vidaus	 darbo	
tvarkos taisyklėmis. 

Eil.
Nr.

Temų ir potemių
pavadinimai 

Tikslai Skirta valandų Pastabos
Iš 

viso
T P     

1. Darbo reikšmė 
šiuolaikinėje 
visuomenėje

Padėti susivokti 
profesijų ir 

darbų pasaulyje

8 8 -

1.1. Profesijų įvairovė 4 -
1.2. Darbo motyvacija 4 -
2. Mokymo programos 

apibūdinimas
Supažindinti 
su mokymo 
programa

8 8 -

2.1. Susipažinimas su virtuvės 
pagalbinio darbuotojo 

profesija

4 -

2.2. Susipažinimas su 
ugdytinių nusiteikimu ir 

lūkesčiais

4 -

3. Vidaus darbo tvarkos 
taisyklės

Supažindinti 
su vidaus 

darbo tvarkos 
taisyklėmis

4 4 -

Iš viso 20 20

T – teoriniai mokymai, P – praktiniai užsiėmimai.

 Siektini rezultatai:
	 •	ugdytiniai	suvoks	darbo	svarbą;
	 •	ugdytiniai	žinos	vidaus	darbo	tvarkos	taisykles.
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Profesinė etika ir darbo kultūra

 Tikslas:
	 •	 suteikti	 ugdytiniams	 žinių	 kaip	 tinkamai	 elgtis	 darbo	
vietoje ir įsidarbinant.
 Uždaviniai: 
	 •	pratinti	mandagiai	bendrauti;
	 •	pratinti	tinkamai	elgtis	viešose	vietose;
	 •	ugdyti	drausmingumą	ir	tvarkingumą;
	 •	suteikti	žinių	apie	darbuotojo	įvaizdžio	formavimą;
	 •	 skatinti	 ugdytinius	 kontroliuoti	 savo	kūno	padėtį,	 di-
dinti darbingumą. 

Eil.
Nr.

Temų ir potemių 
pavadinimai

Tikslai Skirta valandų Pastabos
Viso T P

1. Profesinės etikos, 
darbo kultūros 

supratimas

Mokyti profesinės 
etikos ir darbo 

kultūros

20 20 -

2. Elgesio kultūros 
pagrindai

Supažindinti su 
elgesio kultūra ir 

mokyti jos

30 30 -

3. Bendravimas Supažindinti su 
bendravimo nor-

momis ir mokyti jų

10 10 -

4. Pokalbis su darb-
daviu

Paaiškinti kaip 
tinkamai pristatyti 

save darbdaviui

10 10 -

5. Darbo ergono-
mika, sporto 
užsiėmimai

Paaiškinti 
taisyklingų darbo 
judesių ir laikyse-
nos svarbą bei jų 

mokyti

89 89 - Dalis 
užsiėmimų 
vyks sporto 

salėje

6. Darbo vietos 
organizavimas

Mokyti, kokia turi 
būti taisyklinga ir 
tvarkinga darbo 

vieta 

20 20 -

Iš viso 179 179

T – teoriniai mokymai, P – praktiniai užsiėmimai.
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 Siektini rezultatai:
	 •	 ugdytiniai	 žinos	 elgesio	 kultūros	 ir	 bendravimo	 nor-
mas;
	 •	ugdytiniai	žinos	 taisyklingų	darbo	 judesių	atlikimo	 ir	
taisyklingos laikysenos svarbą sveikatos ir darbo našumui. 

Kompiuterio pažinimas

 Tikslas:
	 •	mokyti	minimalių	darbo	kompiuteriu	įgūdžių.
 Uždaviniai:
	 •	tobulinti	regimąją	atmintį,	dėmesį	ir	vaizduotę;
	 •	 lavinti	 gebėjimą	 suvokti	 atstumą,	 daikto	 formą,	 dydį,	
spalvą, sandarą;
	 •	lavinti	motoriką	(atlikti	tikslius,	vikrius,	miklius	rankų	
judesius);
	 •	 supažindinti	 su	 internetu	 ir	VšĮ	 „Vilties	 erdvė“	 inter-
netine svetaine.

Eil.
Nr.

Temų ir potemių 
pavadinimai

Tikslai Skirta valandų Pastabos
Viso T P

1. Pagrindinės 
kompiuterio 

sudedamosios dalys

Supažindinti su 
kompiuteriu

4 4 -

2. Internetas Supažindinti su 
internetu

36 36 -

2.1. www.viltieserdve.lt 15
2.2. Draugų internetinės 

svetainės
10 -

2.3. Įvairenybių 
ieškojimas naudo-

jant Google

11 -

3. Žaidimai Mokyti žaisti įvairių 
tipų žaidimus

15 15 -

4. Piešimas Paint 
programa

Mokyti piešti, 
spalvinti; mokyti 
pažinti įvairias 

figūras ir spalvas

45 45 -
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5. Muzika Supažindinti su 
muzikos klausy-

mosi kompiuteriu 
galimybėmis 

15 15 -

6. Vaizdų peržiūra Supažindinti su 
nuotraukų, vaizdų, 

filmų peržiūros 
kompiuteriu 
galimybėmis

15 15 -

Iš viso: 130 130 -

T – teoriniai mokymai, P – praktiniai užsiėmimai.

 Siektini rezultatai:
	 •	ugdytiniai	su	pagalba	gebės	naudotis	kompiuteriu;
	 •	žinos	apie	VšĮ	„Vilties	erdvė“	internetinę	svetainę.

Maisto ruošimo technologija

 Tikslas:
	 •	suteikti	ugdytiniams	pradinių	maisto	gaminimo	tech-
nologijos žinių ir praktinių gebėjimų.

 Uždaviniai:
	 •	supažindinti	su	darbo	sauga,	sanitarijos	ir	higienos	rei-
kalavimais;
	 •	mokyti	pjaustyti	daržoves	įvairiomis	formomis;
	 •	 gaminti	 nesudėtingas	 sriubas,	 padažus,	 nesudėtingus	
šaltuosius, karštuosius patiekalus bei saldžiuosius patiekalus ir 
gėrimus;
	 •	 bendraujant	 tarpusavyje	 stebėti	 kasdienio	 gyvenimo	
aplinką.
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Eil.
Nr.

Temų ir potemių 
pavadinimas

Tikslai Skiriama valandų Pa-
sta-
bos

Iš viso T P

1. Sanitarija ir as-
mens higiena.

Supažindinti su 
sanitarijos ir asmens 
higienos taisyklėmis

10 10 -

2. Darbų sauga Supažindinti su darbo 
saugos reikalavimais

10 10 -

3. Maistas ir jo 
reikšmė

Supažindinti su maisto 
reikšme žmogaus 

organizmui, maisto 
produktų asortimentu.

9 5 4

3.1. Maisto produktai, 
jų grupės

1 -

3.2. Maisto produktų 
klasifikacija

3 -

3.3. Asortimentas, 
paskirtis

1 4 Ap-
si-

lan-
ky-
mas  
PC

4. Daržovės Supažindinti su 
daržovių kulinarine 
paskirtimi, pirminiu 
daržovių paruošimu, 

pjaustymu. Mokyti at-
likti pirminį daržovių 
paruošimą, pjaustyti 
daržoves įvairiomis 

formomis 

260 36 224

4.1. Daržovių maistinė 
vertė

1 -

4.2. Pirminis daržovių 
paruošimas

10 50

4.3. Šviežių daržovių 
pjaustymo būdai 

ir kulinarinė 
paskirtis

15 120
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4.4. Virtų, raugintų 
ir marinuotų 

daržovių 
pjaustymo būdai 

ir kulinarinė 
paskirtis

10 54

5. Daržovių pa-
tiekalai

Supažindinti su 
daržovių patiekalais. 

Mokyti gaminti 
nesudėtingus daržovių 

patiekalus bei juos 
patiekti

50 10 40

5.1. Klasifikacija. 1 -
5.2. Technologiniai 

procesai. Patiekalų 
patiekimas.

9 40

6. Sriubos Supažindinti su 
sriubų gaminimo 

technologija. Mokyti 
gaminti nesudėtingos 
technologijos sriubas

100 20 80

6.1. Sriubų reikšmė 
mityboje

1 -

6.2. Klasifikacija. 
Asortimentas

4 -

6.3. Sriubų 
paruošimas ir 

patiekimas

15 80

7. Padažai Supažindinti su 
karštųjų ir šaltųjų 
padažų gamybos 

technologija. Mokyti  
gaminti nesudėtingos 
technologijos padažus

50 10 40

7.1. Padažų paskirtis 
kulinarijoje

2 -

7.2. Klasifikacija. 
Asortimentas

4 -

7.3. Technologiniai 
procesai

4 40
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8. Kruopos Supažindinti su 
kruopų reikšme mity-
boje. Mokyti gaminti ir 
patiekti nesudėtingos 
technologijos kruopų 

patiekalus

60 20 40

8.1. Kruopos. Kruopų 
maistinė vertė

2 -

8.2. Kruopų patiekalai. 
Klasifikacija

8 -

8.3. Patiekalų gamyba 
bei patiekimas

10 40

9. Makaronai Supažindinti su 
makaronų patiekalais. 
Mokyti gaminti keletą 
makaronų patiekalų 

bei juos patiekti

75 15 60

9.1. Makaronų rūšys 5 -
9.2. Makaronų 

patiekalų klasi-
fikacija. Asorti-

mentas

5 -

9.3. Patiekalų gamyba 
bei patiekimas

5 40

10. Ankštinės 
daržovės

Supažindinti 
su ankštinėmis 

daržovėmis. Mokyti 
gaminti keletą 

ankštinių daržovių 
patiekalų bei juos 

patiekti

100 20 80

10.1. Ankštinės 
daržovės. 
Ankštinių 

daržovių pa-
tiekalai Asorti-

mentas

10 -

10.2. Patiekalų gamyba 
bei patiekimas.

10 80
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11. Kiaušiniai Supažindinti su 
kiaušinių reikšme 

kulinarijoje. Mokyti  
gaminti nesudėtingus 
kiaušinių pa tiekalus 

bei juos patiekti

50 10 40

11.1. Patiekalų klasi-
fikacija. Asorti-

mentas 

3 -

11.2. Patiekalų gamyba 
bei patiekimas

7 40

12. Varškė Supažindinti su 
pieno produktų svarba 

žmogaus sveikatai. 
Mokyti  gaminti 

varškės patiekalus bei 
juos patiekti

50 10 40

12.1. Varškės patiekalai. 1 -
12.2. Klasifikacija. 

Asortimentas
4 -

12.3. Patiekalų gamyba 
bei patiekimas

5 40

13. Žuvis Supažindinti su 
žuvies maistinėmis 
savybėmis. Mokyti 

gaminti keletą 
nesudėtingų karštųjų 
žuvies patiekalų, juos 

patiekti

98 20 78

13.1. Žuvis. Žuvies 
maistinė vertė

2 - Ap-
si-

lan-
ky-
mas 
PC

13.2. Patiekalų asorti-
mentas

4 -

13.3. Technologiniai 
procesai. Patiekalų 

patiekimas

14 78
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14. Mėsa Supažindinti su mėsos 
reikšme mityboje. 

Gaminti virtus, keptus 
mėsos patiekalus ir 

juos patiekti.

98 20 78

14.1. Mėsa. Mėsos 
reikšmė mityboje.

2 -

14.2. Asortimentas. 4 -
14.3. Technologiniai 

procesai. Patiekalų 
patiekimas.

10 78

14.4. Garnyrų, padažų 
parinkimas

4 -

15. Šaltieji patiekalai Supažindinti su šaltųjų 
patiekalų klasifikacija, 

asortimentu. Su pa-
galba gaminti įvairius 
sumuštinius, salotas 
ir mišraines iš įvairių 

daržovių. 

160 20 140

15.1. Klasifikacija. 
Asortimentas.

2 -

15.2. Technologiniai 
procesai. Patiekalų 

patiekimas.

10 -

15.3. Sumuštiniai 2 35
15.4. Salotos ir 

mišrainės
2 35

15.5. Šaltieji kiaušinių 
patiekalai ir 
užkandžiai.

2 35

15.6. Šaltieji daržovių 
patiekalai ir 
užkandžiai.

2 35

16. Miltiniai pa-
tiekalai

Supažindinti su 
miltinių patiekalų 

technologija. Su pa-
galba pagaminti keletą 
nesudėtingų miltinių 

patiekalų.

90 20 70
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16.1. Miltiniai pa-
tiekalai. Miltinių 

patiekalų 
ruošimas ir pa-

tiekimas.

10 70

16.2. Virti, kepti mil-
tiniai patiekalai

10 -

17. Saldieji pa-
tiekalai

Supažindinti su 
saldžiųjų patiekalų 

gaminimo technologi-
ja. Su pagalba gaminti 
nesudėtingus šaltus ir 
karštus saldžiuosius 
patiekalus bei juos 

patiekti.

60 10 50

17.1. Klasifikacija. 
Asortimentas.

1 -

17.2. Technologiniai 
procesai. Patiekalų 

patiekimas.

9 50

18. Karštieji bei 
šaltieji gėrimai.

Supažindinti su 
karštųjų ir šaltųjų  
gėrimų gaminimo 
technologijomis. 
Su pagalba ruošti 

nesudėtingus karštus 
ir šaltus gėrimus, juos 

patiekti.

50 10 40

18.1. Karštieji gėrimai, 
asortimentas, 
patiekimas.

5 20

18.2. Šaltieji gėrimai, 
asortimentas, 

patiekimas

5 20

Iš viso 1380 276 1104

                

 Siektini rezultatai:
 Išklausę mokymo programos kursą ugdytiniai:
	 •	 žinos	 ir	 laikysis	 elementarių	 saugaus	 darbo	 taisyklių,	
esminių higienos reikalavimų, mokės paruošti žaliavas gamybai, 
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Stalo serviravimas, indai ir įrankiai

 Tikslas:
	 •	suteikti	ugdytiniams	pradinių	stalo	serviravimo	žinių	ir	
praktinių įgūdžių.

 Uždaviniai:
	 •	 supažindinti	ugdytinius	su	stalo	 įrankiais	 ir	 indais,	 jų	
paskirtimi;
	 •	mokyti	paruošti	indus	ir	įrankius	naudojimui;
	 •	mokyti	serviruoti	stalą;
	 •	formuoti	stalo	etiketo	įgūdžius;	
	 •	lavinti	estetinį	suvokimą.

Eil.
Nr.

Temų ir potemių 
pavadinimas

Tikslai Skiriama valandų Pastabos

Iš viso T P
1. Stalo indai ir 

įrankiai
Supažindinti 

su stalo indais 
ir įrankiais, jų 

paskirtimi. Mokyti 
paruošti indus 

naudojimui

25 5 20

1.1. Pagrindiniai 
stalo indai ir 

įrankiai 

1 - Ekskur-
sija į indų 
parduo-

tuvę

1.2. Metaliniai indai 1 -
1.3. Stiklo ir krištolo 

indai
1 -

1.4. Indų paruošimas 
naudojimui

2 20

taisyklingai supjaustys daržoves įvairiomis formomis, su pagalba 
gamins  nesudėtingus patiekalus ir juos patieks, taupiai naudos 
žaliavas.
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2. Stalo serviravi-
mas

Supažindinti 
su stalo servi-

ravimo aspektais. 
Mokyti serviruoti 
kasdieninį stalą

144 12 132

2.1. Stalo serviravimo 
principai

10 124

2.2. Staltiesės, 
servetėlės. Stalo 

puošyba

2 8

3. Elgesio kultūra 
prie stalo

Supažindinti su 
elgesio taisyklėmis 
prie stalo. Mokyti 

tinkamai elgtis 
viešose vietose

25 5 20 Ekskursija 
į maitini-
mo įmonę

Iš viso 194 22 172

T – teoriniai mokymai, P – praktiniai užsiėmimai 

 Siektini rezultatai:
 Išklausę mokymo programos kursą ir atlikę visas prak-
tines užduotis ugdytiniai:
	 •	žinos	pagrindinius	stalo	 indus	 ir	 įrankius,	 jų	paskirtį,	
elgesio taisykles prie stalo, gebės paruošti indus naudojimui, 
mokės elementariai serviruoti stalą. 
 

Virtuvės įrengimai

 Tikslas:
	 •	suteikti	ugdytiniams	pradinių	darbo	su	virtuvės	įrengi-
mais žinių ir praktinių gebėjimų.
 Uždaviniai:
	 •	supažindinti	su	darbo	saugos	ir	elektrosaugos;
	 •	reikalavimais;
	 •	supažindinti	su	pagrindiniais	virtuvės	įrengimais;
	 •	mokyti	tausoti	įrengimus.
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Eil.
Nr.

Temų ir potemių 
pavadinimas

Tikslai Skiriama 
valandų

Pasta-
bos

Iš 
viso

T P

1. Darbų sauga Supažindinti su darbo 
saugos ir elektrosau-

gos reikalavimais 

10 10 -

1.1. Darbų sauga ir elek-
trosauga dirbant su 
virtuvės įrengimais

10 -

2. Šiluminiai 
įrengimai

Supažindinti 
su dujinėmis 

ir elektrinėmis 
viryklėmis, 

mikrobangų 
krosnelėmis, jų 

paskirtimi. Mokyti 
jomis naudotis

10 2 8

2.1. Elektrinės ir dujinės 
viryklės

1 4

2.2. Mikrobangų 
krosnelės

1 4

3. Šaldymo įrengimai Supažindinti 
su šaldytuvais, 

šaldikliais, jų paskir-
timi. Mokyti naudotis

6 2 4

3.1. Šaldytuvai, šaldikliai 2 4
4. Svėrimo įrengimai Supažindinti  su 

svėrimo įrengimais, 
jų paskirtimi. Mokyti 

naudotis

10 2 8

5. Indų plovimo 
mašinos

Supažindinti su indų 
plovimo mašina, jos 
paskirtimi. Mokyti 

naudotis

10 2 8

6. Mechaniniai 
įrengimai

Supažindinti su 
mėsos malimo, bulvių 

tarkavimo, plakimo 
mašinomis, jų paskir-

timi. Mokyti jomis 
naudotis

5 1 4
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6.1. Mėsos malimo 
mašina 

2

6.2. Plakimo mašinos 1
6.3. Bulvių tarkavimo 

mašina
1

Iš viso 51 19 32

 Siektini rezultatai:
 Išklausę mokymo programos kursą ir atlikę visas prak-
tines užduotis ugdytiniai:
	 •	pažins	pagrindinius	virtuvės	įrengimus,	žinos	jų	paskirtį	
ir visiškai arba iš dalies savarankiškai mokės jais naudotis.

Valymo inventorius ir priemonės

 Tikslas:
	 •	 suteikti	 pagrindinių	 būtinų	 žinių	 ir	 įgūdžių	 valant	
įrangą, pagrindinius įrengimus ir gamybines patalpas.

 Uždaviniai:
	 •	supažindinti	su	sanitarijos	ir	higienos	reikalavimais;
	 •	 supažindinti	 su	 darbų	 sauga	 dirbant	 su	 valymo	 prie-
monėmis;
	 •	supažindinti	su	valymo	inventoriumi	ir	priemonėmis;
	 •	mokyti	valyti	įrangą,	pagrindinius	įrengimus	ir	gamybi-
nes patalpas.

Eil.
Nr.

Temų ir potemių pava-
dinimas

Tikslai Skiriama valandų Pasta-
bosIš 

viso
T P

1. Higiena ir sanitarija Supažindinti su  
sanitarijos ir 

higienos reikala-
vimais

4 4 -

1.1. Higienos svarba 
žmogaus sveikatai. 

Sanitarija, jos tikslai ir 
reikalavimai

2 -

T – teoriniai mokymai, P – praktiniai užsiėmimai 
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1.2. Asmens higiena 2 -
2. Darbų sauga Supažindinti 

su darbų sauga 
dirbant su valymo 

priemonėmis

6 6 -

2.1. Darbų sauga valant 
gamybines patalpas

2 -

2.2. Darbų sauga valant 
įrangą ir inventorių

2 -

2.3. Asmens saugos 
priemonės

2 -

3. Valymo inventorius Supažindinti ir 
mokyti naudotis 
valymo invento-

riumi

5 1 4

4. Valymo priemonės Supažindinti ir 
mokyti nau-
dotis valymo 
priemonėmis

5 1 4

Iš viso 20 12 8

T – teoriniai mokymai, P – praktiniai užsiėmimai

 Siektini rezultatai:
 Išklausę mokymo programos kursą ir atlikę visas prak-
tines užduotis ugdytiniai:
	 •	 bus	 susipažinę	 su	 higienos	 ir	 sanitarijos	 reikalavi-
mais, darbo saugos taisyklėmis, gebės visiškai arba iš dalies 
savarankiškai pasirinkti ir naudotis valymo inventoriumi ir 
priemonėmis.

Gamybinė praktika

 Tikslas:
	 •	 įgytų	 žinių	 ir	 įgūdžių	 taikymas	 gamybinės	 praktikos	
metu.
 Uždaviniai:
	 •		laikytis	darbų	saugos,	sanitarijos	ir	higienos	reikalavimų;
	 •	maisto	gaminimo	metu	atlikti	pagalbinius	darbus	(nu-		
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valyti ir pjaustyti daržoves, atlikti pirminį mėsos, žuvies 
paruošimą ir kt.);
	 •	paruošti	indus	ir	įrankius	naudojimui;
	 •	serviruoti	stalus;
	 •	valyti	įrangą,	įrengimus	ir	gamybines	patalpas.

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Skirta 
valandų

Pastabos

1. Sanitarijos ir asmens higienos 
instruktažas. Susipažinimas su darbo 

vieta, naudojama įranga, inventoriumi, 
priemonėmis

12

2. Darbų saugos instruktažas 12
3. Maisto gaminimo technologija 204
4. Indų paruošimas naudojimui 30
5. Stalo serviravimas 60
6. Įrangos ir inventoriaus valymas 24
7. Gamybinių patalpų valymas 24

Iš viso: 366

 Siektini rezultatai:
	 •	 atlikę	 gamybinės	 praktikos	 užduotis	 ugdytiniai	 galės	
savarankiškai arba su darbo asistento pagalba dirbti įvairiose 
darbo vietose, pritaikytose vidutinę ir žymią proto negalią tu-
rintiems žmonėms.

Baigiamasis žinių tikrinimas ir vertinimas

 Baigiamųjų darbinių žinių ir įgūdžių tikrinimo vyk-
dymui VšĮ „Vilties erdvė“ vadovo įsakymu sudaroma vertini-
mo komisija. Pirmininku gali būti VšĮ „Vilties erdvė“ vadovas 
arba jo paskirtas asmuo. Nariais gali būti atsakingi už ugdymo 
procesą asmenys, socialiniai darbuotojai, darbo biržos atstovai, 
darbdavių ar organizacijų atstovai. 
 Vertinimas vyksta dešimties balų sistemoje: 
 10-9 balus gauna ugdytinis atlikęs užduotį savarankiškai 
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ir nepriekaištingai;
 8-7 balus gauna ugdytinis atlikęs užduotį su asmens, at-
sakingo už jo ugdymo procesą, žodiniais patarimais;
 6-5 balus gauna ugdytinis, atlikęs užduotį su asmens, at-
sakingo už jo ugdymo procesą, žodiniais patarimais ir praktine 
pagalba;
 4-1 balą gauna ugdytinis, atlikęs užduotį su visiška as-
mens, atsakingo už jo ugdymo procesą, praktine pagalba.
 Virtuvės pagalbinio darbuotojo neformaliojo mokymo 
programos baigimo pažymėjimas bus išduodamas ugdytiniams 
išklausiusiems mokymo programą, dalyvavusiems gamybinėje 
praktikoje, bei atlikusiems praktinę ir teorinę egzamino užduotis, 
ir įvertintiems daugiau nei keturiais balais. 
 Išklausiusiems mokymo programos kursą, dalyvavus-
iems gamybinėje praktikoje, nedalyvavusiems baigiamajame 
egzamine arba dalyvavusiems, bet įvertintiems mažiau nei pen-
kiais balais išduodamas pažymėjimas apie virtuvės pagalbinio 
darbuotojo neformaliojo mokymo programos išklausymą.
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Staliaus padėjėjo neformaliojo mokymo programa

 Programos apibūdinimas
 Siekiant įgyvendinti vidutinę ir žymią proto negalią 
turinčių žmonių profesinę reabilitaciją ir integraciją į darbo rinką, 
staliaus padėjėjo mokymo programa pasirinkta, atsižvelgus į 
neįgaliųjų gebėjimus ir galimybes bei Mažeikių rajono darbo 
biržos rekomendacijas. 
 Programos tikslas:
	 •	suteikti	ugdytiniams	būtinų	pradinių	žinių	ir	praktinių	
įgūdžių medžio apdirbimo technologijų srityje, orientuojantis į 
asmenybės gebėjimus.
 Programos uždaviniai:
	 •	 padėti	 ugdytiniams	 suvokti,	 kodėl	 žmonės	dirba,	 kad	
visi dirba vienodai reikalingą darbą;
	 •	 suteikti	 ugdytiniams	 žinių	 kaip	 tinkamai	 elgtis	 darbo	
vietoje ir įsidarbinant; 
	 •	mokyti	minimalių	darbo	kompiuteriu	įgūdžių;
	 •	suteikti	ugdytiniams	pradinių	medžio	apdirbimo	tech-
nologijos žinių ir praktinių gebėjimų;
	 •	 suteikti	 žinių	 apie	 rankinius,	 elektrinius	 –	 rankinius	
medžio apdirbimo įrankius ir įrengimus;
	 •	suteikti	ugdytiniams	pradinių	medienos	medžiagų	pa-
naudojimo žinių ir praktinių gebėjimų;
	 •	 padėti	 ugdytiniams	 suprasti	 darbo	 saugos	 ir	 aplinkos	
saugojimo taisyklių laikymosi svarbą;
	 •	padėti	įgytas	žinias	ir	įgūdžius		taikyti	gamybinės	prak-
tikos metu.

 Programa susideda iš bendrųjų ir specialiųjų dalykų bei 
gamybinės praktikos.
 Bendruosius ugdymo dalykus sudaro: įvadiniai užsiė-
mimai; profesinė etika ir darbo kultūra; kompiuterio pažinimas.
 Specialiuosius mokymo dalykus sudaro: darbo sauga 
ir aplinkos saugojimo svarba; medžiagų pažinimas; įrankiai ir 
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įrengimai; medienos apdirbimo technologija.

 Specialiųjų mokymo dalykų turinio įgyvendinimas yra 
teorinio ir praktinio pobūdžio, suteikia pagrindinių specialybės 
žinių ir lavina darbinius įgūdžius. Bendrieji ugdymo dalykai 
lavina gebėjimus, kurių prireiks kasdieniniame gyvenime ne-
priklausomai nuo mokymo programos, lyties ir gyvenimo sąlygų. 
Gamybinės praktikos metu formuojami reikalingi būsimai dar-
binei veiklai mokėjimai ir įgūdžiai.
 Staliaus padėjėjo mokymas trunka 96 savaites. 70 proc. 
mokymosi laiko skiriama praktiniams užsiėmimams, 30 proc. 
teorijai ir bendriesiems dalykams. Programoje užsiėmimams 
skirtas valandų skaičius – orientacinis. Perteikiamas žinias reikia 
derinti su ugdytinių gebėjimais ir galimybėmis.
 Ugdytiniai, pretenduojantys gauti staliaus padėjėjo nefor-
maliojo mokymo programos baigimo pažymėjimą, gali būti 
nebaigę jokios mokymo įstaigos, baigę specialiąją mokyklą arba 
baigę aštuonias ar daugiau bendrojo lavinimo mokyklos klasių. 
Ugdytiniams įvykdžiusiems mokymo programos reikalavimus, 
išduodamas mokymo įstaigos neformalaus mokymo baigimo 
pažymėjimas.
 Asmenims, neatlikusiems programoje numatytų prak-
tinių užduočių ar per baigiamąjį darbinių įgūdžių ir žinių 
tikrinimą įvertintiems mažiau nei penkiais balais, išduodamas 
pažymėjimas apie staliaus padėjėjo neformaliojo mokymo pro-
gramos išklausymą. 
 Ugdytiniai, baigę šios programos mokymus, galėtų dirbti 
tokiose darbo vietose, kuriose galėtų realizuoti mokymų metu 
įgytas darbo žinias ir įgūdžius (medžio apdirbimo įmonėse, 
medžio gaminių dirbtuvėse ir pan.).
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Įgyjama kompetencija

 Išklausę mokymo programos kursą ir atlikę visas prak-
tines užduotis ugdytiniai žinos:
	 •	darbo	saugos	reikalavimus	darbo	vietoje;
	 •	pagrindines	medžiagas	ir	priemones;
	 •	įrankius	ir	įrengimus;
	 •	medienos		paviršiaus		apdorojimo	(lyginimo)	priemo-
nes;
	 •	elgesio	kultūros	ir	bendravimo	normas.
 Išklausę mokymo programos kursą ir atlikę visas prak-
tines užduotis ugdytiniai visiškai arba iš dalies savarankiškai 
mokės ir sugebės:
	 •	nuosekliai,	kruopščiai	atlikti	praktinio	darbo	užduotis;
	 •	 saugiai	 ir	 taisyklingai	naudotis	 rankiniais	medžio	 ap-
dirbimo įrankiais ir įrengimais;
	 •	pasirinkti	tinkamą	medžiagą	gaminiui;
	 •	 taupiai	naudoti	medžiagas	 ir	medžio	apdailos	bei	de-
koravimo priemones;
	 •	tausoti	ir	tinkamai	prižiūrėti	įrankius	ir	įrengimus;
	 •	gaminti	nesudėtingus	gaminius;
	 •	įgytus	darbo	įgūdžius	taikyti	buityje.

Mokymui reikalingos sąlygos

 Realizavimo aplinka: klasė; praktinio mokymo 
dirbtuvės; stalas lektoriui; darbo stalai klausytojams; kėdė lekto-
riui; kėdės klausytojams; lenta.
 Realizavimo priemonės: multimedia; kompiuterinė 
įranga; vaizdo grotuvas; vaizdinė dalomoji medžiaga; markerių 
komplektas ant magnetinės lentos rašyti; pieštukai; įvairios 
liniuotės; lipalo klijai; A4 formato kopijavimo popierius; po- 
pieriaus segikai ir segtukai; segtuvai plonais ir kietais viršeliais; 
darbo apsaugos priemonės; medienos ruošiniai; medžio ža-
liavų medžiagos; yla; plaktukas; rankinis pjūklas; rankinis 
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siaurapjūklis; grąžtai; šlifavimo priemonės ir įrankiai.
 Reikalavimai mokymo personalui
Mokymo instruktoriumi ir gamybos meistru gali dirbti asmuo, 
atitinkantis vieną ar daugiau reikalavimų:
	 •	 turintys	 atitinkamos	krypties	 aukštąjį/aukštesnįjį	 išsi-
lavinimą arba jo siekiantys;
	 •	 turintys	 darbo	 patirties	 su	 proto	 negalią	 turinčiais	
žmonėmis;
	 •		turintys	atitinkamos	profesijos	darbo	patirties;
	 •		išklausę	darbo	su	protinę	negalią	turinčiais	žmonėmis	
kvalifikacijos tobulinimo kursus (120 val.).

Staliaus padėjėjo mokymo planas

Eil.
Nr.

Mokymo dalykų pavadinimai Skirta valandų
Iš viso Teorijai Praktika

1. Bendrieji mokymo dalykai
1.1. Įvadiniai užsiėmimai 20 20 -
1.2. Profesinė etika ir darbo kultūra 179 179 -
1.3. Kompiuterio pažinimas 130 130 -
2. Specialieji mokymo dalykai

2.1. Darbo sauga ir aplinkos saugojimo 
svarba

40 40

2.2. Medžiagų pažinimas 396 80 316
2.3. Įrankiai ir įrengimai 494 94 400
2.4. Medienos apdirbimo technologija 715 115 600
3. Gamybinė praktika 366 - -
4. Egzaminų laikotarpis 42 - -

Iš viso: 2382 658 1316

 Mokymo metodai: pamoka, individualus mokymas, 
grupinis mokymas, praktiniai darbai, klausimai/atsakymai, ek-
skursija, žaidimai, vaizdinės medžiagos aptarimas.
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Teorinio ir praktinio mokymo turinys

 Programoje skirtas užsiėmimų skaičius – orientacinis. 
Perteikiant žinias, jas reikia derinti su ugdytinių įgūdžiais ir 
sugebėjimais.
 Staliaus padėjėjo neformaliojo mokymo programos 
bendrųjų ugdymo dalykų turinys yra analogiškas Virtuvės pa-
galbinio darbuotojo neformaliojo mokymo programos bendrųjų 
ugdymo dalykų turiniui (įvadiniai užsiėmimai; profesinė etika ir 
darbo kultūra; kompiuterio pažinimas).

Darbo sauga ir aplinkos saugojimo svarba

 Tikslas:
	 •	 padėti	 ugdytiniams	 suprasti	 darbo	 saugos	 ir	 aplinkos	
saugojimo taisyklių laikymosi svarbą.
 Uždaviniai:
	 •	supažindinti	su	darbo	saugos	reikalavimais;
	 •	išaiškinti	priešgaisrinės	saugos	taisykles;
	 •	supažindinti	su	darbo	saugos	reikalavimais	darbo	vie-
toje ir mokyti jų laikytis;
	 •	mokyti	saugiai	naudotis	įrankiais;
	 •	mokyti	ugdytinius	naudoti	apsaugos	priemones.

Eil.
Nr.

Temų ir potemių 
pavadinimas

Tikslai Skirta valandų Pastabos
Iš 

viso
T P

1. Darbo sauga ir 
aplinkos saugojimo 

svarba

Supažindinti su 
darbo sauga ir 

aplinkos saugo-
jimo svarba

40 40

1.1. Aplinkos saugojimas 9 -
1.2. Darbo sauga 10 -
1.3. Priešgaisrinė darbo 

sauga 
6 -

1.4. Įvadinės darbo saugos 
taisyklės

5 -
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1.5. Darbo sauga darbo 
vietoje

10 -

Iš viso: 40 40 -  

T – teoriniai mokymai; P – praktiniai užsiėmimai.

 Siektini rezultatai:
 Išklausę mokymo programą ugdytiniai:
	 •	žinos	įvadinius	darbo	saugos,	aplinkos	saugojimo	rei-
kalavimus, darbo saugos reikalavimus arbo vietoje ir darbo ap-
saugos bei priešgaisrinės apsaugos priemones; 
	 •	 mokės	 ir	 sugebės	 saugiai	 naudotis	 stalių	 įrankiais,			
paruošti darbo vietą bei baigus darbą sutvarkyti ją.

Medžiagų pažinimas

 Tikslas:
	 •	suteikti	ugdytiniams	pradinių	medienos	medžiagų	pa-
naudojimo žinių ir praktinių gebėjimų.
 Uždaviniai:
	 •	 supažindinti	 su	darbo	 saugos	 reikalavimais	medienos	
apdirbimo klasėje;
	 •	 supažindinti	 su	medienos	medžiagomis,	 naudojamo-
mis medžio dirbinių gamyboje;
	 •	bendraujant	tarpusavyje	stebėti	kasdieninio	gyvenimo		
aplinką.

Eil.
Nr.

Temų ir potemių 
pavadinimas

Tikslai Skirta valandų Pastabos
Iš 

viso
T P

1. Medienos pažinimas Supažindinti su 
mediena

120 30 90

1.1. Medienos rūšys 10 30 Išvyka į 
mišką.

1.2. Apvalioji mediena 10 30
1.3. Pjautinė mediena 10 30
2. Ruošiniai Supažindinti su 

ruošinių įvairove
276 50 226
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2.1. Medienos džiovinimas 10 10
2.2. Medienos ydos 10 10
2.3. Medienos savybės 10 40
2.4. Medienos gaminiai 10 40
2.5. Medienos medžiagų 

panaudojimas
6 100

2.6. Pjaustinių ir gaminių 
sandėliavimas

4 26

Iš viso: 396 80 316

T – teoriniai mokymai; P – praktiniai užsiėmimai.

 Siektini rezultatai:
 Išklausę mokymo programos kursą ir atlikę praktines 
užduotis ugdytiniai:
	 •	 žinos	medienos	 savybes,	 faneros	 savybes,	džiovinimo	
būdus, pjaustinių rūšis, panaudojimo galimybes;
	 •	 gebės	 pasirinkti	medžiagą	 dirbinio	 gamybai,	 rūšiuoti	
pjaustinius, bei taupiai ir ekonomiškai naudoti medžiagas.

Įrankiai ir įrengimai

 Tikslas:
	 •	 suteikti	 žinių	 apie	 rankinius,	 elektrinius	 –	 rankinius	
medžio apdirbimo įrankius ir įrengimus.
 Uždaviniai:
	 •	mokyti	saugiai	naudotis	rankiniais	medžio	apdirbimo	
įrankiais;
	 •	supažindinti	su	elektriniais,	rankiniais	medžio		apdoro-
jimo įrankiais ir įrengimais;
	 •	mokyti	palaikyti	tvarką	darbo	vietoje;
	 •	mokyti	pažinti	ir	naudotis	matavimo	įrankiais;
	 •	suteikti	teorinių	žinių	ir	praktinių	gebėjimų,	kad		ugdy-
tiniai mokėtų naudotis įrankiais buityje.
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Eil.
Nr.

Temų ir potemių 
pavadinimas

Tikslai Skirta valandų
 

Pastabos

Iš 
viso

T P

1. Įrankiai ir 
įrengimai

Supažindinti 
su įrankiais ir 

įrengimais

494 94 400

1.1. Žymėjimo ir ma-
tavimo įrankiai, 

matavimas

20 80

1.2. Rankiniai įrankiai 25 90
1.3. Elektriniai, ran-

kiniai įrankiai
25 90

1.4. Medienos ap-
dirbimo staklės

8 50

1.5. Pagalbiniai 
įrankiai

16 90

Iš viso: 494 94 400

T – teoriniai mokymai; P – praktiniai užsiėmimai.

 Siektini rezultatai:
 Išklausę mokymo programą kursą ir atlikę praktines 
užduotis ugdytiniai:
	 •	 žinos	 žymėjimo	 ir	 matavimo,	 rankinius,	 elektrinius	
įrankius, medienos apdirbimo stakles bei kokie yra pagalbiniai 
įrankiai;
	 •	 gebės	 savarankiškai	 išpjauti	 figūrą	 iš	medienos	 pagal	
šabloną rankiniais medžio apdirbimo įrankiais.

Medienos apdirbimo technologija

 Tikslas:
	 •	 suteikti	 ugdytiniams	 pradinių	 medienos	 apdirbimo	
technologijos žinių ir praktinių gebėjimų.
 Uždaviniai:
	 •		mokyti	darbų	eiliškumo	ir	užbaigtumo;
	 •		mokyti	saugiai	ir	taisyklingai	naudotis	darbo	įrankiais;
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	 •		skatinti	taupiai	naudoti	medžiagas;
	 •		supažindinti	su	įvairiais	medienos	apdorojimo	būdais;
	 •	 supažindinti	 ir	 mokyti	 medienos	 paviršiaus	 apdailos	
būdų.

Eil.
Nr.

Temų ir potemių 
pavadinimas

Tikslai Skirta valandų Pastabos

Iš viso T P
1. Medienos apdirbi-

mo technologija
Supažindinti 
su medienos 
apdirbimo 

technologija

715 115 600

1.1. Ruošinių žymėjimas 10 65
1.2. Pjovimo būdai ran-

kiniais įrankiais
20 65

1.3. Pjovimo būdai elek-
triniais įrankiais

20 60

1.4. Detalių sujungimo 
būdai

20 80

1.5. Medienos išilginis 
pjovimas staklėmis

5 30

1.6. Skylių gręžimas 15 70
1.7. Paviršiaus apdaila 10 100
1.8. Dekoravimas 8 100
1.9. Tekinimas medžio 

staklėmis
7 30

Iš viso: 598 115 600

T – teoriniai mokymai; P – praktiniai užsiėmimai.

 Siektini rezultatai:
 Išklausę mokymo programos kursą ir atlikę praktines 
užduotis ugdytiniai:
	 •	žinos	įvairius	medienos	pjovimo	būdus	rankiniais	įran-
kiais, figūrinio pjaustymo privalumus bei detalių jungimo ir 
paviršiaus apdailos būdus;
	 •	gebės	pažymėti	matmenis	ant	medienos	ruošinio,	atlik-
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ti keletą elementarių pjovimo būdų rankiniais pjovimo įrankiais 
bei jungti padarytas detales.

Gamybinė praktika

 Tikslas:
	 •	 įgytų	 žinių	 ir	 praktinių	 įgūdžių	 taikymas	 gamybinės	
praktikos metu.

 Uždaviniai:
	 •	saugiai	ir	taisyklingai	naudotis	darbo	įrankiais;
	 •	palaikyti	tvarką	darbo	vietoje;
	 •	taupiai	naudoti	medžiagas;
	 •	laikytis	darbų		eiliškumo	ir	užbaigtumo	taisyklės;
	 •	apdoroti	medieną	įvairiais	būdais;
	 •	gaminti	nesudėtingus	gaminius.

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Skirta valandų Pasta-
bos

1. Ruošinių gamyba 25
2. Matmenų žymėjimas, pjaustymas 25
3. Išilginis ir skersinis pjovimas 25
4. Figūrinis pjovimas siaurapjūkliu 25
5. Detalių gamyba, išpjovimas 25
6. Detalių gamyba, kampų apvalinimas 25
7. Detalių paviršiaus pirminė apdaila 25
8. Detalių paviršiaus antrinė apdaila 25
9. Detalių sujungimas dygiais 25

10. Detalių sujungimas klijais 25
11. Dirbinių apdaila, dekoravimas 58
12. Dirbinių galutinė apdaila 58

Iš viso: 366
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 Siektini rezultatai:
 Atlikę gamybinės praktikos užduotis ugdytiniai galės 
savarankiškai arba su darbo asistento pagalba dirbti įvairiuose 
darbo vietose, pritaikytose vidutinę ir žymią proto negalią tu-
rintiems žmonėms.

Baigiamasis žinių tikrinimas ir įvertinimas

 Baigiamųjų darbinių žinių ir įgūdžių tikrinimo vyk-
dymui VšĮ „Vilties erdvė“ vadovo įsakymu sudaroma vertini-
mo komisija. Pirmininku gali būti VšĮ „Vilties erdvė“ vadovas 
arba jo paskirtas asmuo. Nariais gali būti atsakingi už ugdymo 
procesą asmenys, socialiniai darbuotojai, darbo biržos atstovai, 
darbdavių ar organizacijų atstovai. 
 Vertinimas vyksta dešimties balų sistemoje: 
 10-9 balus gauna ugdytinis atlikęs užduotį savarankiškai 
ir nepriekaištingai;
 8-7 balus gauna ugdytinis atlikęs užduotį su asmens, at-
sakingo už jo ugdymo procesą, žodiniais patarimais;
 6-5 balus gauna ugdytinis, atlikęs užduotį su asmens, at-
sakingo už jo ugdymo procesą, žodiniais patarimais ir praktine 
pagalba;
 4-1 balą gauna ugdytinis, atlikęs užduotį su visiška as-
mens, atsakingo už jo ugdymo procesą, praktine pagalba.
 Staliaus padėjėjo neformaliojo mokymo programos baigi-
mo pažymėjimas bus išduodamas ugdytiniams išklausiusiems 
mokymo programą, dalyvavusiems gamybinėje praktikoje, bei 
atlikusiems praktinę ir teorinę egzamino užduotis, ir įvertintiems 
daugiau nei keturiais balais.
 Išklausiusiems mokymo programos kursą, dalyvavu-
siems gamybinėje praktikoje, nedalyvavusiems baigiamajame 
egzamine arba dalyvavusiems, bet įvertintiems mažiau nei 
penkiais balais išduodamas pažymėjimas apie staliaus padėjėjo 
neformaliojo mokymo programos išklausymą.
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 Neįgaliųjų mokymas pagal Virtuvės pagalbinio dar-
buotojo ir Staliaus padėjėjo neformaliojo mokymo programas 
baigėsi 2011 m. birželio 27 d. Mokymuose dalyvavo 8 neįgalieji. 
Paskutinę mokymų dieną vyko projekto dalyvių kompetencijų 
vertinimas ir įteikti mokymo programų baigimo pažymėjimai.
 Nuo 2011 m. liepos 1 d. mokymo dalyviai dalyvavo prak-
tiniuose mokymuose realioje darbo vietoje. Visą mėnesį neįgalieji 
dirbo Mažeikių miesto įmonėse ir įstaigose: UAB „Dertena“, 
UAB „Levanita“, Mažeikių miesto lopšelyje-darželyje „Bitutė“, 
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje „Mažeikių Viltis“, 
VšĮ „Vilties erdvė” Specialiosiose dirbtuvėse.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo svarba

 Specialistų, dirbančių su proto negalią turinčiais asme-
nimis, kvalifikacijos kėlimo svarba aktuali dėl kelių priežasčių. 
Dalyvaudami konferencijose, seminaruose ir įvairiuose moky-
muose, specialistai didina gebėjimą diegti socialinės integracijos 
principus neįgaliųjų ugdymo praktikoje bei gebėjimą adaptuoti  
ugdymo programas, rengti ir adaptuoti mokomąsias priemones, 
taikyti alternatyvius ugdymo metodus, siekiant proto negalią 
turinčių asmenų ugdymo kokybės psichologiniu, didaktiniu, so-
cialiniu, kultūriniu ir nacionaliniu aspektais. 
 Siekdami didinti gebėjimus taikyti pažangius proto ne-
galios asmenų įsitraukimo į darbo rinką skatinimo veiklos  mo-
delius, VšĮ „Vilties erdvė“ darbinio mokymo specialistai ir socia-
liniai darbuotojai projekto eigoje dalyvavo kvalifikacijos kėlimo 
mokymuose, kuriuos vedė Šiaulių universiteto Socialinės gerovės 
ir negalės studijų fakulteto dekanė, Socialinės pedagogikos ir 
psichologijos katedros profesorė I. Baranauskienė. Dalyviai 
išklausė mokymų ciklą šiomis temomis: „Naujų metodikų ir veik-
los modelių, skatinančių proto negalios asmenų įtraukimą į dar-
bo rinką, taikymas neįgaliųjų mokyme“, „Neįgaliųjų asmenybės 
ypatumo ir darbinio mokymo modelių sąveika“, „Neįgaliųjų 
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gebėjimų ir kompetencijų ugdymas gamyboje“, „Neįgaliųjų 
socialinė integracija ir socialinės atskirties mažinimas“, „Tarpi-
ninkavimas profesinės reabilitacijos procese“, „Tarpininkavimo 
programa neįgaliųjų profesinei adaptacijai užtikrinti“, „Sociali-
nio darbuotojo vaidmuo tarpininkavimo procese“.
 Asmenybės Ugdymo Instituto „Rafaelis“ (UNESCO 
klubas) steigėja, direktorė, supervizorė, Vilniaus pedagoginio 
universiteto  Socialinės komunikacijos instituto ir Socialinės 
sanglaudos katedros lektorė M. Leliugienė vedė kvalifikacijos to-
bulinimo mokymus tema: “Dailes terapija ir emocinis intelekto 
koeficientas (IQ)”.
 Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos 
fakulteto Socialinio darbo katedros docentė, socialinių mokslų 
daktarė J. Šinkūnienė, vedė kvalifikacijos tobulinimo moky-
mus tema „Neįgalumas ir socialinis dalyvumas. Proto negalios 
asmenų įsidarbinimo galimybės Lietuvoje: teorija ir praktika“.

Dailės terapijos metodų taikymo reikšmė įsidarbinimo 
siekiantiems neįgaliesiems

 Dailės terapijos užsiėmimai su neįgaliaisiais taikomi la-
bai plačiai. Pirmiausia dėl to, kad tai labai prasminga, kūrybiška, 
informatyvi ir įdomi veikla. Be to, dailės terapijos taikymo spek-
tras labai platus t.y. terapija gali padėti geriau pažinti save ir ki-
tus, padėti išreikšti savo jausmus (taip pat ir negatyvius) priim-
tinu būdu, stiprina savigarbą, skatina asmeninį augimą, ugdo 
asmenybės individualumą, laisvumą, ugdo kūrybinę vaizduotę, 
suteikia gyvenimo džiaugsmo, leidžia patirti malonumą. Daly-
viai jų metu turi galimybes lavinti motorinius įgūdžius, stiprinti 
erdvės suvokimą, savivoką, lavinti kalbinę raišką. Kūrybiniame 
procese galima plėsti pažintines žmogaus galimybes, toks pro-
cesas gali daryti įtaką sulėtėjusiai jo raidai. Meninės raiškos 
užsiėmimai, meno terapijos metodai suteikia galimybes saugioje 
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aplinkoje atgaivinti ir vėl patirti savo spontanišką kūrybiškumą, 
žaidimo procesą, leidžia būti jame, atrasti bei atskleisti naujas, 
dar neatskleistas savo asmenybės kūrybiškas puses, patirti ben-
dros komandinės kūrybos džiaugsmą bei privalumus. Šiuose 
užsiėmimuose kiekvienas grupės narys turi galimybes patirti ir 
išgyventi netikėtas situacijas kartu su kitais grupės nariais. 
 Gebėjimas bendrauti laikomas svarbiu žmogaus bruožu. 
Geriausiai save galima išreikšti per meninę veiklą, kai kalba turi 
defektų, yra nepakankamai išsivysčiusi. Manoma, kad tokiomis 
aplinkybėmis žmonės, supratę, kad dailė yra komunikacijos 
priemonė, patiria labai stiprų terapinį poveikį. Vaizdais ir spal-
vomis kartais galima išreikšti tuos dalykus, kuriuos itin keblu 
išreikšti žodžiais.
 Projekto mokymo dalyviai du kartus per mėnesį, 
po teorinių ir praktinių mokymų, dalyvavo dailės terapijos 
užsiėmimuose.
 Užsiėmimų tikslas – palengvinti įsidarbinimo galimybes 
neįgaliems asmenims, taikant dailės terapijos metodus, t.y. dailės 
užsiėmimai – stimulas profesiniam mokymuisi. 

 Uždaviniai:
	 •	susipažinti	su	dailės	terapijos	specifika	ir	darbo	meto-
dais;
	 •	 skatinti	 neįgaliųjų	 integraciją	 ir	 adaptaciją	 mikro	 ir		
makro aplinkoje;
	 •	ugdyti	socialinius	įgūdžius,	gerinant	gyvenimo	kokybę;
	 •	stiprinti	savivertę;
	 •	skatinti	pažinti	save	ir	išgirsti	kitą	žmogų;
	 •	 leisti	 išreikšti	savo	paslėptus	 jausmus	menines	raiškos	
priemonėmis;
	 •	lavinti	empatiškumą	dirbant	porose;
	 •	lavinti	bendravimo	ir	bendradarbiavimo	įgūdžius;
	 •	lavinti	smulkiąją	motoriką,	dėmesį;
	 •	skatinti	atsiverti	kūrybines	galias.
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Dalyviai:
	 •	 įsidarbinimo	 siekiantys	 asmenys,	 turintys	 sunkią	 ir	
vidutinę proto negalią.
Numatomi programos rezultatai: 
   1. Įsisavins dailės terapijos darbo principus, organizavimo 
struktūrą. 
   2. Lavins empatijos, tolerancijos kitų supratimo įgūdžius, 
kūrybiškumą.
     3. Supras, kas yra projekcija.
     4. Išmoks dirbti grupėje.
     5. Išmoks pasitikėti savo pojūčiais, jais sekti.
     6. Gebės įsiklausyti į savo pojūčius, juos reikšti.
     7. Lavins intuiciją ir savivokos įgūdžius.
     8. Sustiprins pasitikėjimą savimi.
     9. Įgis savianalizės įgūdžių.
   10. Išmoks relaksacijos pratimų.
   11. Formuos toleranciją, pagarbą draugo darbui, rezultatui.
   12. Įgis žinių apie dailės menines priemones ir jų raišką.
   13. Ugdysis nuostatą vertinti savo ir kitų darbo rezultatus.

Darbo forma, trukmė:
 Individualūs ir grupiniai dailės terapijos praktiniai 
užsiėmimai. Ilgalaikių dailės terapijos užsiėmimų struktūra, 
išskyrus pirmąjį ir paskutinįjį užsiėmimus:

1. PASISVEIKINIMAS 
(Pasidalinimas dienos 

įspūdžiais, taisyklių pa-
kartojimas)10 min.

2. PAŽINIMO VALANDA 
(Pateikiamos užduotys, 

susijusios su dienos tema) 
30-45 min.

3. PERTRAUKA 
(Jos metu sutvarkomos 

priemonės, patalpa, 
atsigeriama arbatos) 

20 min.

4. APIBENDRINIMAS
 (Atsisveikinimo elementai: pvz., reflek-
sijai - patirtų jausmų užsiėmimo metu 
išraiška spalva, priemone) 20-35 min.

5. PABAIGA 
(Atsisveikinimo elementai: pvz., reflek-
sijai - patirtų jausmų užsiėmimo metu 

išraiška spalva, priemone) 10 min.

 Užsiėmimų temos parinktos pagal iškeltus tikslus ir 
adaptuotos pagal grupės dalyvių galimybes.
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 Užsiėmimų temos: Mes grupė; Aš ir priemonės; Spalvos 
ir jausmai; Aš ir mano šeima;. Aš ir kiti; Mano blogi jausmai; 
Freska; Aš – rožių krūmas; Nemalonumai, kuriuos patiriu; 3 
geriausios mano savybės; Aš – medis; Aš – gyvūnas; Aš – neeg-
zistuojantis gyvūnas; Nebylus bendravimas; Grūdas; Neverba-
linis bendravimas; Verbalinis bendravimas; Fantastinės pilies 
piešimas poromis; Draugystė; Raudonas pobūvis; Aš ir mano 
kūnas; Muzika ir spalvos; Ypatinga vieta; Draugystės akmenėliai; 
Mano namas;. Pozityvus bendravimas; Pieva; Vertingi bruožai; 
Karšta kėdė; Aš – daiktas Mano profesija; Mano veidas; Svar-
biausias mano gyvenimo įvykis; Ornamentinė mandala; Grupi-
nis piešinys; Mano kelionė; Mano vieta grupėje; Važiavimas au-
tobusu; Tai, kas geriausia.
 Dailės terapijos užsiėmimuose užduotys buvo pateikia-
mos individualiai, porose ar grupėse. Kiekviena užduoties forma 
reikalavo iš dalyvių skirtingų pastangų. Daugiausia pastangų 
reikalavo grupinės užduotys, nes reikėjo prisitaikyti, paklusti, 
išgirsti kitą, nusileisti, padėti, paprašyti. Pagal tai, kaip dalyviams 
sekėsi atlikti grupines užduotis, galima nemažai pasakyti apie 
tarpusavio supratimą, bendradarbiavimą, konkurenciją, grupės 
sutelktumą, asmeninius išgyvenimus.
 Labiausiai dalyviams patikusi piešimo priemonė – pirštų 
dažai, kurie, „atriša“ ne tik mintis, bet ir veido mimikas, tiesiog, 
„išneša“ iš užsiėmimų vietos dalyvius į jų sukurtą lauką, nes jie 
nebegirdi aplinkinių, gyvena piešimo procese su savimi ir savyje. 
Kūrybinis procesas trukdavo apie 45 min. Po to grupės nariai su-
sirinkdavo pristatyti savo kūrinių į bendrą ratą. Tada prasidėdavo 
spalvų įvardinimas žodžiais su psichologo pagalba. 
 Kiekvienas užsiėmimas, kiekviena praleista valanda visus 
kažko išmokė, tik ne visada tai pastebėdavome. Dailės terapijos 
užsiėmimų rezultatų įgarsintojas – fotoaparatas, kuris padėjo 
sekti pasiektus rezultatus.
 Mokymo dalyvių mintys apie dailės terapijos užsiėmi-
mus: Tai nusiraminimas. Geras atsipalaidavimas. Tai laiko 
prastūmimas.  Problemos sprendimas.  Galimybė pabendrauti.
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Skausmo užmiršimas;  Čia galiu save išreikšti, savo mintis pasaky-
ti. 
 Visi iškelti tikslai daugiau ar mažiau pasiekti. Pagrindinis 
šios terapijos rezultatas – galimybė pažinti įvairiausius jausmus, 
kurie beatodairiškai veikia mūsų gyvenimo stilių ir bendravimo 
kokybę.
 Kai kurios temos buvo per sunkios, todėl jas reikėjo 
užsiėmimo metu lengvinti ir aiškinti paprasčiau arba duoti 
konkrečius pavyzdžius. Sunkesnės buvo grupinės užduotys, ku-
rios reikalavo bendravimo įgūdžių, kantrybės norint užbaigti 
užduotį iki galo, užduotys, kurios siejosi su vaizduote ir at-
sipalaidavimu (tikimybė greitai užmigti). Geriausiai sekėsi 
užduotys, kurios nereikalavo samprotavimų, pamąstymų, didelių 
sprendimų, individualios užduotys, kurias galima buvo atlikti 
atpažįstant savo jausmus.
 Bet kuri įdomesnė ir pritaikyta pagal specialiųjų 
poreikių žmogaus galimybes veikla daro teigimą įtaką  ir veikia 
įsidarbinimo siekiančius asmenis. Šios veiklos metu jie turėjo 
galimybę pabūti įvairių profesijų atstovais, išgirsti draugų 
nuomonę apie jiems tinkančią specialybę, susipažinti su žmogaus 
savybėmis, kurios reikalingos konkrečiam darbui  įgyvendinti. 

Tarpininkavimo specialisto vaidmuo

 Tarpininkavimas, kaip procesas, yra gana naujas 
reiškinys Lietuvoje. Neįgaliųjų integracija į darbo rinką strin-
ga, kadangi neįgaliam žmogui nėra lengva konkuruoti darbo 
rinkoje, o kartais net neįmanoma, tiek dėl aukštai keliamų darb-
davio reikalavimų, tiek ir dėl adaptacijos sunkumų įsidarbinus. 
Užsienio šalyse jau seniai ruošiami tarpininkavimo specialistai, 
kurie palengvina neįgaliųjų integracijos į darbo rinką procesą ir 
padeda spręsti adaptacijos sunkumus įsidarbinus, o pas mus dar 
tik pradedama užsiminti apie tokių specialistų poreikį. Tarpi-
ninkavimo specialisto vaidmenys darbo procese yra įvairūs ir 
tarpininkavimo eigoje jie kinta. 
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 Baranauskienės ir Gudinavičiaus (2008) knygelėje 
Tarpininkavimas profesinės reabilitacijos procese   pateikiami to-
kie tarpininkavimo specialisto vaidmenys: 
 Instruktorius – identifikuoja asmens sugebėjimus, in-
teresus bei vertybes, kartu su asmeniu  diskutuoja ir įvertina gali-
mus pasirinkimus, padeda planuoti tikslų pasiekimo strategijas. 
 Mokytojas – geba mokyti ir palengvinti mokymo patirtį. 
 Gynėjas – užtikrina neįgaliojo teises bei socialinių ryšių 
saugumą. Ši gynyba susijusi su aplinkiniais, būsimais darb-
daviais, gali liesti įstatyminę bazę. Svarbu suvokti, kad gynėjo 
ir įgalintojo vaidmenys yra skirtingi. Todėl prisiimant gynėjo 
vaidmenį, svarbu nenugalinti kliento.
 Rėmėjas – remia asmenį ir atstovauja jo interesus įvairiose 
situacijose. Tai gali būti rėmimas asmens idėjų ir poreikių, kurie 
yra išsakomi, norint juos įgyvendinti ar pasiekti.
 Pažinimo treneris – tarpininkas, klausinėdamas ir 
skatindamas asmenį, siekia, kad šis pats analizuotų ir ieškotų 
atsakymų. Tai suteiktų asmeniui patirtinio mokymosi galimybes, 
padedančias asmeniui vystyti savas strategijas ir technikas 
įvairioms situacijoms.
 Patarėjas – teikia informaciją, rekomenduoja profesi-
nio pasirengimo galimybes bei pataria, kaip atpažinti ir išvengti 
galimų kliūčių.
 Vadovas – vadovauja tarpininkavimo procesui.
 Sąjungininkas - kuria atviros sąveikos aplinką, skatina 
pasikeitimą informacija, aktyviai išklauso asmenį bei atveria 
erdvę idėjoms bei pamąstymams.
 Taigi, tarpininkavimo specialistas, prisiimdamas šiuos 
vaidmenis, tampa tarsi tiltu tarp neįgalaus asmens, darbdavio 
ir bendruomenės. Kadangi neįgalūs asmenys dažniausiai yra 
labai jautrūs ir pažeidžiami, turi daug bendravimo sunkumų, 
jiems ypatingai svarbūs yra tarpininko - pažinimo  trenerio, 
patarėjo ir sąjungininko vaidmenys, kuriuos tinkamai atlikti 
gali tik daug žinių, tinkamų asmeninių savybių bei gebėjimų 
turintis specialistas. Specialistas turi būti gerai susipažinęs su 
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kliento galimybėmis, norais bei lūkesčiais, gerai žinoti negalios 
specifiką, žinoti situaciją darbo rinkoje, paklausias profesijas ir 
joms keliamus reikalavimus. 
 Siekiant panaudoti užsienio šalių patirtį bei inovaty- 
vius jų darbo metodus bei priemones, į rengiamą projektą buvo 
įtraukta ir tarpininkavimui skirta veikla  Neįgaliųjų įdarbinimas 
ir pagalba įsidarbinus. Tarpininkavimo specialisto pagrindinės 
funkcijos šioje veikloje - neįgaliųjų motyvavimas ir skatinimas 
dirbti arba mokytis, darbo paieškos, bendradarbiavimas su po-
tencialiais darbdaviais ir darbo birža, pagalba neįgaliesiems 
įsidarbinant ir pradėjus dirbti. 
 Baigiant įgyvendinti projekto veiklą tarpininkavimo 
specialistas, apibendrindamas savo veiklą,  išskyrė pagrindi-
nius veiksnius, kurie trukdo proto negalios asmenų sėkmingam 
įdarbinimo procesui:
	 •	 Informacijos	 stoka.	 Neretai	 tiek	 didžioji	 visuomenės	
dalis, tiek darbdaviai, vadovaujasi išankstinėmis nuostatomis bei 
stereotipais apie negalią, neskiria proto negalios nuo psichikos 
ligos, todėl vis dar egzistuoja  mitai  apie proto negalios asmenų 
agresyvumą, jokių įgūdžių neturėjimą, nesuvokimą ir pan.
	 •	Darbdavių	baimė	ir	nepasitikėjimas.	Neturėdami	infor-
macijos apie neįgaliųjų gebėjimus, darbdaviai abejoja ar darbas 
bus atliktas kokybiškai, bijo dėl galimų situacijų ateityje: O kas 
bus, jeigu jis supyks,  ar sugebės atlikti darbą, ar supykusi, ji nemes 
darbo ir neišeis niekam nieko nepasakiusi.
	 •	 Įsidarbinimo	 siekiančių	 neįgaliųjų	 baimė	 ir	 nepasi-
tikėjimas. Proto negalios asmenų dėl jų negalios specifikos, il-
gos socialinės atskirties, o kartais ir superglobos neįmanoma 
iš karto integruoti į darbo rinką. Nauji žmonės, nauja aplinka, 
naujos veiklos ir kiti besikeičiantys veiksniai jiems sukelia baimę, 
įvairias neigiamas emocijas bei nesaugumo pojūtį ir su tuo susit-
varkyti patiems jau yra per sudėtingas uždavinys.
	 •	Darbdavių	nesuinteresuotumas.	Proto	negalią	turinčių	
asmenų darbo našumas yra nedidelis, reikia mokėti nemažą dalį 
atlyginimo ir  mokesčių, pritaikyti darbo sąlygas, skirti darbo 
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asistentą. Išaugę negalią turinčio darbuotojo išlaikymo kaštai yra 
svarbus veiksnys, lemiantis įmonių savininkų nenorą įdarbinti 
neįgaliuosius. Geriau apsimoka įdarbinti sveiką, savarankišką ir 
labiau patyrusį darbininką.
	 •	Bendradarbių	nesuinteresuotumas.	Būsimi	bendradar-
biai taip pat nenoriai priima į savo tarpą neįgaliuosius. Jie bijo, 
kad neįgalieji gali būti konfliktiški, agresyvūs, kad reikės dalį 
darbo užduočių atlikti už neįgalųjį, negaunant atlyginimo ir pan.
	 •	Motyvacijos	stoka.	Neįgaliųjų	menka	motyvacija,	pras-
tas savęs vertinimas, silpnas artimųjų palaikymas, supergloba 
arba visiškas nesirūpinimas neįgalaus vaiko/globotinio ateitimi.
	 •	 Nepakankama	 valstybės	 parama	 darbdaviams.	 Nors				
Lietuvoje neįgaliųjų užimtumą ir jų galimybes dirbti gerokai 
išplėtė net trys įstatymai: Neįgaliųjų socialinės integracijos, 
Socialinių įmonių ir Užimtumo rėmimo,-negalią, ypač proto, 
turinčių asmenų, įdarbinimas vyksta lėtai ir epizodiškai, nėra 
profesinio parengimo tęstinumo, nėra užtikrintumo, kadangi 
programinis finansavimas negarantuoja darbdaviams finansavi-
mo tęstinumo. Galima teigti, kad Lietuvos įstatymai yra daugiau 
deklaratyvūs ir mažai skatinantys neįgaliųjų įdarbinimą.
	 •	Nesąžiningumo	apraiškos.	Atsiranda	darbdavių,	norin-
čių įdarbinti nelegaliai, pasinaudoti ir išnaudoti proto negalią 
turinčius asmenis dideliais darbo krūviais bei mažu užmokesčiu. 
 Tarpininkavimo specialisto nuomone, bendraujant su 
potencialiais darbdaviais, kontaktas turi būti mezgamas per 
stipriųjų pusių perspektyvą. Suteikiant informaciją apie neįgalų 
asmenį, labai svarbu akcentuoti jo gebėjimus bei stipriąsias pu-
ses. 
 Tam, kad būtų išlaikytas stiprus bendradarbiavimas tarp 
darbdavių,  įdarbintų neįgaliųjų ir su proto negalią turinčiais 
asmenimis dirbančių įstaigų specialistų, turi būti sukurtas pa-
galbos planas neįgaliajam darbo vietoje bei užtikrintas šio plano 
veikimas.
 Tarpininkavimo specialisto nuomone sunkią ir vidutinę 
proto negalią turinčiam asmeniui reikalinga ir darbo asistento 
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pagalba darbo vietoje. Darbo asistentas, kaip ir tarpininkavimo 
specialistas, turi daugybę vaidmenų, tačiau pagrindinis skirtu-
mas, kad darbo asistentas dirba kartu su negalią turinčiu asme-
niu jo mikro lygmenyje.
 VšĮ „Vilties erdvė”, atmesdama galimus neigiamus veiks-
nius,  proto negalią turinčių asmenų įtraukimą į darbo rinką laiko 
iššūkiu ir nuolat bando ieškoti būdų kaip paspartinti neįgaliųjų 
integracijos į darbo rinką procesą. Įgyvendinat projektą, buvo 
bendradarbiaujama su Plungės teritorinės darbo biržos Mažeikių 
skyriaus specialistais. Lietuvos darbo biržose įgyvendinamas 
Įdarbinimo subsidijuojant projektas, kuris reglamentuojamas 
LR Užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr.73-2762; 2009, 
Nr. 86-3638; 2010, Nr. 71-3552) 24  ir 25 str.,  2009 m. rugpjūčio 
13 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-
499 patvirtintu „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių 
įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu“ (Žin., 2009, Nr. 98-4133; 
2010, Nr. 85-4471). Ši valstybės parama padėjo įgalinti darbda-
vius įdarbinti projekto mokymo dalyvius ir leido pasiekti pro-
jekte numatytus tikslus. 
 Įgyvendinant projektą, buvo taikomas profesinės seg-
regacijos modelis. Šis modelis užtikrina ne tik saugų darbą, bet 
ir profesinę bei socialinę priežiūrą, sudaromos sąlygos tobulėti 
ir pereiti į darbo rinką konkurencijos sąlygomis. Gali dirbti ir 
sunkią negalią turintys asmenys, pastoviai ugdomi jų bendrieji 
gebėjimai, siekiama gyvenimo kokybės bei išlaikomas žmogaus 
orumas. Iš neigiamų segregacijos modelio pusių galima įvardinti 
neįgaliųjų asmenų izoliaciją ir tai, kad įsisavinę gamybines 
užduotis bei pripratę prie saugios aplinkos, neįgalieji vėl bijo 
pasijusti nesaugūs ir silpni. 
 Pasibaigus projekto mokymams, projekto mokymo da-
lyviai turėjo galimybę atlikti praktinius mokymus realioje dar-
bo vietoje. Pradžioje darbdavius gąsdino proto negalią turinčių 
asmenų buvimas darbinėje aplinkoje, išryškėjo keletas anksčiau 
minėtų mitų ir nusistovėjusių stereotipų, kaip antai: proto 
negalią turintis asmuo nieko nesugeba daryti; jis gali susižeisti 



86  

ir sužeisti kitus; darbas bus atliekamas atmestinai ir labai lėtai; 
jokios naudos iš proto negalią turinčių asmenų darbo ir pan. 
Kaip paaiškėjo vėliau, tai buvo informacijos stygiaus arba dez-
informacijos pasekmė. Suteikus pakankamai informacijos apie 
proto negalią turinčių asmenų gebėjimus, būdo savybes, sutarus 
paskirti darbo asistentą, kuris nuolatos stebėtų ir padėtų negalią 
turintiems praktikantams atlikti užduotis, darbdaviai lengviau 
atvėrė duris projekto mokymo dalyviams ir leido realioje darbo 
vietoje atlikti praktinius mokymus. Praktiniai mokymai truko 
vieną mėnesį, po 6 val. per dieną, juose dalyvavo 14 projekto 
mokymo dalyvių. Praktiniai mokymai vyko 5 Mažeikių miesto 
įstaigose bei įmonėse: UAB „Dertena“, UAB „Levanita“, Mažeikių 
lopšelyje-darželyje „Bitutė“, Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijoje „Mažeikių Viltis“ bei VšĮ „Vilties erdvė“ Specialio-
siose dirbtuvėse. Praktinių mokymų dalyviai kartu su asistentais 
turėjo atlikti įvairiausias užduotis. Pateikiame gamybinės prak-
tikos dalyvių mintis apie atliktus darbus, kurios buvo surinktos, 
naudojant anketą, skirtą projekto mokymo dalyviams (1 prie-
das): Man patiko klijuoti etiketes ir dėžes nešioti (E. M.). Labai 
patiko žolynėlius ravinėti, šakneles parankioti (J. A.). Kasti smėlį 
ir išlyginti dėžes (A. K.). Bulves skusti, grindis plauti (P. D.). 
Dėti lėkštes, peilius, šakutes, mažus šaukštelius (V. U.). Karpiau 
siūliukus, klijavau, pakavau, kroviau dėžes. (M. U.). Dauguma 
praktinio  mokymo dalyvių noriai atliko paskirtas užduotis.  
Beveik visi teigė, jog jiems patiko aplinka, kurioje jie dirbo, jie 
galėjo stebėti, kaip realioje darbo vietoje atliekami įvairūs darbai, 
kai kurie susipažino su ten dirbančiais darbuotojais. 
 Viso praktinio mokymo metu buvo palaikomas glaudus 
ryšys su darbdaviais, praktinio mokymo dalyviais bei jų asis-
tentais. Šias funkcijas atliko tarpininkavimo specialistas, jam 
teko derinti praktinio mokymo užduotis su praktinio mokymo 
dalyvių gebėjimais. Pradžioje dauguma praktikos vietų steigėjų 
(darbdavių) laikėsi labdaringo požiūrio: suteikia galimybę 
neįgaliesiems atlikti praktiką jų įmonėse, tačiau nesitiki jokios 
asmeninės naudos. (2 priedas)
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 Praktiniai mokymai buvo tarsi egzaminas tiek darbda-
viams, tiek projekto mokymo dalyviams, tiek darbo asistentams. 
Kiekvienas galėjo įvertinti savo galimybes bei gebėjimus, dirb-
ti naujoje aplinkoje. Keletas praktinio mokymo dalyvių laukė 
praktikos pabaigos, nes norėjo grįžti į savo įstaigą - Specialiąsias 
dirbtuves. Tačiau nemaža dalis teigė galintys ir norintys dirb-
ti tokį darbą, kurį atliko praktikos metu, nors darbo asistentų 
teigimu daugeliui praktinio mokymo dalyvių, atliekant nurody-
tas užduotis, reikėjo didelės žodinės ir praktinės pagalbos. Pa-
sibaigus praktiniams mokymams išryškėjo, kad dalis praktinio 
mokymo dalyvių nesugeba pažiūrėti į savo galimybes kritiškai 
ir pervertina savo gebėjimus, o daugumai praktinio mokymo 
dalyvių reikalingas darbo asistentas. Priklausomai nuo proto 
negalios sunkumo, darbo asistentas vieniems reikalingas labiau, 
kitiems mažiau. Kai kuriems iš šių asmenų darbo asistentą galėtų 
pakeisti draugiškas ir supratingas kolektyvas. Bet kaip bebūtų, 
proto negalią turintiems asmenims reikalinga nuolatinė parama 
bei palaikymas.
 Baigiantis projekto vykdymo laikotarpiui, pavyko pasiek-
ti šių rezultatų: įdarbinti 4 asmenys, iš jų - 1 asmuo dirba pagal 
verslo pažymėjimą. 2 asmenys tęsia mokslus Šilutės Žemės ūkio 
mokyklos Žemaičių Naumiesčio skyriuje. Numatoma įdarbinti 
dar bent 2 asmenis. Su besimokančiais bei dirbančiais mokymo 
dalyviais yra palaikomas glaudus ryšys. 
 Įgyvendinus projektą, išryškėjo tarpininkavimo specia-
listo ir darbo asistento vaidmenų svarba neįgaliųjų įdarbinimo 
procese bei po jo. Kai kuriems sunkios ir vidutinės proto nega-
lios asmenims šie specialistai yra būtini jų palaikymo, aktyvini-
mo ir motyvavimo procese visą gyvenimą, kitiems - ši pagalba 
reikalinga epizodiškai. 

Gerosios patirties sklaida

 Įgyvendinant projektą, atsiskleidė didelis bendradarbia-
vimo su kitomis įstaigomis poreikis, kuris paskatino dalijimąsi 
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gerąja patirtimi, įgyta projekto vykdymo metu. Buvo organi-
zuojamas seminaras Proto negalios asmenų situacija Lietuvoje ir 
Vokietijoje, kurio metu siekta suburti skirtingus specialistus ir 
aptarti esamą padėtį Lietuvoje bei Vokietijoje, įvairius požiūrius 
į proto negalią turinčių asmenų aktyvinimą bei integraciją į dar-
bo rinką. Organizuojamos projekto vykdymo grupės specialistų 
ir projekto mokymo dalyvių stažuotės Vokietijoje. Apie pagrin-
dines projekto veiklas visuomenė buvo informuojama per vieti-
nes žiniasklaidos priemones ir VšĮ „Vilties erdvė“ internetinę 
svetainę.

Darbuotojų ir mokymo dalyvių stažuotė Vokietijoje

 Viešoji įstaiga palaiko glaudžius ryšius su „Lebenshil-
fe“ e.V. Riesa organizacija Vokietijoje, kuri turi ilgametę proto 
negalios asmenų socialinės atskirties mažinimo, aktyvinimo 
įsidarbinti bei įdarbinimo patirtį. Siekdami pakelti kvalifikaciją 
ir įgyti daugiau patirties, specialistai ir projekto dalyviai du kar-
tus stažavosi Vokietijoje.
 Stažuočių tikslas – pasinaudoti Vokietijos specialistų 
patirtimi proto negalios asmenų motyvacijos darbinei veiklai 
skatinimo ir pagalbos neįgaliesiems įsidarbinant ir įsidarbinus 
teikimo srityje. 
 Stažuočių metu projekto darbuotojai ir mokymo daly-
viai turėjo galimybę susipažinti su Ryzos (Riesa) Lebenshilfe or-
ganizacijos įstaigomis, ten vykstančiais neįgaliųjų mokymais bei 
darbine veikla. Grupių vadovai, kuruojantys neįgaliųjų darbą, 
maloniai priėmė projekto dalyvius, dalijosi žiniomis bei patirti-
mi, supažindino su neįgaliųjų darbinėje veikloje naudojamomis 
technologijomis. 
 Projekto mokymo dalyviai ne tik stebėjo Vokietijoje 
gyvenančių neįgaliųjų darbą, bet ir patys galėjo išbandyti savo 
gebėjimus ir įgūdžius:
	 •	stalystės	grupėje	darė	ruošinius,	dekoravo	medžio	ga-
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minius;
	 •	valgykloje	atliko	pagalbinius	darbus:	plovė	indus,	valė	
stalus, tvarkė virtuvės ir valgyklos patalpas;
	 •	pakavimo	grupėje	lankstė	dėžutes,	pakavo	asmens	hi-
gienos priemonių rinkinius (muilą, šampūną, dušo želę), klijavo 
etiketes ant dėžučių;
	 •	siuvimo	grupėje	rūšiavo	ir	lopė	patalynę,	rankšluosčius.

 Stažuotės dalyviai kasdien dirbo po 6 val., darbo dienos 
pabaigoje vyko nuveiktų darbų ir sekančios dienos veiklų bend-
ri aptarimai. Stažuotės metu mokymo dalyviai įgijo daugiau 
žinių ir pasitikėjimo savo jėgomis bei sustiprėjo noras įsidarbinti 
pasibaigus projektui. Visi projekto mokymo dalyviai patyrė 
neišdildomų įspūdžių: Pamačiau, ką dirba vokiečiai, labai patiko 
klijuoti lipdukus ant dėžučių. Patiko viskas, pamačiau Vokietiją.
Dėliojau muilus ir šampūnus, susitikau draugus. Pirmą kartą 
buvau ne Lietuvoje. Ieškojau patalynėje skylučių ir su lopymo 
aparatu jas užlopydavau, sunkiau buvo rūšiuoti patalynę. Buvo 
lengva dirbti, nes tai mokėjau, norėčiau dar ten nuvažiuoti. Ne-
buvo sunku, norėčiau čia dirbti. Vykdymo grupės darbuotojams 
kelionė taip pat buvo įdomi ir naudinga: jie įgijo naujos patirties, 
žinių bei idėjų: Susipažinome su visomis veiklomis, turėjome 
galimybę įsijungti į kolektyvinį darbą, išbandyti naujas veiklas; 
Vokietijoje viskas remiasi įstatymais. O didelėms įmonėms labai 
apsimoka teikti užsakymus Specialiosioms dirbtuvėms. Turėjome 
galimybę prisijungti prie prekybos įmonės užsakymo vykdymo 
- supakuoti šventines pakuotes. Matėm, kaip buvo atliekamas 
automobilių koncerno užsakymas surūšiuoti  laidų  junginius ir 
sulituoti mikroschemas.

Seminaras Proto negalios asmenų situacija 
Lietuvoje ir Vokietijoje

 2010 m. rudenį vyko 2 dienų seminaras „ Proto nega-
lios asmenų situacija Lietuvoje ir Vokietijoje: Valstybės parama 
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įsidarbinimo procese ir įsidarbinus“. Renginyje dalyvavo 28 
asmenys, pranešimus skaitė: ŠU socialinės gerovės ir negalės 
fakulteto dekanė prof. dr. I. Baranauskienė, LSIŽGB „Viltis“ 
asociacijos pirmininkė D. Migaliova, Vokietijos Lebenshilfe e. 
V. Riesa organizacijos atstovai, Plungės teritorinės darbo biržos 
Mažeikių skyriaus vedėja A. Normantienė, Mažeikių r. tarybos 
sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė 
I. Macijauskienė, AB „ORLEN Lietuva“ atstovas, projekto vyk-
dymo grupės specialistai. Bendrose diskusijose dalyvavo projek-
to mokymo dalyviai, specialistai, darbdaviai. Diskutuota šiomis 
temomis: „Gyvenimo kokybė – svajonės ir realybė“, „Pagrindi-
niai veiksniai, skatinantys neįgaliųjų darbinę motyvaciją“, „Rea-
lios galimybės ir veiksniai, stabdantys neįgaliųjų įsidarbinimo 
procesą“, „Kaip įtraukti bendruomenę į neįgaliųjų įdarbinimo 
ir motyvacijos didinimo procesą?“, „Kaip sukurti veiksmingą 
partnerystę tarp darbdavio ir neįgaliųjų darbines kompetencijas 
ugdančių įstaigų?“. Seminaro metu vyko strategijos „Kaip sukur-
ti veiksmingą neįgaliųjų įdarbinimo modelį?“ kūrimas.
 Darbo grupėse metu suformuluoti:
	 •	 veiksniai,	 skatinantys	 neįgaliųjų	 darbinę	 motyvaciją:	
atlyginimas, savęs realizacija, mėgstamas darbas, darbo tempas, 
savo svarbos, vertės, reikalingumo demonstravimas, bendradar-
biavimas, turtinga, stimuliuojanti aplinka, darbinis rezultatas, 
nuolatinis palaikymas ir motyvavimas, gaunamas iš darbuotojų;
	 •		realios	įsidarbinimo	galimybės:	per	projektinės	veikas,	
per asmeninę neįgaliųjų ir specialistų iniciatyvą;
	 •		veiksniai,	stabdantys	neįgaliųjų	įsidarbinimo	procesą:	
negalios specifiškumas, valstybinė politika, nepalanki aplinka, 
nepasitikėjimas neįgaliuoju, darbdavio atsakomybė (pernelyg 
dideli reikalavimai keliami darbdaviams), socialinės garantijos, 
konkurencinė darbo rinka, kvalifikacijos trūkumas, išnaudojimas 
darbe, silpna motyvacija.
 Atsižvelgiant į šiuos veiksnius bei galimybes, buvo ku-
riama strategija, padedanti suformuoti veiksmingą neįgaliųjų 
įdarbinimo modelį. Išskirti pagrindiniai principai:
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	 •	bendradarbiavimas	su	įvairiomis	organizacijomis;
	 •	atvira	darbo	rinka;
	 •	informacijos	sklaida;
	 •	asmeniniai	kontaktai	ir	gera	vadyba;
	 •	finansinė	parama	darbdaviams,	įstatymų	tobulinimas;
	 •	socialiniai	tinklai	ir	partnerystė.

Užsienio patirtis

 VšĮ „Vilties erdvė“ specialistai dirbdami vadovaujasi 
užsienio partnerių patirtimi. Jų ilgametė darbo patirtis gali būti 
naudinga, norint išvengti klaidų bei greičiau ir efektyviau sukurti 
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką 
modelį. Be to, kitų šalių sėkmės pavyzdžiai keičia nuostatas ir for-
muoja mūsų visų naują požiūrį į neįgaliuosius ir jų įsidarbinimo 
galimybes.
 VšĮ „Vilties erdvė” bendradarbiauja su vokiečių „Leben-
shilfe“ e. V. Riesa organizacija. Prieš 20 metų „Lebenshilfe“ e. V. 
Riesa organizacija įsisteigė pirmąsias 60 vietų dirbtuves, šiandien 
šiai organizacijai priklauso jau 4 apsaugotos neįgaliųjų įmonės 
su 270 darbo vietų neįgaliesiems. Pernai „Lebenshilfe“ e.V. Riesa 
organizacija pradėjo vykdyti naują projektą, kurio pagrindinis 
tikslas yra integruoti tam pasirengusius proto negalios asmenis 
į normalią darbo rinką, tačiau su galimybe nesėkmės atveju vėl 
sugrįžti į organizacijos įkurtas apsaugotas neįgaliųjų įmones. Tai 
yra naujas veiklos modelis, kurio rezultatus 2-3 metų bėgyje jau 
bus galima įvertinti. Mums, daugelį metų stebintiems ir peri-
mantiems vokiečių kolegų darbo patirtį, taip pat labai svarbu bus 
matyti rezultatą. 
 Pradiniame etape veiksmingesnis yra apsaugotų darbo 
vietų kūrimo modelis, kuris leidžia įdarbinti neįgaliuosius or-
ganizacijos įsteigtose įmonėse, nepatiriant sveikųjų konkuren-
cijos, nepritapimo prie kolektyvo, išankstinių nuostatų ir kitų 
baimių. Šiose įmonėse neįgalieji atlieka įvairių firmų užsakymus 
(žvakių, muilo pakavimo, mikroschemų, elektros jungiklių 
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ir kitų detalių surinkimo, elektros laidų litavimo, rūšiavimo, 
tekstilės lopymo, skalbimo, rūšiavimo ir kt.), tvarko miesto ir 
įvairių įmonių želdinius, dirba kitus darbus. Už darbą visiems 
dirbantiems neįgaliesiems, atsižvelgiant į rezultatus, yra mokami 
atlyginimai. Neįgaliuosius moko, jiems padeda darbų mokytojai. 
 1994 metais užmezgus ryšius, bendradarbiavimas su 
„Lebenshilfe“ e. V. Riesa organizacija tęsiasi iki šiol. Labai svar-
bu, kad užsienio institucijos, padedančios neįgaliems asmenims 
įsidarbinti, nėra užsidariusios tik siaurame savo veiklos rate ir 
mielai dalinasi patirtimi neįgaliųjų socializacijos ir integracijos 
srityse.

Projekto mokymo dalyvių požiūrio į dalyvavimą 
darbo rinkoje dinamika

 Šiame skyriuje aprašoma asmeninė projekto mokymo 
dalyvių patirtis, emocijos, susijusios su dalyvavimu minėtame 
projekte bei požiūris į įsidarbinimą ir įsitvirtinimą darbo rinko-
je. Tam, kad būtų kuo aiškiau atskleistas respondentų požiūris, 
išreikšti jų išgyvenimai bei pasirinkimų motyvai – pasirinktas et-
nografinis tyrimo metodas. Pasak Kardelio (2007), etnografinio 
tyrimo metodika atsiskleidžia trijuose svarbiuose bruožuose: 
 1. Šiuo tyrimo būdu siekiama atskleisti modelius, kurie 
slypi žmonių elgesyje, išsiaiškinti, kaip asmens vertybių skalė, 
įsitikinimai, papročiai, tabu, kiti kultūriniai aspektai nulemia jo 
elgesį.
 2. Svarbi esminė perspektyva bei tiriamų asmenų požiū-
ris į jų pačių kultūrą, kurioje jie gyvena.
 3. Nesikišant į stebimą situaciją, tiriamos natūralios kul-
tūros apraiškos, nesistengiant jų pakeisti. 
 Mėginant išsiaiškinti, kaip vyko projekto mokymo 
dalyvių požiūrio į dalyvavimą darbo rinkoje dinamika, remtąsi 
etnografinio tyrimo pagrindiniais principais. Tyrėjų nuomone, 
šis tyrimo metodas geriausiai atskleidžia proto negalią turinčių 
žmonių suvokimus, dalyvavimo projekte motyvus, besikeičiantį 
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Mokymai pagal programą Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobulinimas

Mokymai pagal programą Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobulinimas
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Mokymai pagal programą Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobulinimas

Mokymai pagal programą Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobulinimas
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Praktiniai mokymai pagal Virtuvės pagalbinio darbuotojo neformaliojo mokymo programą

Praktiniai mokymai pagal Virtuvės pagalbinio darbuotojo neformaliojo mokymo programą
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Teoriniai mokymai pagal Virtuves pagalbinio darbuotojo neformaliojo mokymo programą

Praktiniai mokymai pagal Staliaus padėjėjo neformaliojo mokymo programą
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Praktiniai mokymai pagal Staliaus padėjėjo neformaliojo mokymo programą

Teoriniai mokymai pagal Staliaus padėjėjo neformaliojo mokymo programą
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Dailės terapijos užsiėmimai

Dailės terapijos užsiėmimai
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Stažuotė Vokietijoje, darbas pakavimo grupėje

Stažuotė Vokietijoje, darbas stalystės grupėje
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Mokymo programų Staliaus padėjėjo ir Virtuvės pagalbinio darbuotojo 
baigimo pažymėjimų įteikimas

Mokymo programos Neformaliojo mokymo metu įgytų kompetencijų tobulinimo, 
baigimo pažymėjimų įteikimas
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Gamybinė praktika realioje darbo vietoje – Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“

Gamybinė praktika realioje darbo vietoje – SIŽG bendrija „Mažeikių Viltis“
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Gamybinė praktika realioje darbo vietoje – UAB „Dertena“

Gamybinė praktika realioje darbo vietoje – UAB „Levanita“
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požiūrį į dalyvavimą darbo rinkoje projekto pradžioje bei jo 
pabaigoje. Projekto veiklų vertinimui pasitelkta ne tik projek-
to mokymo dalyvių nuomonės analizė, bet ir projekto gamy-
bos mokymo meistrų pasisakymai apie kiekvieną veiklą bei jos 
prieinamumą ir pritaikomumą projekto mokymo dalyviams. 

Dalyvavimo projekte motyvai

 Projekto mokymuose buvo kviečiami dalyvauti Mažeikių 
mieste arba rajone gyvenantys darbingo amžiaus proto negalią 
turintys asmenys. 
 Kiekvienas asmuo laisva valia galėjo apsispręsti, ar nori 
dalyvauti projekto mokymuose. Apklausiant projekto mokymo 
dalyvius, atsiskleidė skirtingi dalyvavimo motyvai. Šiai apklausai 
naudota mokymo dalyvių anketa (3 priedas).
	 •	Didesnė	dalis	manė,	 kad	mokymų	metu	 įgytos	 kom-
petencijos, ateityje padės jiems įsidarbinti: norėjo įgyti profesiją 
ir vėliau įsidarbint, labiau įsitraukti į visuomeninį gyvenimą bei 
aktyviai dalyvauti darbo rinkoje. 
	 •	Kai	kurie	projekto	mokymo	dalyviai	teigė,	jog	mokytis	
juos paskatino naujos veiklos įvairumas, nes tai praskaidrina jų 
kasdienybę. Šie asmenys neatmetė naujų žinių ir įgūdžių įgavimo 
galimybių.
	 •	Keletą	projekto	mokymo	dalyvių	mokytis	skatino	jų	ar-
timieji. Kai kurie tėvai, globėjai buvo suinteresuoti, kad jų vaikai 
dalyvautų šiame projekte dėl kas mėnesį mokamų stipendijų. 
 Projekto mokymo dalyviai Įvadinių mokymų metu 
turėjo galimybę patys pasirinkti, kurios profesijos darbinių 
kompetencijų norėtų įgyti: staliaus padėjėjo, siuvėjo-susiuvėjo, 
virtuvės pagalbinio darbuotojo, popieriaus dirbinių dirbėjo. 
Po 3 mėn. trukusio įvadinio mokymo kiekvienas projekto 
mokymo dalyvis pasirinko jo poreikius bei gebėjimus labiau-
siai atitinkančią neformaliojo mokymo programą. Tinkamai 
įvertinti savo gebėjimus projekto mokymo dalyviams padėjo 
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projekto neformaliojo ugdymo pedagogas, projekto socialinis 
darbuotojas bei tėvai/globėjai. 

Požiūrio į dalyvavimą darbo rinkoje ypatumai 
prasidėjus projektui

 Į projektą mokymo dalyviai atsinešė ir savo viltis bei 
lūkesčius. Gal dėl kitų žmonių perteiktos informacijos ar tėvų 
įkalbinėjimų visi projekto dalyviai teigė norintys ateityje dirbti. 
Tačiau kiekvieną domino tik tos profesijos, kurių darbus ir nau-
dojamus įrankius jie geriausiai išmano. Tai atsiskleidė mokymo 
dalyvių anketose (4 priedas): Mane domina virėjo darbas. Reikia 
paruošti indus, turi būti švari aplinka (V. K.). Domina lėkščių 
plovimas. Svarbu, kad visur nebūtų dulkių, būtų švaru  (N. R.). 
Domina darbas su kompiuteriu. Reikia anglų kalbą mokėti, žinoti 
kompiuterio dalis  (M. U.). Domina vaikų auklės darbas. Reikia 
padėti vaikams, būti su jais  (I. I.). Kompiuteriste noriu būti, kad 
galėčiau visas naujienas iš kompiuterio sužinoti (I. G.). Domina 
muzikos kūrimas ir kompiuteristo darbas  (A. V.).
 Įvertinus apklausos anketų duomenis, paaiškėjo, kad 
projekto mokymo dalyviai tikėjosi po mokymų įsidarbinti re-
alioje darbo vietoje, dirbti jiems patinkantį darbą ir gyventi 
savarankiškai. Projekto mokymų galutiniu rezultatu jie laikė  
įsidarbinimą. Mokymų metu dauguma mokymo dalyvių tikėjosi 
pasiekti labai gerų, gerų arba vidutinių mokymosi rezultatų.

Projekto veiklų vertinimas

 Projekto įgyvendinimo eigoje projekto vykdymo grupės 
specialistai stebėjo projekto mokymo dalyvių elgesį, nuotaikas, 
turimus įgūdžius, jų gebėjimą priimti ir dalintis informacija, 
savarankiškumo lygį, pajėgumą, vertino profesinį tinkamumą. 
Visi šie duomenys buvo fiksuojami projekto mokymo dalyvio 
įvertinimo lapuose. Remdamiesi surinkta informacija, specia-
listai kiekvienam projekto mokymo dalyviui individualiai taikė 
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mokymo programos užduotis, mokymosi intensyvumą. 
 Mokymo eigoje specialistai stebėjo ir mokymo dalyvių 
atliekamas praktines užduotis. Buvo vertinamas užduoties at-
likimo savarankiškumas, planavimas, bendrųjų įgūdžių naudoji-
mas, specialiųjų įgūdžių įsisavinimas, orientacijos bei motyvaci-
jos lygiai. Visi šie duomenys buvo fiksuojami specialiose projekto 
mokymo dalyvių praktinių užduočių vertinimo anketose. 
 Mokymo dalyviai kartą į ketvirtį individualiai arba kartu 
su projekto socialinio darbuotojo pagalba fiksavo savo jausmus 
bei mokymosi rezultatų kitimą. Projekto pradžioje mokymo da-
lyviai teigė, kad stengiasi mokytis, tačiau ne visada pasiekiami 
rezultatai juos tenkina. Daugeliui dalyvių lengviau mokytis, kai 
jie yra skatinami ir giriami, o kai gauna pastabas, krinta jų moty-
vacija mokytis. 
 Vykstant mokymams projekto mokymo dalyvių požiūris 
į mokymąsi palaipsniui keitėsi, jie pradėjo labiau stengtis, 
reaguoti į gaunamas pastabas arba pagyrimus.   
 Asmenys, dalyvavę projekto mokymuose, teigė, kad 
jiems patinka mokytis dėl šių priežasčių: Noriu įgyti specialybę ir 
įgyti daugiau stalystės žinių (A. G.). Noriu įgyti profesiją (V. K.). 
Sužinau, daug naujų dalykų  (J. G.). Nes norisi geriau išmokti (I. 
V.). Nes noriu įgyti naujų įgūdžių (E. M.). Pripratau prie mokslų, 
patinka daug žinoti  (V. U.). Nes ateityje reikės dirbti (P. D.). 
 Tam, kad realiai būtų įvertinti projekto mokymo dalyvių 
gebėjimai bei įgyti nauji įgūdžiai, buvo atliekamas tos pačios 
veiklos dvigubas aprašas: projekto mokymo dalyvis, atlikęs 
užduotį, individualiai arba su projekto socialinio darbuotojo 
pagalba turėjo trumpai aprašyti šią veiklą, pasidalinti, kas jo 
nuomone sekėsi geriausiai ir kas nesisekė, kokios buvo jo nuo-
taikos ir pojūčiai. Projekto gamybos meistras individualiai ver-
tino projekto mokymo dalyvio užduoties atlikimą, planavimą, 
specialiųjų įgūdžių įsisavinimo gebėjimą, motyvaciją, pateikė 
trumpą komentarą. Toliau pateikiami projekto mokymo daly-
vio ir projekto gamybos mokymo meistro vertinimai. Mokymo 
dalyvio ir gamybos mokymo meistro anketų pavyzdžiai 5 - 6 
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prieduose. 
 Užduotį atliko I. V., užduoties pavadinimas: ankštinių 
daržovių pirminis paruošimas, pupelių virimas. I. V. apie savo 
atliktą užduotį: Perrinkti pupeles, kad neliktų akmenukų, visos 
būtų gražios. Tada jas brinkiname šaltame vandenyje. Išbrinkintas 
pupeles dedame į verdantį vandenį ir verdame ant silpnos ugnies. 
Druską beriame baigiant pupelėms virti. Pupeles verdame 1–2 va-
landas., atliekant užduotį: <...> sekėsi atlikti visas užduotis. Viskas 
sekėsi, užduotį supratau ir atlikau savarankiškai, po užduoties: 
<...> jaučiuosi gerai, nes ši užduotis man buvo lengva.
 Projekto gamybos mokymo meistras apie atliktą užduotį: 
Užduotis atlikta savarankiškai, nuoseklus planavimas, specia-
lieji įgūdžiai įsisavinti su neesminėm klaidom, silpna motyvaci-
ja. I. V. dirba greitai, bet nekruopščiai. Praktiniai įgūdžiai gerai 
įsisavinti, bet dėl skubėjimo juos naudoja netinkamai.
 Šio dvigubo aprašo duomenys rodo, kad dėl neadekva-
taus savo gebėjimų vertinimo projekto mokymo dalyvio savęs 
vertinimas yra aukštas. Aprašyto pavyzdžio dalyvis savo pasieki-
mus vertina labai gerai, tuo tarpu gamybos meistras atliktos 
užduoties procese įžvelgia trūkumų, kuriuos dar reikėtų kore-
guoti, tobulinant tam tikrus įgūdžius. 
 Kitas projekto mokymo dalyvių vertinimo būdas – ver-
tinamas jų pasiruošimas atlikti praktines užduotis bei gebėjimas 
pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius. Šio vertinimo instrumentas – 
anketa, skirta projekto mokymo dalyviams ir projekto gamybos 
mokymo meistrams vertinti projekto mokymo dalyvių atliktas 
praktines užduotis ir įgytų žinių darbo eigoje pritaikymą. An-
ketos pavyzdys 7 priede. Projekto mokymo dalyviai turėjo patys 
save įvertinti, aprašydami, ką veiklos metu žinojo ir mokėjo pa-
daryti, ką sužinojo mokymo metu ir kokius įgūdžius dar reikėtų 
gilinti bei lavinti. Po mokymo dalyvio savo pastangų įvertinimo, 
projekto gamybos mokymo meistras turėjo parašyti trumpą 
komentarą apie atliktą užduotį. Projekto gamybos mokymo 
meistras vertino užduoties atlikimą lygiais: gerai, patenkinamai, 
blogai, šalia savo atsakymą pagrįsdamas trumpais komentarais. 
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Toliau pateikiamas trumpas anketos aprašas:
 Projekto mokymo dalyvis (V. K.): Atlikdamas užduotį 
žinojau, ką noriu padaryti, tačiau nelabai žinojau, kaip. Žinojau, 
kokius įrankius tam naudosiu. Atlikdamas veiklą sužinojau ir 
išmokau: Sužinojau kaip pasirinkti medieną ir pradėti gaminti. 
Sužinojau, kaip drožinėti, kaip pradėti pjaustyti. Man reikia pa-
kartoti ir pakoreguoti: Reikia stiprinti drožinėjimo, raižymo, 
dekoravimo įgūdžius. Šiam projekto mokymo dalyviui anketą 
užpildyti padėjo projekto socialinė darbuotoja. Po šio savęs 
vertinimo, projekto gamybos mokymo meistras įvertino V. K. 
atliktą užduotį: Užduotis atlikta patenkinamai, gaminio gamy-
bos trūkumus būtų galima pataisyti, naudojant polichromijos 
techniką. Įgūdžių, patirties, savarankiškumo stoka. Daugiau 
pasitikėjimo savimi, ryžto, motyvacijos.
 Atliekant projekto mokymo dalyvių mokymosi proceso 
stebėjimą, jų įgūdžių lavinimą bei gebėjimą įsisavinti naujas 
žinias, pastebėta projekto mokymo dalyvių suvokimo apie pro-
jekto mokymus bei savo ateitį kaita. Dauguma projekto mokymo 
dalyvių projekto mokymus vertino teigiamai. 
 Galima daryti prielaidą, kad tokiam vertinimui įtakos 
turėjo:
	 •	 neformaliojo	 mokymo	 programos	 ir	 profesionalus	
specialistų darbas, taikant šias mokymo programas kiekvienam 
projekto mokymo dalyviui individualiai;
	 •	 projekto	 mokymo	 dalyvių	 tėvų/globėjų	 teigiamas	
požiūris į mokymus;
	 •		pasiektų	rezultatų	pozityvumas	ir	nauda.	
 
 Apklausus projekto mokymo dalyvių tėvus/globėjus 
(8 priedas), išryškėjo, kad dalyvavimas projekto mokymuose 
pakeitė projekto mokymo dalyvių elgesį, asmenines savybes: kai 
kurie tapo drąsesni, savarankiškesni, dėmesingesni, atsakinges-
ni, pradėjo labiau pasitikėti savimi, labiau priimti kritiką, drąsiau 
reikšti savo nuomonę, pasikeitė bendravimas su šeimos nariais, 
giminaičiais, draugais. 4 iš apklaustųjų teigė, kad jų vaikai/globo-
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tiniai nesuvokia arba nekalba apie savo profesinę veiklą ir ateitį. 
2 teigė, kad jų vaikai/globotiniai reiškia norą toliau mokytis, o šį 
jų norą suformavo dalyvavimas projekto mokymuose. 3 tėvai/
globėjai teigė, kad jų vaikai/globotiniai norėtų susirasti asmens 
gebėjimams ir poreikiams pritaikytą darbo vietą. 
 Tėvai/globėjai, vertindami projekto mokymus, įvardino 
keletą mokymų naudingumo veiksnių: <...> Lavina mąstymą, 
bendravimą su žmonėmis, etiketą, įgyja darbinių įgūdžių. (A. K. 
D.). Būtų labai gerai, kad būtų užimtas. (E. M.). Padeda tobu-
linti savarankiškumą. (V. I.). Pagrindiniu projekto naudingumo  
veiksniu, tėvų/globėjų požiūriu, yra užimtumas bei naujų įgūdžių 
įgijimas.
 Mąstydami apie savo vaikų/globotinių ateitį, 4 apklausoje 
dalyvavę tėvai/globėjai pareiškė, kad jie neplanuoja jokių veiklų 
ar užimtumo, 1 planavo palaikyti ir padėti savo globotiniui tęsti 
mokymus Žemaičių Naumiestyje esančioje profesinėje mokyklo-
je, 2 teigė norintys, kad jų vaikas/globotinis lankytų VšĮ „Vilties 
erdvė“ Specialiąsias dirbtuves, 1 teigė, kad stengsis surasti sūnui 
darbą, atitinkantį jo gebėjimus. 

Požiūris į dalyvavimą darbo rinkoje pasibaigus projektui

 Tam, kad projekto mokymo dalyviai išmoktų realiai 
vertinti situaciją darbo rinkoje, jiems buvo pasiūlyta atlikti 
gamybinę praktiką realioje darbo vietoje. Praktikoje dalyvavo 
14 asmenų. Gamybinė praktika buvo organizuojama įvairiose 
Mažeikių miesto įmonėse bei organizacijose. Gamybinė praktika 
realioje darbo vietoje vyko vieną mėnesį. 
	 •	 3	 projekto	 dalyviai	 gamybinę	 praktiką	 atliko	 UAB	
„Dertena“ siuvykloje. Projekto dalyviai dirbo bendrose patalpose 
su įmonės darbininkais, jie atliko pagalbinius darbus: ruošė ga-
minius supakavimui, ardė netinkamai susiūtas gaminio detales, 
padėjo iškrauti medžiagas ir pan. 
	 •		4	projekto	dalyviai	praktiką	atliko	Mažeikių	lopšelyje-
darželyje „Bitutė“. Jie tvarkė lopšelio – darželio aplinką, sure-
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montavo smėlio dėžes, padėjo tvarkyti patalpas remonto metu. 
	 •		3	projekto	dalyviai	gamybinę	praktiką	atliko	sutrikusio	
intelekto žmonių globos bendrijoje „Mažeikių Viltis“. Jie tvarkė 
aplinką, valė patalpas, prekiavo ledais. 
	 •	 2	 projekto	 dalyviai	 gamybinę	 praktiką	 atliko	 UAB	
„Levanita“ viešbutyje: tvarkė kambarius, lygino skalbinius, ant 
pakuočių klijavo lipdukus, nešiojo dėžes. 
	 •			2	projekto	dalyviai	gamybinę	praktiką	atliko	VšĮ	„Vilties	
erdvė“ Specialiose dirbtuvėse. Dirbo pagalbiniais virtuvės dar-
buotojais: atliko pirminį daržovių paruošimą, serviravo stalus, 
tvarkė patalpas. 
 Kiekvienoje gamybinės praktikos vietoje kartu su proto 
negalią turinčiais asmeninis dirbo darbo asistentas. Jo funkcijos 
gamybinės praktikos metu buvo: 
	 •	 padėti	 projekto	mokymo	 dalyviams	 adaptuotis	 prak-
tikos vietoje;
	 •	padėti	projekto	mokymo	dalyviams	spręsti	bendravimo
sunkumus;
	 •	padėti	projekto	mokymo	dalyviams	bendradarbiauti	su
kartu dirbančiais asmenimis;
	 •	 padėti	 projekto	mokymo	dalyviams	 suprasti	 ir	 atlikti	
pavestas praktines užduotis.
 Pasibaigus gamybinei praktikai, projekto mokymo 
dalyvių nuomonė apie dalyvavimą darbo rinkoje ir įsidarbinimo 
procesą pakito. Dauguma suvokė, kad jiems sudėtinga konku-
ruoti su sveikaisiais, o įsidarbinant bei dirbant realioje darbo 
vietoje, reikalinga specialistų pagalba. Mokymo dalyviai išmoko 
realiai vertinti situaciją ir suvokė savo galimybių ribas: ką reiškia 
dalyvauti darbo rinkoje, su kokiais sunkumais tenka joje susi-
durti. 
 Gamybinės praktikos metu taikytas profesinės segrega-
cijos modelis, atskleidė savo pagrindinį trūkumą - įsisavinę 
gamybines užduotis bei pripratę prie saugios aplinkos, dalis 
neįgaliųjų, bijodami pasijusti nesaugūs ir silpni, po gamybinės 
praktikos nebenori įsidarbinti kitur. 
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Prieš prasidedant gamybinei praktikai realioje darbo vietoje, dau-
guma darbdavių, sutiko priimti proto negalią turinčius asmenis 
iš žmogiškųjų, socialinių paskatų. 3 įmonės nieko nesitikėjo ir 
jokių lūkesčių neturėjo. Kitos 2 tikėjosi, kad praktikos dalyviai 
bus nors kiek naudingi, atlikdami praktiką. Didžiausi lūkesčiai 
siejami su pagalbinių darbų atlikimu (2 priedas).
 Gamybinės praktikos realioje darbo vietoje metu ir po 
jos įmonių ir įstaigų darbuotojų nuomonė kito. Susipažinę su 
proto negalią turinčiais asmenimis, pamatė, kad jie turi tam 
tikrų įgūdžių, sugeba atlikti paskirtas užduotis, moka valdyti 
savo emocijas, kai kurie yra labai kruopštūs ir stengiasi prisiimti 
atsakomybę už jiems pavestus darbus. Tai pavyko pasiekti ben-
dradarbiavimo bei atviro bendravimo būdais. 
 Po gamybinės praktikos, kai kurios įmonės ir organizaci-
jos buvo linkusios įdarbinti proto negalią turintį asmenį. 3 įmonių 
vadovai teigė, kad asmenys, turintys proto negalią, kurie atliko 
praktiką jų įstaigoje/įmonėje galėtų dirbti pas juos. Šios įmonės/
įstaigos įžvelgė, kad toks žmogus galėtų kuo puikiausiai atlikti 
pagalbinius darbus. Kitos dvi įmonės/įstaigos teigė, kad proto 
negalią turinčius asmenis, kurie atliko praktiką, norėtų įdarbinti 
iš dalies. Tokį atsakymą lėmė realus padėties įvertinimas: Ne 
visada yra darbo.
 Projekto gamybinės praktikos veikla tapo viena iš 
visuomenės informavimo priemonių ir švietėjiškos veiklos 
būdų. Darbdaviai ir kiti darbuotojai, dirbę greta proto negalią 
turinčių asmenų, pakeitė savo požiūrį, žmonių vertinimo skalę 
bei santykį su negalia turinčiais asmenimis. Dauguma pamatė, 
kad šie žmonės geba dirbti ir prisiimti dirbančiajam reikalingą  
atsakomybę. Darbdaviai suvokė, kad jie nėra paliekami vieni 
„mūšio lauke“, su jais noriai bendradarbiauja VšĮ „Vilties erdvė“ 
specialistai, skiriami darbo vietoje darbo asistentai, kurie tampa 
tiltu tarp proto negalią turinčio asmens ir kitų žmonių. 
 Kartu kuriant bendrą pasitikėjimo ir bendradarbiavimo 
ratą, įmanoma sukurti tinkamą terpę darbo rinkoje daugumai 
proto negalią turinčių asmenų, nepaliekant jų likimo valiai, bet 
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skiriant darbo asistentą, kaip pagalbininką ir patarėją. Šie veiks-
niai gali užtikrinti teigiamus rezultatus. 

Gyvenimo perspektyvos modeliavimas

 Pasibaigus projekto mokymams, su projekto mokymo 
dalyviais dirbę specialistai įvertino jų gebėjimus bei pasiruošimą 
integracijai į darbo rinką ir pamėgino sumodeliuoti galimą 
kiekvieno projekto mokymo dalyvio gyvenimo perspektyvą. To-
liau pateikiami šio modeliavimo pavyzdžiai. 
 V. K. turi raiškios kalbos sutrikimų, kartais nepavyksta 
suvaldyti neigiamų emocijų, kurias lemia nuovargis ar pašaliniai 
faktoriai. Tačiau mergina yra sąžininga, darbšti, kruopšti, visa-
da prisiima atsakomybę už atliekamą darbą, noriai bendrauja. 
Kadangi V. K. moka siūti, siuvinėti ir atlikti beveik visus namų 
ruošos darbus, mergina galėtų dirbti savarankiškai, geranoriško 
ir supratingo kolektyvo apsuptyje siuvykloje arba valymo įmo-
nėje nepilną darbo dieną. 
 I. I. turi daugybę fobijų, kurios yra pagrindinė merginos 
socialinės atskirties ir nedarbo priežastis. Mergina yra tvarkinga, 
atsakinga, kruopšti, mėgsta siuvinėti, spręsti kryžiažodžius ir ge-
rai jaučiasi tik pažįstamoje aplinkoje, tarp „savų“ žmonių. I. I. 
galėtų dirbti socialinėje įmonėje, jai gerai pažįstamoje ir pritai-
kytoje aplinkoje. 
 A.V. neišugdyta atsakomybė, menka darbinė motyvacija. 
Tačiau moteris geba kruopščiai ir tvarkingai atlikti jai pateiktas 
užduotis, moka siūti, siuvinėti, geba atlikti namų ruošos darbus.  
Galėtų dirbti siuvykloje arba valymo įmonėje savarankiškai, 
geranoriškame ir supratingame kolektyve, nepilną darbo dieną.  
 A. S. turi klausos ir kalbos sutrikimų, nemoka tradicinės 
gestų kalbos, neišugdyta atsakomybė. Tačiau vaikinas yra 
kruopštus, moka siūti ir siuvinėti, duotas užduotis atlieka beveik 
savarankiškai, su nedidele užimtumo specialisto pagalba. A. S. 
galėtų dirbti socialinėje įmonėje siuvėju – siuvinėtoju. 
 N. R. sunku prisitaikyti prie naujų veiklų bei pokyčių. 
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Tačiau vaikinas yra kruopštus, pareigingas, kantrus, turi išsi-
ugdytą atsakomybės jausmą, gerai moka atlikti namų ruošos 
ir aplinkos priežiūros darbus. Vaikinas galėtų dirbti valymo ar 
aplinkos priežiūros įmonėje su darbo asistento pagalba, nepilną 
darbo dieną. 
 M. U. atlikdamas paskirtas užduotis, labai skuba, nemo-
ka prognozuoti savo veiksmų pasekmių, neišugdyta atsakomybė 
už atliekamą darbą. Bet M. U. yra paslaugus, gerai orientuojasi 
situacijose, geba užmegzti kontaktą su aplinkiniais, iniciatyvus, 
gerai moka atlikti pagalbinius darbus, susijusius su fizinės jėgos 
panaudojimu: nešti, pernešti, sudėlioti. Vaikinas galėtų dirbti 
pagalbiniu darbininku sandėlyje, pritaikytoje darbo vietoje, su 
darbo asistento pagalba, nepilną darbo dieną. 
 L. Ž. neišugdyta atsakomybė, menka darbinė motyvacija. 
Mergina mėgsta svajoti, todėl duotas užduotis atlieka labai lėtai, 
jai reikalinga žodinė ir praktinė užimtumo specialisto pagalba. 
Tačiau mergina mandagi, tvarkinga ir paslaugi. Galėtų dirbti 
socialinėje įmonėje, individualiai pritaikytą darbą.
 G. M. neadekvačiai vertina savo gebėjimus ir galimybes 
atlikti paskirtas užduotis, nes dėl savo riboto suvokimo ir tam 
tikrų įgūdžių stokos, ji gali atlikti tik labai nedidelį spektrą 
užduočių. Tačiau mergina turi didelį norą dirbti, yra paslaugi, 
mandagi, tvarkinga ir galėtų dirbti socialinėje įmonėje, indivi-
dualiai pritaikytą darbą. 
 L. R. turi bendravimo problemų, neadekvačiai vertina 
išsakytas pastabas, atlieka tik konkrečiai apibrėžtas, jai pritai-
kytas užduotis. Bet mergina yra kruopšti, tvarkinga, atlikdama 
paskirtas užduotis, geba susikaupti. Ji galėtų dirbti realioje darbo 
vietoje – valymo įmonėje, su darbo asistento pagalba, nepilną 
darbo dieną. 
 I. G. dėl ryškių elgesio sutrikimų sudėtinga bendrauti 
ir dirbti kolektyve. Mergina galėtų atlikti daug darbų, tačiau 
dėl negebėjimo kontroliuoti savo emocijų ir atsakomybės jaus-
mo trūkumo, jai surasti darbą normalioje darbo rinkoje būtų 
sudėtinga. Kadangi mėgsta nerti, geba atlikti individualiai jai 
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pritaikytas užduotis, galėtų dirbti socialinėje įmonėje. 
 M. B. dėl fizinės negalios ypatumų vaikinui sudėtinga 
atlikti daugelį užduočių. Neadekvačiai vertina savo gebėjimus 
bei galimybes. Tačiau vaikinas stengiasi pavestas užduotis at-
likti kruopščiai, turi išugdytą atsakomybės jausmą, yra manda-
gus, paslaugus, kantrus. M. B. geba piešti, daryti karpinius, austi 
ir atlikti kitus jo gebėjimus atitinkančius darbus. Galėtų dirbti 
socialinėje įmonėje, individualiai pritaikytą darbą. 
 J. A. sudėtinga bendrauti su aplinkiniais, yra perdėtai 
smulkmeniškas,  ypatingai kruopščiai ir tvarkingai atlieka visus 
jam pavestus darbus, tačiau pats save nuvertina. J. A. gerai atlieka 
namų ruošos ir aplinkos tvarkymo darbus. Galėtų dirbti valymo 
arba aplinkos priežiūros įmonėje su minimalia darbo asistento 
pagalba, nepilną darbo dieną. 
 V. U. neišugdyta atsakomybė, neturi noro dirbti, negeba 
adekvačiai reikšti savo emocijų, sunkiai koncentruoja dėmesį 
ilgesnį laiką. Tačiau V. U. yra draugiška, paslaugi, linksma, geba 
bendrauti su aplinkiniais. Atlieka nesudėtingas, konkrečiai jai 
pritaikytas užduotis, moka atlikti nesudėtingus namų ruošos dar-
bus. Galėtų dirbti socialinėje įmonėje ir atlikti nuolat keičiamas 
darbo užduotis. 
 I. V. neadekvačiai vertina savo gebėjimus ir galimybes, 
nevaldo neigiamų emocijų, atlikdama pavestas užduotis, sku-
ba. Tačiau mergina gerai orientuojasi situacijose, turi daug 
gyvenimiškų įgūdžių ir patirties, yra pareiginga. Galėtų dirbti 
realioje darbo vietoje, valymo arba maitinimo įmonėje nepilną 
darbo dieną, su minimalia ir nenuolatine asistento pagalba. 
 P. D. turi kalbos ir bendravimo sunkumų, neadekvačiai 
vertina savo gebėjimus ir galimybes atlikti tam tikras užduotis. 
Vaikinas yra paslaugus, pareigingas, stengiasi atlikti jam  paves-
tas užduotis bei turi didelį norą dirbti. Galėtų dirbti namų ūkio 
pagalbininku su darbo asistento priežiūra, nepilną darbo dieną. 
 E. M. žema savivertė. Prieš atlikdamas bet kokią užduotį, 
vaikinas mėgsta ginčytis dėl šios užduoties svarbos. Tačiau yra 
paslaugus, kruopštus, atsakingas, pareigingas, visas paskirtas 
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užduotis atlieka iki galo. Geba atlikti virtuvės pagalbinio darbuo-
tojo darbus. Galėtų dirbti realioje darbo vietoje, nepilną darbo 
dieną, valymo arba maitinimo įmonėje, su minimalia ir nenuo-
latine darbo asistento pagalba. 
 A. K. turi kalbos ir bendravimo sunkumų, neadekvačiai 
vertina savo gebėjimus ir galimybes atlikti tam tikras užduotis. 
Nepareigingas, mėgsta apgaudinėti, neišugdyta atsakomybė, ne-
turi kantrybės, sunkiai koncentruoja dėmesį ilgesnį laiką. Tačiau 
vaikinas yra nuoširdus, paslaugus, pastabus, mėgsta bendrauti. 
Geba atlikti greitai padaromus darbus, susijusius su judėjimu ir 
fizine jėga. Galėtų dirbti pagalbiniu darbininku su darbo asisten-
to pagalba supratingo ir geranoriško kolektyvo apsuptyje realioje 
darbo vietoje, pav. statybos įmonėje, nepilną darbo dieną.
 J. G. neišugdyti bendrieji asmens higienos ir savitvarkos 
įgūdžiai, menka darbinė motyvacija, neiniciatyvus, nepareigin-
gas, neišugdyta atsakomybė. Tačiau vaikinas yra draugiškas ir 
paslaugus. Galėtų dirbti realioje darbo vietoje, pagalbiniu dar-
bininku su darbo asistento pagalba, nepilną darbo dieną.
 A. G. neadekvačiai vertina savo gebėjimus ir galimybes 
atlikti tam tikras užduotis. Mėgsta fantazuoti, neskiria išgalvotų 
dalykų nuo realybės. Tačiau vaikinas yra darbštus, kruopštus, 
geba dirbti lengvus medžio apdirbimo darbus, moka drožinėti, 
paskirtas užduotis stengiasi atlikti kūrybingai ir savarankiškai. 
Galėtų dirbti realioje darbo vietoje, pagalbiniu darbininku, su 
minimalia darbo asistento pagalba bei geranoriškame ir supra-
tingame kolektyve, nepilną darbo dieną. 
 V. K. žema savivertė, prastai išugdyti bendri asmens hi-
gienos ir savitvarkos įgūdžiai, vengia atsakomybės už atliktus 
darbus. Tačiau vaikinas yra draugiškas, mandagus, paslaugus, 
paskirtas užduotis stengiasi atlikti gerai. Galėtų dirbti realio-
je darbo vietoje pagalbiniu darbininku, su minimalia darbo 
asistento pagalba bei geranoriškame ir supratingame kolektyve, 
nepilną darbo dieną.
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Apibendrinimas

 Projekto vykdymo grupės specialistai projekto „Proto ne-
galios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai skati-
nimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą 
bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“ įgyvendinimo eigoje 
suformulavo svarbiausius sėkmingos proto negalios asmenų in-
tegracijos į darbo rinką principus, kurie turėtų teigiamą poveikį 
integracijos procesui:

	 • neįgaliųjų integracijai į darbo rinka ir darbdaviams 
palanki, praktiškai funkcionuojanti įstatyminė bazė; 
 •		 asmeninė neįgaliųjų motyvacija, jų artimųjų ir specialis-
tų nuolatinis socialinis palaikymas bei aktyvinimas;
 • darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos nuolatinis 
tobulinimas, pažangių ir naujoviškų užsienio partnerių  darbo 
metodų perėmimas;
  • adaptuotų neformaliojo mokymo programų bei inova-
tyvių metodų taikymas sunkios ir vidutinės proto negalios asmenų 
mokymo procese,
 • tarpininkavimas, vadybinis darbo vietų palaikymas bei 
asistento pagalba darbo vietoje; 
 • bendrųjų ir socialinių įgūdžių formavimas bei sava-
rankiškumo ugdymas yra nenutrūkstamas procesas; 
 • tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir komandinis dar-
bas;
 • saugi ir geranoriška darbo aplinka; 
	 • teigiamų visuomenės nuostatų ir pozityvaus požiūrio į 
negalią formavimas.

 VšĮ „Vilties erdvė“ specialistai, atsižvelgdami į įvykdytų 
projektų rezultatus bei ilgametę darbo patirtį, pritaria metodinės 
priemonės įvade prof. dr. I. Baranauskienės pateiktiems profe-
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sinės reabilitacijos sistemos, kaip vientiso reiškinio, vyksmo 
principams ir principą – profesinės reabilitacijos sistemoje vertin-
gi ne tik rezultatai, bet ir procesas išskiria, kaip vieną svarbiausią 
ir labiausiai prisidedantį prie sunkios ir vidutinės proto negalios 
asmenų socialinės atskirties mažinimo.
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Priedai
1 priedas

 Anketa skirta projekto mokymo dalyviams, atskleisti jų norus ir 
lūkesčius gamybinės praktikos metu realioje darbo vietoje
Lūkesčiai ir norai, atliekant praktiką
Vardas, pavardė .........................................................................................................
1. Kur atlieki savo praktiką? ...................................................................................
2. Ar šiuo metu užsiimi papildoma veikla? Jei taip, tai kokia? ..........................
3. Ko tikiesi iš šios praktikos?
q Gauti pastovų darbą
q Įdomiau ir naudingiau praleisti laiką
q Įgyvendinti savo svajones
q Kita ..............................................................................................................
4. Kas nepatinka šioje praktikoje?
q Duodamos pastabos
q Praktikos trukmė
q Tai, kad reikia dirbti
q Pats darbas
q Kita...............................................................................................................
5. Kas labiausiai patinka šioje praktikoje?
q Kitų darbuotojų pagalba
q Lengvos užduotys
q Draugiškas kolektyvas
q Pietų metas, pertraukėlės
q Tai, kad visada yra šalia darbo asistentas
q Kita...............................................................................................................
6. Kaip jautiesi, atlikdamas praktikos metu duotas užduotis?
q Esu patenkintas
q Atlikti praktiką linksma
q Jaučiu, kad visi aplinkui yra nedraugiški
q Būna liūdna, nes ne visada užduotis pavyksta atlikti teisingai
q Kiti darbuotojai yra geranoriški ir paslaugūs man
q Jaučiuosi ne savo vietoje
q Jaučiuosi susierzinęs
q Ne visada pavyksta išsimiegoti
q Dažniausiai būnu gerai nusiteikęs
7. Kokias užduotis tenka atlikti praktikos metu? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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2 priedas

 Anketa skirta gamybinės praktikos steigėjams, įvertinti gamybinės 
praktikos dalyvių atliekamas užduotis

 Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“ norėtų sužinoti Jūsų nuomonę apie vy-
kdomo projekto „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei 
veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą 
bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“ gamybinę praktiką, kuri buvo at-
likta Jūsų įmonėje/įstaigoje/organizacijoje. Sužinoję Jūsų nuomonę, galėsime 
užtikrinti geresnę tarpininkavimo paslaugų kokybę. 

Vardas Pavardė............................................................................................................
Įmonė/įstaiga/organizacija ......................................................................................
1. Kaip manote, ar praktiką atlikę asmenys buvo naudingi Jūsų įmonei/
įstaigai/organizacijai?
q Taip. Kodėl?............................................................................................................
q Ne.  Kodėl?..............................................................................................................
q Iš dalies. Kodėl?...................................................................................................... 
 2. Ar turėjote lūkesčių, susijusių su šios praktikos atlikimu? Jei taip, tai 
kokių?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. Ar pasiteisino Jūsų lūkesčiai?
q Taip. Kodėl?.................................................................................................
q Ne. Kodėl?....................................................................................................
q Iš dalies. Kodėl?.......................................................................................... 
4. Ar norėtumėte, kad asmenys, atlikę praktiką, dirbtų Jūsų įmonėje/ įstaigoje/ 
organizacijoje?
q Taip. Kodėl?..................................................................................................
q Ne. Kodėl?....................................................................................................
q Iš dalies. Kodėl?........................................................................................... 
5. Kaip manote, ko reikėtų, kad Jūs galėtumėte įdarbinti asmenį, turintį proto 
negalią?
q Lankstesnių įstatymų
q Kad žmogui, turinčiam proto negalią, būtų skiriamas darbo asisten-
tas
q Subsidijos
q Valstybinės paramos, skirtos pritaikyti darbo vietą žmogui, turinčiam 
negalią
q Žmogaus, turinčio negalią motyvacijos ir noro dirbti
q Kita...............................................................................................................
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3 priedas

Anketa skirta išsiaiškinti projekto mokymo dalyvių mokymosi 
motyvaciją

 Šia anketa norima išsiaiškinti  VšĮ „Vilties erdvė“ įgyvendinamo 
projekto „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei 
veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą 
bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“ mokymo dalyvių mokymosi 
motyvaciją.
 Pasirinktą atsakymą pažymėkite ženklu X arba eilutėje (Kita....) 
įrašykite kitą Jums tinkantį atsakymą.

Vardas, pavardė .........................................................................................................
Kodėl nusprendei mokytis?
q   Noriu įgyti profesiją ir įsidarbinti
q   Mokytis pasiūlė artimieji, kiti asmenys
q   Mokytis liepė artimieji, kiti asmenys, nors aš nenorėjau
q   Kita ............................................................................................................
Ar norėtum ateityje dirbti?
q   Labai norėčiau
q   Norėčiau
q   Nenorėčiau
Psirinkta profesija ...................................................................................................
Kodėl pasirinkai šią profesiją?
q   Patinka ši profesija
q   Gerai sekėsi darbinės praktikos užsiėmimų metu
q   Manau, kad bus lengviau susirasti darbą pagal šią profesiją
Kas padėjo apsispręsti pasirenkant profesiją?
q   Apsisprendžiau pats
q   Paskatino įvadinio mokymo specialistai
q   Tėvai, kiti artimieji
q   Draugai
Kokių mokymosi rezultatų tikiesi?
q   Labai gerų
q   Gerų
q   Vidutinių
q   Nežinau
Ką norėtum veikti baigęs(-usi) mokslus?
q   Dirbti ir gyventi savarankiškai
q   Dirbti
q   Nedirbti

Data ________   Anketą padėjo užpildyti ____________________________
                                                                                      (parašas, vardas, pavardė)
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4 priedas

Anketa skirta projekto mokymo dalyviams, išsiaiškinti jų lūkesčius ir 
galimybes TESTAS ,, NORAI IR GALIMYBĖS”

Projekto dalyvio vardas, pavardė...........................................................................
Data ............................................

1. Kokia veikla tau patinka?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2.  Kas tave domina? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. Kas geriausiai sekasi moksluose?  O kas - nesiseka? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
4. Kokį darbą atliktum su malonumu? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
5. Koks darbas tave domina? Koks jo  turinys, aplinka, priemonės? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
6. Kokie įgūdžiai ir asmeninės savybės reikalingos šios profesijos žmonėms? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
7. Ar dominantis darbas  atitinka tavo gabumus, asmenines savybes ir intere-
sus? Paaiškink.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
8. Kokias darbui reikalingas savybes dar norėtum patobulinti ir įgyti? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
9. Ką turi žinoti ir mokėti dirbant tam tikrą darbą? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
10. Ar pagalvoji apie  profesinę karjerą? Kokios jos galimybės?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Tarpininkavimo specialistas_______________________________________
                                                                                              (parašas, vardas, pavardė)
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5 priedas
Anketa skirta projekto mokymo dalyviams įvertinti atliktas praktines 

užduotis

 Šia anketa norima išsiaiškinti kaip VšĮ „Vilties erdvė“ įgyvendinamo 
projekto „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai 
skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei 
nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“ mokymo dalyviai vertina atliktas 
praktines užduotis.
 Anketa  parengta remiantis E. Elijošiaus, S. Kavaliauskienės, B. 
Gudavičiaus knyga „Neįgaliųjų profesinio pasirengimo skatinimas“.

Vardas, pavardė .........................................................................................................

Veiklos pavadinimas .................................................................................................
......................................................................................................................................

Kas man sekėsi geriausiai? ......................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Kas man nesisekė? ....................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Kaip aš jaučiausi? ......................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Data ________   Anketą padėjo užpildyti ____________________________
                                                                                      (parašas, vardas, pavardė)
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6 priedas
Anketa skirta projekto gamybos mokymo meistrams, vertinti projekto 

mokymo dalyvių atliktas praktines užduotis

 Šia anketa norima išsiaiškinti kaip VšĮ „Vilties erdvė“ įgyvendinamo 
projekto „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai 
skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei 
nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“ gamybos mokymo meistrai vertina 
mokymo dalyvių atliktas praktines užduotis.
 Anketa  parengta remiantis E. Elijošiaus, S. Kavaliauskienės, B. 
Gudavičiaus knyga „Neįgaliųjų profesinio pasirengimo skatinimas“.
Pasirinktą atsakymą pažymėkite ženklu X arba eilutėje (Kita....) įrašykite kitą 
Jums tinkantį atsakymą.

Vardas, pavardė .........................................................................................................
Veiklos pavadinimas ................................................................................................
Užduotį atliko
q Savarankiškai
q Su pagalba
q Su klaidomis
q Neatliko
 Planavimas
q Logiškas
q Nuoseklus
q Nežymios klaidos
q Grubios klaidos
Įsisavino specialiuosius įgūdžius
q Tiksliai
q Su neesminėm klaidom
q Iš dalies
q Neįsisavino
Motyvacija
q Labai gera
q Pakankama
q Silpna
q Nėra
Bendras veiklos įvertinimas
O – 10    O – 9    O – 8    O – 7    O – 6    O – 5    O – 4    O – 3    O – 2    O – 1  
Pastabos ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Data ________   Anketą padėjo užpildyti ____________________________
                                                                                      (parašas, vardas, pavardė)
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7 priedas
Anketa skirta projekto mokymo dalyviams ir projekto gamybos mokymo 
meistrams, vertinti projekto mokymo dalyvių atliktas praktines užduotis 

ir įgytų žinių darbo eigoje pritaikymą
 Šia anketa norima išsiaiškinti kaip VšĮ „Vilties erdvė“ įgyvendinamo 
projekto „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei veiklai 
skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą specialistų paramą bei 
nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“ mokymo dalyviai atlieka praktines 
užduotis ir pritaiko įgytas žinias darbo eigoje.
Vardas, pavardė .........................................................................................................
Veiklos pavadinimas .................................................................................................

Atlikdamas veiklą 
žinojau ir mokėjau

Atlikdamas veiklą 
sužinojau ir išmokau

Man reikia pakartoti 
ir pataisyti

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

Data ________   Anketą padėjo užpildyti ____________________________
                                                                                      (parašas, vardas, pavardė)
Gamybos mokymo meistro vertinimas

Atlikta puikiai ..............................................................................................................................................
Atlikta gerai yra šie nežymūs trūkumai:
 1. ................................................................................................................................................
 2. ................................................................................................................................................
Atlikta patenkinamai šiuos trūkumus dar galima pataisyti:
 1. ................................................................................................................................................
 2. ................................................................................................................................................
 3. ................................................................................................................................................
Atlikta blogai yra šie nepataisomi trūkumai:
 1. ................................................................................................................................................
 2. ................................................................................................................................................
 3. ................................................................................................................................................
Gamybos mokymo meistro komentaras ................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Data..........................................                                              Parašas......................................................  
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8 priedas

 Anketa skirta projekto mokymo dalyvių tėvams ir globėjams

 Gerbiami Tėveliai, Viešoji įstaiga ,,Vilties erdvė“ norėtų sužinoti Jūsų 
nuomonę apie įgyvendinamą projektą „Proto negalios asmenų aktyvinimas ir 
motyvacijos darbinei veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą 
specialistų paramą bei nuoseklų tarpininkavimą darbo vietoje“. Šia anketa 
siekiame išsiaiškinti, kokią įtaką mokymo dalyviams turėjo dalyvavimas pro-
jekte. Apibendrinę Jūsų atsakymus turėsime galimybę įvertinti šio projekto 
svarbą ir naudą Jums ir Jūsų sūnui/dukrai/globotiniui.

Vardas, pavardė .........................................................................................................
Kaip manote, ar reikalingas suaugusių proto negalios žmonių mokymas? ......
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ar norėtumėte, kad Jūsų sūnus/dukra/globotinis toliau dalyvautų tokio 
pobūdžio projektuose? Kodėl? ...............................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ar mokymas pagal neformaliojo ugdymo programas, davė naudos Jūsų 
sūnui/dukrai/globotiniui  kaip asmenybei?  q tapo drąsesnis,  q tapo savaran-
kiškesnis,  q tapo iškalbingesnis,  q tapo dėmesingesnis, q tapo atsakinges-
nis,   q labiau pasitiki savimi,  q labiau priima kritiką, q drąsiau reiškia savo 
nuomonę,  q pasikeitė bendravimas su šeimos nariais, giminaičiais, draugais.

Ar Jūsų sūnus/dukra/globotinis pradėjo kalbėti apie savo ateitį, profesinę 
veiklą? Jei taip, tai kokias mintis apie savo ateitį išreiškia dažniausiai? .............
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ar namuose Jūsų sūnus/dukra/globotinis panaudoja įgytas žinias ir įgūdžius? 
Jei taip, tai kokius? ...................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ar galėtų Jūsų sūnus/dukra/globotinis dirbti pritaikytoje realioje darbo vie-
toje? Jei taip, tai kur? ...............................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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Kaip norėtumėte, kad susiklostytų tolimesnė Jūsų sūnaus/dukros profesinė 
veikla pasibaigus šiems mokymams? ....................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Jūsų nuomone, kokia tikimybė, kad Jūsų sūnaus/dukros/globotinio  profesinė 
veikla susiklostys taip, kaip Jūs norite?....................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Kokią tolimesnę veiklą/užimtumą planuojate savo sūnui/dukrai/globotiniui 
pasibaigus mokymams? ...........................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Dėkojame už nuoširdžius atsakymus
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