
                

  

 

 

 

 

Projektas: Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifikacinių 

reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas. 

 

 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO NEĮGALIESIEMS 

KOKYBĖS ĮVERTINIMO SISTEMOS LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJA 

 

 

 

 

 

 

Vykdytojai Užsakovas 

Rūta Sargautytė – vadovaujantis ekspertas  

Edita Nemira – ekspertas - UAB 

„Eurosprendimai“ 

 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

 

                                                             Vilnius, 2012 m. 



2 

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

TURINYS 

 
I. Įvadas ........................................................................................................................................... 4 

II. Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos samprata ................................ 10 

III. Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos sukūrimo prielaidos ................ 12 

3.1. Sociopolitinės ir teisinės prielaidos ........................................................................................ 12 

3.1.1. Tarptautinis kontekstas ..................................................................................................... 12 

3.1.2. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo teisinis reglamentavimas Lietuvoje .............. 15 

3.2. Metodologinės prielaidos ........................................................................................................ 19 

3.3. Demografinės prielaidos ..................................................................................................... 22 

IV. Profesinė reabilitacija Lietuvoje. Paslaugų kokybės užtikrinimo ir įvertinimo sistema ............. 28 

4.1. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema Lietuvoje ............................................ 28 

4.2. Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimas Lietuvoje ............................................... 31 

4.3. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims  kokybės 

užtikrinimas Lietuvoje. Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo kriterijai bei 

paslaugų kokybei keliami reikalavimai ......................................................................................... 38 

4.3.1. Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms .................. 39 

4.3.2. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemos kokybės užtikrinimo ir įvertinimo 

sistemos kūrimas Lietuvoje ........................................................................................................ 42 

V. Kokybės įvertinimo sistema sveikatos ir socialinės apsaugos srityje Lietuvoje, taikomi paslaugų 

kokybės įvertinimo kriterijai bei paslaugų kokybei keliami reikalavimai ........................................ 46 

5.1. Kokybės įvertinimo sistema socialinės apsaugos srityje Lietuvoje, taikomi paslaugų kokybės 

įvertinimo kriterijai bei paslaugų kokybei keliami reikalavimai ................................................... 46 

5.2. Kokybės įvertinimo sistema sveikatos apsaugos srityje Lietuvoje, taikomi paslaugų kokybės 

įvertinimo kriterijai bei paslaugų kokybei keliami reikalavimai ................................................... 53 

VI. Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos, taikomos profesinės 

reabilitacijos srityje kitose ES šalyse ................................................................................................ 60 

6.1. Jungtinė Karalystė ................................................................................................................... 60 

6.2. Austrija .................................................................................................................................... 63 

6.3. Vokietija .................................................................................................................................. 65 

6.4. Norvegija ................................................................................................................................ 67 

6.5. Prancūzija ................................................................................................................................ 69 

6.6. Portugalija ............................................................................................................................... 73 

6.7. Slovėnija ................................................................................................................................. 76 



3 

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

6.8. Airija ....................................................................................................................................... 78 

6.9.  Olandija .................................................................................................................................. 81 

6.10. Ispanija .................................................................................................................................. 83 

VII. Svarbiausi ES visuotinai pripažįstami profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės 

vertinimo kriterijai bei šių paslaugų kokybei keliami reikalavimai .................................................. 90 

VIII. Taikomų kokybės įvertinimo sistemų Lietuvoje profesinės reabilitacijos bei kitose srityse, 

paslaugų kokybės įvertinimo kriterijų bei paslaugų kokybei keliamų reikalavimų palyginimas su 

visuotinai taikomomis kokybės įvertinimo sistemomis socialiniame sektoriuje Europos Sąjungoje

 ......................................................................................................................................................... 103 

IX. Išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimo tikslingumo

 ......................................................................................................................................................... 112 

X. Alternatyvūs Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimo pasiūlymai

 ......................................................................................................................................................... 115 

XI. Rekomendacijos dėl galimybių sukurti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo 

sistemą skirtingas negalias (fizinė, regos, klausos, psichikos ir sutrikusio intelekto) turintiems 

neįgaliesiems Lietuvoje ................................................................................................................... 126 

XII. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės įvertinimo sistemos sukūrimo 

paslaugoms pirkti techninė specifikacija ......................................................................................... 131 

XIII. Literatūra................................................................................................................................. 134 

 

 

  

 

 



4 

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

I. Įvadas 

Pastaraisiais metais Europos socialiniame sektoriuje, kuris plačiąja prasme – ES lygmeniu 

apima ne tik socialines paslaugas, bet ir profesinės reabilitacijos, profesinio mokymo, globos, 

sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo ir kitas paslaugas, ypač didelis dėmesys yra skiriamas 

teikiamų paslaugų kokybės bei kokybiškų paslaugų prieinamumo gerinimui, siekiant patenkinti 

kiekvieno paslaugos gavėjo poreikius ir užtikrinti visų bendražmogiškos moralės principų, tokių 

kaip lygios galimybės, nediskriminavimo, pagarbos žmogiškam orumui, visapusiško ir veiksmingo 

dalyvavimo ir integravimo į visuomenę principų įgyvendinimą. Viena vertus, tai sąlygoja atitinkami 

ES bei Europos Bendrijos strateginiai dokumentai – direktyvos, komunikatai, reglamentai, 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija bei kiti dokumentai [12-17], kita vertus, paslaugų 

teikėjų pastangas ne tik užtikrinti, bet ir nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę lemia ir 

didėjantys paslaugų gavėjų bei platesnės visuomenės poreikiai bei lūkesčiai, susiję su teikiamų 

paslaugų kokybe. Dėl sparčios technologinės pažangos bei didėjančio nedarbo visoje Europoje 

darbo rinka darbuotojų kvalifikacijai kelia vis didesnius reikalavimus ir dėl šios priežasties tokioms 

socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms kaip neįgalieji yra vis sudėtingiau konkuruoti darbo 

rinkoje, todėl natūralu, kad profesinės reabilitacijos paslaugų, kurių tikslas – sėkminga neįgaliųjų 

integracija į darbo rinką kokybei taip pat yra keliami vis didesni reikalavimai. Visos oficialios 

Europos Sąjungos institucijos sutaria, kad socialinės paslaugos, kurioms Europos lygmeniu yra 

priskiriamos ir profesinės reabilitacijos paslaugos, yra labai svarbios užtikrinant visos Europos 

Sąjungos socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą ir gyvybiškai reikalingos darniam ES 

vystymuisi didinant užimtumą, socialinę įtrauktį, skatinant ekonomikos augimą ir gerinant aplinkos 

kokybę. Dėl šių ypatingų savybių socialinėms paslaugoms yra priskiriamas Visuotinės svarbos 

paslaugų statusas (Social Services of General Interest), apibrėžiantis, kad šios paslaugos turi 

tenkinti bendrus visoje ES gyvenančių socialinių grupių interesus [12,13]. Todėl labai svarbu, kad 

reikalavimai, keliami šių paslaugų kokybei, visoje Europoje, nepaisant ekonominių ar kultūrinių 

skirtumų būtų suprantami vienodai [13]. Atsižvelgiant į tai, 2010 m. spalio mėn. Europos Komisijos 

Socialinės apsaugos komitetas patvirtino Savanorišką Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą 

(Voluntary European Quality Framework for Social Services) [19]. Joje nustatyti principai ir 

kriterijai, kuriuos socialinės paslaugos turėtų atitikti, kad būtų tenkinami paslaugos vartotojo 

poreikiai ir lūkesčiai. Sistemoje taip pat esama metodikos elementų, kuriais remdamosi valdžios 

institucijos galėtų sukurti tinkamas kokybės priemones (standartus ir rodiklius) socialinės paslaugos 

kokybei apibrėžti, išmatuoti, įvertinti bei tobulinti.  
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Atsižvelgdamos į bendrą Europos situaciją bei kontekstą ir į kiekvienos šalies socialinio 

sektoriaus nacionalinius ypatumus, daugelyje Europos šalių yra kuriamos ir/ar diegiamos socialinių 

paslaugų, taip pat ir profesinės reabilitacijos, kokybės sistemos, apimančios kokybės užtikrinimo 

bei įvertinimo mechanizmus. 

Neįgaliųjų socialinė integracija, kurios neatsiejama dalimi yra ir profesinė reabilitacija - tai 

vienas pagrindinių ir svarbiausių socialinės politikos prioritetų Lietuvoje. Neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos, kaip vienos svarbiausių neįgaliųjų integraciją į darbo rinką užtikrinančių priemonių, 

paslaugos Lietuvoje pradėtos teikti nuo 2005 m., kai tų pačių metų liepos 1 d. įsigaliojo Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymas (toliau – Įstatymas) [1] ir jį įgyvendinantys teisės aktai [2,3], 

kuriuose apibrėžiama profesinės reabilitacijos samprata bei pagrindiniai principai, įtvirtinantys 

prielaidas bei sąlygas profesinės reabilitacijos sistemai sukurti, taip pat apibrėžti profesinės 

reabilitacijos poreikio nustatymo kriterijai, nurodyti galimi šių paslaugų teikimo bei organizavimo 

vykdytojai, apibrėžtos jų funkcijos, paslaugų teikimo bei finansavimo tvarka, reglamentuoti 

minimalūs reikalavimai paslaugų teikėjams. Įsigaliojus teisinei profesinės reabilitacijos bazei buvo 

sukurtos visos teisinės profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo prielaidos ir 2005 m. šias 

paslaugas asmenims, turintiems fizinę negalią, pradėjo teikti vienintelis VšĮ Valakupių reabilitacijos 

centras (toliau – VRC), o 2006 m. į šią rinką įsiliejo dar keturi profesinės reabilitacijos centrai 

įvairiuose Lietuvos miestuose – Kaune, Palangoje, Radviliškyje ir Druskininkuose. Didėjant 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų, teikiančių šias paslaugas skirtingas negalias turintiems 

asmenims, skaičiui iškilo poreikis užtikrinti šių paslaugų kokybę, todėl 2007 m. birželio 6 d. buvo 

patvirtinta Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007 – 2012 m. Lietuvoje strategija (toliau- 

Strategija) [4], kurios pagrindiniai tikslai yra užtikrinti bei tobulinti profesinės reabilitacijos 

paslaugų kokybę skirtingas negalias turintiems asmenims bei kokybiškų paslaugų prieinamumą 

vystant šių paslaugų infrastruktūrą šalies mastu. Įsigaliojus Strategijai ėmė sparčiai didėti profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų skaičius - 2011 m. jau veikė 11 profesinės reabilitacijos 

centrų įvairiuose Lietuvos miestuose, o artimiausiais metais planuojama, kad šių įstaigų skaičius dar 

labiau padidės ir paslaugos bus teikiamos visose šalies apskrityse. Įgyvendinant Strategijos tikslus, 

susijusius su profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimu šalies mastu taip pat nuveikta 

nemažai – atrinkti du profesinės reabilitacijos metodiniai centrai (šiuo metu veikia vienas – VšĮ 

Valakupių reabilitacijos centras), kurių tikslas – užtikrinti bei tobulinti profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo kokybę šalies mastu vykdant tyrimus, rengiant pasiūlymus teisinės bazės 

tobulinimui, tobulinant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodinę bazę, tobulinant 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų kvalifikaciją ir kt. (prieiga internetu: 

www.reabilitacija.lt). Įgyvendinant Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR socialinės apsaugos ir 
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darbo ministerijos vykdomą, ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės 

reabilitacijos specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas.“ (prieiga 

internetu: www.ndt.lt) - sukurta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodinė bazė, kurios 

pagrindą sudaro nepriklausomų ekspertų aprobuotos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

regos, klausos, sutrikusio intelekto bei psichikos negalias turintiems asmenims metodikos 

(profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems sunkią fizinę negalią, metodika 

parengta ir įdiegta dar 2007 m.), parengti ir ekspertų aprobuoti reikalavimai profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams, parengta Profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo standartizavimo galimybių studija, kurioje yra pagrįstas profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo standartizavimo poreikis bei galimybės. Visos šios priemonės sudaro atskiras profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės sistemos dalis ir, be jokios abejonės, tiesiogiai prisideda 

prie profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimo bei kokybiškų paslaugų prieinamumo 

skirtingas negalias turintiems asmenims, tačiau, norint užtikrinti efektyvų šios sistemos veikimą, 

būtina sukurti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemą, numatant kokybės 

įvertinimo kriterijus ir rodiklius bei pačią kokybės įvertinimo sistemos struktūrą, t.y. šią veiklą 

organizuojančius bei įgyvendinančius juridinius asmenis bei numatyti jų funkcijas, veiklos sritis ir 

pan. Šiuo metu profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir asmenų dalyvavimo profesinės 

reabilitacijos programose priežiūrą vykdo Lietuvos darbo birža [2]. Ji konkurso būdu atrenka 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, pirkdama profesinės reabilitacijos 

programas. Akivaizdu, kad esant tik minimaliems (neorientuotiems į skirtingas negalias turinčių 

asmenų poreikius) reikalavimams profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms [3], o 

darbo biržai neturint įvairių sričių specialistų, galinčių kvalifikuotai įvertinti siūlomų profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybę, akivaizdu, kad nėra veiksmingo mechanizmo, galinčio užtikrinti 

tinkamą siūlomų pirkti paslaugų bei programų kokybės, atitinkančios skirtingas negalias turinčių 

asmenų poreikius ir užtikrinančios efektyvų paslaugos teikimą ir rezultatus, įvertinimą Tai, kad 

Lietuvoje ženkliai padidėjęs paslaugas teikiančių įstaigų skaičius pagerino paslaugų prieinamumą 

teritoriniu atžvilgiu, tačiau neužtikrino kokybiškų, atitinkančių individualius skirtingą negalią 

turinčių asmenų poreikius bei lūkesčius paslaugų prieinamumo, įrodė Valakupių reabilitacijos 

centro, vykdančio profesinės reabilitacijos metodinio centro funkcijas ir šios Galimybių studijos 

metu atlikti tyrimai. Profesinės reabilitacijos metodinio centro (VRC) specialistai, vadovaudamiesi 

svarbiausiais Europoje pripažintais Visuotinės svarbos socialinių paslaugų (angl. Social Services of 

General Interest - SSGI) kokybės principais ir kriterijais, įtvirtintais Savanoriškoje Europos 

http://www.ndt.lt/
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socialinių paslaugų kokybės sistemoje (Europos Socialinių reikalų komitetas, 2010) [19] bei 

Lietuvoje reglamentuotais reikalavimais paslaugas teikiančioms įstaigoms [3], parengė profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo kriterijų klausimyną ir įvertino 9 profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančias įstaigas. Tyrimu buvo siekiama - nustatyti, kokiu mastu teikiamos paslaugos 

atitinka individualius, skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius. Tyrimo objektais buvo 

pasirinktos šios sritys: paslaugų turinys, paslaugas teikiančių specialistų komanda bei jų 

kvalifikacija, taikomi metodai, priemonės, aplinka bei įranga. Įvertinimo rezultatai aiškiai parodė, 

kad dauguma įvertintų įstaigų vienu ar kitu aspektu neužtikrina šių įstaigų klientų poreikių, sąlygotų 

negalios pobūdžio ir sunkumo. Šis profesinės reabilitacijos paslaugas skirtingą negalią tutintiems 

asmenims teikiančių įstaigų kokybės įvertinimas dar kartą parodė, kad egzistuojanti teisinė bazė yra 

nepakankama siekiant užtikrinti paslaugų kokybę bei tinkamą paslaugų kokybės įvertinimą ir 

kontrolę. Esant tokiai situacijai sudėtinga užtikrinti svarbiausių ES įteisintų nuostatų dėl socialinių 

paslaugų kokybės užtikrinimo siekiant visapusiško paslaugų gavėjų poreikių atitikimo, o tuo pačiu 

ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje [16] nustatytų principų, tokių kaip lygių galimybių, 

prieinamumo, nediskriminavimo, pagarbos neįgalių asmenų skirtumams ir kitų įgyvendinimą. 

Susidariusi situacija byloja, kad būtina parengti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės 

įvertinimo sistemą prieš tai išanalizuojant sukūrimo galimybes Lietuvoje. Tai apsprendė ir 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo galimybių studijos tikslą – parengti 

rekomendacijas profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos sukūrimui 

Lietuvoje.  

Šios Galimybių studijos tyrimo objektą sudaro dvi dalys: 

1.  Kokybės įvertinimo sistemų, sėkmingai taikomų kitose ES šalyse profesinės 

reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo srityje, analizė siekiant nustatyti svarbiausius, ES 

visuotinai pripažįstamus, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės vertinimo kriterijus bei 

šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus.  

2.  Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos sukūrimo 

galimybės Lietuvoje. 

Galimybių studijos uždaviniai: 

1. Išanalizuoti ir įvertinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemas, 

taikomas profesinės reabilitacijos srityje kitose ES šalyse, tokiose kaip Jungtinė Karalystė, Austrija, 

Vokietija, Norvegija, Prancūzija ir kt. (ne mažiau kaip 10 šalių) ir nustatyti svarbiausius, ES 

visuotinai pripažįstamus, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės vertinimo kriterijus bei 

šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus; 
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2. Išanalizuoti (ir palyginti su visuotinai taikomomis kitose šalyse) taikomas kokybės 

įvertinimo sistemas Lietuvoje (socialinės apsaugos srityje, tame tarpe ir profesinės reabilitacijos 

paslaugų kokybės įvertinimo sistemą, sveikatos apsaugos srityje), taikomus profesinės reabilitacijos 

paslaugų kokybės įvertinimo kriterijus bei paslaugų kokybei keliamus reikalavimus; 

3. Pateikti alternatyvius pasiūlymus, parengti rekomendacijas dėl galimybių sukurti 

profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemą skirtingas negalias (fizinė, regos, 

klausos, psichikos ir sutrikusio intelekto) turintiems neįgaliesiems; 

4. Parengti išvadas dėl kokybės įvertinimo sistemos kūrimo tikslingumo, parengti techninę 

specifikaciją profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės įvertinimo sistemos 

sukūrimo paslaugoms pirkti. 

Galimybių studija paremta ES strateginių dokumentų, reglamentuojančių socialinės 

integracijos, socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo procesus, Lietuvos Respublikos teisinės 

bazės, reglamentuojančios neįgaliųjų socialinę integraciją, profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo procesus, statistinių duomenų apie neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje, profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikį, profesinės reabilitacijos rezultatus ir pan. analize. Siekiant išanalizuoti duomenis 

apie skirtingas negalias turinčių asmenų dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje ir jų 

įsidarbinimo rezultatus buvo taip pat atliktas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų 

tyrimas, kurio rezultatais yra pasinaudota formuluojant profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės 

įvertinimo sistemos sukūrimo prielaidas, analizuojant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

sistemą Lietuvoje, rengiant išvadas ir rekomendacijas. Siekiant išanalizuoti ir įvertinti profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemas, taikomas profesinės reabilitacijos srityje kitose 

ES šalyse ir nustatyti ES visuotinai pripažįstamus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

kokybės vertinimo kriterijus bei šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus buvo atliktas 

dešimties Europos šalių tyrimas pagal parengtą klausimyną apklausiant pažangiausius kitų Europos 

šalių profesinės reabilitacijos centrus, išanalizuota šių šalių viešai prieinama teisinė bazė, 

reglamentuojanti reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui ir šių paslaugų kokybės 

užtikrinimui, taip pat išanalizuoti Europos Komisijos, Europos Parlamento, Europos Tarybos bei 

kitų oficialių Europos Sąjungos institucijų priimti teisės aktai ir dokumentai [13-17, 19-21], 

įtvirtinantys visuotinės svarbos socialinių paslaugų, kurių neatsiejama dalis yra profesinė 

reabilitacija, kokybės užtikrinimo bei įvertinimo rekomendacijas, principus ir reikalavimus visoms 

Europos šalims. Rengiant šią Galimybių studiją buvo atliktas interviu su nevyriausybinių neįgaliųjų 

organizacijų, profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų, profesinės reabilitacijos metodinio centro, 

darbdavių, darbo biržos bei Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovais, siekiant išgirsti šių profesinės reabilitacijos srityje veikiančių organizacijų 
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atstovų nuomonę apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos 

sukūrimo poreikį. Interviu metu gautos informacijos analizė panaudota formuluojant šios 

Galimybių studijos išvadas bei rekomendacijas.  

Galimybių studijoje yra suformuluotos profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo 

sistemos sukūrimo prielaidos, išanalizuota profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimo 

bei įvertinimo sistema profesinės reabilitacijos, socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos srityje 

Lietuvoje. Apibendrinus tyrimo metu gautą informaciją – parengtos išvados dėl profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimo tikslingumo, suformuluoti bei pateikti 

alternatyvūs Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimo pasiūlymai, taip 

pat rekomendacijos dėl galimybių sukurti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo 

sistemą skirtingas negalias (fizinė, regos, klausos, psichikos ir sutrikusio intelekto) turintiems 

neįgaliesiems Lietuvoje, parengta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės 

įvertinimo sistemos sukūrimo paslaugoms pirkti techninė specifikacija. 

Galimybių studijos tyrimo metodai - mokslinės literatūros, dokumentų analizė, statistinių 

duomenų analizė, tyrimo rezultatų lyginamoji analizė ir sintezė, interviu, apklausa naudojant 

klausimynus, grafinio vaizdavimo metodai.  
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II. Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos 

samprata 

Siekiant apibrėžti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos sampratą, 

visų pirma būtina išsiaiškinti šiuos dalykus: 

2.1. Profesinės reabilitacijos sampratą, jos tikslus bei tikslinę paslaugų gavėjų grupę; 

2.2. Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės sampratą. 

2.1.   Profesinės reabilitacijos samprata 

Profesinės reabilitacijos sampratą bei pagrindinius principus, įtvirtinančius prielaidas bei 

sąlygas profesinės reabilitacijos sistemai sukurti reglamentuoja Neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymas (toliau – Įstatymas) [1] ir jį įgyvendinantys teisės aktai. Įstatyme apibrėžta, kad: 

 - profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei 

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

reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis; 

 Profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų  darbingumą  

ir  didinti  jų įsidarbinimo galimybes. 

Profesinės reabilitacijos programose dalyvauja asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta 

tvarka yra nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis. Profesinės reabilitacijos poreikis 

yra nustatomas darbingo amžiaus asmenims, turintiems 0-55 proc. darbingumo lygį. Profesinės 

reabilitacijos poreikis yra nustatomas vadovaujantis teisės aktų nustatytais kriterijais, kurių 

svarbiausias yra asmens motyvacija dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje ir dirbti [2]. 

Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudaro šios paslaugos [3]: 

1. profesinių gebėjimų įvertinimas; 

2. profesinis orientavimas ir konsultavimas; 

3. profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas; 

4. pagalba įsidarbinant.  

 

2.2.  Profesinės reabilitacijos kokybės samprata 

Mokslinėje literatūroje, nagrinėjančioje paslaugų vadybą bei kokybę [52,53] yra gausu 

paslaugų kokybės apibrėžimų, tačiau visi autoriai sutinka su tokiu teiginiu, kad paslaugos kokybę 

apibrėžia, visų pirma tai, kokiu mastu ji atitinka paslaugos gavėjo poreikius bei lūkesčius. 

Apibendrinant įvairių autorių siūlomus paslaugų kokybės apibrėžimus, galima sudaryti vieną 

sąvoką, kuria vadovaujamasi šiame darbe: paslaugų kokybė yra suprantama kaip paslaugos teikėjo 

ir vartotojo sąveika, kurios metu teikėjas stengiasi, kad visi jo daromi veiksmai būtų naudingi 
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vartotojui [52]. Daugumos autorių nuomone, paslaugos kokybę apsprendžia tai, kiek ji atitinka jai 

keliamus reikalavimus bei paslaugų gavėjų poreikius ir lūkesčius. 

Šis svarbus aspektas yra pabrėžiamas visuose ES strateginiuose dokumentuose [13 – 17, 19-

21], Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje [16], nes tik kokybiškų, individualius poreikius 

atitinkančių paslaugų teikimas gali užtikrinti paslaugos gavėjų (ypač turinčių sunkesnes negalias) 

nediskriminavimą, jų lygias galimybes, pagarbą jų žmogiškam orumui bei visų kitų, JT Neįgaliųjų 

teisių konvencijoje įtvirtintų principų ir teisių įgyvendinimą: 

a) pagarbos asmens prigimtiniam orumui, savarankiškumui, įskaitant laisvę rinktis, ir 

nepriklausomumui; 

b) nediskriminavimo; 

c) visapusiško ir veiksmingo dalyvavimo ir įtraukimo į visuomenę; 

d) pagarbos neįgalių asmenų skirtumams ir jų, kaip žmonių įvairovės ir žmonijos dalies, 

pripažinimo; 

e) lygių galimybių; 

f) prieinamumo; 

g) vyrų ir moterų lygybės. 

Šie principai turi sudaryti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos 

pamatą. Šios vertybės apsprendžia ir pagrindinį profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės 

įvertinimo sistemos tikslą – užtikrinti kokybiškų, individualius kiekvieno paslaugos gavėjo 

poreikius atitinkančių, paslaugų teikimą ir visapusišką kokybiškų paslaugų prieinamumą.   

Išanalizavus kitų šalių kokybės įvertinimo sistemas, ES rekomendacijas socialinių paslaugų 

kokybės užtikrinimo bei įvertinimo srityje, Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas [51] 

profesinės reabilitacijos, kaip ir kitų socialiniame sektoriuje teikiamų paslaugų, kokybės įvertinimo 

sistemą galima apibrėžti, kaip kokybės principų/dimensijų bei kokybės kriterijų ir rodiklių visumą, 

užtikrinančią kokybiškas, individualius skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius atitinkančių 

paslaugų teikimą bei tinkamą šių paslaugų teikimo kokybės įvertinimą.   
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III. Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos 

sukūrimo prielaidos 

3.1. Sociopolitinės ir teisinės prielaidos 

3.1.1. Tarptautinis kontekstas 

Neįgaliųjų teises į kokybiškas, jų individualius poreikius atitinkančias socialines, tame tarpe 

ir profesinės reabilitacijos paslaugas, užtikrina visi svarbiausi Europos Sąjungos bei Lietuvos 

Respublikos strateginiai dokumentai, reglamentuojantys, šioje Galimybių studijoje nagrinėjamus, 

neįgaliųjų socialinės integracijos bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo procesus, Jungtinių 

Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, kiti oficialūs dokumentai. Šiuose dokumentuose akcentuojama 

būtinybė visomis priemonėmis siekti bei užtikrinti neįgaliesiems lygias galimybes ir teises 

visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti ir įsitraukti į visuomenę ir darbo rinką, užtikrinti visapusišką 

prieinamumą, nediskriminavimą dėl negalios ir tokiu būdu užtikrinti pagarbą asmens prigimtiniam 

orumui, savarankiškumui, įskaitant laisvę rinktis ir nepriklausomumui. JT Neįgaliųjų teisių 

konvencijoje akcentuojama, kad negalia gali būti skirtinga:  „Prie neįgaliųjų priskiriami asmenys, 

turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie sąveikaudami su įvairiomis 

kliūtimis gali trukdyti šiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su 

kitais asmenimis.“ [16] Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija (toliau – Konvencija) ragina 

užtikrinti ir pagarbą neįgalių asmenų skirtumams ir jų, kaip žmonių įvairovės ir žmonijos dalies, 

pripažinimo. [16] Konvencijos 27 straipsnyje nurodoma, kad visos Konvencijos Šalys pripažįsta 

neįgaliųjų teisę į darbą lygiai su kitais asmenimis ir šiuo tikslu turi būti „skatinama neįgaliųjų 

profesinė ir kvalifikacinė reabilitacija, darbo vietų išsaugojimas ir sugrįžimo į darbą programos“. 

Konvencijoje pabrėžiama, kad siekiant užtikrinti neįgaliesiems didžiausią įmanomą savarankiškumą 

bei visišką įtraukti į visas gyvenimo sritis ir dalyvavimą jose, visos Šalys privalo organizuoti, 

stiprinti ir plėsti kompleksines gebėjimų ir funkcijų lavinimo ir reabilitacijos paslaugas bei 

programas, visų pirma sveikatos, užimtumo, švietimo ir socialinių paslaugų srities, taip, kad tokios 

paslaugos ir programos: a) prasidėtų kuo anksčiau ir būtų pagrįstos daugiadalykiu atskirų asmenų 

poreikių ir stipriųjų pusių įvertinimu; b) remtų dalyvavimą ir įtraukti į bendruomenę ir į visuomenę 

visais aspektais, būtų savanoriškos ir prieinamos neįgaliesiems kuo arčiau jų bendruomenių, taip pat 

ir kaimo vietovėse. [16]. 

Konvencijoje pabrėžiama ir specialistų kvalifikacijos tobulinimo svarba, todėl visos Šalys 

turi remti „pradinio ir tęstinio specialistų ir personalo, dirbančių gebėjimų ir funkcijų lavinimo bei 

reabilitacijos paslaugų teikimo srityje, mokymo plėtrą“, teikiant paslaugas, užtikrinti pagalbinių 
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priemonių ir technologijų, skirtų neįgaliesiems ir susijusių su jų funkcijų ir gebėjimų lavinimu ir 

reabilitacija, prieinamumą, naudojimą ir žinias apie juos“ [16]. 

Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui Europos Sąjungoje yra skiriamas ypač didelis 

dėmesys ir tai atsispindi tiek Europos Parlamento, Europos Komisijos, Europos Tarybos ir kitų 

Europos institucijų strateginiuose teisės dokumentuose [12-17, 19-21]. Reikia pažymėti, kad 

Europos lygmeniu socialinės paslaugos yra traktuojamos plačiau nei Lietuvoje. – šioms paslaugoms 

yra priskiriamos ir profesinės reabilitacijos paslaugos. Tai rodo socialinių paslaugų apibūdinimas, 

pateiktas Europos Komisijos Komunikate „Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Visuotinės svarbos 

socialinės paslaugos Europos Sąjungoje“ [13], kuriame nurodoma, kad socialinėms paslaugoms 

priskiriamos „prevencinį ir socialinės sanglaudos vaidmenį atliekančios ir tiesiogiai asmeniui 

teikiamos paslaugos – tai pagalba asmeniui, siekiant palengvinti asmenų integravimąsi į 

visuomenę...“, „...šios paslaugos - tai veikla, kuria siekiama užtikrinti asmenų, turinčių ilgalaikių 

sveikatos arba su negalia susijusių problemų, integraciją...“ [13]. Komunikate taip pat pabrėžiama, 

kad „...šios paslaugos užima ypatingą vietą, kadangi tai yra Europos visuomenės ir ekonomikos 

pagrindas - jos padeda užtikrinti didelį užimtumą, aukštą socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos 

lygį, lyčių lygybę, bei ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.“ [13]. Šiame dokumente 

pabrėžiamas poreikis modernizuoti socialines paslaugas siekiant užtikrinti šių paslaugų kokybę ir 

tarp svarbiausių modernizavimo proceso aspektų yra paminėti lyginamojo vertinimo, kokybės 

kontrolės įvedimas, naudotojų dalyvavimas administravimo procese. [13]. Šiame Komunikate 

pateikiamas negalutinis sąrašas ypatybių, kuriose atsispindi ypatingas socialinių paslaugų, t. y. 

visuotinės svarbos paslaugų pobūdis (toliau – VSSP). Be įprastinių socialinėms paslaugoms 

taikomo visuotinės svarbos kriterijaus (universalumas, skaidrumas, tęstinumas, galimybė naudotis ir 

kt.) ypatybių taip pat nurodoma šių paslaugų organizavimo tvarka [ten pat]. Taigi socialinės 

paslaugos, apimančios taip pat ir profesinės reabilitacijos paslaugas, pagal savo visuotinę svarbą yra 

priskiriamos visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms (angl. SSGI - Social Services of General 

Interest). 2007 m. Europos Bendrijų Komisija priėmė Komunikatą dėl „Visuotinės svarbos 

paslaugų, įskaitant bendrus interesus tenkinančias socialines paslaugas. Naujas Europos 

įsipareigojimas“ [14]. Šiame EK Komunikate vėlgi pabrėžiama, kad visuotinės svarbos socialinės 

paslaugos, kurioms priskiriamos ir profesinės reabilitacijos paslaugos, yra labai svarbios užtikrinant 

visos Europos Sąjungos socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą ir gyvybiškai reikalingos 

darniam ES vystymuisi didinant užimtumą, socialinę įtrauktį, skatinant ekonomikos augimą ir 

gerinant aplinkos kokybę. Šiuo Komunikatu Europos Komisija  pabrėžia būtinybę užtikrinti aukštą 

šių paslaugų kokybės, saugos ir prieinamumo lygį. Komunikate pabrėžiama, kad aukštos kokybės, 

saugių ir prieinamų paslaugų plėtros skatinimas yra pagrindinis ES veiklos tikslas. Šio tikslo dalis – 
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teisės į paslaugas, įskaitant tarpvalstybines paslaugas, užtikrinimas; geriausias kainos ir kokybės 

santykis bei finansinis paslaugų prieinamumas, įskaitant specialias schemas žmonėms, gaunantiems 

mažas pajamas ir turintiems specialių poreikių – tai ypač svarbu teikiant socialines paslaugas; 

fizinis saugumas, patikimumas ir tęstinumas; aukšta kokybė ir didelis pasirinkimas; skaidrumas ir 

teisė į informaciją iš teikėjų ir reguliuojančių institucijų. Komunikate taip pat pabrėžiama, kad 

naudodamasi šia patirtimi, Komisija, padedama Socialinės apsaugos komiteto, tobulins savanorišką 

ES kokybės sistemą, nurodydama metodikos, skirtos kokybės standartui nustatyti, stebėti ir vertinti, 

gaires.  

2010 m. spalio mėn. Europos Komisijos Socialinės apsaugos komitetas priėmė Rezoliuciją, 

kuria patvirtino Savanorišką Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą (Voluntary European 

Quality Framework for Social Services) [19]. Ši sistema buvo sukurta vadovaujantis ES Aukšto 

lygio grupė neįgaliųjų klausimams spręsti (angl. Hight Level Group of Diability - HLGD)
1
 2007 m. 

parengtais ir patvirtintais visuotinės svarbos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo principais 

[54].  Ja siekiama, kad šių paslaugų kokybė visose ES šalyse būtų suprantama vienodai. Ši sistema 

yra pakankamai lanksti, kad būtų taikoma įvairioms socialinėms paslaugoms nacionaliniu, 

regioniniu ir vietiniu mastu įvairiose valstybėse narėse ir kad būtų suderinama su galiojančiomis 

nacionalinėmis kokybės strategijomis. Joje nustatyti principai ir kriterijai, kuriuos socialinė 

paslauga turėtų atitikti, kad būtų tenkinami paslaugos vartotojo poreikiai ir lūkesčiai. Sistemoje taip 

pat esama metodikos elementų, kuriais remdamosi valdžios institucijos galėtų sukurti tinkamas 

kokybės priemones (standartus ir rodiklius) socialinės paslaugos kokybei apibrėžti, išmatuoti ir 

įvertinti. Rezoliucijoje numatyta, kad ši sistema pasitarnaus kaip standartas (rekomendacijos) kaip 

apibrėžti, įvertinti, užtikrinti ir tobulinti socialiniame sektoriuje teikiamų paslaugų kokybę (plačiau 

– VII. Skyriuje). 

Apibendrinant šiame skyriuje pateiktą ES oficialių dokumentų analizę socialinių paslaugų, 

apimančių taip pat ir profesinės reabilitacijos paslaugas, galima daryti išvadą, kad visos 

svarbiausios oficialios ES institucijos, formuojančios ES politiką ir strategiją, vienareikšmiškai 

pritaria ir rekomenduoja visose ES užtikrinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybę ir, 

vadovaujantis sukurta Savanoriška Europos socialinių paslaugų kokybės sistema (Voluntary 

European Quality Framework for Social Services), kurti nacionaliniu mastu šių paslaugų kokybės 

užtikrinimo bei įvertinimo sistemas, galinčias užtikrinti individualius kiekvieno paslaugos gavėjo 

poreikius, šių paslaugų prieinamumą, lygias galimybes bei diskriminacijos prevenciją. 

                                                           
1
 Prieiga internetu: 

http://www.easpd.eu/LinkClick.aspx?fileticket=4D55703469685630427A633D&tabid=3531&stats=false 
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3.1.2. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo teisinis reglamentavimas Lietuvoje 

Profesinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems Lietuvoje teikiamos nuo 2005 m. liepos 1 

d., kai įsigaliojo Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas [1] (toliau - 

įstatymas) ir jį įgyvendinantys teisės aktai. Įstatymas reglamentavo profesinės reabilitacijos 

sampratą bei pagrindinius principus, įtvirtinančius prielaidas bei sąlygas profesinės reabilitacijos 

sistemai sukurti. Šiuo įstatymu įtvirtintas taip pat ir naujas neįgalumo lygio ir darbingumo lygio 

nustatymo  principas – darbingumo lygis vertinamas kompleksiškai, atsižvelgiant į bazinio 

darbingumo (asmens sveikatos būklės) ir profesinių, funkcinių  veiksnių  bei  aplinkybių, darančių 

įtaką žmogaus darbingumui, visumą. Darbingumo lygis nustatomas po to, kai yra panaudotos visos 

galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos bei specialiosios pagalbos priemonės. [1]. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašą, profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles reglamentuoja LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“ [2]. 

 Reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms (toliau – 

reikalavimai įstaigoms) reglamentuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 

31 d. įsakymas Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms aprašo patvirtinimo“ [3]. 

 Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategija (toliau – 

strategija) patvirtinta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 

A1-157 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijos patvirtinimo” 

[4]. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais kasmet tvirtinamas strategijos 

įgyvendinimo priemonių planas. 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (toliau – Įstatymas) [1] įtvirtinti principai, 

atitinkantys JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje, ES ir EB strateginiuose dokumentuose įteisintus 

principus, kuriais vadovaujantis turi būti įgyvendinami neįgaliųjų socialinės integracijos procesai, 

kurių dalimi yra ir profesinė reabilitacija. Šių principų įgyvendinimas yra neatsiejama profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo dalis. Neįgaliųjų socialinė integracija 

organizuojama vadovaujantis šiais principais:  

1) lygių teisių – neįgalieji turi tokias pačias teises kaip ir kiti visuomenės nariai;  

2) lygių galimybių – neįgaliesiems, kaip ir kitiems visuomenės nariams, sudaromos tokios 

pat ugdymosi, darbo, laisvalaikio leidimo, dalyvavimo visuomenės, politiniame ir bendruomenės 
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gyvenime galimybės. Tik tais atvejais, kai tokios pat sąlygos ir priemonės yra neveiksmingos, 

numatomos specialiosios priemonės, gerinančios neįgaliųjų padėtį; 

3) diskriminavimo prevencijos – neįgalieji apsaugomi nuo bet kokios diskriminacijos ar 

išnaudojimo; 

4) visapusiško dalyvavimo – visais lygmenimis visi su neįgaliųjų gyvenimu ir veikla susiję 

klausimai sprendžiami derinant su jais ir (ar) jų atstovais pagal įstatymą bei atsižvelgiant į jų patirtį;  

5) savarankiškumo ir pasirinkimo laisvės užtikrinimo – neįgalieji nuolat skatinami būti 

savarankiški;  

6) prieinamumo – neįgaliesiems sudaromos sąlygos veiklai visose gyvenimo srityse ir 

galimybė naudotis ištekliais; 

7) neįgalumo kompensavimo – neįgalumo pasekmės kompensuojamos neįgaliesiems 

skirtomis įvairiomis piniginės ir nepiniginės paramos formomis; 

8) decentralizacijos – pagalba neįgaliesiems priartinama prie jų gyvenamosios vietos, 

bendruomenė įtraukiama į socialinę neįgaliųjų reabilitaciją; 

9) destigmatizacijos – visuomenė šviečiama siekiant šalinti neigiamas nuostatas ir 

stereotipus, susijusius su neįgaliaisiais; 

10) perimamumo ir lankstumo – visos institucijos veikia darniai teikdamos socialines 

paslaugas ir ugdydamos neįgaliuosius; 

11) skirtingų poreikių tenkinimo – neįgalieji sudaro labai įvairialypę visuomenės grupę, 

todėl, teikiant paramą, atsižvelgiama į skirtingus neįgaliųjų poreikius. 

Šiuos principus, kuriais turi vadovautis ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai bei 

organizatoriai papildo ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu 

Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ [2] įteisinti profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo principai: 

1. Bendradarbiavimo - profesinės reabilitacijos paslaugų organizatoriai ir teikėjai dirba 

glaudžiai bendradarbiaudami; 

2. Operatyvumo - profesinė reabilitacija turi būti pradedama kuo anksčiau, siekiant kaip 

galima greičiau atstatyti asmens profesinius gebėjimus; 

3. Kompleksiškumo - profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti nukreiptos į kompleksinį 

biopsichosocialinių problemų sprendimą, apimti priemones tiek trumpalaikiams, tiek ilgalaikiams 

traumų/ligų poveikiams profesinei veiklai pašalinti; 
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4. Individualumo - sėkmingos reabilitacijos prielaida yra gera pačių asmenų motyvacija ir 

iniciatyva profesinės reabilitacijos proceso metu. Profesinės reabilitacijos paslaugos vystomos, 

atsižvelgiant į paties asmens pastangas ir pasiryžimą sugrįžti į profesinį gyvenimą; 

5. Asmens teisių ir pareigų profesinėje reabilitacijoje vienybės - profesinės reabilitacijos 

metu asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų atsižvelgiama į jo poreikius, polinkius ir galimybes. Iš 

asmens turi būti reikalaujama asmeninės atsakomybės už prisiimtų įsipareigojimų vykdymą bei 

profesinės reabilitacijos rezultatus; 

6. Racionalumo - jei yra kelios priežastys, trukdančios asmens profesinei integracijai, 

profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti nukreiptos į kompleksinį jų sprendimą. Jei pagrindinės 

priežasties, trukdančios asmens profesinei integracijai, negalima pašalinti, profesinės reabilitacijos 

paslaugos neturi būti pradedamos ar tęsiamos; 

7. Prioritetų nustatymo - profesinė reabilitacija planuojama ir vykdoma pagal šiuos 

prioritetus: asmens sugrįžimas į tą patį darbą toje pačioje darbovietėje; įsidarbinimas į kitą darbą 

toje pačioje darbovietėje; įsidarbinimas į ankstesnės profesijos darbą kitoje darbovietėje; 

įsidarbinimas į kitos profesijos darbą kitoje darbovietėje; 

8. Užimtumo skatinimo - pagrindinis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatas ir 

vertinimo kriterijus yra sėkmingas asmens įsidarbinimas atviroje darbo rinkoje; 

9. Ekonominio efektyvumo - profesinės reabilitacijos pagrindinis rezultatas - įdarbinimas - 

turi būti pasiekiamas mažiausiomis galimomis sąnaudomis. 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos turi užtikrinti aukščiau išvardintų 

principų įgyvendinimą, o jų teikiamos paslaugos turi atitikti LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ [3] reikalavimus. Šis teisės aktas 

reglamentuoja minimalius reikalavimus, keliamus paslaugų organizavimui, paslaugų turiniui, 

paslaugas teikiančiam personalui, aplinkai, įrangai bei priemonėms. Atsižvelgiant į kitų šalių 

praktiką reikalavimai paslaugų teikėjams yra viena iš paslaugų kokybės užtikrinimo bei kokybės 

įvertinimo sistemos dalių, tačiau Lietuvoje galiojantys reikalavimai yra tik minimalūs, bendro 

pobūdžio ir neatitinkantys skirtingas negalias turinčių asmenų poreikių. Kuriant kokybės įvertinimo 

sistemą reikėtų šiuos reikalavimus išplėsti taip, kad jie atitiktų svarbiausius neįgaliųjų socialinės 

integracijos principus tiek šalies, tiek ir ES lygmeniu ir užtikrintų skirtingas negalias turintiems 

asmenims, kad paslaugos bus teikiamos atsižvelgiant į negalios pobūdį ir atitiks individualius šių 

asmenų poreikius bei lūkesčius. 

Pagrindinis dokumentas, kuriame įtvirtintas ir reikalavimas profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikėjams – užtikrinti ir tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybę yra LR 
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Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-157 „Dėl profesinės 

reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijos patvirtinimo” [4] patvirtinta profesinės 

reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategija (toliau – Strategija), kurioje įtvirtinti 

strateginiai profesinės reabilitacijos tikslai, uždaviniai ir tikslų įgyvendinimo vertinimo (rezultato) 

kriterijai. 

Pagrindinis strateginis profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros iki 2012 m. tikslas - sukurti 

teisinę, ekonominę ir organizacinę profesinės reabilitacijos sistemą, užtikrinančią galimybes 

neįgaliesiems įsitraukti į darbo rinką. Strateginiam tikslui įgyvendinti Strategijoje numatyti trys 

pagrindiniai tikslai: 

 Tobulinti profesinės reabilitacijos sistemos teisinę bazę, siekiant kuo efektyvesnio 

sistemos funkcionavimo; 

 Didinti profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei įvairovę.  

 Gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę.  

Šiems tikslams įgyvendinti Strategijoje yra numatyta visa eilė uždavinių, kurių didesnė 

dauguma yra nukreipti į profesinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros plėtrą bei paslaugų 

kokybės užtikrinimą. Štai keletas jų: 

 tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemą; 

 plėtoti profesinės reabilitacijos infrastruktūrą, siekiant tolygaus profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančių įstaigų pasiskirstymo šalyje: 

 iki 2012 m. išplėsti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų tinklą - pasiekti, 

kad būtų įsteigta mažiausiai po vieną profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą 

kiekvienoje apskrityje, atsižvelgiant į profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį; 

 užtikrinti, kad profesinės reabilitacijos įstaigose būtų teikiamos profesinės reabilitacijos 

paslaugos neįgaliesiems pagal jų negalios pobūdį; 

 didinti profesinės reabilitacijos paslaugų įvairovę; 

 skatinti profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančių institucijų, įstaigų bei 

neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, siekiant, kad kiekviename profesinės 

reabilitacijos sistemos etape neįgalusis gautų efektyvią paramą ir pagalbą bei būtų efektyviai 

panaudojamos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui finansuoti skirtos lėšos; kad būtų 

įvertinami ir analizuojami profesinės reabilitacijos sistemos veikimo rezultatai bei numatomos 

priemonės sistemai tobulinti; 

 konkurso būdu atrinkti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas įstaigas, vykdančias 

profesinės reabilitacijos metodinių centrų funkcijas; 
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 tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodinę bazę; 

 nuolat tobulinti profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikaciją. 

 

Apibendrinant šiame skyriuje išnagrinėtą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą bei jų 

kokybės užtikrinimą reglamentuojančią teisinę bazę Lietuvoje, galim teigti, kad:  

1. Lietuvoje yra sukurtos visos svarbiausios teisinės profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo kokybės įvertinimo sistemos sukūrimo prielaidos.  

2. Vienas iš svarbiausių socialinės politikos prioritetų Lietuvoje yra neįgaliųjų socialinė 

integracija, kurios neatskiriama dalimi yra ir profesinė reabilitacija; 

3.  Lietuvoje sukurta teisinė neįgaliųjų socialinės integracijos bei profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo bazė sudaro reikiamas teisines prielaidas profesinės reabilitacijos paslaugų 

kokybės įvertinimo sistemos sukūrimui. 

4.  Neįgaliųjų socialinės integracijos procesų įgyvendinimo bei profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo principai iš esmės atitinka JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje įtvirtintus principus 

bei ES strateginiuose dokumentuose, reglamentuojančiuose kokybės reikalavimus socialinių 

paslaugų teikėjams, įteisintus principus ir vertybes - tai lygių galimybių, nediskriminavimo, 

paslaugų prieinamumo, kompleksiškumo, veiksmingumo, tačiau nėra tokių svarbių principų, kurie 

galėtų pasitarnauti kaip kokybės dimensijos, tai - orientacijos į asmenį, tęstinumo, orientacijos į 

rezultatus, paslaugų kokybės ir pan.  

5.  Vienas iš neįgaliųjų socialinės integracijos principų apibrėžia skirtingų poreikių 

tenkinimo reikalavimą, tai reiškia, kad neįgalieji sudaro labai įvairialypę visuomenės grupę, todėl, 

teikiant paramą, atsižvelgiama į skirtingus neįgaliųjų poreikius. Strategijoje yra įtvirtinta nuostata, 

jog siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, būtina, kad profesinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems 

būtų teikiamos pagal jų negalios pobūdį, tačiau reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančioms įstaigoms yra tik minimalūs, neužtikrinantys skirtingas negalias turinčių asmenų 

poreikių [3]. Todėl kuriama profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo užtikrinimo sistema turi 

užtikrinti kokybiškų profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą visas negalias turintiems 

asmenims.  

 

3.2. Metodologinės prielaidos 

2007-2011 m. Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijos 

Lietuvoje įgyvendinimas sukūrė reikiamas metodologines profesinės reabilitacijos paslaugų 

kokybės užtikrinimo bei įvertinimo prielaidas.   
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Didžiuliai pokyčiai profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo bei 

tobulinimo srityje įvyko pradėjus savo veiklą profesinės reabilitacijos metodiniams centrams (toliau 

– metodiniai centrai). 2010 m. konkurso būdu buvo atrinkti du profesinės reabilitacijos metodiniai 

centrai – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras ir VšĮ „Vilties žiedas“. VšĮ Valakupių reabilitacijos 

centro vykdoma metodinio centro sritis – profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės 

gerinimo veikla, susijusi su regos, klausos, psichikos, fizinę (vidaus ligų ir judėjimo) negalias 

turinčiais asmenims, VšĮ „Vilties žiedas“- su sutrikusio intelekto negalia turinčiais asmenimis. 

Metodinių centrų tikslas – tobulinti teikiamas profesinės reabilitacijos paslaugas skirtingas negalias 

turintiems asmenims: 

 tobulinant profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų kvalifikaciją, 

rengiant specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas; 

 atliekant tyrimus apie profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, profesinės reabilitacijos 

programos įgyvendinimą skirtingas negalias turintiems asmenims Lietuvoje bei profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo patirtį kitose ES šalyse; 

 rengiant metodinę medžiagą profesinės reabilitacijos specialistams; 

 organizuojant visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo veiklas; 

 teikiant pasiūlymus teisės aktų tobulinimui siekiant gerinti profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo kokybę; 

 kuriant bei diegiant naujus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodus skirtingas 

negalias turintiems asmenims; 

 rengiant reikalavimus programos aprašui, profesinio mokymo programoms, 

adaptuotoms skirtingas negalias turintiems asmenims; 

 vertinant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems 

asmenims kokybę;  

 vykdant visuomenės informavimo apie gerąją profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

patirtį Lietuvoje (prieiga internetu: www.reabilitacija.lt). 

Per dvejus metus metodiniai centrai patobulino profesinę kvalifikaciją daugiau nei 200 

profesinės reabilitacijos specialistų. Šiuo metu tai vienintelė galimybė Lietuvoje profesinės 

reabilitacijos specialistams kelti profesinę kvalifikaciją. Parengti nauji profesinių gebėjimų 

įvertinimo ir atkūrimo metodai, reikalavimai profesinės reabilitacijos programą sudarančių paslaugų 

aprašui, profesinio mokymo programoms, adaptuotoms regos, klausos ir psichikos, fizinę negalias 

turintiems asmenims. Metodinių centrų vykdomų bendradarbiavimo veiklų dėka į profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimo procesus aktyviai įsitraukė neįgaliųjų organizacijos ir 
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darbdaviai, kurie teikia pasiūlymus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės gerinimui. 

2010 m. Valakupių reabilitacijos centras atliko devynių profesinės reabilitacijos centrų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims kokybės įvertinimą. 

Remdamiesi vykdomų veiklų rezultatų analize metodiniai centrai pateikia išvadas ir rekomendacijas 

profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės gerinimui (prieiga internetu: www.reabilitacija.lt). 

Įgyvendinant Strategiją ypač didelis dėmesys skiriamas profesinės reabilitacijos metodinės 

bazės tobulinimui. Be metodinių centrų įgyvendintų veiklų tobulinant metodinę bazę, 2009 – 2011 

m. buvo sukurtos, išbandytos ir aprobuotos ekspertų unifikuotos Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodikos regos, klausos, sutrikusio intelekto ir psichikos negalią turintiems 

asmenims (toliau – Metodikos). Metodikas sukūrė VšĮ Valakupių reabilitacijos centras kartu su 

partneriais – VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centru, VšĮ „Vilties žiedas“, VšĮ Vilniaus 

psichosocialinės reabilitacijos centru. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikos buvo 

sukurtos ir išbandytos įgyvendinant ES finansuojamą projektą “Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos 

paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos 

specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems 

standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas”, kurį įgyvendina Neįgaliųjų 

reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NRD) (prieiga 

internetu: www.ndt.lt). 

Sukurtos ir išbandytos unifikuotos, nepriklausomų ekspertų aprobuotos metodikos bei 

anksčiau Valakupių reabilitacijos centro sukurta ir taikoma praktikoje profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodika asmenims, turintiems sunkią fizinę negalią, sudaro metodinę profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo visas negalias turintiems asmenims bazę.  

Įgyvendinant aukščiau minėtą projektą (NRD), Valakupių reabilitacijos centro specialistai 

parengė Reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams. 

Reikalavimai specialistams, kaip ir Metodikos, parengti atsižvelgiant į skirtingas negalias turinčių 

asmenų poreikius, nulemtus negalios specifikos. Reikalavimai specialistams apima reikalavimus 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos personalo struktūrai, užtikrinančiai kokybišką 

profesinės reabilitacijos paslaugų (atitinkančių visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą)) 

teikimą, specialistų, tiesiogiai dirbančių su klientais, komandos sudėčiai, atsižvelgiant į 

aptarnaujamų profesinės reabilitacijos paslaugos gavėjų negalios pobūdį ir sunkumą, specialistų, 

tiesiogiai dirbančių su klientais, skaičiui bei jų darbo krūviui, atsižvelgiant į profesinės reabilitacijos 

paslaugų gavėjų negalios pobūdį ir sunkumą, specialistų, tiesiogiai teikiančių profesinės 

reabilitacijos paslaugas, išsilavinimui, kvalifikacijai ir kitiems specialistų bendriesiems ir 

specialiesiems gebėjimams bei įgūdžiams. Rengiant reikalavimus specialistams parengti specialistų 
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(teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas) funkcijų aprašai ir pavyzdiniai pareigybių aprašymai 

bei profesinės reabilitacijos specialistų atestacijų tvarkos aprašai. Rengiant šiuos reikalavimus buvo 

remtasi geriausia Lietuvos ir ES patirtimi profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo patirtimi. 

Reikalavimus profesinės reabilitacijos specialistams aprobavo nepriklausomas ekspertas – jie 

pripažinti tinkamais taikyti teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas skirtingas negalias turintiems 

asmenims. 

Siekiant užtikrinti teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę, įgyvendinant 

aukščiau minėtą NRD vykdomą ES finansuojamą projektą, parengta Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo standartizavimo galimybių studija, kurioje yra numatytos galimybės 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo standartizavimui. Studijos autoriai, išanalizavę visas 

profesinės reabilitacijos paslaugų standartizavimo galimybes, pateikė išvadą, kad Lietuvoje tam yra 

sukurtos visos reikiamos sąlygos bei suformulavo jos sukūrimo rekomendacijas.  

Įgyvendinant vieną svarbiausių Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007 – 2012 m. 

strategijos Lietuvoje [4] tikslų – gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę yra rengiama ir ši 

Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos sukūrimo galimybių studija. 

Pagrindus profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos sukūrimo poreikį, 

tikslingumą ir numačius galimybes ją sukurti Lietuvoje, bus sukurta ir profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistema, grįsta geriausia Lietuvoje ir ES šalyse taikomų 

paslaugų teikimo kokybės įvertinimo praktika. Ši galimybių studija taip pat kuriama įgyvendinant 

ES finansuojamą projektą “Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir 

diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas, 

pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų 

kokybės įvertinimo sistemos kūrimas”, vykdomą Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (prieiga internetu: www.ndt.lt). 

Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją, galima daryti išvadą, kad Lietuvoje jau sukurta 

ir baigiama kurti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodinė bazė. (Metodikos, 

Reikalavimai profesinės reabilitacijos specialistams) sudaro visas reikiamas metodologines 

prielaidas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės sistemos sukūrimui. 

  

3.3. Demografinės prielaidos  

Atsižvelgdami į tai, jog vienas svarbiausių profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

kokybės reikalavimų yra – užtikrinti, kad profesinės reabilitacijos paslaugos būtų teikiamos 

neįgaliesiems pagal negalios pobūdį ir taip užtikrinti individualius skirtingas negalias turinčių 

asmenų poreikius bei lūkesčius, demografines prielaidas nagrinėsime, remdamiesi skirtingas 
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negalias turinčių asmenų padėtį darbo rinkoje bei jų dalyvavimą profesinės reabilitacijos 

programoje atspindinčia statistika Lietuvoje. 

 Neįgalūs asmenys Lietuvoje sudaro apie 8 proc. visų šalies gyventojų (plg. pasaulyje   

žmonės su negalia sudaro apie 10 procentų visų gyventojų). 2011 m. sausio mėn. duomenimis 

Lietuvoje gyveno 176 014 darbingo amžiaus neįgaliųjų, gaunančių šalpos ir netekto darbingumo 

(invalidumo) pensijas.  

2011 m. duomenimis, šalyje dirbo tik apie šeštadalis (17 proc.) visų neįgaliųjų, o 

nedirbantys neįgalieji sudarė net 83 proc. visų neįgaliųjų šalyje (1 pav.). Taigi, galima teigti, kad 

didžioji dalis neįgaliųjų Lietuvoje yra darbo rinkoje neaktyvūs asmenys. 

Dirbantys 

neįgalieji; 

44784; 17 %

Nedirbantys 

neįgalieji; 

222727; 83 %

(Šaltinis: VSDV ir SADM duomenys)

 

1 pav. Neįgaliųjų skaičiaus pasiskirstymas pagal padėtį darbo rinkoje 2011 m. pradžioje 

(sudaryta remiantis Valstybinio socialinio draudimo valdybos ir Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos duomenimis, 2011 m.) 

Lietuvoje darbingo amžiaus asmenims, turintiems negalią,  yra nustatomas darbingumo 

lygis. 2011 m. asmenų, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis (nedarbingi) buvo 34 005, 

30-40 proc. darbingumo lygis (iš dalies darbingi) - 154 130, 45-55 proc. darbingumo lygis (iš dalies 

darbingi) - 63 639 (2 pav.). Remiantis šiais duomenimis didžiausią dalį (57 proc.) visų šalyje 

gyvenančių neįgaliųjų sudarė asmenys, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis.  
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2 pav. Neįgalių asmenų pasiskirstymas pagal darbingumo lygį 2011 m. (sudaryta remiantis 

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis). 

Aukščiau pateiktos diagramos rodo, kad Lietuvoje dar vis vyrauja didelė bedarbystė 

neįgaliųjų tarpe. Tarp darbingo amžiaus neįgaliųjų didžiausią grupę sudaro iš dalies darbingi 

asmenys – jie sudaro net 81 proc. visų neįgaliųjų. Dauguma šių asmenų galėtų būti potencialiais 

profesinės reabilitacijos programos dalyviais.  

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2011 metais 

Lietuvoje gyveno apie 80 000 asmenų, turinčių judėjimo negalią, 22 000 – sutrikusio intelekto 

asmenų ir asmenų, sergančių psichikos ligomis, 8 000 - regos, 8 300 - klausos negalias, 151 000 

asmenų, sergančių vidaus ligomis ar turinčių kitas negalias (3 pav.). 

 

 

3 pav. Neįgaliųjų skaičiaus pasiskirstymas Lietuvoje pagal negalios pobūdį 2011 m. 

(sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis). 
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Šie duomenys rodo, kad didžiausią neįgaliųjų grupę pagal negalios pobūdį sudaro vidaus 

ligomis ir judėjimo negalias turintys asmenys arba kitaip tariant, asmenys, turintys fizinę negalią 

sudaro didžiausią  neįgaliųjų grupę – 86 proc., mažiausią – klausos negalią turintys asmenys – tik 3 

proc. visų neįgaliųjų. 

Vadovaujantis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą Lietuvoje reglamentuojančiais 

teisės aktais [2], profesinės reabilitacijos poreikį atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus kriterijus 

nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos. Šios tarnybos duomenimis profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis kasmet auga (4 

pav.) – per 2006-2011 m. profesinės reabilitacijos poreikis buvo nustatytas 2674 asmenims. Per šį 

laikotarpį profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis išaugo daugiau nei 50 proc.: 2006 m. jis buvo 

nustatytas 313 asmenų, o 2011 m.  – 657 asmenims (4 pav.). 
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4 pav. Asmenų, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, skaičiaus 

pasiskirstymas 2006-2011 m. (sudaryta remiantis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos 

duomenimis). 

Remiantis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenimis 2011 m. didžiausią 

skaičių asmenų, kuriems buvo nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, sudarė asmenys, turintys 

judėjimo, kraujotakos sistemos bei kitus sutrikimus (5 pav.).   
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5 pav. Asmenų, kuriems 2009 - 2011 m. nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų 

poreikis, pasiskirstymas pagal funkcinius sutrikimus (sudaryta remiantis Neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnybos duomenimis). 

Remiantis (VRC) profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų apklausos 

duomenimis, profesinės reabilitacijos programoje 2010-2011 m. I-III ketv. daugiausiai dalyvavo 

asmenų, sergančių vidaus ligomis ir turinčių judėjimo negalią, mažiausiai – turinčių regos, klausos 

negalią ir sutrikusio intelekto asmenų (6 pav.).  

 

6 pav. Profesinės reabilitacijos programos dalyvių skaičius pagal negalios pobūdį 2010-

2011 m. I-III ketv. (sudaryta remiantis Metodinio centro (VRC) duomenimis). 

Remiantis Metodinio centro (VRC) duomenimis (7 pav.) didžiausią profesinės reabilitacijos 

programą baigusių asmenų skaičių sudaro asmenys, sergantys vidaus ligomis bei judėjimo negalią 
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turintys asmenys (baigusių skaičius yra proporcingas dalyvavusių neįgaliųjų pagal negalios pobūdį 

skaičiui – 6 pav.)    

 

7 pav. Profesinės reabilitacijos programą baigusių dalyvių skaičiaus pasiskirstymas pagal 

negalios pobūdį 2010-2011 m. (sudaryta remiantis Metodinio centro (VRC) atlikto tyrimo 

duomenimis). 

 

Apibendrinant šiame skyriuje pateiktą informaciją galima daryti išvadą, kad: 

1. profesinės reabilitacijos poreikis kasmet didėja. Profesinės reabilitacijos programoje 

dalyvauja skirtingą negalios pobūdį turintys asmenys – didžiausią jų dalį sudaro asmenys, sergantys 

vidaus ligomis bei turintys judėjimo negalią;  

2. didėjantis profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis bei skirtingas negalias turinčių 

asmenų dalyvavimas profesinės reabilitacijos programoje skatina poreikį, viena vertus, ir sukuria 

prielaidas, kita vertus, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos 

skirtingas negalias turintiems asmenims sukūrimui.  
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IV. Profesinė reabilitacija Lietuvoje. Paslaugų kokybės užtikrinimo ir 

įvertinimo sistema  

4.1. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema Lietuvoje 

4.1.1. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizatoriai ir teikėjai 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 [2] 

reglamentuojami profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizatoriai, paslaugų teikėjai ir 

numatytos jų atsakomybės ir funkcijos: už profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą 

atsako Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Lietuvos darbo birža prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos. Šioms dviems institucijoms yra priskirtos šios funkcijos: 

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: 

1.  tvirtina reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms; 

2. tvirtina profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisykles bei profesinės reabilitacijos 

pažymėjimo formą. 

  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau - NDNT) nustato profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį ir darbingumo lygį. 

  Lietuvos darbo birža: 

1. kaupia informaciją apie profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas bei  

teikiamas profesinės reabilitacijos paslaugas; 

2. organizuoja bei koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą; 

3. vykdo profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir asmenų dalyvavimo profesinės 

reabilitacijos programose priežiūrą; 

4. teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl profesinės reabilitacijos 

programos įgyvendinimo tobulinimo. 

 

  Profesinės reabilitacijos paslaugas teikia įstaigos, atitinkančios socialinės apsaugos 

ir darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms: 

1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas; 

2. profesinės reabilitacijos centrai; 

3. profesinio mokymo ir kitos ugdymo įstaigos. 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, atitinkančias socialinės apsaugos ir 

darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms, 
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parenka Lietuvos darbo birža, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir 

kitais teisės aktais. 

 

4.1.2.  Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas 

Darbingo amžiaus neįgalieji, norintys dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, 

kreipiasi į Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybą prie LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (NDNT), kuri, vadovaudamasi teisės aktų reglamentuotais kriterijais, nustato šiems 

asmenims profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį [2]. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis 

asmeniui nustatomas darbingumo lygio nustatymo metu arba jau esant nustatytam darbingumo 

lygiui - asmeniui prašant, jei iki jo nustatyto darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau 

nei 180 kalendorinių dienų [2,3].             

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų 

negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų 

profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją, arba atlikti kitos profesinės 

kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas vertinant medicininius, funkcinius, 

profesinius bei kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens profesinės reabilitacijos bei jo įsidarbinimo 

galimybėms, tokie kaip asmens amžius ir asmens motyvacija dalyvauti profesinės reabilitacijos 

programoje ir dirbti.  

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nenustatomas, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, 

kai: 

1. asmens darbingumas (funkcinis aktyvumas) yra 3 ir mažiau valandų per darbo dieną; 

2.  asmeniui reikalinga nuolatinė slauga, nuolatinė pagalba ar nuolatinė priežiūra; 

3.  asmuo serga sunkia, greit progresuojančia, nepasiduodančia gydymui liga, kai profesinė 

reabilitacija ir darbas yra negalimi; 

4.  yra paskirti griežti gydymo režimo apribojimai, paūmėjus ligai; 

5.  asmens sveikatos  būklė  netrukdo  vykdyti   profesinės veiklos; 

6.  asmens sveikatos būklė, trukdanti profesinei veiklai, tikėtinai artimiausiu metu pagerės 

vien tik dėl gydymo ir/ar sveikatos priežiūros priemonių poveikio, ir/arba, minimaliai pritaikius 

atitinkamas techninės pagalbos priemones, darbo vietą arba darbo sąlygas, asmuo galės grįžti į 

darbą be profesinės reabilitacijos paslaugų; 

7.  asmuo neturi profesinės reabilitacijos motyvacijos (nesutinka dalyvauti   profesinėje 

reabilitacijoje) ir darbinės veiklos motyvacijos. 
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Nustačius asmeniui profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį asmuo siunčiamas į teritorinę 

darbo biržą, koordinuojančią ir finansuojančią šių paslaugų teikimą, iš kurios asmuo patenka į vieną 

iš profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų.  

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga privalo užtikrinti visą profesinės 

reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimą atsiųstam asmeniui pagal jo 

individualius poreikius [3]. 

Profesinės reabilitacijos programa kiekvienam asmeniui sudaroma pagal individualius 

asmens poreikius, jos trukmė priklauso nuo profesinio mokymo programų trukmės ir kitų faktorių, 

tačiau ji negali viršyti 12 mėnesių [2,3]. 

Po profesinės reabilitacijos NDNT nustato asmeniui darbingumo lygį (8 pav.). 

 

8 pav. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizatoriai ir teikėjai 

 

4.1.3. Profesinės reabilitacijos programa (ciklas) 

Profesinės reabilitacijos programos (ciklo) turinį reglamentuoja LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ [3] 

Šiam įsakyme nurodoma, kad įstaiga privalo organizuoti ir užtikrinti profesinės 

reabilitacijos programą (ciklą) asmenims, vadovaujantis asmeniui sudaryta darbo rinkos poreikius 

atitinkančia individualia profesinės reabilitacijos programa. 

Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudaro šios paslaugos: 

Profesinių gebėjimų įvertinimas - tai asmens psichosocialinių profesinių savybių ir/ar 

funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) įvertinimas bei įvertinimo rezultatų 

palyginimas su būsimos profesijos/darbo vietos keliamais reikalavimais. 



31 

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

Profesinis orientavimas ir konsultavimas – tai asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei 

asmeninių savybių analizė, konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros 

planavimo klausimais, informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, profesinių 

gebėjimų praktinis išbandymas, pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo 

individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei 

mokymosi, studijų ir darbo galimybes. 

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas – tai prarastų savybių, reikalingų 

darbui, atstatymas bei esamų, bet nepakankamų, savybių, reikalingų darbui, lavinimas ir/ar naujų 

savybių ugdymas socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo (profesinių gebėjimų 

atkūrimas ir/ar lavinimas, atkartojant realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir įrangos pagalba 

sukurtoje kuo artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje) bei kitomis poveikio priemonėmis, 

profesinis mokymas pagal formaliąsias ir neįgaliems asmenims adaptuotas darbo rinkos profesinio 

mokymo programas, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas į Studijų ir mokymo programų 

registro Darbo rinkos profesinio mokymo dalį ar į Darbo rinkos neformaliojo profesinio mokymo 

programų sąvadą. 

Pagalba įsidarbinant - tai informacijos rinkimas ir analizė apie situaciją darbo rinkoje, 

galimos darbo vietos klientams paieška bei potencialių darbdavių paieška, tarpininkavimo 

paslaugos įdarbinant asmenis, darbo paieškos įgūdžių formavimas, darbdavių konsultavimas darbo 

vietos pritaikymo, įdarbinimo klausimais ir kt. [3] 

 

4.2. Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimas Lietuvoje 

2005 m. liepos 1 d. įsigaliojus Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymui ir jo 

poįstatyminiams teisės aktams buvo sukurtos visos teisinės prielaidos profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimui Lietuvoje. 2005 m. profesinės reabilitacijos paslaugas asmenims su sunkia fizine 

negalia pradėjo teikti vienintelė įstaiga – Valakupių reabilitacijos centras Vilniuje. 2005 m. 

dalyvauti profesinės reabilitacijos programose buvo nusiųsta 12 asmenų. 

2006 m. į profesinės reabilitacijos paslaugų rinką, laimėję Lietuvos darbo biržos konkursą, 

įsiliejo dar keturi profesinės reabilitacijos centrai – tai VšĮ  "Profesijų spektras" Druskininkuose,  

Lietuvos  reabilitacinio profesinio rengimo centras Radviliškyje, VšĮ Palangos reabilitacinė ligoninė 

Palangoje (kartu su Klaipėdos darbo rinkos mokymo centru) bei VšĮ "Vilties  žiedas" Kaune  (2 

pav.). Šie nauji bei Valakupių reabilitacijos centras neįgaliesiems galėjo pasiūlyti  daugiau kaip 100 

skirtingų profesinio mokymo programų. 
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2006 m. teritorinėse darbo biržose buvo užregistruoti 252 asmenys, kuriems nustatytas 

profesinės reabilitacijos poreikis, profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 206 asmenys. 

Profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta 20 asmenų. Profesinės reabilitacijos programą 

baigė 69 asmenys, 23 iš jų įsidarbino.
2
 

                         

                2005 m.                                                               2006 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 pav. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai Lietuvoje 2005 – 2006 m. 

 

Įgyvendinant profesinės reabilitacijos profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 

metų strategiją nuo 2006 m. iki 2011 m. vyktant profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtrą 

profesinės reabilitacijos įstaigų skaičius išaugo nuo 5 - 2006 m. iki 11 – 2011 m. ir profesinės 

reabilitacijos paslaugos skirtingas negalias turintiems asmenims tapo prieinamos beveik visose 

Lietuvos apskrityse (10 pav.). 

                                                           
2
 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-157 „Dėl profesinės reabilitacijos 

paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijos patvirtinimo”. 
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10 pav. Profesinės reabilitacijos paslaugų pasiskirstymas skirtingas negalias turintiems 

asmenims 2011 m.  

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas profesinės reabilitacijos paslaugas skirtingas 

negalias turintiems asmenims teikiančių įstaigų Lietuvoje sąrašas (1 lentelė). 

  

1 lentelė. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai Lietuvoje 2011 m. 

Nr. Įstaigos pavadinimas Miestas Negalios pobūdis 

1.  Radviliškio technologijų ir 

verslo mokymo centras 

Radviliškis Judėjimo negalia;  

Vidaus ligos; 

Regos negalia;  

Klausos negalia; 

Psichikos negalia;  

Sutrikusio intelekto negalia 

2.  Tauragės neįgaliųjų 

reabilitacijos centras 

Tauragė Judėjimo negalia;  

Vidaus ligos; 

Regos negalia;  

Klausos negalia; 

Psichikos negalia;  

Sutrikusio intelekto negalia 

3.  VšĮ "Profesijų spektras" Druskininkai Judėjimo negalia;  

Vidaus ligos; 

Regos negalia;  

Klausos negalia; 

Psichikos negalia;  

Sutrikusio intelekto negalia  

Fizinė negalia 

Jutimo negalia 

Psichikos negalia 

Sutrikęs intelektas 
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4.  VšĮ "Vilties žiedas" Kaunas Judėjimo negalia;  

Vidaus ligos; 

Regos negalia;  

Klausos negalia; 

Psichikos negalia;  

Sutrikusio intelekto negalia 

5.  VšĮ Palangos reabilitacijos 

ligoninė 

Palanga Judėjimo negalia;  

Vidaus ligos 

6.  VšĮ Rokiškio psichiatrijos 

ligoninė 

Rokiškis Psichikos negalia 

7.  VšĮ Šiaulių darbo rinkos 

mokymo centras 

Šiauliai Judėjimo negalia;  

Vidaus ligos; 

Regos negalia;  

Klausos negalia; 

Psichikos negalia 

8.  VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo 

centras 

Trakai Judėjimo negalia;  

Vidaus ligos; 

Psichikos negalia;  

Sutrikusio intelekto negalia 

9.  VšĮ Valakupių reabilitacijos 

centras 

Vilnius, Kaunas Judėjimo negalia;  

Vidaus ligos; 

Regos negalia 

10.  VšĮ Vilniaus psichosocialinės 

reabilitacijos centras 

Vilnius Psichikos negalia 

11.  VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo 

rinkos mokymo centras 

Vilnius Judėjimo negalia;  

Vidaus ligos; 

Regos negalia;  

Klausos negalia. 

 

Nuo 2005 m. kiekvienais metais vis daugėjo profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų 

siūlomų mokymų programų pasirinkimo spektras. 2011 m. yra siūlomas profesinis mokymas pagal 

284 profesinio mokymo programas, pritaikytas įvairias negalias turintiems asmenims (11 pav.).  
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11 pav. Profesinio mokymo programų, teikiamų profesinės reabilitacijos metu, pasirinkimo 

galimybių augimas Lietuvoje 2005 - 2011 m. (sudaryta remiantis Lietuvos darbo biržos 

duomenimis). 

4 paveikslėlyje pateikta informacija rodo, kad Lietuvoje profesinės reabilitacijos poreikis vis 

auga – nuo 2009 m. iki 2011 m.  profesinės reabilitacijos poreikis išaugo 38 proc. Didžiausią jų 

skaičių sudaro judėjimo ir vidaus ligomis sergantys asmenys (5 ir 6 pav.), didžiausią skaičių tarp 

baigusių neįgaliųjų taip pat  sudaro asmenys, turintys judėjimo negalią bei sergantys vidaus ligomis, 

mažiausią – regos, klausos ir sutrikusio intelekto negalias (12 pav.) 

 

 

12 pav. Profesinės reabilitacijos programą baigusių dalyvių skaičiaus pasiskirstymas pagal 

negalios pobūdį 2011 m. (sudaryta remiantis Metodinio centro (VRC) atlikto tyrimo duomenimis). 

 

Nagrinėjant šiuos duomenis procentine išraiška matome, kad net 50 proc. visų baigusių 

profesinės reabilitacijos programą asmenų sudaro asmenys, sergantys vidaus ligomis bei turintys 
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judėjimo negalią – 37 proc., mažiausią – sutrikusio intelekto ir klausos negalias – po 1 proc. ir 

klausos negalią -2 proc.  (13 pav.). 

 

13 pav. Profesinės reabilitacijos programą baigusių asmenų 2011 m. skaičiaus 

pasiskirstymas pagal negalios pobūdį (sudaryta remiantis Metodinio centro (VRC) atlikto tyrimo 

duomenimis). 

Atlikus profesinės reabilitacijos programą baigusių 2011 m. ir įsidarbinusių asmenų analizę, 

matome, kad didesnė dauguma neįgaliųjų buvo įdarbinti per 3 mėn., daugiausia asmenų (per 3 

mėn.) po profesinės reabilitacijos baigimo buvo įdarbinti vidaus ligomis sergantys (93) ir judėjimo 

negalią (81) turintys asmenys.  
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14 pav. Profesinės reabilitacijos programą baigusių 2011 m. ir įsidarbinusių asmenų 

skaičius pagal negalios pobūdį (sudaryta remiantis Metodinio centro (VRC) atlikto tyrimo 

duomenimis). 
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Profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų apklausos duomenys atskleidė, jog 2010 m. per 12 

mėnesių po profesinės reabilitacijos programos sėkmingiausiai įsidarbino asmenys, turintys 0-25 

proc. darbingumo lygį. 2011 m. šie skaičiai turi tendenciją didėti (2011 m. per I-III ketvirčius jau 

įsidarbino 86 proc. šių asmenų). Mažiausią įsidarbinimo procentą sudaro asmenys, turintys 45-55 

proc. darbingumo lygį – 2010 m. įsidarbino 52 proc., 2011 m. per III ketv. – 53 proc. tokį 

darbingumo lygį turinčių neįgaliųjų (15 pav.). 

 

15 pav. Asmenų, įsidarbinusių po profesinės reabilitacijos programos per 12 mėn., skaičiaus 

pasiskirstymas pagal darbingumo lygį 2010-2011 m. I-III ketv. (sudaryta remiantis Metodinio 

centro (VRC)  atlikto tyrimo duomenimis)       

Sparčiai įgyvendinamas ir kitas Strategijos strateginis tikslas – gerinti profesinės 

reabilitacijos paslaugų prieinamumą šalies neįgaliesiems plėtojant profesinės reabilitacijos 

paslaugas Lietuvoje. Jeigu 2011 m. Lietuvoje veikė 11 centrų, tai 2012 – 2013 m. šių centrų kartu 

su jų filialais skaičius gali padidėti nuo 16 iki 20 (16 pav.), o jų pajėgumai gali siekti 1500 ir 

daugiau aptarnaujamų asmenų vienu metu (preliminariais Valakupių reabilitacijos centro 2010 m. 

tyrimų duomenimis)
3
.     

 

 

 

                                                           
3
 Prieiga per internetą: www.reabilitacija.lt 
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16 pav. Profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra Lietuvoje 2007- 2013 m. 

Metodinio centro (VRC) atlikti kelių metų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

Lietuvoje tyrimai rodo, kad profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis Lietuvoje kasmet auga. 

Kasmet didėja ir skirtingas negalias turinčių asmenų dalyvavimo profesinės reabilitacijos 

programoje skaičius, tačiau matomi ir labai ryškūs skirtumai tarp profesinės reabilitacijos poreikį 

nusakančių rodiklių lyginant skirtingas negalias turinčių asmenų dalyvavimo profesinės 

reabilitacijos programoje skaičius. Vyksta intensyvi profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra 

Lietuvoje - didėja profesinės reabilitacijos paslaugas skirtingas negalias turintiems asmenims 

teikiančių įstaigų skaičius, kas liudija apie intensyvią paslaugų plėtrą geografiniu požiūriu, tačiau 

vien kiekybinė paslaugų plėtra dar neužtikrina šių paslaugų kokybės ir tuo pačiu individualių 

skirtingas negalias turinčių asmenų poreikių patenkinimo. Todėl toliau nagrinėsime, profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimo bei kokybės įvertinimo reglamentavimą bei praktinį 

įgyvendinimą.  

 

4.3. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims  

kokybės užtikrinimas Lietuvoje. Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo 

kriterijai bei paslaugų kokybei keliami reikalavimai  

Kaip jau ne kartą buvo minėta aukščiau - šiuo metu profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikėjams yra keliami tik labai minimalūs ir neorientuoti į skirtingas negalias turinčius asmenis 

reikalavimai. Dėl šių priežasčių šie reikalavimai negali užtikrinti individualių skirtingas negalias 

turinčių asmenų poreikių, todėl kyla grėsmė teikiant šias paslaugas skirtingas negalias turintiems 

asmenims, pažeisti svarbiausius JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje įtvirtintus principus, tokius kaip 

prieinamumo, lygių galimybių ar nediskriminavimo ir kitus. Tačiau šis teisės aktas [3] yra šiuo 

Profesinės reabilitacijos 

centrai 2011 m. 

Profesinės reabilitacijos 

infrastruktūros plėtros 
projektai iki 2013 m. 
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metu vienintelis, reglamentuojantis reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms (toliau – reikalavimai). Toliau panagrinėsime šiuos reikalavimus išsamiau. 

 

4.3.1. Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms 

Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms, reglamentuoja 

reikalavimus įstaigos veiklos organizavimui, paslaugų teikimui, personalui, pastatams, aplinkai bei 

įrangai. Reikalavimai keliami šiais lygmenimis: 

 Reikalavimai įstaigos veiklos organizavimui 

Šiame skyriuje apibrėžiama, kad įstaigos, siekdamos svarbiausio profesinės reabilitacijos 

tikslo – sėkmingo neįgaliųjų įdarbinimo, privalo analizuoti situaciją darbo rinkoje ir, sudarydama 

kiekvienam asmeniui individualią profesinės reabilitacijos programą, turi šia analize vadovautis, 

taip pat bendradarbiauti su darbdaviais bei įvairiomis institucijomis, kurios galėtų turėti įtakos 

profesinės reabilitacijos rezultatams. 

 Šiame skyriuje yra pateikiamas reikalavimas dokumentacijai, kurią įstaiga, teikianti 

profesinės reabilitacijos paslaugas privalo turėti. Privalomos turėti dokumentacijos sąrašą sudaro: 

1. įstaigos registravimo pažymėjimas; 

2. įstaigos veiklos nuostatai (įstatai); 

3. patvirtintas metinis įstaigos veiklos planas, kuriame būtų numatytas profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimas; 

4. patvirtintas įstaigos pareigybių sąrašas, kuriame atsispindėtų, kokie yra įstaigoje 

profesinės reabilitacijos ir kitas paslaugas teikiantys specialistai; 

5. nustatytos vidaus darbo tvarkos taisyklės darbuotojams, apibrėžiančios darbuotojų 

teises ir pareigas ir kt.; 

6. nustatytos vidaus tvarkos taisyklės klientams, apibrėžiančios buvimo įstaigoje normas, 

klientų teises ir pareigas ir kt.; 

7. darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo sutartis, darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijas darbo vietoje; 

8. licenciją vykdyti mokymo programas pagal formaliąsias ir neįgaliesiems adaptuotas 

profesinio mokymo programas, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka (jei įstaiga pati vykdo profesinį 

mokymą); 

9. teritorinio visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą-higienos pasą, liudijantį, kad 

patalpos atitinka sanitarinius-higienos reikalavimus, keliamus vykdomai įstaigos veiklai; 

10. dokumentus, liudijančius, kad patalpos atitinka gaisrinei saugai, darbuotojų saugai ir 

sveikatai keliamus reikalavimus; 
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11. įstaigoje teikiamų profesinės reabilitacijos ir kitų paslaugų sąrašą ir nustatytus 

paslaugų įkainius; 

12. profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo įstaigoje tvarką; 

13. profesinės reabilitacijos programų aprašymus, kuriuose turi atsispindėti programų 

turinys, įgyvendinimo etapai, trukmė. Programose turi būti išsamiai pagrįstas teikiamų profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimas: išsamiai aprašytos profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo metodikos (jei įstaiga yra jas įsigijusi) ir/ar pateiktas profesinės reabilitacijos programą 

sudarančių paslaugų sąrašas bei jų aprašymas, pateiktas profesinio mokymo programų sąrašas bei jų 

aprašymas, specialistai, teikiantys profesinės reabilitacijos paslaugas, nurodyta jų kvalifikacija, 

išsimokslinimas, licencijos užimamoms pareigoms atlikti, pateiktas įrangos bei kitų priemonių, 

būtinų profesinės reabilitacijos tikslams pasiekti, sąrašas; 

14. įstaigos klientų registracijos žurnalą ir klientų asmens bylas, kuriose kaupiama 

informacija apie kliento profesinės reabilitacijos eigą bei kita reikalinga informacija; 

15. jei įstaiga numato organizuoti kai kurių paslaugų teikimą kitose įstaigose, ji turi turėti 

atitinkamus tai įrodančius dokumentus (sutarčių, licencijų kopijas ir kt.). 

 Reikalavimai paslaugų teikimui 

Šiame teisės akte keliamas reikalavimas organizuoti ir užtikrinti profesinės reabilitacijos 

programą (ciklą) asmenims, vadovaujantis asmeniui sudaryta darbo rinkos poreikius atitinkančia 

individualia profesinės reabilitacijos programa. 

Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) turi sudaryti  šios paslaugos: 

 profesinių gebėjimų įvertinimas;  

 profesinis orientavimas ir konsultavimas;  

 profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas;  

 pagalba įsidarbinant. 

Kiekvienai programos (ciklo) daliai yra pateiktas kiekvienos šių paslaugų turinys, kurį 

kiekviena įstaiga turi užtikrinti. 

Šiame dokumente yra keliami reikalavimai esant poreikiui organizuoti ir užtikrinti 

maitinimo ir nakvynės paslaugų teikimą, jame apibrėžiama, kad įstaiga gali organizuoti ne daugiau 

kaip pusės profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimą kitose įstaigose. 

Taip pat nurodyta, kad įstaiga pagal klientų poreikius gali organizuoti kitų paslaugų, kurios 

nėra profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalis ir kurių Lietuvos darbo birža nefinansuoja 

profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimui skirtomis lėšomis, teikimą: socialinių paslaugų 

(socialinio darbo, socialinių įgūdžių ugdymo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo 
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paslaugos ir kt.), psichologinės pagalbos paslaugų, paslaugų asmens bendros fizinės ir psichinės 

būklės priežiūrai užtikrinti (šių paslaugų teikimas būtų privalumas). 

 Reikalavimai personalui 

Reikalavimuose nustatyta, kad įstaigos personalo struktūra ir darbuotojų skaičius priklauso 

nuo: 

 įstaigos tipo ir pobūdžio, klientų skaičiaus; 

 klientų negalios pobūdžio ir sudėtingumo; 

 teikiamų paslaugų įvairovės, sudėtingumo ir paslaugų teikimo trukmės. 

Personalo struktūra turi būti tokia, kad užtikrintų įstaigos veiklą, profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą ir klientų bei darbuotojų saugumą. 

Įstaigos personalo struktūroje išskiriamas tiesiogiai su klientais dirbantis personalas ir 

netiesiogiai su klientais dirbantis (įstaigos administracija ir ūkines-technines funkcijas atliekantis) 

personalas. 

Tiesiogiai su klientais dirbantį personalą gali sudaryti šios personalo grupės: psichologai, 

socialiniai darbuotojai, profesijos konsultantai, profesijos mokytojai, ergoterapeutai, 

kineziterapeutai, kiti specialistai. 

Įstaigos darbuotojai privalo turėti reikiamą išsimokslinimą, kvalifikaciją ar licenciją 

užimamoms pareigoms atlikti. 

 Reikalavimai pastatams, aplinkai bei įrangai 

Reikalavimuose nurodyta, kad: 

 įstaigos, kuriose teikiamos profesinės reabilitacijos ir kitos paslaugos, turi būti įsteigtos 

patalpose, atitinkančiose technines, sanitarines-higienines, darbų ir gaisrinės saugos, darbuotojų 

saugos bei sveikatos reikalavimus atitinkančias normas;  

 projektuojamos patalpos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos 

projektavimo normas (turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-06-14 įsakymu Nr. 

317 „Dėl STR. 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 

patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898) patvirtintus reikalavimus statybų projektams). 

 įstaigų patalpos ir aplinka turi būti saugi, įrengta bei pritaikyta žmonėms su 

specialiaisiais poreikiais; 

 įstaigose turi būti individualiems, grupiniams užsiėmimams, teoriniam bei praktiniam 

mokymui pritaikytos patalpos; 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=139277&b=
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  įstaigose, kuriose organizuojamas maitinimas, turi būti valgomasis ir maisto priėmimui 

skirtos patalpos (jeigu maistas atvežamas) bei maisto laikymui ir jo gaminimui skirtos patalpos (jei 

maistas gaminamas pačioje įstaigoje); 

 jei įstaiga teikia nakvynės paslaugas, miegamieji kambariai turi būti atskiri vyrams ir 

moterims; 

 atsižvelgiant į poreikį ir galimybes, įstaigoje gali būti įrengtos ir kitos patalpos (sportui, 

laisvalaikio praleidimui, savišvietai ir kt.); 

 įstaiga turi turėti įrangą, techninės pagalbos priemones, reikalingas klientams su 

specialiaisiais poreikiais kiek galima savarankiškiau apsitarnauti; 

 įstaiga turi turėti būtiną įrangą ir priemones profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti. 

Taigi matome, kad reikalavimai yra bendro pobūdžio ir neatitinka individualių skirtingas 

negalias, tokias kaip regos, klausos, sutrikusio intelekto, fizinę ar psichikos negalias turinčių 

paslaugų gavėjų poreikių. Be to, šie reikalavimai dažnai įgauna ne „reikalavimų“, bet greičiau 

„rekomendacijų“ pobūdį, kas sukuria puikias sąlygas jų nesilaikyti. Tai, kad šie reikalavimai yra 

įvairiai interpretuojami ir kai kurios profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos 

„traktuoja“ juos atsižvelgdamos į savo galimybes ir poreikius ir tai, kad šie reikalavimai visiškai 

neužtikrina, kad profesinės reabilitacijos paslaugos būtų teikiamos neįgaliesiems pagal  jų negalios 

pobūdį, įrodė ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro atliktas profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims tyrimas, siekiant nustatyti, kiek teikiamų paslaugų 

kokybė atskiruose centruose atitinka šių asmenų poreikius, t.y. ar paslaugos teikiamos pagal 

negalios pobūdį. Tyrimas parodė, kad tik trijose įstaigose paslaugos yra teikiamos pagal šių įstaigų 

tikslinės grupės poreikius, t.y. pagal jų negalios pobūdį ir sunkumą, tačiau šešiose įstaigose nebuvo 

užtikrintas visapusiškas šių paslaugų prieinamumas įstaigos klientams pagal jų negalios pobūdį, o 

tai reiškia, kad jose šie asmenys diskriminuojami ir jiems neužtikrinamos lygios galimybės su kitais 

asmenimis gauti vienodos kokybės paslaugas. Šis tyrimas įrodė, kad būtina keisti reikalavimus 

įstaigoms, juos griežtinant, pritaikant skirtingas negalias turintiems asmenims, taip pat sukuriant 

vieningą kokybės įvertinimo sistemą, kurią galėtų sėkmingai taikyti tik kvalifikuota 

daugiadisciplininė specialistų komanda, turinti pakankamai patirties tiek profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo, tiek ir profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimo srityje.  

 

4.3.2. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemos kokybės užtikrinimo ir 

įvertinimo sistemos kūrimas Lietuvoje 

Būtinybė užtikrinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę yra pabrėžiama Profesinės 

reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 m. strategijoje [4] Vienas pagrindinių šio Strategijos 
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tikslų - Gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę.[4]. Šiam Strategijos tikslui įgyvendinti 

Strategijoje yra numatyta visa eilė uždavinių: 

 tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemą; 

 užtikrinti, kad profesinės reabilitacijos įstaigose būtų teikiamos profesinės reabilitacijos 

paslaugos neįgaliesiems pagal jų negalios pobūdį; 

 didinti profesinės reabilitacijos paslaugų įvairovę; 

 skatinti profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančių institucijų, įstaigų bei 

neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, siekiant, kad kiekviename profesinės 

reabilitacijos sistemos etape neįgalusis gautų efektyvią paramą ir pagalbą bei būtų efektyviai 

panaudojamos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui finansuoti skirtos lėšos; kad būtų 

įvertinami ir analizuojami profesinės reabilitacijos sistemos veikimo rezultatai bei numatomos 

priemonės sistemai tobulinti; 

 konkurso būdu atrinkti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas įstaigas, vykdančias 

profesinės reabilitacijos metodinių centrų funkcijas; 

 tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodinę bazę; 

 nuolat tobulinti profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikaciją. 

 

2007 m. - 2012 m. Strategija profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo užtikrinimo srityje 

buvo sėkmingai įgyvendinama - per šį laikotarpį Lietuvoje pradėjo veikti profesinės reabilitacijos 

metodiniai centrai (šiuo metu šią veiklą tęsia vienas jų – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras), kurie 

ypač daug prisidėjo tobulinant profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikaciją profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bei kokybės užtikrinimo srityje, parengta nemažai vertingos 

metodinės medžiagos profesinės reabilitacijos specialistams, sukurti ir adaptuoti skirtingas negalias 

turintiems asmenims profesinės reabilitacijos metu taikomi profesinių gebėjimų įvertinimo ir 

atkūrimo metodai, parengti reikalavimai profesinio mokymo programoms, skirtoms skirtingą 

negalią turintiems asmenims, parengtas profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo 

kriterijų aprašas ir įvertinta devynių profesinės reabilitacijos įstaigų teikiamų profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybė, t.y. jų atitiktis teisės aktų reikalavimams bei visuotinai pripažintiems 

ES reikalavimams, keliamiems šių paslaugų kokybei ir kt. Šio paslaugų kokybės įvertinimo tikslas 

– įvertinti bei nustatyti, ar profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai užtikrina skirtingas negalias 

turinčių paslaugų gavėjų poreikius bei lūkesčius. 

Įgyvendinant Strategiją buvo parengtos Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikos 

regos, klausos, sutrikusio intelekto ir psichikos negalias turintiems asmenims. Parengtas ir 
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išbandytas metodikas aprobavo nepriklausomi ekspertai, pripažindami, kad jos tinkamos taikyti 

teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas skirtingas negalias turintiems asmenims. Metodikos 

parengtos jungtinės veiklos pagrindu vadovaujant VšĮ Valakupių reabilitacijos centrui. Šios keturios 

metodikos ir 2007 m. Valakupių reabilitacijos centro specialistų parengta profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodika sunkią fizinę negalią turintiems asmenims sudaro profesinės 

reabilitacijos metodinę bazę, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės pamatą.  

Kitas labai svarbus žingsnis siekiant užtikrinti bei tinkamai įvertinti paslaugų teikimo atitiktį 

paslaugų kokybės reikalavimams – tai sukurti ir taip pat eksperto aprobuoti Reikalavimai profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams. Iki šiol egzistavo tik labai minimalūs 

reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams [3], neorientuoti į 

skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius. Naujai sukurti reikalavimai specialistams, kaip ir 

Metodikos, parengti atsižvelgiant į skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius, nulemtus negalios 

specifikos. Reikalavimai specialistams apima reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančios įstaigos personalo struktūrai, užtikrinančiai kokybišką profesinės reabilitacijos paslaugų 

(atitinkančių visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą)) teikimą, specialistų, tiesiogiai dirbančių 

su klientais, komandos sudėčiai, atsižvelgiant į aptarnaujamų profesinės reabilitacijos paslaugos 

gavėjų negalios pobūdį ir sunkumą, specialistų, tiesiogiai dirbančių su klientais, skaičiui bei jų 

darbo krūviui, atsižvelgiant į profesinės reabilitacijos paslaugų gavėjų negalios pobūdį ir sunkumą, 

specialistų, tiesiogiai teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, išsilavinimui, kvalifikacijai ir 

kitiems specialistų bendriesiems ir specialiesiems gebėjimams bei įgūdžiams. Rengiant 

reikalavimus specialistams parengti specialistų (teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas) 

funkcijų aprašai ir pavyzdiniai pareigybių aprašymai bei profesinės reabilitacijos specialistų 

atestacijų tvarkos aprašai. Rengiant reikalavimus specialistams buvo remtasi geriausia Lietuvos ir 

ES patirtimi profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo patirtimi. Šių reikalavimų laikymasis 

užtikrins paslaugų gavėjams kokybiškas, jų individualius poreikius atitinkančias paslaugas, 

teikiamas daugiadisciplininės kompetentingos kvalifikuotų specialistų komandos.  

Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimui bei įvertinimui didelę reikšmę turės 

taip pat profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo standartų bei kokybės įvertinimo sistemos 

sukūrimas. Parengtoje Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo standartizavimo galimybių 

studijoje išanalizuotos visos galimybės profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo standartizavimui 

ir parengtos rekomendacijos standartizavimui. Šioje Galimybių studijoje bus išanalizuotos visos 

galimybės ir pateiktos rekomendacijos dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės 

įvertinimo sistemos kūrimo. Visos šios kokybės užtikrinimo priemonės yra rengiamos įgyvendinant 

ES finansuojamą projektą “Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir 
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diegimas, kvalifikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas, 

pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų 

kokybės įvertinimo sistemos kūrimas”, vykdomą Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Kiekviena šių sukurtų priemonių netolimoje ateityje, t.y. kai jos visos bus sukurtos ir 

patvirtintos, prisidės prie profesinės reabilitacijos paslaugų gerinimo teikiant šias paslaugas įvairias 

negalias turintiems asmenims, tačiau jos bus tik iš dalies efektyvios, jei bus taikomos atskirai ir 

nesudarys paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos bei netaps šių paslaugų kokybės įvertinimo 

sistemos dalimi. Akivaizdu, kad visų šių reikalavimų laikymąsi gali užtikrinti tik vieninga 

profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo, stebėsenos, kontrolės sistema, užtikrinanti 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims atitikimą joms 

keliamiems reikalavimams, reglamentuojamiems teisės aktų, metodikų, standartų ir pan.              
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V. Kokybės įvertinimo sistema sveikatos ir socialinės apsaugos srityje 

Lietuvoje, taikomi paslaugų kokybės įvertinimo kriterijai bei paslaugų kokybei 

keliami reikalavimai  

 

5.1. Kokybės įvertinimo sistema socialinės apsaugos srityje Lietuvoje, taikomi 

paslaugų kokybės įvertinimo kriterijai bei paslaugų kokybei keliami reikalavimai 

Lietuvos socialinės apsaugos sistemą sudaro: 

 Socialinė parama (piniginė socialinė parama ir socialinės paslaugos); 

 Socialinis draudimas. 

 

Socialinės paramos sistemos organizavimą bei paslaugų teikimą Lietuvoje reglamentuoja 

šie pagrindiniai teisės aktai: 

 Neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą ir jos sąlygas, prielaidas, integraciją 

įgyvendinančias institucijas, neįgalumo ir darbingumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo bei 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo pagrindines nuostatas reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas [1]. Remiantis šiuo įstatymu yra siekiama 

užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes. Įstatyme apibrėžiami pagrindiniai neįgaliųjų 

socialinės integracijos principai, kaip antai: lygių teisių ir galimybių užtikrinimas, diskriminacijos 

prevencija, visapusiškas dalyvavimas, savarankiškumas ir prieinamumas, neįgalumo 

kompensavimas, decentralizacija, destigmatizacija, lankstumas ir skirtingų poreikių tenkinimas.  

 Neįgaliesiems teikiamų socialinių paslaugų sampratą, teises į socialines paslaugas, 

socialinių paslaugų valdymo, teikimo, skyrimo ir gavimo sąlygas, socialinių paslaugų kontrolės ir 

priežiūros, pirkimo, finansavimo, mokėjimo už socialines paslaugas principus apibrėžia Lietuvos 

Respublikos socialinių paslaugų įstatymas [5]. Šiame įstatyme nurodomi principai, kuriais remiantis 

yra skiriamos ir teikiamos socialinės paslaugos, tai yra:        

 bendradarbiavimo,  

 dalyvavimo,  

 kompleksiškumo, 

  prieinamumo, 

 socialinio teisingumo,  

 tinkamumo,  

 veiksmingumo,  

 visapusiškumo principais.  
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Socialinių paslaugų įstatyme apibrėžiamos bendrosios socialinių paslaugų teikimo asmeniui 

(šeimai) nuostatos, pvz., „socialinės paslaugos suaugusiam asmeniui su negalia teikiamos sudarant 

sąlygas jam gyventi savo namuose, šeimoje ir organizuojant pagalbą, suderintą su švietimu ir 

ugdymu, užimtumu, asmens sveikatos priežiūra ir specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančią 

ugdyti ar kompensuoti jo gebėjimus rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti darbo 

rinkoje“ [5]. 

Taip pat šiame įstatyme nurodomi pagrindiniai socialinių paslaugų kontrolės ir priežiūros 

principai. Taigi socialinių paslaugų kokybę vertina, prižiūri ir kontroliuoja Socialinių paslaugų 

priežiūros departamentas. Šio departamento kompetencija: 

1) teikti metodinę pagalbą dėl socialinės globos normų taikymo; 

2) teikti metodinę pagalbą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės 

kontrolės; 

3) formuoti bendrą socialinės globos normų ir bendrosioms socialinėms paslaugoms bei 

socialinei priežiūrai keliamų reikalavimų taikymo praktiką; 

4) vertinti socialinės globos kokybę, vadovaujantis socialinės globos normomis;  

5) išduoti licencijas teikti socialinę globą, sustabdyti ir naikinti jų galiojimą; 

6) prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų; 

7) atlikti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

Taigi viena iš šio departamento veiklų yra socialinės globos įstaigų licencijavimas. 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas išduoda licencijas, sustabdo jų galiojimą, prižiūri ir 

kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų. Lietuvos Respublikos socialinių 

paslaugų įstatyme reglamentuojamos ir licencijos gavimo sąlygos. Siekiant gauti licenciją reikalingi 

šie dokumentai: 

1) paraiška; 

2) įstaigos steigimo dokumentų kopijos;  

3) dokumentų, kurių pagrindu įstaiga naudosis socialinei globai skirtomis patalpomis, 

kopijos; 

4) rašytinė informacija ir dokumentai, įrodantys, kad įstaigos numatoma teikti socialinė 

globa atitiks socialinės globos normas;  

5) įstaigos valdymo, organizacinės ir personalo struktūros aprašymas; 

6) įmonės, įstaigos strateginis veiklos planas.  

Taip pat įstaiga, pageidaujanti gauti kelių rūšių licencijas institucinei socialinei globai 

vaikams, suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims, turi 

užtikrinti, kad institucinė socialinė globa šiems asmenims bus teikiama atskirtose patalpose. Prieš 
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išduodamas licenciją minėtas departamentas turi teisę atvykti į instituciją ir patikrinti, ar įstaiga yra 

pasirengusi teikti socialinę globą. 

Įstatyme numatoma ir kokiais atvejais socialinių paslaugų priežiūros departamentas atsisako 

išduoti licenciją, tai yra, jeigu: 

1) pateikti ne visi dokumentai; 

2) pateikti dokumentai ir rašytinė informacija neatitinka nustatytų reikalavimų ar yra 

netinkamai įforminti; 

3) pateikta neišsami informacija apie tai, kaip įstaigos numatoma teikti socialinė globa 

atitiks socialinės globos normas ar kitas nustatytas sąlygas; 

4) licencijai gauti įstaiga pateikia neteisingus, suklastotus duomenis ir/ ar rašytinę 

informaciją. 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas sustabdo licencijos galiojimą, jeigu: 

1) įstaiga nebeatitinka licencijos išdavimo reikalavimų; 

2) po įspėjimo pašalinti pažeidimus per nustatytą terminą nepašalino pažeidimų ir teikė 

socialinę globą, neatitinkančią socialinės globos normų. 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas panaikina licencijos galiojimą, jeigu: 

1) sustabdžius licencijos galiojimą įstaiga per nustatytą terminą nepašalino pažeidimų; 

2) įstaiga nepradėjo teikti socialinės globos per 12 mėnesių nuo licencijos išdavimo. 

Įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas, privalo imtis visų priemonių, kad panaikinus ar 

sustabdžius licencijos galiojimą būtų apsaugoti socialinių paslaugų gavėjų interesai ir užtikrintas 

jiems reikalingų socialinių paslaugų tęstinumas. 

Detaliau socialinių paslaugų priežiūros departamento veiklą, socialinės globos įstaigų 

licencijavimą, socialinės globos normas reglamentuoja kiti teisės aktai. 

Socialinių paslaugų apibrėžimai, jų turinys bei socialinių paslaugų įstaigų tipai apibrėžiami 

2006 m. balandžio 5 d. įsakyme Nr. A1-93 Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo [6]. 

Kataloge išskiriamos socialinių paslaugų rūšys, jos (socialinės paslaugos, pvz., informavimas, 

konsultavimas, pagalba į namus) apibūdinamos pagal tam tikras charakteristikas: apibrėžimas, 

tikslas, gavėjai, teikimo vieta, paslaugos teikimo trukmė / dažnumas, paslaugos sudėtis, paslaugas 

teikiantys specialistai, pateikiami kai kurių paslaugų ypatumai. Socialinių paslaugų kataloge 

nurodoma, kad socialinės paslaugos skirstomos į bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. 

Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriama: 

1. informavimas; 

2. konsultavimas; 

3. tarpininkavimas ir atstovavimas; 
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4. maitinimo organizavimas; 

5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne; 

6. transporto organizavimas; 

7. sociokultūrinės paslaugos; 

8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas; 

9. kitos bendrosios socialinės paslaugos. 

 

Specialiosios socialinės paslaugos skirstomos į: 

1. socialinę priežiūrą; 

2. pagalba į namus; 

3. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

4. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose; 

5. laikinas apnakvindinimas; 

6. 5 intensyvi krizių įveikimo pagalba. 

7. socialinę globą. 

8. dienos socialinė globa; 

9. trumpalaikė socialinė globa; 

10. ilgalaikė socialinė globa. 

  

2006 m. liepos 1 d. įsakyme Nr. A1-182 Dėl socialinių paslaugų priežiūros departamento 

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo [7] nurodoma, kad socialinių 

paslaugų priežiūros departamentas turi vertinti, prižiūrėti ir kontroliuoti valstybės ir vietos 

savivaldos lygmenimis socialinių paslaugų kokybę, dalyvauti įgyvendinant valstybės socialinių 

paslaugų politiką, rengti bei įgyvendinti valstybės socialines programas, priemones ir projektus. 

Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisykles nustato 2012 m. gegužės 16 d. Nr. 528 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas Dėl socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių 

patvirtinimo [8]. Šiose taisyklėse numatoma licencijų teikti socialinę globą išdavimo, atsisakymo 

išduoti, licencijų sustabdymo ir pan. tvarka, dokumentų, reikalingų licencijai gauti, nagrinėjimo 

tvarka ir terminai, taip pat apibrėžiamos licencijų turėtojų teisės ir pareigos. Socialinių paslaugų 

priežiūros departamentas licencijuoja socialinės globos įstaigas, prižiūri, kaip laikomasi 

licencijuojamos veiklos sąlygų ir atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas 

funkcijas, susijusias su licencijavimu. 

Socialinės globos normas reglamentuoja Socialinės globos normų aprašas (toliau - aprašas), 

patvirtintas 2007 m. vasario 20 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-46 [9]. 
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Šiame apraše reglamentuojama socialinės globos teikimo likusiems be tėvų globos vaikams, 

vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus 

asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims principai ir charakteristikos bei nustatomi 

privalomi socialinės globos įstaigų ir vaikus globojančių šeimų teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės, 

dienos socialinės globos kokybės reikalavimai. 

Socialinės  globos normos taikomos vadovaujantis šiais principais: 

1. Asmens teisių užtikrinimo (Draudžiama nepagrįstai ir neteisėtai riboti asmens teises. 

Visos asmens problemos sprendžiamos su asmeniui rodoma pagarba, supratimu, jautrumu bei 

užtikrinant ir pripažįstant asmens teisę į privatumą.). 

2. Dalyvavimo ir bendradarbiavimo (Visi socialinės globos organizavimo ir teikimo 

klausimai sprendžiami dalyvaujant ir bendradarbiaujant pačiam asmeniui, jo globėjui (rūpintojui), 

esant poreikiui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams bei kompetentingų institucijų 

atstovams.). 

3. Pasirinkimo ir socialinės globos tikslingumo (Pripažįstama asmens teisė rinktis 

atsižvelgiant į jo pagrįstus lūkesčius ir teisėtus interesus. Atsižvelgiama į asmens nuomonę, jeigu ji 

neprieštarauja asmens teisėtiems interesams.). 

4. Asmens savarankiškumo ugdymo ir socialinės integracijos (Asmeniui sudaroma 

galimybė ugdyti saviraišką ir įgūdžius, pagal galimybes savarankiškai tvarkyti savo buitį, suteikiant 

žmogaus orumo nežeidžiančią pagalbą. Skatinti palaikyti socialinius ryšius su visuomene, šeima ir 

artimaisiais giminaičiais.). 

5. Nediskriminavimo (Socialinė globa organizuojama ir teikiama pagal įvertintus asmens 

poreikius, ir tai nepriklauso nuo asmens lyties, negalios, rasės, tautybės, pilietybės, kilmės, 

socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, seksualinės orientacijos ir kitų 

aplinkybių, nesusijusių su socialine globa.). 

Šiame apraše nurodoma, kad teikiamos socialinės globos atitikimą socialinės globos 

normoms periodiškai, tai yra, ne rečiau kaip kartą per 2 metus, vertina Socialinių paslaugų 

priežiūros departamentas. Atliekant socialinės globos atitikimą socialinės globos normoms 

vertinimą ir įsivertinimą naudojami įvairūs metodai (pvz., asmenų, socialinės globos įstaigos 

personalo grupinės ir individualios apklausos, interviu, stebėjimas, anketavimas, dokumentų analizė 

ir kiti metodai). Socialinės globos atitikimo socialinės globos normoms vertinimo išvadas ir 

metodines rekomendacijas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas raštu pateikia socialinės 

globos įstaigos steigėjui ir socialinių paslaugų įstaigai. Departamentas nustatęs, kad socialinės 

globos įstaiga teikia socialinę globą, neatitinkančią socialinės globos normų, apie tai įspėja 

socialinės globos įstaigos steigėją, socialinių paslaugų įstaigą, ir nustato terminą, per kurį šie 
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neatitikimai turi būti pašalinti. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas užtikrina metodinę 

pagalbą socialinės globos įstaigoms tuo laikotarpiu, per kurį įstaigos turi pašalinti  neatitikimus. Jei 

socialinės globos įstaiga ar vaikus globojanti šeima teikia socialinę globą, neatitinkančią socialinės 

globos normų, ir po įspėjimų pašalinti neatitikimus per nustatytą terminą šių neatitikimų nepašalina, 

departamentas sustabdo arba panaikina licenciją teikti socialinę globą.  

Socialinės globos normų apraše pateikiamos socialinės globos normos skirtingom klientų 

grupėms: likusiems be tėvų globos vaikams, vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, 

suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems 

asmenims. Kiekvienos klientų grupės socialinės globos normas sudaro tokios dalys: 

1. Paslaugų paskyrimas, planavimas ir asmens apgyvendinimas (pvz., asmeniui, jo 

globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams, artimiesiems pageidaujant ir suderinus su socialinės 

globos įstaigos administracija, sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos įstaigoje prieš 

pradedant asmeniui teikti socialinę globą). 

2. Asmens gerovės užtikrinimas teikiant socialinę globą (pvz., esant būtinybei, socialinės 

globos įstaiga organizuoja slaugos ar kitas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas). 

3. Asmens įvairiapusiškų poreikių užtikrinimas (pvz., asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės 

neturi ar yra praradęs kalbos ar kitus bendravimo gebėjimus, yra taikomos alternatyvios 

komunikacijos priemonės (pvz., gestų kalba, Brailio raštas ir kita). 

4. Asmens teisių apsauga (pvz., asmens pageidavimu asmeniui sudaromos sąlygos be 

pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas turtiniais, finansiniais, draudimo, testamento 

sudarymo ir kitais klausimais). 

5. Aplinka ir būstas (pvz., asmeniui užtikrinamos galimybės lengvai judėti socialinės globos 

įstaigos teritorijoje ir patalpose, saugiai naudotis poilsio ir rekreacijos zonomis, esančiomis 

socialinės globos įstaigos teritorijoje arba už socialinės globos įstaigos teritorijos ribų). 

6. Personalas (pvz., asmeniui užtikrinama, kad savanorių teikiamos paslaugos yra 

kokybiškos. Savanorių veikla yra kolegiškai prižiūrima socialinės globos namų specialistų).  

7. Valdymas ir administravimas (pvz., socialinės globos įstaiga užtikrina ataskaitų ir kitos 

informacijos pateikimą steigėjui ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka).  

Reikalavimus nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos veiklos organizavimui nustato 

2003 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A1-72 Dėl reikalavimų nestacionarioms socialinių paslaugų 

įstaigoms patvirtinimo [10]. Šie reikalavimai taikomi nestacionarioms socialinių paslaugų 

įstaigoms, kurių nuostatuose (įstatuose) socialinis darbas ir socialinių paslaugų teikimas nurodyta 

kaip pagrindinė veikla. Reikalavimai  taikomi: dienos socialinių paslaugų įstaigoms (šeimos 

paramos centrams, dienos socialinės globos centrams)  ir laikino gyvenimo įstaigoms (nakvynės 
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namams ir krizių centrams). Reikalavimai reglamentuoja įstaigų darbo organizavimą, apibrėžia 

klientų teises ir pareigas, minimalų personalo skaičių ir teikiamų paslaugų struktūrą, reikalavimus 

įstaigų pastatams ir aplinkai bei klientų priėmimą į įstaigas. 

Reikalavimus psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms, teikiančioms paslaugas 

asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų reglamentuoja 2003 m. vasario 

11 d. įsakymas Nr. A1-25  Dėl reikalavimų psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms, 

teikiančioms paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, 

patvirtinimo [11]. Reikalavimai skirti psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoms, 

teikiančioms paslaugas asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, visiškai 

(iš dalies) finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų, kurių pagrindinė veikla 

susijusi su turinčių priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, ilgalaike psichologine ir socialine 

reabilitacija bei socialine integracija į visuomenę. Reikalavimai nustato įstaigų darbo organizavimą, 

reikalavimus personalui, teikiamoms paslaugoms, įstaigų pastatams ir aplinkai, klientų priėmimą į 

įstaigas. 

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinius reikalavimus ir 

atestacijos tvarką reglamentuoja 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 Dėl socialinių 

darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir 

socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų 

atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo [8]. Šiame įsakyme nustatomos socialinių darbuotojų ir 

socialinių darbuotojų padėjėjų vertybinės nuostatos, apibrėžiama jų profesinė veikla, žinios, 

įgūdžiai bei asmeninės savybės, reikalingos profesinėms užduotims vykdyti. Taip pat numatomi 

socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir socialinį darbą dirbantiesiems prilyginamų 

darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimo tikslai ir uždaviniai. Šiame įsakyme pateikiama 

profesinės kvalifikacijos kėlimo organizavimo, finansavimo bei kvalifikacijos kėlimo programų 

atrankos ir atestacijos tvarka. 

Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus nustato 2006 m. 

lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų 

normatyvų patvirtinimo“
4
. 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo
5
 nuostatomis siekiama, kad būtų 

užtikrinama asmenų lygybė ir draudžiama varžyti žmogaus teises remiantis lyties, rasės, tautybės, 

kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. 

                                                           
4
 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų 

darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“, (Žin., 2006, Nr. 132-5011; 2007, Nr. 33-1202; 2011, Nr. 43-2057); 
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5.2. Kokybės įvertinimo sistema sveikatos apsaugos srityje Lietuvoje, taikomi paslaugų 

kokybės įvertinimo kriterijai bei paslaugų kokybei keliami reikalavimai 

Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje didelis dėmesys yra skiriamas teikiamų sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybei. Lietuvos gyventojų sveikatos apsaugos funkcijas įgyvendina LR 

Sveikatos apsaugos ministerija. Šios ministerijos misija - gyventojų sveikatos išsaugojimas ir 

stiprinimas, kokybiška saugi ir visiems vienodai prieinama sveikatos priežiūra.  

Asmens sveikatos priežiūra - valstybės licencijuota fizinių ir juridinių asmenų veikla, kurios 

tikslas laiku diagnozuoti asmens sveikatos sutrikimus ir užkirsti jiems kelią, padėti atgauti ir 

sustiprinti sveikatą[63]. 

Priešingai nei profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos, kurias viešo konkurso 

būdu atrenka Lietuvos darbo birža,  teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas šias paslaugas 

teikiančioms įstaigoms suteikia licencija. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimą 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas [62], kuris nustato, kad 

įmonės, įstaigos gali teikti sveikatos priežiūros paslaugas tik gavusios licenciją ir įregistruotos 

Valstybiniame sveikatos priežiūros įstaigų registre. Licencijas išduoda (perregistruoja), atsisako jas 

išduoti (perregistruoti), licencijų galiojimą sustabdo, atnaujina ir panaikina Valstybinė akreditavimo 

tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba).  

Licencijų išdavimo tvarką ir reikalavimus licencijai gauti nustato Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos patvirtintos Sveikatos priežiūros licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156 [65]. 

Sveikatos priežiūros licencijavimo taisyklės reglamentuoja reikalavimus Asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.  

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, siekianti gauti licenciją šioms paslaugoms teikti 

Akreditavimo tarnybai sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką ir šiuos dokumentus: 

1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įregistravimo pažymėjimo, įstatų (nuostatų) kopiją; 

2. dokumento, patvirtinančio, kad patalpomis, kuriose bus verčiamasi licencijuota veikla, 

pareiškėjas naudojasi teisėtai (nuomos, panaudos sutarties, nuosavybės teisės liudijimo) kopiją; 

3. patalpų, kuriose planuojama vykdyti licencijuojamą veiklą, išplanavimą, paskirtį, plotą; 

4. leidimo-higienos paso vykdomai veiklai (įstaigos ir jos filialų) kopiją; 

5. vidaus tvarkos taisyklių (įstaigos ir jos filialų) kopiją; 

                                                                                                                                                                                                 
5
 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, (Žin., 2003, Nr. 114-5115; 2008, Nr. 76-2998); 
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6. sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms paslaugoms teikti, 

profesinių kvalifikacijų sąrašą (įstaigos ir jos filialų); 

7. pareiškėjo filialų (padalinių), kurie teiks asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sąrašą, 

kuriame nurodomi jų adresai, telefonų numeriai; 

8. medicinos prietaisų, privalomų paraiškoje nurodytai(-oms) paslaugai(-oms) teikti, sąrašą; 

9. sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu planuojama pirkti iš jų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, kopiją; 

10. įsipareigojimą apsidrausti civiline atsakomybe už pacientams padarytą žalą; 

11. kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse 

įsteigti juridiniai asmenys ir jų filialai turi pateikti reikiamus dokumentus lietuvių kalba arba 

išverstus į lietuvių kalbą Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės valstybės 

kompetentingos institucijos dokumentus, įrodančius, kad juridinis asmuo yra pasirengęs teikti tam 

tikras asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 

12. numatomų atlikti procedūrų, užtikrinančių paslaugos(-ų) kokybę, sąrašą(-us): 

12.1. vadybinių procedūrų: 

12.1.1. medicinos dokumentacijos ir informacinės bazės valdymo pagal veikiančius 

norminius aktus; 

12.1.2. pacientų skundų ir pareiškimų nagrinėjimo; 

12.1.3. lokalaus (vidaus) medicininio audito; 

12.1.4. klinikinių procedūrų: 

12.1.5. mirčių atvejų nagrinėjimo; 

12.1.6. hospitalinės infekcijos kontrolės; 

2. Licencijos išduodamos neribotam laikotarpiui, tačiau privalo būti perregistruojamos. 

Pirmą kartą išduotos licencijos turi būti perregistruojamos po dvejų metų, o vėliau – kas penkeri 

metai.  Sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą Akreditavimo tarnyba gali savo iniciatyva, sveikatos 

priežiūros veiklą kontroliuojančių valstybės institucijų ar įstaigos laikinojo administratoriaus teikimu. 

 Teisės aktai ir norminiai dokumentai, nustatantys įstaigų veiklą 

1. Sveikatos priežiūros įstaigų veiklą nustato šie teisės aktai:  

1) įstatymai, Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai; 

2) Lietuvos standartai, taip pat tarptautiniai ir užsienio šalių standartai, įteisinti Lietuvos 

Respublikoje nustatyta tvarka; 

3) Lietuvos medicinos normos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro įsakymais; 

4) Lietuvos higienos normos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro įsakymais; 

5) sveikatos priežiūros metodikos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro įsakymais; 
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6) įstaigų įstatai (nuostatai). 

2. Jeigu Lietuvoje nėra galiojančių įstaigos veiklai reikalingų teisės aktų ar norminių 

dokumentų, įstaiga Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka parengia ir įstaigos vadovas 

įsakymu patvirtina įstaigos vidaus standartus, sveikatos priežiūros metodikas.  

3. Įstaigų vidaus standartai, sveikatos priežiūros metodikos negali prieštarauti Lietuvos 

Respublikos įstatymams ir šio straipsnio 1 dalyje išvardytiems teisės aktams. 

4. Įstaigų įstatus (nuostatus) tvirtina jų steigėjai įstatymų nustatyta tvarka.  

Visais šiais teisės aktais reglamentuojami specialieji aukščiau išvardintų bendrųjų 

reikalavimų reikalavimai asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms pagal 

teikiamų paslaugų rūšis, pagal paslaugų teikimo laiką ir vietą, pagal teikiamas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas ir kt. Atsižvelgiant į ligos pobūdį, kuriam pagal Tarptautinį ligų klasifikatorių 

(TLK) yra priskiriamas TLK – 10 kodas, kiekviena ASPĮ turi atitikti šiuos reikalavimus, keliamus: 

1. Paslaugų turiniui, procedūrų skaičiui ir trukmei – Medicinos Normose, Sveikatos 

apsaugos ministro įsakymuose, metodikose ir kt. yra nurodoma, kiek ir kokių procedūrų, sudarančių 

paslaugą, turi būti suteikta pagal asmeniui priskirtus TLK kodus. Atsižvelgiant į individualius 

asmens poreikius bei specifiką – nurodytų procedūrų skaičius gali būti sumažintas ir/ar padidintas, 

vienos procedūros gali būti pakeistos kitomis, tačiau tokį pakeitimą būtina pagrįsti; 

2. Įstaigos (padalinio) struktūrai ir darbo organizavimui nurodant privalomų turėti 

tikslinės paskirties patalpų skaičių bei jų plotą atsižvelgiant į ASPĮ pobūdį bei teikiamų paslaugų 

turinį (pavyzdžiui – teikiant reabilitacijos ar sanatorinio gydymo paslaugas būtinų turėti patalpų 

skaičius gali skirtis ir pan.); 

3. Asmens sveikatos priežiūros specialistams, reikalavimai kvalifikacijos kėlimui – 

Medicinos Normomis, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais reglamentuojami reikalavimai 

konkrečios srities asmens sveikatos priežiūros specialisto išsilavinimui, kvalifikacijai, pareigoms, 

atsakomybei, kompetencijai  pagal veiklos sritį (MN), reglamentuojama privaloma ASP specialistų 

komandos sudėtis ir specialistų skaičius bei darbo krūviai atsižvelgiant į teikiamų ASP paslaugų 

turinį, ASPĮ pobūdį ir pan.  

4. Medicinos įrangai – šiuos reikalavimus reglamentuoja Medicinos Normos, Sveikatos 

apsaugos ministro įsakymai bei kiti aukščiau nurodyti dokumentai. Įstaiga, siekianti teikti 

atitinkamo profilio ASP paslaugas privalo turėti visą įrangą, reikalingą joje teikiamų paslaugų 

turiniui užtikrinti. 

5. Metodikų bei standartų taikymui – įstaiga turi vadovautis LR galiojančiais teisės aktais 

patvirtintomis metodikomis ir/ar standartais, jiems nesant Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta 
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tvarka parengia ir įstaigos vadovas įsakymu patvirtina įstaigos vidaus standartus, sveikatos 

priežiūros metodikas.  

6. Paciento dokumentacijai pagal ASPĮ veiklos pobūdį bei teikiamų paslaugų turinį, visa 

dokumentacija turi būti talpinama paciento ligos istorijoje – (pavyzdžiui, Bartel testas, Keitel testas, 

epikrizė ir pan.).  

7. Įstaigos dokumentacijos sąrašui bei jį sudarančių dokumentų turiniui – pavyzdžiui – 

Vidaus tvarkos taisyklėms. 

8. Kokybės užtikrinimui – nurodytos privalomos kokybės procedūros; 

9. Reikalavimas apsidrausti civiline atsakomybe už pacientams padarytą žalą; 

ASPĮ veiklos bei teikiamų paslaugų kontrolę vykdo kelios institucijos, kurių kiekvienai yra 

priskirta kontrolės bei stebėsenos sritis pagal įstaigos kompetenciją.    

 1. Įstaigų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formą, teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę 

atlieka: 

1) Sveikatos apsaugos ministro paskirti pareigūnai; 

2) Valstybinė medicininio audito inspekcija - asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo, kokybės (tinkamumo) ir ekonominio efektyvumo valstybinę kontrolę; 

3) Valstybinė ir teritorinė ligonių kasos - asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų 

iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kiekio ir kokybės kontrolę ir privalomojo 

sveikatos draudimo fondo lėšų naudojimo finansinę bei ekonominę analizę įstaigose, kurios 

sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl paslaugų teikimo ir kompensavimo; 

4) Lietuvos medicinos etikos komitetas - asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų 

paslaugų atitikimo medicinos etikos reikalavimams valstybinę kontrolę; 

5) Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba - paslaugų, teikiamų visuomenės 

sveikatos priežiūros įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę, 

sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir rūpybos  įstaigų valstybinę visuomenės sveikatos 

saugos kontrolę. 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo teisinis reglamentavimas 

LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-642 patvirtinta 

Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 2005 – 2010 m. programa (toliau – Programa, 

SPKUP)[66] skirta įgyvendinti Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo koncepciją, patvirtintą 

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 495.[67]. 

Programos vizija – saugi, į paciento ir visuomenės poreikius orientuota, tinkama, 

veiksminga, efektyvi, savalaikė ir prieinama visiems šalies gyventojams pagal jų poreikius ir 

lūkesčius sveikatos priežiūra, atitinkanti šiuolaikinio medicinos mokslo ir praktikos pasiekimus, 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404263#385z
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sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir pacientams bendraujant ir bendradarbiaujant lygiaverte 

partneryste ir abipuse pagarba pagrįstais principais. 

Programos strateginis tikslas – siekiant geros šalies gyventojų sveikatos ir gyvenimo 

kokybės, suformuoti sisteminį požiūrį į sveikatos priežiūros kokybę, jos užtikrinimą ir nuolatinį 

gerinimą bei koordinuoti veiklą šioje srityje parengiant ir įgyvendinant priemonių sistemą Sveikatos 

priežiūros kokybės užtikrinimo koncepcijai, patvirtintai Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 

10 d. įsakymu Nr. 495 „Dėl Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo koncepcijos patvirtinimo“ 

įgyvendinti.[67]. 

Šios programos tikslai: 

- orientuoti sveikatos priežiūrą į paciento ir visuomenės poreikius ir lūkesčius; 

- gerinti sveikatos priežiūros paslaugų saugą ir kokybę; 

- tobulinti sveikatos priežiūros kokybės vadybą. 

Pagrindiniai laukiami Programos įgyvendinimo rezultatai – sutaupytos Sveikatos priežiūrai 

skirtos lėšos šalies mastu, pagerėjusi teikiamų paslaugų kokybė bei pacientų lūkesčių bei poreikių 

patenkinimas, sumažėjusi nepageidaujamų įvykių rizika bei jų sukelta žala pacientų sveikatai, 

pagerėjusi Lietuvos gyventojų sveikatos būklė, padidėjęs sveikatos priežiūros veiksmingumas ir 

efektyvumas, suformuotas sisteminis požiūris į kokybės vadybą bei kokybės kultūrą sveikatos 

priežiūros sistemoje, skatinanti ir palaikanti nuolatinį SPK gerinimą, racionaliai panaudojami SP 

ištekliai užtikrinant SP paslaugų prieinamumą, nustačius SP įstaigų veiklos kokybės rodiklius bei 

vykdant jų stebėseną. 

Programoje SPK užtikrinimas ir nuolatinis gerinimas įgyvendinamas per šias pagrindines 

kokybės dimensijas, atspindinčias sveikatos priežiūros: 

1. orientaciją į pacientą (aktyvų paslaugų vartotoją): SP paslaugų vartotojo ir visuomenės 

įtraukimas į SP paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą, užtikrinant paciento teisę gauti 

informaciją, pateikiamą jam suprantama forma ir reikalingą priimti sprendimams dėl savo sveikatos 

priežiūros bei galimybę suteikti grįžtamąjį ryšį apie gautas SP paslaugas; 

2. priimtinumą – valstybės nustatyta tvarka pripažįstamas sveikatos priežiūros sąlygas, 

užtikrinančias sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos mokslo principų bei medicinos etikos 

reikalavimų atitiktį; 

3. prieinamumą – valstybės nustatyta tvarka pripažįstamas sveikatos priežiūros sąlygas, 

užtikrinančias sveikatos priežiūros paslaugų ekonominį, komunikacinį ir organizacinį priimtinumą 

asmeniui ir visuomenei; 

4. tinkamumą – valstybės nustatyta tvarka pripažįstamas sveikatos priežiūros sąlygas, 

užtikrinančias sveikatos priežiūros paslaugų bei patarnavimų kokybę ir efektyvumą; 
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5. teisumą – lygių visiško sveikatos potencialo siekimo galimybių kiekvienam asmeniui 

sudarymas paskirstant sveikatos priežiūros išteklius bei panaikinant kliūtis bei skirtumus, kuriuos 

lemia neteisingais traktuojami veiksniai; 

6. tęstinumą – laipsnį, kuriuo paciento priežiūra yra koordinuojama tarp sveikatos 

priežiūros specialistų ir įstaigų; 

7. veiksmingumą – sveikatos priežiūros intervencijų galimybes pasiekti užsibrėžtus 

sveikatinimo veiklos tikslus ir rezultatus įprastoje aplinkoje; 

8. ekonomiškai pagrįstą efektyvumą – aukščiausios kokybės sveikatos priežiūros bei SP 

paslaugų derinio, duodančio geriausius sveikatos rezultatus, užtikrinimas mažiausiais kaštais; 

9. saugumą – užtikrinant saugią SP ir jos aplinką pacientams bei SP sektoriuje dirbantiems 

darbuotojams, įdiegiant vieningą nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos 

sistemą, formuojant naujovišką specialistų požiūrį į nepageidaujamus įvykius, jų valdymą. 

Programoje yra nurodytos Sveikatos priežiūros kokybės priežiūrą bei stebėseną vykdančios 

institucijos bei apibrėžtos jų funkcijos, susijusios su SP kokybės užtikrinimu (žiūr. aukščiau 57 

psl.). 

Programoje taip pat teigiama, kad sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas apima tris 

pagrindines veiklas: kokybės apibrėžimą, kokybės matavimą ir kokybės gerinimą. Kokybę apibrėžti 

galima kokybės rodikliais, kurie turėtų atspindėti įvairias sveikatos priežiūros kokybės dimensijas. 

Tai gali būti klinikinės praktikos rekomendacijos, gydymo protokolai, procedūrų aprašymai, įvairūs 

sveikatos priežiūros rezultatų rodikliai. Kokybės rodikliai yra būtina sąlyga kokybei matuoti, stebėti 

ir gerinti. Programoje teigiama, kad: Lietuvoje nėra patvirtintų vieningų sveikatos priežiūros 

kokybės rodiklių ar reikalavimų, pagal kuriuos būtų galima vertinti sveikatos priežiūros 

paslaugų atitiktį. 

Programoje pabrėžiama, kad kol nėra apibrėžtų rodiklių SP kokybei vertinti, lyginti, stebėti 

ir gerinti, pacientai neturi galimybės pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigos, vadovaudamiesi 

informacija apie teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, o sveikatos priežiūros politiką 

formuojantys ir įgyvendinantys asmenys negali objektyviai vertinti SPK atskirose įstaigose ir, 

remiantis tokiu vertinimu, priimti tinkamus sprendimus. 

Pagrindiniuose sveikatos priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Sveikatos sistemos, 

Sveikatos priežiūros įstaigų, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo) yra ypač akcentuojamos  

gyventojų teisės sveikatinimo srityje: teisė į prieinamą įstatymų ir teisės aktų numatytą, valstybės 

laiduojamą (nemokamą) ir savivaldybių remiamą kvalifikuotą sveikatos priežiūrą, teisė gauti 

informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigas, jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir 

galimybes jomis pasinaudoti, teisė gauti informaciją apie savo sveikatą pacientui suprantama forma 
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arba jos atsisakyti bei teisė į šios informacijos konfidencialumą, teisė pasirinkti sveikatos priežiūros 

specialistą, sveikatos priežiūros įstaigą, sveikatos priežiūros rūšį, teisė atsisakyti gydymo, lygios 

teisės gauti teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, teisė į asmens privatumą bei privataus 

gyvenimo neliečiamumą, teisė skųstis ir gauti atlyginimą už padarytą žalą. Šių ir kitų, SPK 

reglamentuojančių, teisės aktų įgyvendinimas užtikrina, aktyvų paciento dalyvavimą savo paties 

sveikatos priežiūros procese ir jis tampa centrine sveikatos priežiūros figūra. 

Apibendrinant išnagrinėtą šiame skyriuje paslaugų kokybės užtikrinimo sistemas socialinės 

apsaugos ir sveikatos apsaugos srityse, galime daryti išvadą, kad šiose srityse Lietuvoje yra 

teikiamas didelis dėmesys teikiamų paslaugų kokybei – teisės aktuose yra įtvirtinti kokybės 

principai, kuriuos paslaugas teikiančios įstaigos turi atitikti bei reglamentuojami reikalavimai 

paslaugas teikiančioms įstaigoms, LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra patvirtinta sveikatos 

priežiūros kokybės užtikrinimo koncepcija [67], kuria vadovaujantis buvo sukurta ir Sveikatos 

apsaugos ministro patvirtinta Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programa [66], kuri kas 

penkeri metai yra atnaujinama.  

Tiek sveikatos priežiūros, tiek ir socialinės apsaugos (socialinės globos) srityje teikiamų 

paslaugų kokybę įvertina, prižiūri ir kontroliuoja akreditavimo/licencijavimo tarnybos. Vis dėl to, 

kaip teigiama Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programoje, siekiant užtikrinti tinkamą 

paslaugų teikimo kokybę, būtina sukurti paslaugų teikimo kokybės įvertinimo kriterijus ir rodiklius, 

kuriais remiantis galima būtų įvertinti paslaugų teikimo atitikimą kokybės principams/dimensijoms. 
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VI. Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos, 

taikomos profesinės reabilitacijos srityje kitose ES šalyse 

Siekiant nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemas, taikomas 

profesinės reabilitacijos srityje kitose ES šalyse, buvo išanalizuota dešimties šalių, tokių kaip 

Junginės Karalystės, Austrijos, Vokietijos, Norvegijos, Prancūzijos, Portugalijos, Slovėnijos, 

Airijos, Olandijos ir Ispanijos patirtis šioje srityje. Analizei atlikti buvo parengtas ir išsiųstas 

klausimynas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms Europoje. Klausimynu buvo 

siekiama surinkti informaciją apie šių šalių teisinę bazę, reglamentuojančią kokybės užtikrinimo ir 

įvertinimo sistemas teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, keliamus reikalavimus profesinės 

reabilitacijos paslaugoms bei jų kokybei, taikomus kokybės principus bei kriterijus.  

Tyrimo metu taip pat buvo analizuojami ES šalių teisės aktai ir standartai, įteisinantys 

kokybės užtikrinimo sistemas teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, reglamentuojantys 

pagrindinius kokybės vertinimo ir užtikrinimo principus ir kriterijus, numatantys reikalavimus 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui. 

 

6.1. Jungtinė Karalystė 

Profesinė reabilitacija Jungtinėje Karalystėje (toliau – JK) teikiama jau ne vieną dešimtmetį. 

Tai, kad profesinei reabilitacijai ir jos kokybei JK yra skiriama daug dėmesio rodo Profesinės 

reabilitacijos asociacijos (angl. Vocational Rehabilitation association) veikla. Ši asociacija įsikūrė 

1994 m. ir apibrėžė profesinės reabilitacijos sritis, kurias ji įsipareigojo nuolat vystyti. Šios sritys 

apima: profesinį mokymą, asmens gebėjimų bei įgūdžių lavinimą, įdarbinimo galimybių plėtojimą, 

etikos kodekso rengimą, akreditacijos ir sertifikavimo proceso bei profesinės reabilitacijos standartų 

kūrimą. Profesinės reabilitacijos standartai
6
 buvo paskelbti 2007 m. Šie standartai apibrėžia šias 

sritis:  

• paslaugų teikimą; 

• kliento apsaugą; 

• profesinį parengimą;  

• profesines žinias; 

• kooperatyvų valdymą; 

• verslo vystymą. 

                                                           
6
 VRA Standards for Practise. Report of the Standards Task Group (Chair: Kovacs, G.) VRA Glasgow  2007. 
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2009 m. JK Reabilitacijos taryba parengė reabilitacijos standartų vadovą
7
, skirtą 

medicininės ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjams. Reabilitacijos standartus sudaro 5 

standartai ir juos apibrėžiantys principai ir kriterijai:  

1. Paslaugos turinys (angl. what the service does). Principas – paslaugų teikėjas turi 

aiškiai apibrėžti paslaugas, aprašytas paslaugų apibrėžimo dokumente. Šiame dokumente turi būti 

aprašytas aiškus paslaugų teikimo tikslas, paslaugų prieinamumas, paslaugų teikimo pobūdis. 

2. Specialistų įgūdžiai, reikalingi teikiant paslaugas (angl. the skills used in delivering 

the system). Principas – paslaugų teikėjas turi turėti personalą su atitinkamais gebėjimais, žiniomis 

ir įgūdžiais, kad būtų užtikrintas aprašytų paslaugų teikimas. Šis standartas yra susijęs su personalo, 

teikiančio paslaugas, kvalifikacija, kompetencija, mokymu, patirtimi ir nuolatiniu mokymusi.  

3. Paslaugos teikimas (angl. how the service works in practice). Principas – paslaugų 

teikėjas turi aiškiai apibrėžti kiekvienos teikiamos paslaugos elementus, įskaitant, pavyzdžiui, 

įvertinimą, ataskaitų rengimą, prireikus - kainas ir mokesčius. Paslaugų teikėjas turi stebėti 

paslaugų teikimo efektyvumą.  

4. Paslaugų gavėjų apsauga (angl. how users of the service are safeguarded). Principas – 

paslaugų teikėjas turi turėti aiškią politiką, užtikrinančią paslaugų gavėjų apsaugą. Tai susiję su 

vartotojų teisių apsauga, asmeninio privatumo ir konfidencialumo išsaugojimu.  

5. Verslas (angl. business). Principas – paslaugų teikėjas turi turėti įstaigos valdymo 

politiką, užtikrinančią, kad vykdomos veiklos struktūra ir procesai būtų susiję su teikiamomis 

paslaugomis.   

 Profesinės reabilitacijos įstaigai, atitinkančiai šiuos standartus, teikiamas prioritetas 

akredituojantis šių paslaugų teikimui. Standartai taikomi tiek privačiame ar viešajame, tiek ir 

nevyriausybiniame sektoriuose, taip pat teikiant nemokamas paslaugas. Standartas užtikrina, kad 

paslaugos bus prieinamos ir atitiks individualius skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius, jos 

bus aiškiai apibrėžtos ir neįgalieji galės pasirinkti jiems tinkamiausias paslaugas. Standartas 

reikalauja užtikrinti paslaugų teikimo bei valdymo skaidrumą bei paslaugų efektyvumą. Standartas 

užtikrina visapusišką paslaugų gavėjų teisių ir konfidencialumo apsaugą bei personalo etišką elgesį. 

Standartas garantuoja, kad paslaugos bus teikiamos daugiadisciplininės, kvalifikuotų specialistų 

komandos, turinčios atitinkamą išsilavinimą, kompetenciją, įgūdžius ir patirtį. Specialistai privalo 

nuolat tobulinti savo profesinę kvalifikaciją. Standartas reikalauja, kad paslaugų teikėjas užtikrintų 

tinkamą procesų valdymo politiką, efektyvų išteklių valdymą orientaciją į rezultatus ir nuolatinį 

                                                           
7
 Rehabilitation standarts. Hallmarks of a good provider. UK Rehabilitation Council 2009. 
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procesų tobulinimą. Standartas taip pat reikalauja, kad paslaugų teikimo kokybė būtų nuolat 

kontroliuojama vykdant auditus. 

Profesinės reabilitacijos paslaugos šalies neįgaliesiems teikiamos dviem tikslais
8
 : 

• Jei asmenys siekia grįžti į turimą darbo vietą, t. y. nori atkurti prarastus gebėjimus; 

• Jei asmenys siekia įgyti naujus profesinius gebėjimus ir kvalifikaciją bei įsidarbinti 

naujoje darbo vietoje.  

Asmenys, sergantys ilgalaikėmis neurologinėmis ligomis, turi galimybę gauti tinkamą 

profesinį įvertinimą, reabilitaciją bei tęstinę paramą tam, kad jie gebėtų rasti, atgauti ar išlaikyti 

darbo vietą, turėtų galimybę užsiimti alternatyvia darbine arba mokymosi veikla.  Grįžimas į darbą 

yra labai svarbus daugeliui neįgaliųjų, kadangi grįžęs į darbo rinką asmenys pagerina gyvenimo 

kokybę ir tai padeda jiems išlaikyti savarankiškumo lygį. Profesinės reabilitacijos ar paramos 

asmenims taip pat gali prireikti siekiant
9
 : 

• Atrasti darbo arba lavinimosi galimybes; 

• Išlaikyti darbo vietą arba grįžti į buvusią darbovietę; 

• Identifikuoti tinkamas darbo vietos alternatyvas ir joms pasiruošti; 

• Tinkamu laiku suplanuoti pasitraukimą iš darbo, žinoti apie pensijų išsaugojimą ir 

kitas teises; 

• Turėti galimybes naudotis tinkamomis užimtumo ir švietimo alternatyvomis. 

Labai svarbu, kad negalią turintiems asmenims būtų užtikrintos kompleksinės paslaugos, 

kurias įstaiga gali teikti viena arba bendradarbiaudama su kitomis organizacijomis. Profesinės 

reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos atsižvelgiant į kiekvieno negalią turinčio asmens 

individualius poreikius.  

Profesinė reabilitacija pradedama nuo profesinių gebėjimų įvertinimo, kuris trunka 4 -6 

savaites ir apima tokias sudėtines paslaugas: 

• Medicininė kliento apžiūra, kurios metu identifikuojami kliento medicininiai aspektai, 

turintys įtakos asmens darbinei veiklai ir profesiniam gebėjimams; 

• Profesinių gebėjimų įvertinimas ir asmens profesinių lūkesčių išsiaiškinimas; 

• Sunkumų, trukdančių negalią turinčiam asmeniui grįžti į darbo rinką, identifikavimas 

ir darbo vietos pritaikymo poreikių įvertinimas (techninės pagalbos priemonių naudojimas, aplinkos 

pritaikymas); 

                                                           
8
 Mapping Vocational Rehabilitation Services for people with long term neurogical conditions: summary report.  

 E D Playford, K Radford, C Burton, A Gibson, B Jellie, J Sweetland, C Watkins. -  March 2011. 
9
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/Browsable/DH_5074
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• Bendradarbiavimas ir darbdaviais ir ugdymo paslaugas teikiančiomis institucijomis, 

siekiant nustatyti kliento individualius poreikius ir galimybes; 

• Konsultavimas paslaugos. 

Profesinės reabilitacijos paslaugas turi teikti kvalifikuota specialistų komanda, kuri sugebėtų 

tinkamai įvertinti asmens gebėjimus, poreikius ir lūkesčius profesinės reabilitacijos programoje, 

poreikius dėl darbo vietos ar reikalingų techninės pagalbos priemonių, aplinkos pritaikymą. 

Profesinis mokymas D. Britanijoje yra viena iš sudėtinių profesinės reabilitacijos 

paslaugų/etapų. Profesinis mokymas įstaigose yra teikiamas pagal adaptuotas ir negalios pobūdžiui 

pritaikytas profesinio mokymo programas. Pavyzdžiui, Škotijoje esanti įstaiga Momentum 

neįgaliųjų medicininės, profesinės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę ir darbo rinką paslaugas 

teikia asmenims, turintiems judėjimo, regos, klausos negalią, mokymosi sutrikimų, sergantiems 

psichikos ligomis, taip pat asmenims po galvos smegenų traumos ir turintiems priklausomybę nuo 

alkoholio ir narkotinių medžiagų. Profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo metu ne tik 

įvertinami ir atkuriami bei lavinami profesiniai gebėjimai, bet ir asmens psichosocialinės savybės ir 

įgūdžiai. Kiekvienos reabilitacijos ir integracijos programos teikimo trukmė priklauso individualiai 

nuo kiekvieno kliento situacijos ir poreikių. Momentum reabilitacijos centre programos ruošiamos 

ir teikiamos atsižvelgiant į tikslinę grupę, pavyzdžiui, vienos programos yra skirtos asmenims, 

patyrusiems galvos smegenų traumas, kitos – asmenims, sergantiems psichikos ligomis, trečios – 

turintiems mokymosi sunkumų, ketvirtose programose dalyvauja asmenys, turintys fizinę, jutimo 

negalią.   

 

6.2. Austrija 

Profesinė reabilitacija Austrijoje yra privaloma asmenims, kurie dėl nelaimingų atsitikimų, 

ligos ar kitokių priežasčių yra atsidūrę už darbo rinkos ribų. Šiuos asmenis į profesinės reabilitacijos 

programą siunčia Darbo birža arba socialinio draudimo kompanija. Austrijos teisės aktai 

reglamentuoja, kad asmens darbingumo lygis gali būti nustatomas tik pasibaigus profesinei 

reabilitacijai. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį vertina darbo birža, o kai kuriose Austrijos 

žemėse (pvz. Vienoje) ir nevyriausybinės organizacijos, kurios taip pat teikia ir konsultavimo 

užimtumo ir įdarbinimo klausimais paslaugas.  

Profesinės reabilitacijos Austrijoje tikslas – padėti asmenims grįžti į ankstesnę darbo vietą 

arba įgyti naują profesiją. Profesinės reabilitacijos metu įvertinami kiekvieno asmens profesiniai 

gebėjimai ir poreikiai. Berufliches Bildungs und Rehabilitationszentrum (BBRZ – Gruppe) - vienas 

didžiausių profesinės reabilitacijos centrų šalyje, galinčių vienu metu profesinės reabilitacijos 

paslaugas suteikti 4000 asmenų. Šio centro teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų tikslinę 
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grupę sudaro asmenys, turintys judėjimo, regos negalią, sergantys psichikos ligomis. Paslaugos 

teikiamos ir kompleksinę negalią turintiems asmenims. Paslaugos yra teikiamos pagal individualią 

programą. Jas teikia daugiadisciplininė specialistų komanda. 

Profesinės reabilitacijos centre BBRZ - Gruppe  profesinės reabilitacijos programos turinį 

sudaro šios paslaugos: 

• Asmens profesinių gebėjimų įvertinimas; 

• Reabilitacija (atkūrimas); 

• Profesinis mokymas/kvalifikacijos suteikimas. 

Organizacijos teikiamos profesinio mokymo programos yra sertifikuotos Darbo biržos. 

Už profesinės reabilitacijos klientų įdarbinimą Austrijoje tiesiogiai yra atsakinga darbo 

birža, todėl profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantys centrai pagalbos įsidarbinant paslaugų 

neteikia. 

Asmuo laikomas iš dalies darbingu (Berufsunfähigkeit), kai pagal darbo sutartis dirbančio 

darbuotojo darbingumas dėl sveikatos sutrikimų sumažėja ne mažiau kaip 50 %, palyginti su tos 

pačios profesijos sveiko apdraustojo asmens darbingumu. Asmuo laikomas nedarbingu 

(Erwerbsunfähigkeit), kai darbuotojas dėl savo fizinės arba psichikos būklės nebegali uždirbti bent 

pusės įprasto atlyginimo dirbdamas bet kokį darbą, kurį galėtų uždirbti tą darbą dirbantis sveikas 

asmuo. 

Pensijų draudimo institucijos apdraustajam asmeniui gali finansuoti medicininės, profesinės 

ar socialinės reabilitacijos priemones, siekiant atkurti jo darbingumą ir padėti įsidarbinti į jo 

gebėjimus bei kompetencijas atitinkančią darbo vietą. Austrijoje prioritetas yra teikiamas visų pirma 

asmens darbingumo atkūrimui ir tik išnaudojus visas įmanomas priemones – pensijos skyrimui. 

Socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į darbo rinką rūpinasi ne tik darbo biržos ar 

socialinių paslaugų įstaigos, bet ir įvairios privačios įdarbinimo agentūros, NVO ar verslo įmonės 

yra remiamos, kai jos teikia specialias įdarbinimo programas į darbo rinką sunkiai integruojamiems 

asmenims, pvz., neįgaliesiems, ilgalaikiams bedarbiams, neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo. 

Tokias specialias socialinės integracijos į darbo rinką programas remia ir pačios savivaldybės, 

susitardamos su savo teritorijoje esančiais darbdaviais, kad tam tikros grupės asmenys gaus pagalbą 

ir darbdaviai juos įdarbins pritaikytomis, neįgaliesiems tinkamomis sąlygomis. 

Kaip ir kitose Europos šalyse, taip ir Austrijoje, didelis dėmesys yra skiriamas teikiamų 

paslaugų kokybei, todėl Austrijoje profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančios 

įstaigos diegia kokybės vadybos sistemas, tokias kaip ISO, užtikrinančias, kad paslaugų gavėjai turi 

galimybę teikti grįžtamąjį ryšį apie teikiamų paslaugų kokybę, o paslaugų teikėjas, remdamasis 

grįžtamojo ryšio rezultatų analize ne tik užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, bet ir jas tobulins. 
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Austrijos Profesinio mokymo įstatymas (Berufsbildungsgesetz)
10

 reglamentuoja profesinio 

mokymo, kuris yra sudėtinė profesinės reabilitacijos dalis, reikalavimus, kurie apima: paslaugų 

teikimo trukmę, paslaugų turinį, specialistų kvalifikaciją, sąlygas, organizavimą ir kitus 

reikalavimus. Konkrečius reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugoms kiekvienu atveju 

apibrėžia paslaugų pirkėjas, organizuodamas programų pirkimo konkursą. Prioritetas suteikiamas 

tiems paslaugų teikėjams, kurie yra įdiegę kokybės vadybos ar kokybės užtikrinimo sistemą. 

Paslaugų finansuotojas vykdo teikiamų paslaugų kokybės priežiūrą. Jei organizacija neatitinka jai 

keliamų reikalavimų sutartis dėl paslaugų teikimo nesudaroma arba nutraukiama.  

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą Austrijoje finansuoja kelios institucijos – tai 

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kompanija (AUVA), Pensijų draudimo fondas (PV), Darbo 

birža (AMS), Federalinė socialinių reikalų tarnyba (BASB).  

 

6.3. Vokietija 

Vokietijoje profesinės reabilitacijos tikslai akcentuoja ne tik ilgalaikę fizinę, protinę ar 

emocinę negalią turinčių asmenų visapusišką integraciją į darbo rinką, karjerą ir visuomenę, bet ir 

šios integracijos palaikymą bei nedarbo prevenciją dėl gręsiančios ligos ar negalios. 

Socialinis kodeksas, priimtas 2001 metais, yra pagrindinis teisinis dokumentas, užtikrinantis 

socialines paslaugas ir jų prieinamumą visiems Vokietijos piliečiams. Įstatymo IX knyga 

„Reabilitacija asmenims, turintiems negalią“ garantuoja socialines paslaugas neįgaliesiems. Vienas 

iš svarbiausių teisės akto tikslų yra užtikrinti neįgaliųjų asmenų socialinę integraciją į visuomenę, 

dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje. Šiame įstatyme neįgalus asmuo įvardijamas kaip 

asmuo, kurio fiziniai ir psichiniai gebėjimai ir psichologinė būklė yra labai nukrypusi nuo normos 

ilgiau nei 6 mėnesius. 

Remiantis Socialinio kodekso IX knyga, neįgalieji turi teisę į medicininės ir profesinės 

reabilitacijos paslaugas, socialines išmokas pragyvenimui, pagalbą integruojantis į visuomenę. 

Sunkią negalią turinčių asmenų užimtumą ir integraciją į visuomenę reglamentuoja Sunkią negalią 

turinčių asmenų įstatymas
11

. Jei asmeniui nustatytas 50% ir didesnis neįgalumo lygis, laikoma, jog 

jis turi sunkią negalią.  

Remiantis šalies įstatymais (Socialiniu kodeksu), kiekvienas asmuo, kuriam yra nustatytas 

neįgalumas, turi teisę gauti profesinės reabilitacijos paslaugas. Į profesinės reabilitacijos programą 

negalią turinčius asmenis siunčia Nacionalinė įdarbinimo agentūra (angl. National  Agency of 

Work). Apžvelgus Vokietijos profesinės reabilitacijos sistemą, galima daryti išvadą, kad profesinės 

                                                           
10

 http://www.jusline.at/5._Lehrberufe_BAG.html  
11

 http://www.dredf.org/international/germany.html 

http://www.dredf.org/international/germany.html
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reabilitacijos paslaugos teikiamos tiek specializuotose, ir mišriose įstaigose, t.y. paslaugų gavėjų 

tikslinę grupę sudaro vieną negalią turintys asmenys (pvz. asmenys, turintys regos negalią) ir 

paslaugas tame pačiame profesinės reabilitacijos centre gali gauti asmenys, turintys kitas negalias 

(pvz. asmenys, turintys judėjimo, regos, klausos negalią, sergantys vidaus ar psichikos ligomis).  

Organizacijos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas, orientuotas į kiekvieno kliento 

individualius poreikius, todėl didelis dėmesys yra skiriamas paslaugas teikiančios įstaigos tikslams, 

personalo sudėčiai ir specialistų kvalifikacijai, įrangos bei aplinkos pritaikymui. 

Profesinės reabilitacijos tikslas Vokietijoje, kaip ir kitose ES šalyse – integruoti neįgalų 

asmenį į jo gebėjimus ir kvalifikaciją atitinkančią darbo vietą bei užtikrinti dirbančiam neįgaliajam 

ilgalaikį išlikimą darbo rinkoje bei gyvenimo kokybę užtikrinantį orų darbą. Todėl jau profesinės 

reabilitacijos metu yra palaikomi bendradarbiavimo ryšiai su darbdaviais ir dvejus metus po 

programos baigimo įsidarbinusiam neįgaliajam bei darbdaviui yra teikiama pagalba įsidarbinus – 

tarpininkavimo bei konsultavimo paslaugos. Profesinės reabilitacijos programa Vokietijoje gali 

trukti iki 3-3,5 metų. Programos pradžioje įvertinami asmens fiziniai ir psichosocialiniai gebėjimai, 

profesinės kompetencijos, sudaromas individualus reabilitacijos planas. Profesinių gebėjimų 

įvertinimas/diagnostika, trunka iki 60 dienų. Vokietijos profesinio rengimo centruose yra taikomas 

itin platus asmens profesinių gebėjimų įvertinimo metodų spektras, tokių kaip Hamet - 2, Hamet- 

IT, MELBA, IMBA ir kiti. Tokiu būdu siekiama užtikrinti kiek įmanoma kokybiškesnį ir 

patikimesnį asmens profesinių gebėjimų įvertinimą, nes nuo jo rezultatų priklauso didelė dalis 

profesinės reabilitacijos bei įsidarbinimo sėkmė. Tolesnis profesinės reabilitacijos etapas 

įvardijamas kaip parengiamoji programa, skirta pasiruošti profesiniam mokymui, kurios trukmė 

profesinės reabilitacijos centruose skiriasi. Parengiamosios programos metu neįgaliesiems 

teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos, skirtos psichosocialiniams asmens gebėjimams 

atstatyti, padėti įveikti krizę. Profesinis mokymas pagal adaptuotas profesinio mokymo programas 

trunka 2-3,5 metų. Profesinės reabilitacijos centruose asmenims, turintiems negalią siūlomas platus 

profesinio mokymo programų spektras: sodininkystė, siuvimas, maisto ruoša, informacinių 

technologijų naudojimas, kambarių priežiūra ir tvarkymas, metalo apdirbimas, socialinis darbas, 

elektrotechnika, pramonės vystymas ir kt. 

Vokietijoje ne visi profesinės reabilitacijos centrai teikia įdarbinimo paslaugas. Pavyzdžiui, 

Berufsförderungswerk Hamm GmbH pagalbos įsidarbinant paslauga apima konsultacijas dėl darbo, 

psichologinių problemų sprendimą. Paslaugos teikimo metu, kuris trunka tol, kol asmuo įsidarbina, 

klientams organizuojamas profesinės integracijos seminaras. Atvejo vadybos paslaugos, pasibaigus 

profesinės reabilitacijos programai, teikiamos ir įsidarbinusiems, ir vis dar ieškantiems darbo 

asmenims. Šios paslaugos trukmė skirtinguose profesinės reabilitacijos centruose skiriasi. 
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Pavyzdžiui, Berufsbildungswerk Neckargemünd GmbH atvejo vadybos paslaugas sėkmingai 

baigusiems ir įsidarbinusiems, o taip pat ir neįsidarbinusiems profesinės reabilitacijos dalyviams 

teikia vienerius metus po programos baigimo. Įsidarbinusiems regos negalią turintiems asmenims 

profesinės reabilitacijos centrai suteikia darbui reikalingas priemones – Brailio rašto įrangą ir 

kompiuterį, kurių įsigijimo išlaidas finansuoja Darbo birža, valstybinis pensijų draudimo fondas, 

profesinės asociacijos ir integracijos įstaiga. Jei aklajam ar silpnaregiui, baigusiam profesinės 

reabilitacijos programą, nepavyksta įsidarbinti, reabilitacijos įstaigos mažiausiai 6 mėnesius nuo 

programos pabaigos teikia atvejo vadybos paslaugas, kurių metu teikiama pagalba ieškant darbo. 

Nors Vokietijoje nėra teisinio reglamentavimo, kad profesinės reabilitacijos įstaigos būtų 

įsidiegusios kokybės sistemas, tačiau Profesinio rengimo centrų asociacija 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke) rekomenduoja profesinio mokymo ir 

profesinės reabilitacijos centrams diegtis kokybės sistemas ir kaip labiausiai tinkančią socialinių 

paslaugų sektoriui - EQUASS kokybės sistemą. Kiekvienam profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančiam centrui teikti profesinės reabilitacijos paslaugas įgaliojimai yra suteikiami tik tuo 

atveju, jei teikiamų paslaugų kokybė atitinka finansuotojų keliamus reikalavimus. Todėl profesinės 

reabilitacijos centrai kasmet turi iš naujo pasirašyti sutartis su programos finansuotojais, kitu atveju, 

neįgalieji į šias įstaigas nebus siunčiami. Pagrindiniai rodikliai, į kuriuos finansuotojai labiausiai 

kreipia dėmesį, yra profesinės reabilitacijos programos turinys ir trukmė, specialistų kvalifikacija  ir 

įdarbinimo procentas. Šie rodikliai yra tikrinami kiekvienais metais. Paslaugų teikimo kokybė turi 

atitikti individualius skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius. Jei įstaiga šių reikalavimų 

neatitinka jai yra mažinamas finansavimas.  

 

6.4. Norvegija 

Norvegijos socialinės apsaugos sistema žinoma kaip labai pažangi ir orientuota į žmogų 

sistema. Iš Norvegijos kitos šalys galėtų imti pavyzdį, kaip kurti naujas iniciatyvas, kaip įtraukti 

visuomenę į neįgaliesiems svarbių problemų sprendimą, taip pat lankstaus požiūrio į įvairias 

programas ir visuomenės socialinės atsakomybės už visus visuomenės narius.  

Pastaruoju metu Norvegijoje didžiausias dėmesys yra skiriamas psichikos negalią turintiems 

asmenims, nes jie sudaro apie 50 procentų visų neįgaliųjų. Norvegijos teisės aktai reglamentuoja, 

kad norint gauti neįgalumo pensiją privaloma įrodyti, jog asmuo tikrai negali dirbti jokio darbo, 

todėl prieš nustatant darbingumo lygį, asmenys siunčiami į profesinės reabilitacijos programą, 

kurios metu atliekamas asmens profesinių gebėjimų įvertinimas. Tuo pat metu teikiamos taip pat ir 

profesinio informavimo, motyvavimo, konsultavimo/orientavimo (angl. Guidance) paslaugos, 

atliekamas asmeninių savybių įvertinimas.  
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Profesinės reabilitacijos programa trunka trejus metus. Įstaigos, teikiančios profesinės 

reabilitacijos paslaugas yra privačios, joms yra teikiamos valstybės dotacijos šių paslaugų teikimui. 

Šalyje yra apie 110 įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas. Visi profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikėjai priklauso Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų 

asociacijai (angl. Association of Vocational Rehabilitation Enterprises - AVRE). Profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikėjai įgyja teisę (licenciją) teikti profesinės reabilitacijos paslaugas 

sudarydami sutartis su Nacionaline darbo ir socialinio aprūpinimo tarnyba (ang. The Norwegian 

Labour and Welfare Service - NAV ). Licencija profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui yra 

suteikiama tuomet, kai įstaiga atitinka keliamus reikalavimus. 

Norvegijoje profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą finansuoja Nacionalinė darbo ir 

socialinio aprūpinimo tarnyba. Nacionalinės darbo ir socialinio aprūpinimo tarnybos pagrindiniai 

tikslai ir vertybės: 

1. Prieinamumas – teikiamos paslaugos turi būti prieinamos visiems neįgaliesiems. 

2.  Aiškumas – paslaugų teikėjas turi aiškiai nurodyti, kokias paslaugas teikia, kokių tikslų 

siekia, kokia jos misija, vertybės ir pan.   

3. Orientacija į asmenį bei asmens dalyvavimas – kartu su paslaugų gavėjų turi buti 

priimami sprendimai.  

Profesinio mokymo programos Norvegijoje, taikomos profesinės reabilitacijos metu, yra 

adaptuotos skirtingas negalias turintiems asmenims. Didelis dėmesys yra kreipiamas ir į tai, kad 

siūlomos profesinio mokymo programos būtų paklausios darbo rinkoje, atitiktų visuomenės 

poreikius, darbo rinkos analizės rezultatus. Paslaugų teikėjams taip pat yra keliama reikalavimas, 

jog būtų užtikrinta asmenų poreikius ir galimybes atitinkanti mokymosi ir darbo vieta, būtų 

naudojama tinkama įranga ir priemonės. 

Už profesinės reabilitacijos kokybės kontrolę yra atsakinga Nacionalinė darbo ir socialinio 

aprūpinimo tarnyba. Jei įstaiga, teikianti profesinės reabilitacijos paslaugas neatitiks keliamų 

reikalavimų, ji praras licenciją užsiimti šia veikla ir veiklos finansavimą.  

Kiekviena įstaiga, teikianti profesinės reabilitacijos paslaugas, kas treji metai turi būti 

įvertinta nepriklausomų auditorių/vertintojų tam, kad būtų pratęsta licencija paslaugų teikimui. 

Vykdydami darbuotojų paiešką dirbti su patvirtintomis programomis, profesinės reabilitacijos 

teikėjai vadovaujasi nustatytais standartais, kurie apibrėžia reikalavimus tinkamam paslaugų 

teikimui. Kas 3 metus įstaigos turi pateikti veiklų planą. Jeigu Nacionalinė darbo ir socialinių 

reikalų tarnyba nepatvirtina įstaigų veiklų planų ir kitų dokumentų, joms yra taikomos sankcijos – 

pateikiami įspėjimai, sumažinamas finansavimas arba sustabdoma licencija paslaugų teikimui.  
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Norvegijos teisės aktuose yra įtvirtintas reikalavimas socialiniame sektoriuje paslaugas 

teikiančioms įstaigoms įsidiegti kokybės sistemas. Šalyje profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

kokybę garantuoja tai, jog kiekvienas paslaugų teikėjas yra įsipareigojęs atitikti tarptautinio lygio 

kokybės standartus, kurių atitikimą keliamiems kokybės reikalavimams įvertina nepriklausomi 

išorės auditoriai. Norvegijoje kaip ir Portugalijoje pati paklausiausia kokybės sistema, kurią diegiasi 

vis daugiau organizacijų šiose šalyse yra EQUASS (European Quality in Sociale Services). 

Norvegijoje taip yra sukurti ir nacionaliniai standartai, kuriuos turi atitikti profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos. Šie reikalavimai yra privalomi ir jų būtina laikytis. Nuo 

to, kokiu mastu paslaugų teikėjas atitinka standarto reikalavimus, priklauso įstaigos finansavimas. 

2008 m. gruodžio 11 d. Darbo ir socialinių reikalų ministro priimtame Darbo rinkos 

priemonių reglamente (norv. Forskrift om arbeidsrettede tiltak ) teigiama, jog visos darbo rinkos 

priemonės, taip pat ir profesinė reabilitacija, turi būti orientuotos į kiekvienos asmens individualius 

poreikius ir galimybes. Dokumente taip pat reglamentuojamas asmenų profesinių gebėjimų 

įvertinimas, trunkantis 4 savaites, tačiau pagal galimybes jis gali užsitęsti iki 8 savaičių. Siekiant 

tinkamai nustatyti, kokiai programai asmuo yra tinkamas, profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos 

turi būti teikiamos individualiai kiekvienam asmeniui ir dokumentuojamos tam, kad būtų užfiksuoti 

galutiniai asmens pasiekti rezultatai programos pabaigoje.  

Reglamente yra nustatyti ne tik pagrindiniai reikalavimai profesinės reabilitacijos 

paslaugoms (paslaugų turiniui, trukmei, paslaugų teikimui). Dokumente taip pat pateikiami 

reikalavimai ir kitoms darbo rinkos priemonėms: remiamam įdarbinimui, darbinei praktikai, 

pagalbiniam darbui, profesiniam mokymui, namudiniam darbui, subsidijuojamam darbui, darbui 

socialinėse įmonėse, darbui pritaikytose darbo vietose.  

Siekiant užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą neįgaliesiems Socialinio draudimo fondas 

parengė Nacionalinius kokybės standartus neįgaliųjų paslaugoms, kurie reglamentuoja teikiamų 

paslaugų priežiūrą, kokybės įvertinimą. Standartais siekiama užtikrinti, kad kiekvienam paslaugų 

gavėjui būtų užtikrintos jo teisės ir teisė gauti reikalingas paslaugas reikiamu metu. Dokumente 

pateikiami reikalavimai paslaugų teikimo procedūroms, pildomai dokumentacijai, tarpinstituciniam 

bendradarbiavimui. Šiais kokybės standartais turi vadovautis kiekvienas paslaugų teikėjas, dirbantis 

neįgaliųjų socialinių paslaugų srityje.  

 

6.5. Prancūzija 

Prancūzijoje į profesinės reabilitacijos programą neįgaliuosius siunčia Neįgaliųjų reikalų 

departamentas. Profesinės reabilitacijos tikslas Prancūzijoje, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių – 

atkurti neįgalaus asmens darbingumą ir integruoti jį į darbo rinką. Profesinės reabilitacijos 
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programa prasideda asmens profesinių gebėjimų įvertinimu. Maksimali šios paslaugos trukmė gali 

siekti net iki 3 mėnesių. Pasibaigus įvertinimui parengiamos išvados dėl asmens dalyvavimo 

profesinės reabilitacijos programoje ir, jomis remiantis, parengiamas individualus profesinės 

reabilitacijos planas. Asmens profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugą, kaip visą profesinės 

reabilitacijos programą sudarančias paslaugas teikia daugiadisciplininė specialistų komanda – 

fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, psichologai, socialiniai 

darbuotojai, profesijos mokytojai, atvejo vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai. Asmens profesinių 

gebėjimų įvertinimo metu parengiamos išvados apie asmens galimybes mokytis pasirinktos 

profesijos ar dirbti konkretų darbą. Šiuo etapu yra įvertinami ir asmens baziniai gebėjimai – kalbos, 

matematikos, kompiuterinio raštingumo žinios ir kiti darbinėje veikloje būtini gebėjimai ir, reikalui 

esant, atkūrimo laikotarpiu trūkstami gebėjimai atkuriami. Profesinis mokymas CRM užtrunka nuo 

9 iki 22 mėnesių. Visos mokymo programos yra pritaikytos skirtingas negalias ar sutrikimus 

turintiems asmenims. Judėjimo negalią turintys asmenys dažniausiai renkasi profesinio mokymo 

programas, susijusias su elektronika, apsauga, apskaita, kompiuterio naudojimu, menine tapyba. 

Vidaus ligomis sergantys asmenys, dalyvaudami profesinės reabilitacijos programoje, siekia 

tobulinti įgūdžius telekomunikacijų, elektronikos, sveikatos apsaugos, administracinio ir 

kompiuterinio darbo srityje. Regos ir klausos negalią turintys asmenys dažniausiai dalyvauja su 

sveikatos apsauga susijusiose profesinio mokymo programose, psichikos ligomis sergantys asmenys 

renkasi meninę tapybą ir darbą kompiuteriu.  

Profesinių gebėjimų įvertinimo arba profesinio mokymo metu klientams yra teikiamos 

konsultavimo paslaugos dėl darbo, kurių metu ieškoma asmeniui vietos, kurioje jis galėtų atlikti 

praktiką profesinio mokymo metu. Profesinės reabilitacijos programos pabaigoje teikiamos 

pagalbos įsidarbinant paslaugos, tačiau ir įdarbinus klientą, ne mažiau kaip metus laiko yra 

teikiamos pagalbos įsidarbinus paslaugos. 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms organizacijoms yra keliami reikalavimai 

užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Šios šalies teisinė bazė reglamentuoja šiuos reikalavimus 

socialinių paslaugų sektoriui priklausančioms organizacijoms: 

1. Kas 5 metai turi būti atliktas vidinis savęs įvertinimas; 

2. Kas 7 metai – išorinis įvertinimas. 

Šios įstaigos privalo turėti įrangą, atitinkančią neįgaliųjų poreikius ir ši įranga turi būti 

įvertinta ir sertifikuota teritorinių darbo biržų. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybę kontroliuoja Nacionalinė socialinių 

paslaugų kokybės įvertinimo agentūra (National Agency of Quality Assessment of Social Services – 
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Agence Nationale de L‘evaluation et de la Qualite des Establissements et Services Sociaux et 

Medico-sociaux - ANESM).  

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, kurias Nacionalinė socialinių paslaugų 

kokybės įvertinimo agentūra pripažino kaip tinkamas teikti šias paslaugas, sąrašas yra oficialiai 

skelbiamas Sveikatos ir solidarumo ministerijos socialinėje veiksmų programoje. Prancūzijoje 

galiojantys teisės aktai reglamentuoja įstaigų teikiamų paslaugų kokybės įvertinimo procesus išorės 

bei vidaus auditų metu. 

Sveikatos ir solidarumo ministro priimtas dekretas „Décret no 2007-975 du 15 mai 2007 

fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des restations 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux“ apibrėžia pagrindinius įstaigų vidinio ir 

išorinio vertinimo principus. Išorinis ir vidinis organizacijos įvertinimas leidžia nustatyti 

pagrindines tendencijas ir priemonių, kurių buvo imtasi organizacijoje tam, kad užtikrintų nuolatinį 

paslaugų gerinimą, poveikį. Įstaigų vertinimas suteikia galimybę pamatyti organizacijų teikiamas 

paslaugas iš arčiau, susipažinti su paslaugų teikimo procesu, įvertinti organizacijų 

bendradarbiavimo ryšius su klientais, partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. 

Išorinio įvertinimo tikslai: 

• Įvertinti, ar organizacija užtikrina teikiamų paslaugų atitikimą klientų individualiems 

tikslams ir poreikiams; 

• Žmogiškųjų ir finansinių išteklių užtikrinimas teikiant profesinės reabilitacijos 

paslaugas; 

• Individualių kliento tikslų pasiekimo užtikrinimo įvertinimas; 

• Tinkamos įrangos ir aplinkos negalią turintiems asmenims užtikrinimas. 

Įstaigų savęs įvertinimo rezultatai yra pateikiami remiantis šiais kriterijais: 

• Pajėgumas teikti profesinės reabilitacijos paslaugas, sugebėjimas atlikti profesinių 

gebėjimų įvertinimą ir nustatyti klientų individualius poreikius ir lūkesčius, atsižvelgiant į aplinkos 

pritaikymo poreikius ir galimybes; 

• Klientų poreikių patenkinimas suteikus paslaugas; 

• Klientų teisių užtikrinimas organizacijoje paslaugų teikimo metu, sudarant sąlygas 

klientams aktyviai dalyvauti paslaugų teikime; 

• Naudojamų darbo ir mokymo metodų taikymas teikiant paslaugas ir kt. 

Atliekant išorinį įvertinimą, organizacija vertintojui turi pateikti šiuos dokumentus: 

dokumentą, įrodantį, jog įstaiga turi teisę teikti socialines (profesinės reabilitacijos) ar medicinines 

paslaugas, leidimą ar jo kopiją kartu su veiklos aprašymu, personalo pareigybių sąrašą, veiklos 
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reglamentą, dokumentus, susijusius su higiena ir saugumu (pvz. higienos pasas), savęs vertinimo 

ataskaitą ir kt. 

Išorinis vertinimas turi būti atliekamas laikantis tinkamumo, patikimumo, objektyvumo ir 

skaidrumo principų. 

Prancūzijoje yra patvirtinti dveji profesinės reabilitacijos paslaugų standartai  - profesinio 

įvertinimo ir profesinio mokymo paslaugoms, tačiau jie nėra privalomi visiems paslaugų teikėjams. 

Standartai yra patvirtinti prancūzų nacionalinės standartizacijos asociacijos AFNOR (Association 

Française de Normalisation) ir apibrėžia pagrindinius įsipareigojimus šioms trims tikslinėms 

grupėms: paslaugų gavėjams, paslaugų teikėjams ir Neįgaliųjų reikalų departamentui (Maisons 

Departamentales des Personnes Handicapees). Standartai apima visas profesinės reabilitacijos 

paslaugas, įskaitant ir klientų maitinimą ir apgyvendinimą.  

Šie standartai užtikrina klientui kokybiškas ir lengvai pasiekiamas paslaugas, kurios bus 

nuolat koreguojamos, atsižvelgiant į asmens poreikius ir galimybes. Taip pat svarbu pabrėžti, kad 

standartai įpareigoja įstaigas, teikiančias profesinių gebėjimų įvertinimo ar profesinio mokymo 

paslaugas, užtikrinti profesionalią, kvalifikuotą ir profesinių žinių bei įgūdžių turinčią 

tarpdisciplininę komandą, susidedančią iš profesinio mokymo, socialinio darbo, psichologijos, 

medicinos sričių specialistų. Profesinio mokymo standartuose pabrėžiama, kad šios paslaugos turi 

būti teikiamos kartu su funkcinio pajėgumo ir psichosocialinių savybių lavinimu. Standartai 

profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugoms užtikrina, jog kiekvienam negalią turinčiam asmeniui 

būtų suteiktos medicininės ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugos. Šiuose standartuose taip pat 

reglamentuota organizacijų, teikiančių profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugas, veiklos ataskaitų 

tvarka – kiekvienais metais įstaigos Neįgaliųjų reikalų departamentui turi pateikti nustatytos formos 

veiklos ataskaitą. 

Profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio mokymo standartai rekomenduoja 

organizacijoms paslaugas teikti vadovaujantis kokybės sistemomis.  

Organizacijos diegia šiuos standartus, kadangi tai yra kaip garantas, jog jos atitinka esminį 

paslaugų teikimą laikantis medicininio – psichosocialinio įvertinimo principo. Kiekviena įstaiga, 

siekianti įsidiegti standartus, privalo užtikrinti, kad ji yra pajėgi teikti paslaugas skirtingą negalią 

turintiems asmenims, t.y. turi tam pritaikytą įrangą ir aplinką, kvalifikuotą tarpdisciplininę 

komandą, turinčią žinių bei įgūdžių teikiant paslaugas skirtingą negalią turintiems asmenims, 

įrangos naudojimo ir aplinkos pritaikymo srityje. 

Profesinės reabilitacijos procesas šiuose standartuose apibrėžiamas kaip profesinių gebėjimų 

įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, profesinio mokymo ir pagalbos įsidarbinant 

derinys, kuriuo siekiama patenkinti kiekvieno negalią turinčio asmens individualius poreikius.  
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6.6. Portugalija 

Portugalijos Konstitucijoje teigiama, kad „Piliečiai, turintys fizinę negalią ar sergantys 

psichikos ligomis, turi lygias teises ir pareigas kaip ir kiti šalies gyventojai“. Portugalijos 

Konstitucijoje teigiama, kad „Piliečiai, turintys fizinę negalią ar sergantys psichikos ligomis, turi 

lygias teises ir pareigas kaip ir kiti šalies gyventojai“. Įstatymo pagrindinis tikslas įteisina neįgaliųjų 

integracijos į visuomenę politiką, apimančią prevenciją, reabilitaciją ir dalyvavimą visuomeniniame 

gyvenime, taip pat kliūčių, trukdančių asmenims įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, naikinimą ir 

priemonių, skatinančių integracijos plėtojimą, kūrimą ir įgyvendinimą. Pagal įstatymą negalią 

turintys asmenys turi lygias teises į išsilavinimą, profesinę reabilitaciją ir užimtumą. Teisės akte 

išskiriamos sritys, sudarančios reabilitacijos paslaugas: užimtumas, profesinis mokymas, socialinė 

apsauga, sveikatos apsauga, gyvenamoji ir viešoji aplinka, transportas, švietimas, kultūros ir mokslo 

sistema, finansai, sportas ir laisvalaikis. 26 straipsnis „Teisė į užimtumą, darbą ir mokymąsi“ 

nustato valstybės pareigą ir atsakomybę priimti aktyvias priemones ir užtikrinti konsultacinių, 

orientacinių paslaugų, tinkamo mokymosi ir darbo bei darbo vietos pritaikymo paslaugų 

prieinamumą. Papildomais ištekliais valstybė turi skatinti galimybę dirbti pagal individualios 

veiklos pažymėjimą, nuotoliniu būdu (ne pilną darbo dieną) ir namuose.  

Portugalijoje profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantys centrai užsiima potencialių 

profesinės reabilitacijos klientų paieška ir atlieka profesinės reabilitacijos poreikio įvertinimą. Tai 

užtikrina motyvuotų klientų atranką į profesinę reabilitaciją. Iki profesinės reabilitacijos vyksta 

neuropsichologinė reabilitacija, kaip parengiamasis etapas, kurio metu yra įvertinamos ir 

atkuriamos asmens psichosocialinės bei kognityvinės savybės, būtinos sėkmingam profesinės 

reabilitacijos procesui. Šios ikiprofesinės reabilitacijos programos trukmė gali siekti net iki 6 

mėnesių.  

Profesinė reabilitacijos programa yra individuali ir paslaugos teikiamos pagal individualią 

programą. Profesinės reabilitacijos programa Portugalijoje apima šias paslaugas: 

1. Funkcinę reabilitaciją – apima visas reabilitacinio, psichologinio, socialinio poveikio 

priemones; 

2. Orientavimą į kvalifikacijos įgijimą ir įdarbinimą – apima interesų, poreikių, 

profesinės patirties vertinimą, parengiamas profesinės integracijos planas; 

3. Profesinį mokymą/perkvalifikavimą – pasirenkant profesinio mokymo programą, 

vadovaujamasi Nacionaliniu kvalifikacijų katalogu siekiant įvertinti, kokias kompetencijas asmuo 

jau turi ir kokias kompetencijas asmuo dar turi įgyti. Profesinio mokymo metu (trukmė – 2-3 metai) 

iki 7 mėnesių trukmės asmuo dalyvauja praktikoje realioje darbo vietoje; 
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4. Pagalba įsidarbinant – teikiamos darbo paieškos, įdarbinimo ir tarpininkavimo. 

Visos profesinės reabilitacijos metu yra teikiama atvejo vadybos paslauga – atvejo 

vadybininkas kartu su klientu parengia Individualią profesinės reabilitacijos programą, sudaromas ir 

Stebėsenos planas, kuriuo vadovaujantis yra matuojami tarpiniai reabilitacijos rezultatai, t.y. nuolat 

atliekamas paslaugos kokybės bei efektyvumo įvertinimas.   

Portugalijoje ypač didelis dėmesys yra kreipiamas profesinės reabilitacijos paslaugų 

kokybės užtikrinimui. Šalies mastu yra patvirtintas Nacionalinis kvalifikacijų katalogas – tai 

standartas, naudojamas pripažįstant, vertinant ir sertifikuojant profesinio mokymo metu įgytas 

kompetencijas. Šio standarto taikymą bei laikymąsi prižiūri Nacionalinė kvalifikacijų agentūra. Jis 

yra nuolat tobulinamas ir papildomas. Šis katalogas (standartas) apima šias sritis: veiklų profilius, 

mokymo standartus ir kompetencijų pripažinimo bei sertifikavimo standartus. 

Standarto tikslai: 

1. Didinti profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo įstaigų konkurencingumą bei 

jas modernizuoti; 

2. Gerinti kokybiškų paslaugų prieinamumą neįgaliesiems; 

3. Didinti teikiamų paslaugų efektyvumą užtikrinant darbo rinkai paklausių kvalifikacijų 

įgijimą; 

4. Užtikrinti efektyvų finansinių išteklių, skiriamų profesinei reabilitacijai ir profesiniam 

mokymui, naudojimą; 

5. Užtikrinti efektyvią pagalbą neįgaliesiems renkantis profesinę kvalifikaciją. 

Profesinės reabilitacijos centrai, siekdami pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, taiko 

pažangius ir novatoriškus darbo metodus, metodikas ir tikslines rekomendacijas, padedančias 

užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį jų gerinimą. Tai ypač svarbu, nes asmenys, 

dalyvaujantys profesinės reabilitacijos programose turi būti motyvuoti mokytis ir dirbti. Centrų 

darbuotojai turi ne tik suteikti asmenims praktines ir teorines žinias, tačiau privalo padėti integruotis 

ir pagerinti jų socialinį gyvenimą. Profesinės reabilitacijos centrai Portugalijoje teikia paslaugas, 

kurios orientuotos į individualius skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius. 

Portugalijoje už profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą yra atsakinga Darbo ir 

socialinio solidarumo ministerija. Didžiausias ir pažangiausias profesinės reabilitacijos centras 

Portugalijoje yra Gaia Vocational Rehabilitation Centre (CRPG), kuriame paslaugos suteikiamos 

per 1520 klientams per 2006 metus. Profesinės reabilitacijos programa CRPG sudaroma 

atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualius poreikius ir galimybes, ir trunka iki 3 metų. 

Asmeniui atvykus į centrą, pirmiausia yra teikiamos profesinio įvertinimo ir konsultavimo 
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paslaugos. Profesinis mokymas vykdomas pagal adaptuotas profesinio mokymo programas, kurio 

metu klientai įgyja naujus arba atkuria anksčiau turėtus įgūdžius bei profesines kompetencijas. 

Paslaugos teikiamos kvalifikuotos daugiadisciplininės specialistų komandos, specialistai turi 

nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją.  

Profesinės reabilitacijos programos ir ją sudarančių paslaugų trukmę, kaip ir daugelyje kitų 

Europos šalių, reglamentuoja teisės aktai – visos programos trukmė gali tęstis iki 2 metų. Profesinio  

mokymo  programa  tęsiasi  nuo  1  iki  1,5  metų. Tai užtikrina galimybes ne tik pasiekti geresnį 

klientų profesinį pasirengimą, bet ir lavinti jų bendruosius gebėjimus, tokius kaip gimtoji ir užsienio 

kalba, matematika, komunikacijos, kompiuterio vartojimo įgūdžiai ir kitus. O svarbiausia yra tai, 

kad esant ilgesnei programos trukmei atsiranda galimybė atlikti kelių mėnesių trukmės praktiką 

įmonėse, kurios metu neįgalieji susipažįsta su realios darbo vietos reikalavimais ir specifika, o 

darbdavys gali geriau pažinti būsimą darbuotoją, įvertinti jo gebėjimus ir kompetenciją. Todėl 

daugelis profesinės reabilitacijos programos dalyvių sėkmingai įsidarbina praktikos vietose.  

Įsidarbinimo po profesinės reabilitacijos rodikliui teikiamas ypatingas dėmesys visose Europos 

šalyse. Portugalijoje įsidarbina apie 75 proc. CRPG profesinės reabilitacijos centro klientų. Aukštus 

įdarbinimo rodiklius lemia aukšta klientų motyvacija, glaudus bendradarbiavimas su bendruomene. 

Be to, šioje šalyje yra plačiai išvystyta darbo trukmės ir darbo vietos pritaikymo neįgaliajam  

sistema,  kurios  dėka  asmuo  aprūpinamas  visomis  darbui reikalingomis priemonėmis: 

kompiuteriu, programine įranga silpnaregiams ir pan. Šios priemonės parenkamos atsižvelgiant į 

individualius neįgaliojo poreikius. Tos darbo priemonės tampa neįgalaus asmens nuosavybe, todėl 

keičiant darbą neįgalusis įrangą pasiima į kitą darbovietę.  

Portugalijos vyriausybė, siekdama užtikrinti kokybiškas profesinės reabilitacijos ir 

profesinio mokymo paslaugas bei efektyvų šių paslaugų kokybės įvertinimą ir užtikrinimą, 

inicijuoja ir skatina profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas diegti kokybės sistemas, 

kurios dar labiau pagerintų teikiamų paslaugų vertę ir naudingumą. Portugalijoje ypač populiari yra 

EQUASS kokybės sistema, kurią aktyviai diegiasi daugelis profesinę reabilitaciją teikiančių centrų 

ir šiuo metu jau yra per 180 socialines, tame tarpe profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių 

organizacijų, sertifikuotų EQUASS kokybės sertifikatais. Teikiamų paslaugų kokybė ne tik padeda 

užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, bet ir padidina šias paslaugas teikiančių organizacijų 

konkurencingumą. 
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6.7. Slovėnija 

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir užimtumo įstatymas
12

 yra vienas iš pagrindinių 

Slovėnijos įstatymų, reglamentuojančių profesinės reabilitacijos paslaugų sistemą neįgaliesiems, jų 

socialinę integraciją į visuomenę ir darbo rinką. Profesinė reabilitacija skirta skatinti aktyvų asmens 

dalyvavimą visuomenėje, didinti neįgaliųjų motyvaciją dirbti, įsidarbinimo galimybes.  

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo trukmė priklauso nuo asmens individualių 

poreikių, kurie atsispindi individualiame profesinės reabilitacijos plane. Asmeniui kreipiantis dėl 

profesinės reabilitacijos paslaugų yra įvertinamas profesinės reabilitacijos poreikis, asmens 

funkcinė būklė, fizinės ir psichosocialinės savybės, gebėjimai ir įgūdžiai, reikalingi darbui, 

gebėjimas dirbti kompiuteriu bei kitomis moderniomis technologijomis.  

Profesinės reabilitacijos procesas, jo turinys, metodai, tikslai ir numatomas poveikis, 

pagrindinės techninės ir organizacinės sąlygos, kurioms esant teikiamos profesinės reabilitacijos 

paslaugos, yra nustatytos Slovėnijos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo standartuose
13

. Šie 

standartai yra privalomi profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms. Standartuose 

kiekviena paslauga yra aprašoma tais pačiais parametrais – pateikiamas paslaugos aprašymas, jos 

tikslai ir teikimo metodai. Standarte numatyta, kad profesinės reabilitacijos programą Slovėnijoje 

turi sudaryti neįgaliųjų asmenų konsultavimas ir motyvavimas darbui, neįgalaus asmens socialinių, 

darbo įgūdžių įvertinimas, asmeninių lūkesčių išsiaiškinimas, pagalba nustatant profesinės karjeros 

tikslus bei įsidarbinant, parama darbo vietoje ir nuolatinis rezultatų vertinimas. Remiantis 

Slovėnijos teisės aktais, neįgaliam asmeniui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, 

yra suteikiama finansinė parama, t.y. mokama profesinės reabilitacijos pašalpa.  

Neįgaliųjų užimtumo ir reabilitacijos įstatyme numatyta, kad profesinės reabilitacijos 

paslaugas neįgaliesiems Slovėnijoje gali teikti viešosios įstaigos ir kiti fiziniai asmenys, atitinkantys 

šalies mastu keliamus reikalavimus ir priklausantys profesinės reabilitacijos teikėjų tinklui, kurį 

patvirtino Socialinių, darbo ir šeimos reikalų ministras. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai 

turi vadovautis racionalumo, naudingumo, ekonomiškumo, lygių galimybių, bendradarbiavimo su 

partneriais, sistemos finansinio stabilumo principais. Remiantis Slovėnijos Darbo, šeimos ir 

socialinių reikalų ministerijos duomenis, iki 2010 metų profesinės reabilitacijos paslaugas teikė 13 

įstaigų. Vidutiniškai kasmet profesinės reabilitacijos paslaugos buvo suteikiamos 1165 

neįgaliesiems. Slovėnijoje sparčiai vykdomas profesinės reabilitacijos ir jos infrastruktūros plėtra – 

strateginiuose teisės aktuose numatyta, kad 2013 metais profesinės reabilitacijos paslaugas teiks 17 

įstaigų ir profesinės reabilitacijos programos dalyvių skaičius išaugs iki 1700 asmenų per metus.  

                                                           
12

 http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO3841.html 
13

 http://www.ozara.org/ 
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Vienas iš pažangiausių profesinės reabilitacijos teikėjų, Universitetinis Slovėnijos Respublikos 

reabilitacijos institutas (University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia), kurio teikiamos 

paslaugos atitinka ES keliamus reikalavimus, ir kuriam yra suteiktas EQUASS Excellence kokybės 

sertifikatas, profesinio įvertinimo ir profesinio mokymo paslaugas kasmet vidutiniškai suteikia iki 

700 fizinę ir regos negalią turintiems asmenims. Profesinės reabilitacijos paslaugos Slovėnijoje yra 

teikiamos pasibaigus medicininei reabilitacijai, kurios maksimali trukmė gali tęstis iki 1 metų ir jos 

metu reabilitacinio poveikio priemonėmis yra atkuriami asmens profesiniai gebėjimai reabilitacinio, 

psichologinio i kitomis poveikio priemonėmis. Tokiu būdu, profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančios įstaigos iš anksto žino, kokie ir kiek asmenų bus atsiųsta iš medicininės reabilitacijos į 

profesinės reabilitacijos programą. Atvykus į profesinės reabilitacijos centrą asmenims yra 

atliekamas profesinis vertinimas ir teikiamos profesinio mokymo paslaugos. Profesinės 

reabilitacijos paslaugos yra teikiamos specialistų komandos, kurią sudaro fizinės medicinos 

gydytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, ergoterapeutai, profesinio įvertinimo specialistai, 

profesijos mokytojai ir kiti specialistai.  

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema negalią turintiems asmenims pradėta kurti 

2006 metais, kai buvo priimtas Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir užimtumo įstatymas, kuriuo 

remiantis profesinės reabilitacijos paslaugos yra suprantamos kaip viena iš svarbiausių priemonių, 

padedančių integruoti neįgaliuosius į darbo rinką. Į profesinės reabilitacijos programą neįgaliuosius 

siunčia darbo birža ir Nacionalinis neįgaliųjų draudimo institutas.  

Dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje Slovėnijoje gali visi neįgalieji. Profesinės 

reabilitacijos programa pradedama profesinių gebėjimų įvertinimu, kurio metu yra įvertinami 

asmens profesiniai įgūdžiai ir žinios, galimybės, stiprybės ir silpnybės, interesai. Vėliau profesinės 

reabilitacijos specialistai teikia profesinio informavimo, motyvavimo, profesinių ir socialinių 

įgūdžių lavinimo, profesinio mokymo, darbo paieškos įgūdžių formavimo paslaugas. Įdarbinus 

profesinės reabilitacijos programą baigusius neįgaliuosius yra teikiama ir pagalbos įsidarbinus 

paslaugos.  

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas šalyje yra įteisintas Neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos ir užimtumo įstatymu ir Profesinės reabilitacijos standartais, kuriuose yra nustatyti 

reikalavimai ne tik profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems specialistams, bet ir paslaugų 

teikimo metu naudojamai įrangai, aplinkos pritaikymui. Specialistai, teikiantys profesinės 

reabilitacijos paslaugas, turi turėti aukštąjį medicinos, psichologijos, socialinio darbo, pedagogikos 

ar kitos krypties išsilavinimą, teorinių žinių ir/ar praktinių gebėjimų reabilitacijos, įdarbinimo, 

negalios srityje, kurios būtų įgytos išklausius specialius kvalifikacijos kėlimo kursus.  
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Slovėnijoje Darbo, šeimos ir socialinių reikalų ministerija koordinuoja profesinės 

reabilitacijos įstaigų infrastruktūros plėtrą geografiniu požiūriu, kontroliuoja, kad paslaugos būtų 

teikiamos atsižvelgiant į įstaigų klientų negalios pobūdį, įstaigos infrastruktūra būtų pritaikyta 

skirtingas negalias turintiems asmenims ir personalo kompetencija atitiktų jai keliamus 

reikalavimus bei užtikrintų individualių skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius, kokybišką ir 

efektyvų paslaugų teikimą ir priima sprendimus dėl profesinės reabilitacijos finansavimo. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų veiklos rezultatų įvertinimą atlieka ir kitus su 

kokybe susijusius klausimus sprendžia Profesinės reabilitacijos plėtros ir vystymo departamentas 

(University Rehabilitation Institute SOČA – Development centre for vocational rehabilitation). 

Kiekviena organizacija, teikianti profesinės reabilitacijos paslaugas, pasirašo sutartį, kurioje 

numatomi įsipareigojimai teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti. Jeigu organizacija šių 

įsipareigojimų nesilaiko, teisę teikti šias paslaugas ji praranda.  

Slovėnijoje didelis dėmesys yra skiriamas teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo kokybei užtikrinti, todėl, kaip jau buvo minėta aukščiau Slovėnijoje yra patvirtinti 

profesinės reabilitacijos standartai, tačiau valstybė, siekdama užtikrinti, kad teikiamos paslaugos 

atitiktų Europoje keliamus reikalavimus šių paslaugų kokybei bei užtikrintų individualius skirtingas 

negalias turinčių asmenų poreikius, rekomenduoja šioms įstaigoms diegtis kokybės sistemas. Viena 

didžiausių Slovėnijoje profesinės reabilitacijos įstaigų Universitetinis Slovėnijos Respublikos 

reabilitacijos institutas (University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia) yra įdiegęs ISO 

9001 kokybės vadybos sistemą ir sertifikuotas EQUASS Excellence kokybės sertifikatu, kuris 

įrodo, kad šios organizacijos teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos atitinka aukščiausius 

tarptautinius standartus ir kokybės reikalavimus. 

 

6.8. Airija 

Neįgaliųjų socialinei integracijai ir šį procesą užtikrinančių paslaugų kokybei yra skiriamas 

ypač didelis dėmesys. Įgyvendinama socialinės integracijos politika siekiama visomis priemonėmis 

palengvinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką teikiant paramą viso integracijos proceso metu – tiek 

profesinės reabilitacijos, tiek ir įdarbinus neįgalųjį asmenį siekiant jį kuo ilgiau išlaikyti darbo 

vietoje. Viena pagrindinių neįgalaus asmens integracijos į darbo rinką priemonių – profesinė 

reabilitacija. Airijoje profesinė reabilitacija suprantama kaip mokymo ir perkvalifikavimo paslaugų 

teikimo sistema, kurio metu asmeniui sudaromas individualus planas. Viena svarbiausių sėkmingos 

neįgalių bedarbių reintegracijos į darbo rinką prielaidų Airijoje laikoma paslaugų kokybės 

užtikrinimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės priežiūrą vykdo nacionalinis akreditavimo 
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komitetas – FETAC. Jis pagal parengtus kokybės įvertinimo kriterijus akredituoja visas profesinės 

reabilitacijos metu teikiamas profesinio mokymo programas.  

Organizacija, norinti teikti profesinio mokymo paslaugas, teikia paraišką FETAC 

akreditavimui. Auditoriai 2 dienas tikrina įstaigos kokybės sistemą, bendrauja su mokytojais, 

dėstytojais ir kitais specialistais, stebi, kaip vyksta mokymo procesas. Po auditorių vizito, pati 

organizacija atlieka savęs įvertinimą ir pildo savęs įvertinimo (self – evaluation) formą.  

Profesinės reabilitacijos, kaip ir visos švietimo ir mokymo sistemos kokybės užtikrinimui 

Airijoje yra keliami dideli reikalavimai. Siekiant įgyvendinti Europos kvalifikacijų sistemą, 

kokybės užtikrinimas, kuris yra būtinas užtikrinti atskaitomybę ir aukštojo mokslo ir profesinio 

švietimo bei mokymo gerinimą, turėtų būti vykdomas vadovaujantis šiais principais: 

1. Kokybės užtikrinimo politika ir tvarka turi būti grindžiama visais Europos 

kvalifikacijų sąrangos lygmenimis; 

2. Kokybės užtikrinimas turi būti neatsiejama švietimo ir profesinio rengimo įstaigų 

vidaus valdymo dalis; 

3. Kokybės užtikrinimas turėtų apimti reguliarius įstaigų, jų programų arba jų kokybės 

užtikrinimo sistemų vertinimus, atliekamus išorės priežiūros įstaigų arba agentūrų; 

4. Kokybės užtikrinimas turėtų apimti situaciją, sąnaudas, procesą ir rezultatus, ypač 

dėmesį atkreipiant į rezultatų ir mokymosi pasiekimus; 

5. Kokybės užtikrinimo sistema turi įtraukti šiuo elementus: 

 aiškius ir pamatuojamus tikslus ir standartus; 

 įgyvendinimo gaires, įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis; 

 tinkamus žmogiškuosius išteklius; 

 nuoseklius vertinimo metodus, derinant savęs vertinimą ir išorės tikrinimą; 

 grįžtamojo ryšio mechanizmus ir nuolatinio gerinimo procedūras; 

 įvertinimo rezultatų sklaidą supažindinant su jais plačiąją visuomenę. 

6. Kokybės užtikrinimas tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygiu turi būti 

koordinuojamas siekiant užtikrinti bendrą padėties įvertinimą, darną ir sistemos analizę; 

7. Kokybės užtikrinimas turi būti bendradarbiavimu paremtas procesas įvairiais švietimo 

ir profesinio mokymo lygiais ir sistemoms, įtraukiant visas reikiamas suinteresuotas šalis. 

Siekiant užtikrinti akreditavimui pateikiamų programų kokybę, FETAC įgyvendina 

strategiją, apimančią tris atskiras koordinavimo funkcijas
14

: 

                                                           
14

 Quality Assurance in Further Education and Training. Policy and Guidelines for Providers 
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Pirma, visiems paslaugų teikėjams, norintiems akredituoti įstaigoje teikiamas mokymo 

programas, rekomenduojama turėti įdiegtą FETAC patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. Tam 

tikslui kiekvienas paslaugų teikėjas turi įrodyti savo galimybes ir pajėgumus teikti paslaugas ir 

užtikrinti jų kokybę bei nuolatinį jų gerinimą. Pateikusios šią, su kokybe susijusią, informaciją, 

įstaigos turi užsiregistruoti FETAC duomenų bazėje, nurodydama programos lygį, nustatytą pagal 

Nacionalinę kvalifikacijų sistemą (nuo 1 iki 6 lygio).  

Antra, FETAC tvirtina paslaugų teikėjų pateiktas programas, kurių kokybės užtikrinimo 

procedūroms buvo pritarta. Patvirtinimas tai yra procesas, kurio metu FETAC įvertina, ar pateiktos 

mokymo programos užtikrina paslaugos gavėjui galimybę įgyti reikiamą išsilavinimą ir 

kvalifikaciją. 

Trečia, FETAC atlieka mokymo programų vykdymo stebėseną ir įvertinimą. Stebėsena yra 

įvairiapusė informacijos kaupimo sistema, apimanti informaciją apie paslaugų teikėjų 

įgyvendinamas programas ir paslaugas, kokybės užtikrinimo sistemas, reikalingas mokymo 

programoms ir paslaugoms.  

Pagrindiniai principai, kuriais turi vadovautis paslaugų teikėjai: 

Principai, atitinkantys FETAC vertybes ir vykdomą politiką, remiasi paslaugų kokybės 

užtikrinimo procesu ir politika bei atsispindi FETAC organizacijos procedūrose.  

 Kokybė. 

Aukštesniojo ir profesinio mokymo kokybė – tai įsipareigojimas nustatyti ir atitikti paslaugų 

gavėjų – besimokančiųjų – poreikius ir lūkesčius.  

 Nuolatinis gerinimas. 

Teikiamų paslaugų tobulinimas, kylantis vykdant teikiamų paslaugų stebėseną, turi būti 

vienas iš esminių kokybės užtikrinimo nuolatinių procesų. 

 Skaidrumas, aiškumas. 

Skaidrumo principas užtikrina, kad kiekvienas paslaugų gavėjas – besimokantysis – būtų 

įtrauktas į visus su mokymosi programa susijusius procesus ir kad žinotų savo teises ir pareigas.  

Siekiant užtikrinti sveikatos ir socialinių paslaugų, apimančių ir profesinės reabilitacijos 

paslaugas neįgaliesiems, kokybę Airijoje užtikrina ir 2006 m. Sveikatos, socialinių reikalų ir viešojo 

saugumo ministro paskelbti Sveikatos ir socialinių paslaugų kokybės (ang. The  Quality Standards 

for Health and Social Care) standartai, kurie apima penkias pagrindines kokybės sritis: 

 Organizacijos atskaitomybė ir lyderystė sektoriuje; 

 Saugios ir efektyvios paslaugos; 

 Prieinamos, lanksčios, kiekvienam asmeniui pritaikytos paslaugos; 
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 Paslaugos, orientuotos į asmens apsaugą, sveikatos ir socialinio gyvenimo gerinimą; 

 Efektyvus bendradarbiavimas ir informacijos pateikimas
15

. 

Airijoje profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo centrų teikiamos paslaugos turi būti 

patvirtintos Nacionalinio akreditacijos komiteto (National Accreditation Committee). Viena iš 

didžiausių profesinio mokymo paslaugas negalią turintiems asmenims teikianti įstaiga National 

Learning Network paslaugas teikia pagal daugiau nei 40 skirtingų profesinio mokymo programų, 

kurios yra akredituotos nacionalinės institucijos – FETAC. National Learning Network teikiamų 

paslaugų kokybę taip pat įrodo Airijos aukščiausios kokybės asociacijos (ang. Excellence Ireland 

Quality Association) įvertinimas – National Learning Network turi įsidiegusi europinio lygio 

paslaugų valdymo sistemą EFQM (ang. European Foundation for Quality Management). Ši 

organizacija, kaip ir dar 11 visoje Europoje profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo įstaigų, 

kaip ir Valakupių reabilitacijos centras Lietuvoje, yra sertifikuota EQUASS Excellence kokybės 

sertifikatu, kas įrodo, jog šios organizacijos teikiamos paslaugos atitinka aukščiausius Europoje 

keliamus kokybės reikalavimus šių paslaugų kokybei.   

Kita profesinės reabilitacijos ir integracijos paslaugas teikianti organizacija Cedar 

Foundation taip pat didelį dėmesį skiria teikiamų paslaugų kokybei – kol kas organizacijoje yra 

įdiegta ISO 9001:2008 ir EFQM (European Framework for Quality Management) Excellence 

modelį, tačiau siekia įgyti ir daugiau Europoje paplitusių kokybės reikalavimus atitinkančių 

sistemų, pvz. EQUASS kokybės sistemą, skirtą socialinių paslaugų teikimui ir kitas kokybės 

sistemas, orientuotas į profesinio mokymo paslaugų kokybės užtikrinimą. 

Airijoje veikia viena didžiausių skėtinių organizacijų, vienijančių socialines, profesinės 

reabilitacijos, integracijos ir kitas paslaugas teikiančių įstaigų tinklą, esantį Airijoje, Jungtinėje 

Karalystėje ir Lenkijoje yra Rehab – Group. Šios skėtinės organizacijos tikslas – užtikrinti aukštą 

teikiamų paslaugų kokybę, todėl dauguma jos sudėtyje esančių organizacijų yra įdiegusios kokybės 

sistemas - EQUASS, ISO, EFQM ir kitas. Tai rodo, jog šioje šalyje socialiniame sektoriuje teikimų 

paslaugų kokybės užtikrinimui yra teikiamas didelis dėmesys.  

 

6.9.  Olandija 

Olandijos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo koncepcija yra panaši į esančią 

Lietuvoje. Asmeniui, turinčiam negalią, pirmiausia yra nustatomas profesinės reabilitacijos 

poreikis. Po to yra atliekamas išsamus asmens poreikių bei galimybių dirbti konkretų darbą 

įvertinimas, po kurio parengiama individuali profesinės reabilitacijos programa. Profesinės 

                                                           
15

 The Quality Standards for Health and Social Care. Supporting good governance and best practice in the HPSS. – 

2006 March. 
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reabilitacijos paslaugos teikiamos daugiadisciplininės specialistų komandos – tai psichologai, 

gydytojai, socialiniai darbuotojai, profesijos mokytojai, atvejo vadybininkai, įdarbinimo 

konsultantai. Įvertinimo proceso metu yra taikomas ir įvertinimas realioje darbo vietoje, todėl į šį 

procesą neišvengiamai įtraukiami ir darbdaviai. Remiantis asmens profesinių  gebėjimų bei įgūdžių 

įvertinimo rezultatais, asmuo nukreipiamas į profesinio mokymo paslaugas teikiančią arba asmens 

profesinių gebėjimų/įgūdžių atkūrimo paslaugas teikiančią įstaigą, arba praktiniam mokymui darbo 

vietoje ar mokymo klasėje. Olandijoje, siekiant užtikrinti, kad po profesinės reabilitacijos įdarbintas 

asmuo išliktų darbo rinkoje, jam įsidarbinus yra teikiamos paramos įsidarbinus arba tarpininkavimo 

bei darbdavių konsultavimo paslaugos, kurias teikia profesinės reabilitacijos centro specialistai – 

įdarbinimo vadybininkai. Šie specialistai koordinuoja ir kontroliuoja įdarbinimo procesą. Paramos 

įsidarbinus metu pagal poreikį asmeniui gali būti teikiamos ir kitos paslaugos, pavyzdžiui, 

psichologo ar socialinio darbuotojo konsultacijos. 

Profesinės reabilitacijos paslaugos yra skirtos neįgaliesiems, kurie neturi jokios darbo 

patirties bei išsilavinimo, tai yra tik baigusiems pagrindinę arba vidurinę mokyklą, arba tiems 

asmenims, kurie dėl savo negalios gali prarasti darbą arba jį prarado ir jiems reikia profesinės 

reabilitacijos paslaugų. Olandijoje didelis dėmesys yra skiriamas ankstyvajai intervencijai, tai yra 

asmenys, kurie darbo metu susirgo arba įgijo negalią ir dėl to negali tęsti savo darbinės veiklos. 

Olandijos (re) integracijos sistema yra sureguliuota taip, kad kiekvienas neįgalusis yra apdraustas 

privačioje draudimo kompanijoje, kuri teikia prioritetą asmens sugrąžinimui į darbo rinką, bet ne 

išmokų mokėjimui, todėl draudimo kompanija skatina neįgalųjį asmenį dalyvauti profesinės 

reabilitacijos programoje, po kurios yra didelė tikimybė, kad asmuo sėkmingai integruosis į darbo 

rinką ir jam nereikės mokėti netekto darbingumo išmokų. Dėl šių priežasčių draudimo agentūros 

pačios ieško profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų ir perka iš jų paslaugas.  

Sėkmingos neįgaliųjų integracijos į darbo rinką procesus Olandijoje reglamentuoja teisės 

aktai, kuriais įteisinta: 

1. finansinė parama darbdaviams, įdarbinantiems negalią turintį asmenį; 

2. profesinės reabilitacijos dalyviams, kurie nebendradarbiauja įdarbinimo ar (re) 

integracijos procese, mažinamos socialinės išmokos;   

3.    neįgaliųjų įdarbinimo kvotos teikiant prioritetą sunkias negalias turintiems asmenims. 

Olandijoje, kaip ir kitose ES šalyse, didelis dėmesys yra skiriamas teikiamų profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybei. Todėl profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų 

suinteresuotos šalys ir finansuotojai kelia reikalavimus, kad įstaigose būtų užtikrinta teikiamų 

paslaugų kokybė. Atsižvelgdamos į tai, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos 

diegia kokybės sistemas (ISO 9000; Wecare; HKZ; EQUASS; BOREA; Blik op Werk; EFQM, 
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INK; NIAZ PACE). Socialinių paslaugų tiekėjas, pasirinkdamas konkrečią kokybės sistemą, 

suderina tai su finansuotojais ar steigėjais.  

Vienas iš specifinių profesinės reabilitacijos paslaugoms kokybę užtikrinančių priemonių 

yra Olandijoje standartas Blijk op Werk (Orus darbas). Standartas yra neprivalomas, bet 

organizacijos, atitinkančios standartą, įtraukiamos į nacionalinę duomenų bazę kaip kokybiškas 

paslaugas teikianti organizacija ir atitinkanti paslaugos keliamus reikalavimus.  

Blijk op Werk apima reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantiems 

specialistams, jų kvalifikacijai, paslaugų teikimo ir vadybos kokybei. Už Paslaugų kokybės 

užtikrinimą ir priežiūrą Olandijoje yra atsakinga pati socialines paslaugas teikianti organizacija. 

Kokybės priežiūrą vykdo nepriklausomi auditoriai priežiūros auditų ar sertifikavimo metu. Nors 

Olandijoje nėra teisės aktuose įtvirtinto reikalavimo, kad profesinės reabilitacijos įstaigos būtų 

įdiegusios kokybės sistemą, tačiau paslaugų finansuotojai, skelbdami konkursus paslaugoms ar 

programoms pirkti, kelia paslaugų teikėjams reikalavimus turėti įdiegtą kokybės sistemą. Praktikoje 

pasitaiko atvejų, kad jeigu paslaugas teikianti organizacija neįsidiegia kokybės sistemos, 

finansavimas jai gali būti mažinamas kasmet iki 5 proc. Ši praktika rodo, kad Olandijoje teikiamų 

paslaugų kokybei yra skiriamas didelis dėmesys, tačiau įdiegti kokybės sistemą organizacijos turi 

savomis lėšomis, nes valstybė jų diegimo nefinansuoja.  

 

6.10. Ispanija 

Pagrindinis profesinės reabilitacijos tikslas Ispanijos centruose - įgalinti asmenį integruotis į 

visuomenę ir į darbo rinką. Ispanijoje didelis dėmesys yra skiriamas neįgalaus asmens gyvenimo 

kokybei ir oraus darbo užtikrinimui – įvairiomis priemonėmis siekiama, kad neįgalus asmuo nebūtų 

diskriminuojamas darbo rinkoje ir jam būtų sudarytos lygios galimybės kaip ir sveikiems asmenims 

gauti jo kvalifikaciją atitinkantį atlyginimą, formuojamas teigiamas visuomenės bei darbdavių 

požiūris į neįgalius darbuotojus. Šiems tikslams pasiekti pasitarnauja profesinė reabilitacija, kurios 

metu neįgalieji įgyja darbui reikiamą kvalifikaciją, atkuriami būtini tinkamam darbo atlikimui 

reikalingi gebėjimai ir įgūdžiai.  

Profesinė reabilitacija Ispanijoje orientuota į asmens norų ir galimybių įvertinimą. Šios 

paslaugos asmenims yra teikiamos individuliai pagal sudarytą individualią programą. Įvertinus 

asmens gebėjimus ir poreikius yra vykdoma darbo paieška. Atsiradus laisvoms darbo vietoms 

specialistai sukomplektuoja grupę neįgaliųjų, atitinkančių darbo vietos reikalavimus, ir teikia jiems 

orientavimo, asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ir profesinio mokymo paslaugas. Profesinio 

mokymo programos yra adaptuotos skirtingas negalias turintiems asmenims. Asmeniui įsidarbinus 

yra teikiama parama darbo vietoje siekiant užtikrinti ilgalaikį neįgalaus asmens išlikimą darbo 
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vietoje. Profesinio mokymo metu yra sudaromos praktikos atlikimo realioje darbo vietoje 

galimybės.  

Profesinės reabilitacijos programos trukmė Ispanijoje nėra griežtai reglamentuota, išskyrus 

praktiką darbo vietoje, kurios trukmė negali būti trumpesnė kaip 100 valandų.   

Profesinės reabilitacijos paslaugos Ispanijoje yra teikiamos daugiadisciplininės specialistų 

komandos – šias paslaugas teikia psichologai, socialiniai darbuotojai, įdabinimo vadybininkai, 

profesijos mokytojai, įdarbinimo konsultantai, kuriems sudaromos galimybės kelti profesinę 

kvalifikaciją. 

Profesinės reabilitacijos programose Ispanijoje dalyvauja lengvesnes negalias turintys  

asmenys, tačiau siekiant užtikrinti, kad ir sunkesnes negalias turintys asmenys integruotųsi į darbo 

rinką jiems yra sukurtas platus darbo terapijos paslaugas teikiančių įstaigų tinklas, kur šiems 

neįgaliesiems yra taikomos ilgalaikės profesinių gebėjimų, funkcinio pajėgumo, darbinių įgūdžių 

atkūrimo paslaugos siekiant juos sėkmingai įdarbinti laisvoje darbo rinkoje arba socialinėse 

įmonėse. 

Ispanijoje yra įsteigtas platus socialinių įmonių tinklas – jos dar vadinamos specialiaisiais 

darbo centrais (Centros Especiales de Empleo). Ne mažiau nei 70 proc. tokios įmonės darbuotojų 

yra žmonės su negalia, kurių darbingumas ne didesnis nei 77 proc.  

Ispanijoje, kaip i kitose Europos šalyse didelis dėmesys yra kreipiamas teikiamų paslaugų 

kokybei. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos yra skatinamos diegtis kokybės 

sistemas ir tokiu būdu užtikrinti Europoje keliamus reikalavimus šių paslaugų teikimo kokybei. 

Įstaigos yra skatinamos įdiegti kokybės užtikrinimo ir vadybos sistemas, padedančias užtikrinti 

įstaigų valdymo procesų planavimą ir plėtrą atsižvelgiant į klientų bei suinteresuotų šalių bei 

platesnės visuomenės poreikius. Įstaigos turi ne tik užtikrinti klientų ir kitų suinteresuotų šalių     

grįžtamąjį ryšį teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimui ir, remdamosios šios 

analizės rezultatais, imtis priemonių paslaugų kokybės gerinimui.  

2 lentelė. Taikomų profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimo ir įvertinimo 

sistemų kitose Europos šalyse sudėtinės dalys: 

Šalis Profesinės 

reabilitacijos sritys, 

kurioms yra keliami 

(kokybės) 

reikalavimai 

Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo 

kokybės principai ir/ar 

kriterijai 

Dokumentai, 

reglamentuo-

jantys kokybės 

reikalavimus 

Profesinės 

reabilitacijos 

paslaugas 

teikiančių 

įstaigų 

kokybės 

įvertinimo 

patvirtinimas  

Jungtinė 

Karalystė 

Procesų valdymas; 

Paslaugų teikimas ir  

Lygios galimybės; 

prieinamumas, 

Standartai 

 

Akreditavimas  
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turinys; 

Personalas, žinios, 

išsilavinimas, 

kvalifikacija, patirtis, 

kvalifikacijos 

tobulinimas;  

profesinio mokymo 

programos 

(adaptuotos 

skirtingas negalias 

turintiems 

asmenims); 

Klientų teisės ir jų 

apsauga; 

Paslaugų kokybė. 

individualumas, 

skaidrumas, aiškumas, 

efektyvumas; klientų 

teisės; personalo etika; 

nuolatinis gerinimas; 

kompleksiškumas; 

orientacija į klientą ir jo 

poreikius; grįžtamasis 

ryšys; 

bendradarbiavimas; 

tęstinumas; personalo 

kompetencijos; 

orientacija į rezultatus; 

 

 

 

 

 

Austrija Profesinės 

reabilitacijos ir 

profesinio mokymo 

turinys (programų 

sertifikavimas),  

profesinės 

reabilitacijos 

programos trukmė;  

personalas ir jo 

kvalifikacija; įrangos 

ir aplinkos 

pritaikymas, taikomi 

metodai, 

paslaugų teikimo 

kokybės 

užtikrinimas. 

 

Prieinamumas; 

kompleksiškumas; 

individualumas; 

orientacija į asmenį; 

orientacija į rezultatus; 

kvalifikuotas 

personalas; nuolatinis 

gerinimas; 

Teisės aktai, 

standartai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akreditavimas, 

programų 

pirkimas 

konkursų būdu.  

 

 

 

 

 

Kokybės 

vertinimą bei 

priežiūrą 

vykdo 

finansuotojas; 

 

Vokietija Profesinės 

reabilitacijos 

paslaugų turinys ir 

trukmė; personalas ir 

jo kvalifikacija; 

įrangos ir aplinkos 

pritaikymas; 

metodai; rezultatai;  

paslaugų teikimo 

kokybės 

užtikrinimas. 

Lygios galimybės; 

prieinamumas; 

kompleksiškumas; 

profesionalumas; 

orientacija į asmenį 

(individualus planas, 

teisės ir kt.); 

grįžtamasis ryšys; 

orientacija į rezultatus; 

nuolatinis tobulinimas; 

individualumas; teisės; 

etika; geras valdymas; 

(efektyvumas); 

bendradarbiavimas. 

Teisės aktai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencija-

vimas; 

 

 

Norvegija Kokybės sistemos; 

personalas ir jo 

kvalifikacija; 

paslaugų turinys ir 

Prieinamumas; 

aiškumas; orientacija į 

asmenį, jo poreikius; 

grįžtamasis ryšys; 

Teisės aktai, 

standartai 

 

 

Akreditavimas/

licencijavimas; 
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trukmė; profesinio 

mokymo programos 

(adaptuotos, 

paklausios darbo 

rinkoje);  

tarptautinių kokybės 

standartų diegimas; 

nacionalinių 

standartų atitikimas; 

paslaugų kokybės 

įvertinimas ir 

priežiūra 

(standartai). 

kompleksiškumas; 

individualumas; 

bendradarbiavimas; 

orientacija į rezultatus; 

geras valdymas; 

nuolatinis tobulinimas; 

tęstinumas. 

 

 

Prancūzija Profesinio mokymo 

programos 

(adaptuotos); 

paslaugų turinys ir 

trukmė; 

personalas, jo 

sudėtis; 

kompetencijos; 

įrangos ir aplinkos 

pritaikymas; 

paslaugų kokybės 

užtikrinimas ir 

gerinimas; 

darbo ir mokymo 

metodai; 

rezultatai ir poveikis. 

 

Tinkamumas; 

patikimumas; 

objektyvumas; 

skaidrumas; klientų 

teisės; prieinamumas; 

orientacija į klientą ir jo 

poreikius; teisės; etika; 

tęstinumas; 

kompleksiškumas; 

individualumas; 

nuolatinis gerinimas; 

klientų dalyvavimas 

(įtraukimas); 

grįžtamasis ryšys 

personalo 

kompetencijos; 

orientacija į rezultatus.  

Teisės aktai, 

Standartai  

 

 

Akreditavimas/

licencijavimas; 

Portugalija Paslaugų turinys ir 

trukmė; 

taikomi metodai; 

Personalas, 

komandos sudėtis ir 

kvalifikacija; 

Rezultatai ir 

poveikis; 

Kokybės 

užtikrinimas; 

Atstovavimas; 

orientacija į klientą 

(lygios galimybės); 

teisės; prieinamumas; 

orientacija į rezultatus; 

kompleksiškumas; 

individualumas; 

partnerystė; kliento 

artimųjų/šeimos 

dalyvavimas; 

grįžtamasis ryšys; 

teikiamų paslaugų 

kokybės užtikrinimas ir 

plėtra; nuolatinis 

gerinimas; geras 

valdymas; (efektyvius 

išteklių naudojimas) ir 

paslaugų efektyvumas; 

tęstinumas; 

Teisės aktai, 

Standartai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Akreditavimas/

licencijavimas; 

Paslaugų 

pirkimo 

konkursai; 

Slovėnija Paslaugų turinys; Lygios galimybės; Teisės aktai, Sutartys dėl 
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personalas, 

personalo sudėtis ir 

kvalifikacija; 

taikomi metodai; 

įrangos ir aplinkos 

pritaikymas; 

rezultatai ir poveikis; 

 

orientacija į asmenį; 

klientų dalyvavimas; 

orientacija į rezultatus, 

grįžtamasis ryšys; 

kompleksiškumas ir 

individualumas; 

efektyvumas; 

bendradarbiavimas; 

personalo 

kompetencija; 

racionalumas; 

naudingumas; 

ekonomiškumas, 

prieinamumas; teisės; 

nuolatinis gerinimas; 

tęstinumas. 

Standartai 

(privalomi) 

 

 

 

 

 

 

 

paslaugų 

teikimo (jei 

profesinės 

reabilitacijos 

paslaugas 

teikiančioms 

įstaigoms;  

Sutartys dėl 

paslaugų 

teikimo (jei 

atitinka 

reikalavimus). 

 

 

Airija Procesas; ištekliai; 

profesinio mokymo 

programos – turinys 

ir trukmė; 

įgytos kompetencijos 

(rezultatai); 

personalas, jo sudėtis 

ir kvalifikacija; 

kokybės 

užtikrinimas. 

 

Lyderystė, paslaugų 

prieinamumas; 

asmeniui pritaikytos 

paslaugos; orientacija į 

asmenį  ir jo poreikius; 

paslaugų gavėjų ryšys; 

orientacija į rezultatus; 

partnerystė, kokybės 

užtikrinimas ir 

nuolatinis gerinimas; 

personalo kvalifikacija; 

rezultatų sklaida; 

individualumas; 

efektyvumas (sėkminga 

integracija į darbo 

rinką); tęstinumas; 

skaidrumas; aiškumas 

dalyvavimas; 

bendradarbiavimas. 

Teisės aktai, 

Standartai 

 

 

 

 

Akreditavimas/

licencijavimas 

Olandija Paslaugų turinys; 

specialistų 

kvalifikacija; 

paslaugų teikimo ir 

vadybos kokybė; 

metodai; 

įrangos ir aplinkos 

pritaikymas; 

Lygios galimybės; 

prieinamumas; 

orientacija į rezultatus; 

orientacija į asmenį; 

kompleksiškumas; 

individualumas; 

skaidrumas; 

konkurencingumas; 

dalyvavimas; nuolatinis 

gerinimas; tęstinumas; 

geras valdymas; 

profesionalumas; 

Teisės aktai, 

Standartai 

 

 

 

 

Paslaugų 

pirkimo 

konkursas; 

sutartys dėl 

paslaugų 

teikimo; 

Ispanija Paslaugų turinys ir 

trukmė; 

personalo sudėtis ir 

Lygios galimybės; 

nuolatinis gerinimas; 

orientacija į klientą ir jo 

Teisės aktai 

 

 

Licencijavimas 
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kvalifikacija; 

kokybės 

užtikrinimas; 

paslaugų valdymo 

procesai – paslaugų 

planavimas ir plėtra; 

 

poreikius, pasiektus 

rezultatus; 

individualumas; 

kompleksiškumas; 

prieinamumas; 

žmogiškųjų išteklių 

plėtra; grįžtamasis 

ryšys. 

 

 

 

 

Tyrimo išvados: 

Atliktas dešimties ES šalių tyrimas parodė, kad: 

1. profesinės reabilitacijos kokybės užtikrinimo ir įvertinimo sistemų (toliau – kokybės 

sistemos), taikomų kitose ES šalyse,  tyrime dalyvavusiose šalyse turi daug panašumų. Visose 

nagrinėjamose šalyse įstaigoms, siekiančioms teikti profesinės reabilitacijos paslaugas 

neįgaliesiems yra keliami reikalavimai, kuriuos šios įstaigos turi atitikti. Šiuos reikalavimus vienose 

šalyse  reglamentuoja teisės aktai (Ispanija, Vokietija), kitose tik standartai ( Jungtinė Karalystė), 

tačiau daugumoje tyrime dalyvavusių šalių profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos 

turi atitikti standartų ir teisės aktų reikalavimus (Austrija, Prancūzija, Olandija, Slovėnija, 

Portugalija, Norvegija, Airija); 

2. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sritys, kurioms yra keliami reikalavimai 

daugumoje šalių yra taip pat labai panašios – tai paslaugų organizavimas (proceso valdymas; 

paslaugų turinys ir trukmė; paslaugas teikiantis personalas, jo sudėtis, personalo kvalifikacija 

ir tobulinimas; taikomi metodai; aplinkos ir įrangos pritaikymas; rezultatai ir poveikis; 

grįžtamojo ryšio matavimas, analizė ir paslaugų kokybės tobulinimas; 

3. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo bei vertinimo principai 

visose šalyse yra taip pat panašūs – tai lygių galimybių, prieinamumo, orientacijos į asmenį – jo 

teisių užtikrinimo, individualių poreikių atitikimo, kompleksiškumo, klientų dalyvavimo, 

tęstinumo, orientacijos į rezultatus,  (personalo) profesionalumo ir etikos, skaidrumo, gero 

valdymo ir efektyvumo, racionalumo, naudingumo, ekonomiškumo ir bendradarbiavimo.  

4.  Beveik visose šalyse yra taikomas įstaigų, atitinkančių kokybės reikalavimus, 

licencijavimas/akreditavimas, kai kuriose šalyse yra taikomos abi sistemos – 

akreditavimas/licencijavimas ir paslaugų (programų) pirkimo konkursai ( Portugalija ir kt.); 

5. Kokybės įvertinimą, stebėseną ir kontrolę vienose šalyse vykdo 

akreditavimo/licencijavimo tarnybos, kitose – finansuotojai ar steigėjai; 

6. Daugelyje ES šalių yra keliamas reikalavimas ar teikiamos rekomendacijos atitikti ir 

tarptautinių kokybės standartų bei sistemų reikalavimus (Vokietija, Portugalija, Slovėnija, 
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Norvegija ir kt.). Populiariausios profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės sistemos yra EQUASS 

(European Quality in Sociale Services) ir ISO. 
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VII. Svarbiausi ES visuotinai pripažįstami profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo kokybės vertinimo kriterijai bei šių paslaugų kokybei keliami 

reikalavimai  

Visos oficialios ES institucijos savo dokumentuose pabrėžia ypatingą socialinių paslaugų, 

kurioms priskiriamos ir profesinės reabilitacijos paslaugos, svarbą kiekvienos valstybės narės 

ekonominiam bei socialiniam vystymuisi. Europos Komisijos Komunikate „Lisabonos strategijos 

įgyvendinimas. Visuotinės svarbos socialinės paslaugos Europos Sąjungoje“ [13] nurodoma, kad 

socialinėms paslaugoms priskiriamos „prevencinį ir socialinės sanglaudos vaidmenį atliekančios ir 

tiesiogiai asmeniui teikiamos paslaugos – tai pagalba asmeniui, siekiant palengvinti asmenų 

integravimąsi į visuomenę...“, „...šios paslaugos - tai veikla, kuria siekiama užtikrinti asmenų, 

turinčių ilgalaikių sveikatos arba su negalia susijusių problemų, integraciją...“ [ten pat.]. 

Komunikate pabrėžiama, kad „...šios paslaugos užima ypatingą vietą, kadangi tai yra Europos 

visuomenės ir ekonomikos pagrindas - jos padeda užtikrinti didelį užimtumą, aukštą socialinės 

apsaugos ir sveikatos apsaugos lygį, lyčių lygybę, bei ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.“ 

[ten pat]. Šiame Komunikate kaip ir kituose oficialiuose Europos Sąjungos dokumentuose 

pabrėžiamas poreikis modernizuoti socialines paslaugas siekiant užtikrinti šių paslaugų kokybę, ir 

tarp svarbiausių modernizavimo proceso aspektų yra paminėti lyginamojo vertinimo, kokybės 

kontrolės įvedimas, paslaugų gavėjų dalyvavimas administravimo procese. [ten pat].  

Šiame Komunikate pateikiamas negalutinis sąrašas ypatybių, liudijančių apie visuotinę 

socialinių paslaugų svarbą [ten pat]. Be įprastinių socialinėms paslaugoms taikomų visuotinės 

svarbos kriterijų (universalumas, skaidrumas, tęstinumas, galimybė naudotis ir kt.), prie šių 

ypatybių taip pat priskiriama ir šių paslaugų organizavimo tvarka [ten pat]. Taigi socialinės 

paslaugos, apimančios taip pat ir profesinės reabilitacijos paslaugas, pagal savo visuotinę svarbą yra 

priskiriamos visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms (toliau -VSSP ) (angl. SSGI - Social 

Services of General Interest).   

Europos Komisiją su nacionalinėmis žinybomis, paslaugų teikėjais, jų vartotojais ir kitomis 

interesų grupėmis jau daugiau kaip dešimtmetį vienija klausimas, kaip tinkamai priimti 

bendraeuropinius sprendimus apibrėžiant socialinių paslaugų kokybę ir visuotinės svarbos 

socialines paslaugas. Šios temos dalį sudaro svarstymai, kaip užtikrinti lygias galimybes 

neįgaliesiems ir pagyvenusiems asmenims, teikiant kokybiškas paslaugas. 

 Nuo 2003 metų Komisija neįgaliųjų atžvilgiu laikosi strategijos, suformuluotos ES veiksmų 

dėl neįgaliųjų plane 2003–2010 metams. Ji turi užtikrinti, kad visose svarbiose ES politikos srityse 

būtų atsižvelgiama į neįgaliųjų poreikius. 
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Be to, Europos Komisija (Socialinės apsaugos komitete) skatina savanoriškų kokybės 

direktyvų Europos mastu kūrimą, nurodydama kokybės standartų apibrėžimo, kontrolės ir 

įvertinimo gaires. Šioms diskusijoms vadovauja ir jas koordinuoja valdymo grupė (konsultacinė 

komisija), sudaryta iš šių organizacijų atstovų: 

 Europos aukšto lygio grupės neįgaliųjų klausimams spręsti (angl. trump.-  HLGD), 

 Europos socialinio sektoriaus nevyriausybinių organizacijų platformos (angl. trump.-  

EPSN), 

 Europos įmonių, teikiančių paslaugas neįgaliems žmonėms, asociacijos (angl. trump.-  

EASPD), 

 Europos reabilitacijos platformos (angl. trump.-  EPR), 

 Europos Tarybos (angl. trump.-  ET), 

 Europos užimtumo rėmimo skėtinės organizacijos (angl. trump.-  EUSE), 

 Iniciatyvos Inclusion Europe (angl. trump.-  IE), 

 Federalinės laisvos gerovės priežiūros asociacijos (angl. trump.-  BAGFW), 

 Europos nacionalinių, su benamiais dirbančių, organizacijų federacijos (angl. trump.-  

FEANTSA). 

Pagrindinė šios komisijos užduotis – nustatyti visoje Europoje galiojančius ir pripažintus 

visuotinės svarbos socialinių paslaugų (SSGI) kokybės principus, šių paslaugų kriterijus ir juos 

plėtoti. 

2006 m. Europos Komisija priėmė Komunikatą dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų 

[13], kuriuo ragino sukurti Savanorišką Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą, kuri 

nustatytų, stebėtų ir įvertintų kokybės standartus. Tais pačiais metais ES aukšto lygio grupė 

neįgaliųjų klausimams spręsti (angl. Hight Level Group of Disability) (2007 m.) [54] pristatė 

kokybės principus ir kriterijus, kuriuos aptarė ir ratifikavo visos Europos Sąjungos valstybės narės 

ir Europos Komisija. Buvo suformuluoti devyni visuotinės svarbos paslaugų teikimo socialiniame 

sektoriuje kokybės principai: 

1. Geras valdymas, 

2. Partnerystė; 

3. Teisės; 

4. Dalyvavimas; 

5. Kompetentingas personalas; 

6. Etika; 

7. Orientavimasis į žmogų; 
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8. Kompleksiškumas (išsamumas ir tęstinumas); 

9. Orientavimasis į rezultatą. 

Šiems principams priskiriami septyni kriterijai: 

1. Politika ir strategija / misija; 

2. Personalo valdymas ir ugdymas; 

3. Procesų valdymas; 

4. Sistemingas (ciklinis) kokybės gerinimas; 

5. Atsakomybės sričių priskyrimas (personalas ir vadyba); 

6. Išteklių valdymas; 

7. Rezultatų ir pelno valdymas. 

Europos aukšto lygio grupė neįgaliųjų klausimams spręsti (HLGD) išskyrė tris faktorius 

kaip esminę socialinių paslaugų sektoriaus kokybės prielaidą: 

 Įperkamumas (affordability), 

 Parengtis/pasiekiamumas  (availability), 

 Prieinamumas / kliūčių nebuvimas (accessibility). 

Vadovaujantis šiais kokybės principais 2010 m. spalio mėn. Socialinės apsaugos komitetas 

priėmė Rezoliuciją, kuria buvo patvirtinta Savanoriška Europos socialinių paslaugų kokybės 

sistema (Voluntary European Quality Framework for Social Services) [19]. Ši universali kokybės 

sistema yra skirta socialinio sektoriaus paslaugų teikėjams visoje Europoje. Ja siekiama, kad šių 

paslaugų kokybė ES būtų suprantama vienodai. Sistema apima pagrindinius ir svarbiausius 

paslaugų teikimo kokybės principus ir kriterijus, kuriuos socialinė paslauga turėtų atitikti tam, kad 

būtų tenkinami paslaugos vartotojo poreikiai ir lūkesčiai. Sistemoje taip pat esama metodikos 

elementų, kuriais remdamiantis valdžios institucijos galėtų sukurti tinkamas kokybės priemones 

(standartus ir rodiklius) socialinės paslaugos kokybei apibrėžti, išmatuoti (nustatyti) ir įvertinti. Ši 

sistema gali pasitarnauti ir kaip standartas (rekomendacijos), reglamentuojantis kaip apibrėžti, 

įvertinti, užtikrinti ir tobulinti socialiniame sektoriuje teikiamų paslaugų kokybę.  

Rezoliucijoje sakoma, kad „Ši sistema yra pakankamai lanksti, kad galėtų būti taikoma 

nacionaliniu, regioniniu ir vietos visų ES valstybių narių ir įvairių socialinių paslaugų kontekste.  Ji 

siekia užtikrinti  papildomumą ir derėjimą su esamais nacionaliniais sektoriaus kokybės požiūriais. 

Socialinės apsaugos komiteto nuomone – šioje kokybės sistemoje įtvirtintų kokybės principų,  

laikymasis ir valdžios institucijų stebėsena, kaip jų laikomasi gali gerokai padidinti gebėjimą 

organizuoti ir teikti aukštos kokybės socialines paslaugas [19]. Europos Socialinių reikalų komiteto 

(toliau – Komitetas) Rezoliucijoje sakoma, kad komitetas pritaria Savanoriškai Europos socialinių 

paslaugų kokybės sistemai (Voluntary European Quality Framework for Social Services) ir: 
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1. laikosi nuomonės, kad principų taikymą reikėtų stebėti taikant pasiūlytus kokybės 

kriterijus, vykdant koordinavimo procesą, į kurį turi būti įtrauktos ir suinteresuotos šalys ; 

2. pritaria Europos Komisijos pasiūlymui, pateiktame Europos kovos su skurdu ir socialine 

atskirtimi plano priede - pagrindinių iniciatyvų dokumente, sektorių lygmeniu kurti savanorišką 

socialinių paslaugų Europos kokybės programą...; rekomenduoja, kad į ją taip pat būtų įtrauktos 

tokios sritys kaip vaikų priežiūra, negalia ir socialinis būstas ir, kad lygių galimybių užtikrinimas 

paslaugų gavėjams būtų laikomas vienu svarbiausių rodikliu; 

3.  ragina valstybes nares pasitelkti Savanorišką kokybės sistemą kokybės akreditacijos ir 

stebėjimo sistemoms parengti taip, kad tai būtų tinkama kiekvienai valstybei narei; mano, kad 

Savanoriškos kokybės sistemos veikimą turėtų įvertinti valstybės narės, atsižvelgdamos į 

Pagrindinių teisių chartiją ir prie SESV pridėtą Protokolą Nr. 26; 

4. pabrėžia, kad, norint teikti aukštos kokybės socialines paslaugas, būtina vyrams ir 

moterims užtikrinti tinkamas darbo sąlygas, kurios būtų stabilios ir atitiktų valstybės narės teisę ir 

praktiką, taip pat teikti nuolatinį kokybišką mokymą ir užtikrinti paslaugų gavėjų dalyvavimą ir 

didesnes jų galias atsižvelgiant į lyčių aspektą; pabrėžia, kad savanoriams tenka svarbus vaidmuo 

VSSP sektoriuje, tačiau jie negali pakeisti būtino skaičiaus profesionaliai parengtų specialistų ir 

darbuotojų; 

5. ragina valstybes nares skatinti socialinių, sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugų 

sektoriaus augimo galimybes, migrantams ir ES piliečiams užtikrinant tinkamas darbo sąlygas ir 

galimybę naudotis visapusiškomis socialinės apsaugos sistemomis; 

6.  mano, kad Savanoriškos Europos kokybės sistemos principai galėtų būti pasitelkiami 

siekiant nustatyti paslaugų kokybės vertinimo kriterijus, naudojamus viešųjų pirkimų taisyklėse; 

7. siūlo toliau tobulinti Savanorišką Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą [19]. 

Savanoriškoje Europos socialinių paslaugų kokybės sistemoje (17 pav.) suformuluoti 

svarbiausi socialinių paslaugų teikimo kokybės principai taip pat išskirti santykius tarp paslaugų 

teikėjų ir gavėjų, paslaugų teikėjų ir valdžios institucijų ir kitų suinteresuotų šalių apibrėžiantys 

kokybės  principai. Kiekvieną sistemos kokybės principą, nusakantį paslaugų teikimo kokybės 

dimensijas, apibrėžia kokybės kriterijai, kuriais remiantis gali būti įvertinta socialinių paslaugų 

kokybė. 

Kokybės sistemoje apibrėžti kokybės principai atspindi visoje Europoje visuotinai priimtas 

vertybes ir padeda sukurti vieningą socialinių paslaugų kokybės supratimą bei palengvinti patirties 

ir gerosios praktikos mainus. Šie kokybės principai adresuojami regioninės ir vietos valdžios 

institucijoms, atsakingoms už socialinių paslaugų organizavimą, finansavimą, vystymą ir jų 

teikimą. Kokybės principai taip pat yra skirti socialinių paslaugų teikėjams ir paslaugų gavėjams, 
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kuriems jie yra svarbus informacijos šaltinis apie tai, kokių socialinių paslaugų jie gali tikėtis. Šie 

principai taipogi yra svarbūs socialinių paslaugų sektoriaus darbuotojams ir jų darbdaviams. 

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo kokybės principai, įtvirtinti Savanoriškoje 

Europos socialinių paslaugų kokybės sistemoje (VEQF for SS) yra šie:  

 Prieinamumas (accessibility) - turi būti užtikrintas vartotojo poreikius atitinkančių 

paslaugų prieinamumas bei galimybės pasirinkti iš įvairių paslaugų, teikiamų bendruomenės ribose, 

kad asmuo galėtų gauti paslaugas kuo arčiau namų; 

 Pasiekiamumas (availability) - socialinės paslaugos turėtų būti lengvai pasiekiamos 

visiems, kam jos yra reikalingos. Informacija bei konsultacijos apie esamas paslaugas bei paslaugų 

teikėjus turi būti prieinama visiems paslaugų vartotojams. Žmonėms su negalia turėtų būti užtikrinta  

pritaikyta aplinka, kurioje veikia paslaugų teikėjai. 

 Įperkamumas (affordability) – socialinės paslaugos turėtų būti teikiamos visiems 

asmenims, kuriems jų reikia nemokamai arba tokiomis kainomis, kurios yra prieinamos asmeniui. 

 Orientacija į asmenį (person centered) – socialinės paslaugos turėtų laiku ir lanksčiai 

tenkinti besikeičiančius individualius asmens poreikius tikslu pagerinti jų gyvenimo kokybę bei 

užtikrinti lygias galimybes. Socialinės paslaugos turėtų apimti fizinę, intelektinę ir socialinę 

paslaugų gavėjo aplinką.  

 Kompleksiškumas (comprehensiveness) - socialinės paslaugos turėtų būti 

suprantamos ir teikiamos integruotu būdu, kai atspindimi įvairūs vartotojų, esant reikalui ir jų 

šeimos narių bei globėjų, poreikiai, gebėjimai bei pageidavimai ir, kai siekiama pagerinti šių 

asmenų gerovę.  

 Tęstinumas (continuity) - socialinės paslaugos turėtų būti organizuojamos taip, kad 

būtų užtikrintas paslaugų tęstinumas, užtikrinantis visų paslaugos bei asmens tikslų, leidžiantis 

vartotojams pasikliauti nuolatiniu, nenutrūkstamu paslaugų spektru: nuo ankstyvosios intervencijos 

iki paramos bei tolimesnių veiksmų, leidžiančių išvengti neigiamo poveikio ir paslaugų teikimo 

trikdžių.  

 Orientacija į rezultatus (outcome-oriented) – pagrindinis paslaugų teikėjų dėmesys 

turėtų būti skiriamas naudai, kurią gauna vartotojai, o esant poreikiui, ir jų šeimos nariai, globėjai ir 

bendruomenė. Paslaugų teikimas turėtų būti optimizuotas atsižvelgiant į periodišką jų vertinimą, 

paremtu paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų šalių grįžtamuoju ryšiu.   

Sukurta ir visuotinai pripažinta bei oficialiai patvirtinta Savanoriška Europos socialinių 

paslaugų kokybės sistema nubrėžė pagrindines gaires – kokybės principus ir kriterijus – kurios 

sukūrė fundamentalų pagrindą visoms Europos šalims užtikrinti, vertinti bei nuolat tobulinti 
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socialiniame sektoriuje teikiamų paslaugų kokybę. Šios fundamentalios socialinių paslaugų 

kokybės užtikrinimo gairės tapo ir vėliau sukurto Bendrojo visuotinės svarbos socialinių paslaugų 

kokybės modelio (CQF for Social Services of General Interest) pagrindu [20]. 

Savanoriška Europos socialinių paslaugų kokybės sistema (Voluntary European Quality 

Framework for Social Services) apibrėžia taip pat socialinių paslaugų teikimo kokybės dimensijas 

bei kokybės kriterijus pagal šias sritis: 

 

 Santykių tarp paslaugų teikėjų ir paslaugų gavėjų kokybės dimensijos ir 

kriterijai: 

 Pagarba paslaugų vartotojų teisėms: paslaugų teikėjai turi gerbti esmines asmens teises 

ir laisves, įtvirtintas nacionalinėje šalies teisėje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje [22] 

ir Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių konvencijoje. Paslaugų teikėjai turi skatinti ir 

įgyvendinti paslaugų gavėjų teises lygių galimybių, vienodo požiūrio, laisvo pasirinkimo, laisvo 

apsisprendimo, teisės patiems kontroliuoti savo gyvenimą bei pagarbos jų privačiam gyvenimui 

požiūriais. Paslaugos turėtų būti teikiamos nediskriminuojant asmenų dėl jų lyties, rasinės ar etninės 

kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Turėtų būti užkirstas 

kelias fizinei, psichinei ir finansinei asmenų prievartai ir pasireiškiant tokiam elgesiui turi būti 

taikomos atitinkamos sankcijos.    

 

 Kokybės kriterijai  

- Esamiems ir potencialiems socialinių paslaugų gavėjams, esant poreikiui ir jų 

šeimoms, turi būti lengvai pasiekiama aiški, tiksli informacija, specifiška kiekvienai tikslinei grupei.  

- Įgyvendinta skaidri, prieinama, patogi konsultacijų ir skundų valdymo procedūra; 

- Įsteigta reguliavimo ir kontrolės sistema, skirta užkirsti kelią fizinei, psichologinei ir 

finansinei prievartai bei užtikrintas sveikatos ir saugos taisyklių laikymasis; 

- Darbuotojų ir savanorių, teikiančių paslaugas asmenims, įtraukimas į mokymus,  

orientuotus į asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, specifiškumą, jų teises, nediskriminavimo 

politiką; 

- Vykdomas paslaugų gavėjų skatinimas integruotis į visuomenę; 

- Užtikrintas paslaugų gavėjų duomenų ir informacijos apie jų gaunamas paslaugas 

konfidencialumas. 

 

 Dalyvavimas ir įgalinimas: Paslaugų teikėjai turėtų skatinti aktyvų paslaugų gavėjų ir, 

esant reikalui, jų šeimos narių bei globėjų įtraukimą į sprendimų priėmimą dėl paslaugų  planavimo, 
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teikimo ir jų vertinimo. Paslaugų teikimas turėtų įgalinti vartotojus apibrėžti savo asmeninius 

poreikius bei siekti jų gebėjimų stiprinimo ir išlaikymo kartu skatinant juos išlikti kuo labiau 

savarankiškais.   

 

 Kokybės kriterijai 

- Užtikrintas paslaugų gavėjų, esant poreikiui ir jų atstovų, šeimos narių, įtraukimas į 

paslaugų planavimą, teikimą ir tobulinimą  

- Įsitraukimas į dialogą su kitomis neįgaliuosius atstovaujančiomis organizacijomis ir jų 

įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą; 

- Periodiškai vykdomas paslaugų gavėjų pasitenkinimo gaunamomis paslaugomis 

vertinimas. 

 

 Santykių tarp paslaugų teikėjų, valstybės institucijų, socialinių partnerių ir kitų 

suinteresuotų šalių kokybės dimensijos ir kriterijai: 

 

 Partnerystė: socialinių paslaugų teikimo plėtrai būtinas aktyvus suinteresuotų šalių, 

tiek iš privataus, tik ir iš viešojo sektoriaus, bendradarbiavimas ir jų įsitraukimas. Šios šalys, tai: 

vietinės valdžios institucijos, paslaugų gavėjai, jų šeimos nariai ir globėjai, paslaugų vartotojus 

atstovaujančios organizacijos, paslaugų teikėjai ir juos atstovaujančios organizacijos, socialiniai 

partneriai ir pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios vietinėje bendruomenėje. Ši 

partnerystė yra būtina siekiant sukurti tęstines socialines paslaugas, kurios atliepia vietos poreikius, 

veiksmingai išnaudojant išteklius ir kompetenciją, taip pat siekiant socialinės sanglaudos.  

 

 Kokybės kriterijai 

- Siekiama gauti sinerginį efektą bendruomenėje bendradarbiaujant visoms 

suinteresuotoms šalims. Bendradarbiavimo sritys: politikos formavimas, paslaugų gavėjų poreikių 

identifikavimas, planavimas, vystymas, teikimas, stebėjimas ir paslaugų vertinimas. 

Bendradarbiavimas būtinas siekiant užtikrinti paslaugų teikimo tęstinumą asmeniui (tiek, kiek 

reikia), taip pat siekiant palengvinti paslaugų gavėjų galimybes gauti plataus spektro socialines 

paslaugas bei siekiant užtikrinti, kad paslaugos prisidėtų prie labiau integruotos visuomenės kūrimo.  

 

 Geras valdymas:  Socialinės paslaugos turėtų veikti remiantis atvirumo ir skaidrumo 

principais, taip pat pagarba Europos, nacionaliniams, regioniniams bei vietiniams teisės aktams. 

Kalbant apie  organizacinę, socialinę ir finansinę paslaugų teikimo pusę, turėtų būti vadovaujamasi 
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efektyvumo, veiksmingumo ir atskaitomybės principais. Paslaugų teikimas turėtų būti grindžiamas 

atitinkamų valdžios institucijų, socialinių partnerių ir suinteresuotų šalių tinkamu finansavimu 

(įskaitant išteklių prioritetus pagal turimą biudžetą) ir paslaugų teikimo koordinavimu.  

 

 Kokybės kriterijai 

- Aiškiai apibrėžti vaidmenys, atsakomybės bei tarpusavio ryšiai tarp suinteresuotų, 

įtrauktų į paslaugų planavimą, vystymą, finansavimą, teikimą, paramą, stebėjimą ir vertinimą šalių.  

- Užtikrinti nuolatinio planavimo ir peržiūros procesai, ir įdiegti sistemingo, nuolatinio 

tobulinimo mechanizmai;  

- Periodiškai renkamas vartotojų, finansuotojų ir kitų suinteresuotų šalių grįžtamasis 

ryšis apie teikiamų paslaugų efektyvumą ir veiksmingumą; 

- Sukurtas nuolatinės ir nepriklausomos procedūrų, rezultatų ir vartotojų pasitenkinimo 

peržiūros mechanizmas, jo rezultatai viešinami; 

- Įgyvendinama skaidri, prieinama ir patogi paslaugų gavėjų konsultacijų ir skundų 

valdymo sistema;   

  

 Kokybės dimensijos ir kriterijai, orientuoti į žmogiškuosius ir fizinius išteklius:  

 

 Geros darbo sąlygos ir darbo aplinka / Investicijos į žmogiškąjį kapitalą: Socialinės 

paslaugos turėtų būti teikiamos kvalifikuotų ir kompetentingų darbuotojų, kurie dirba tinkamomis 

sąlygomis, subalansuotu darbo krūviu. Darbuotojų teisės turėtų būti gerbiamos, visų pirma 

atsižvelgiant į konfidencialumo principą. Atitinkamais įgūdžiais turėtų pasižymėti ir savanoriai, 

kuriems taip pat turėtų būti užtikrinta tinkama darbo aplinka.  

 Kokybės kriterijai 

- Užtikrinta visiška pagarba oraus darbo principams, įskaitant nediskriminavimą, 

socialinę apsaugą, sveikatos apsaugą ir saugą,  orų atlygį už darbą bei lyčių lygybę vienodo atlygio 

už vienodos vertės darbo atžvilgiu.  

- Identifikuoti gebėjimų ir karjeros profiliai; 

- Tinkama įdarbinimo ir darbuotojų išlaikymo politika, kuri įgalina atlikti kvalifikuotų 

darbuotojų, turinčių reikiamas žinias, įgūdžius ir kompetencijas, atranką; 

- Partnerystės tarp švietimo sistemų ir paslaugų teikėjų sudarant galimybes stažuotėms 

studijų metu ir patyrusiems darbuotojams dalintis patirtimi; 

- Įtraukti paslaugų naudotojus ir socialinius partnerius į darbuotojų mokymosi plėtros 

programų vystymą. 
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- Skatinti socialinį dialogą visais lygmenimis įtraukiant darbuotojus ir profesines 

sąjungas, taip pat dirbančius savanorius aktyviai dalyvauti paslaugų vystyme, teikime ir vertinime. 

 

 Tinkamai pritaikyta aplinka:  Socialinės paslaugos turėtų būti teikiamos aplinkoje, 

kurios infrastruktūra tenkina paslaugų gavėjų, darbuotojų ir dirbančių savanorių sveikatos ir saugos 

standartus. Aplinka turi būti pritaikyta vadovaujantis požiūriu „Universalus dizainas“. 

 Kokybės kriterijai 

- Užtikrinti, kad aplinka yra tinkama ir atitinka sveikatos ir saugos standartus klientams, 

aplinkosaugos reikalavimus darbuotojams ir savanoriams ir  prieinamumo standartus, "Universalaus 

dizaino" metodų skatinimą; 

- Užtikrinti, kad visi paslaugų gavėjai, įskaitant neįgaliuosius, galėtų lengvai veikti ir 

judėti aplinkoje, kurioje teikiamos paslaugos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 pav. Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (VEQF for SS) 

principai ir kriterijai 

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo gairėms (VEQF for SS ir CQF for SSGI) 

įgyvendinti buvo būtina sukurti praktinio įgyvendinimo sistemą, tinkančią visų visuotinės svarbos 

socialinių paslaugų kokybei užtikrinti, įvertinti bei tobulinti. Tokia sistema tapo Europos socialinių 

paslaugų kokybės sistema (EQUASS – European Quality in social Services), kurią sukūrė Europos 
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reabilitacijos platformos ekspertai (prieiga per internetą: www.epr.eu, www.reabilitacija.lt). Ši 

sistema apima du lygmenis – EQUASS Assurance ir EQUASS Excellence. 

EQUASS kokybės sistemos pranašumą lemia tai, jog EQUASS kokybės principai visiškai 

sutampa su visuotinės svarbos socialinių paslaugų principais ir kriterijais, iš esmės atitinka 

Savanoriškos Europos socialinių paslaugų sistemos (VEQF for SS) [19], Bendrojo visuotinės 

svarbos socialinių paslaugų kokybės modelio (CQF for SSGI) [20] bei Europos kokybės 

užtikrinimo sistemos profesinio mokymo sistemoje (angl. European Quality Assurance Reference 

Framework for VET - EQARF for VET) [21] principus ir kriterijus,  yra orientuotas į paslaugos 

gavėjų, kitų suinteresuotų šalių bei plačios visuomenės poreikių bei lūkesčių patenkinimą ir šiuo 

aspektu yra JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo priemonė. Visa tai atveria šią sistemą 

įdiegusioms organizacijoms galimybes pasiūlyti aukščiausius Europos lygmeniu reikalavimus 

atitinkančią paslaugų kokybę, kas, savo ruožtu, užtikrina tokioms organizacijoms ne tik 

konkurencinį pranašumą, bet ir lyderio pozicijas rinkoje.  

Šiuo metu EQUASS kokybės sistema Europos Sąjungos šalyse yra pripažinta kaip labiausiai 

tinkama socialiniame sektoriuje (S. Frings, E.Wacker, R.Wetzler, Dortmundo technikos 

universitetas. 2010), nes šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia reabilitacijos, profesinio 

mokymo bei socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius. Vis daugiau organizacijų ES šalyse, veikiančių 

neįgaliųjų socialinės integracijos srityse bei teikiančių reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, diegia 

šią kokybės sistemą. 2012 m. Europoje EQUASS Assurance sertifikatą turi jau 437 organizacijos, o 

EQUASS Excellence – 11 organizacijų, tarp jų ir Valakupių reabilitacijos centras, vienintelė tokio 

pobūdžio įstaiga Rytų Europoje, kuriai suteiktas šis aukštas įvertinimas. Šiuo metu šios kokybės 

užtikrinimo sistemos diegimą remia Slovėnijos, Estijos, Norvegijos, Portugalijos ir kitų Europos 

šalių vyriausybės.  

EQUASS kokybės principai iš esmės sutampa su Aukšto lygio grupės neįgaliųjų 

klausimams spręsti (Hight level Group for disable people, 2006) [54] patvirtintais kokybės 

principais, apjungia Savanoriška Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos principus bei 

kriterijus, paremta Bendro visuotinės svarbos socialinių paslaugų kokybės modelio principais ir 

kriterijais, taigi ją galima taikyti socialinių paslaugų, kurių neatsiejama dalimi yra ir profesinės 

reabilitacijos paslaugos, kokybei užtikrinti, įvertinti, matuoti bei tobulinti. EQUASS kokybės 

principus sudaro: 

1. Lyderystė arba geras valdymas; 

2. Partnerystė; 

3. Dalyvavimas; 

4. Teisės; 

http://www.epr.eu/
http://www.reabilitacija.lt/
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5. Etika; 

6. Kompleksiškumas 

7. Personalas; 

8. Nuolatinis tobulinimas; 

9. Orientacija į asmenį; 

10. Orientacija į rezultatus. 

Visiems šiems principams įgyvendinti yra sukurta 50 kokybės kriterijų bei 100 kokybės 

rodiklių, užtikrinančių šių principų įgyvendinimą. 

EQUASS kokybės sistema remiasi ir pagrindiniais Savanoriškos Europos socialinių 

paslaugų kokybės principais: prieinamumas (accessibility), pasiekiamumas (availability), 

įperkamumas (affordability) ir šie principai laikomi būtina sąlyga kokybiškoms paslaugoms teikti.  

 

 

 

 

18 pav. EQUASS kokybės sistemos pricipai ir jos atitikimas pagrindinėms Europos 

socialinių paslaugų kokybės sistemoms. 

 

EQUASS kokybės sistema apjungia pagrindinius kokybės principus, kriterijus ir rodiklius, 

apibrėžtus  Savanoriškos Europos socialinių paslaugų sistemos (VEQF for SS), Bendrojo visuotinės 

svarbos socialinių paslaugų kokybės modelio (CQF for SSGI) ir Europos kokybės užtikrinimo 

sistema profesinio mokymo sektoriuje (EQARF for VET), tai rodo, kad ji yra universali ir gali būti 

taikoma teikiamų profesinės reabilitacijos, profesinio mokymo ir kitų socialiniame sektoriuje 

teikiamų paslaugų kokybės įvertinimui ir užtikrinimui. 
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Atlikta svarbiausių, ES visuotinai pripažįstamų, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

kokybės vertinimo kriterijų bei šių paslaugų kokybei keliamų reikalavimų bei VI. skyriuje pateikta 

dešimties kitų Europos šalių tyrimo analizė profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo 

srityje parodė, kad: 

1. visuose strateginiuose ES dokumentuose, apibrėžiančiuose socialinių paslaugų, 

apimančių taip pat ir profesinės reabilitacijos paslaugas, svarbą kiekvienos šalies gyvenime, 

pabrėžiama šių paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo svarba. Šiuose dokumentuose 

rekomenduojama kiekvienoje šalyje narėje sukurti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

įvertinimo, stebėsenos bei tobulinimo sistemas. Šioms sistemoms sukurti bei užtikrinti paslaugų 

teikimo kokybės įvertinimą bei kontrolę yra rekomenduojama vadovautis sukurta Savanoriška 

Europos socialinių paslaugų kokybės sistema (VEQF for SS), joje nubrėžtais principais ir 

kriterijais. 

2. Savanoriškoje Europos socialinių paslaugų kokybės sistemoje yra įtvirtinti svarbiausi šių 

paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo ir įvertinimo principai: prieinamumas, pasiekiamumas, 

įperkamumas, orientacija į asmenį, tęstinumas, kompleksiškumas, orientacija į rezultatus. 

3. Šiems principams įgyvendinti Savanoriška Europos socialinių paslaugų kokybės sistema 

apibrėžė socialinių paslaugų, apimančių taip pat ir profesinės reabilitacijos paslaugas, teikimo 

kokybės užtikrinimo bei įvertinimo dimensijas (sritis) bei kokybę apibrėžiančius kriterijus, 

suskirstytus į šias grupes: 

 Santykių tarp paslaugų teikėjų ir paslaugų gavėjų kokybės dimensijos (sritys) ir 

kriterijai, orientuoti į paslaugų gavėją ir apimantys šias kokybės dimensijas (sritis): pagarbą 

paslaugų vartotojų teisėms, klientų dalyvavimą ir jų įgalinimą, bei šias dimensijas 

apibrėžiančius kokybės kriterijus, užtikrinančius visų pagrindinių ir svarbiausių paslaugos gavėjo 

teisių ir kitų, tokių kaip teisė į informaciją, teisė į konfidencialumą, teisės skųstis ir kt. 

įgyvendinimą. Kriterijuose apibrėžiama, kad paslaugos gavėjai, o reikalui esant ir jų šeimos nariai, 

turi būti įtraukiami į paslaugos teikimo procesą ir dalyvauti priimant sprendimus. 

 Santykių tarp paslaugų teikėjų, valstybės institucijų, socialinių partnerių ir kitų 

suinteresuotų šalių kokybės dimensijos (sritys) ir kriterijai, orientuoti į suinteresuotas šalis ir 

apimantys kokybės dimensijas (sritis): partnerystę ir gerą valdymą bei šias dimensijas 

apibrėžiančius kokybės kriterijus, užtikrinančius, kad teikiamos paslaugos atliepia suinteresuotų 

šalių bei visuomenės poreikius, taip pat paslaugų kompleksiškumą bei tęstinumą, tinkamą paslaugų 

planavimą, nuolatinį rezultatų matavimą, paslaugų teikimo efektyvumą, skaidrumą bei 

veiksmingumą..  
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 Kokybės dimensijos ir kriterijai, orientuoti į žmogiškuosius ir fizinius išteklius, į 

personalą, paslaugų teikimo aplinką bei darbo sąlygas. Kokybės kriterijai apibrėžia, kad turi būti 

sukurtos orios darbo sąlygos personalui, o personalas turi turėti atitinkamą kompetenciją, 

leidžiančią kokybiškai teikti paslaugas. Paslaugų teikimui reikalinga infrastruktūra turi būti tokia, 

kad užtikrintų paslaugų teikimo saugumą, efektyvumą ir atitiktų kiekvieno paslaugos gavėjo, 

įskaitant neįgaliuosius, poreikius. 

4. Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (VEQF for SS) bei vėliau 

sukurtam Visuotinės svarbos socialinių paslaugų bendrajam kokybės modelio (CQF for SSGI) 

praktiniam įgyvendinimui sukurta ir Europos Sąjungos šalyse pripažinta kaip labiausiai tinkama 

socialiniame sektoriuje Europos socialinių paslaugų kokybės sistema (EQUASS – European 

Quality in social Services) apibrėžia devynis kokybės principus: Lyderystė arba geras valdymas; 

Partnerystė; Dalyvavimas; Teisės; Etika; Kompleksiškumas; Personalas; Nuolatinis 

tobulinimas; Orientacija į asmenį; Orientacija į rezultatus. Šiems principams įgyvendinti yra 

sukurta 50 kokybės įvertinimo kriterijų bei 100 rodiklių (www.epr.eu).  

5. Šios Galimybių studijos metu atlikta dešimties Europos šalių analizė taip pat parodė, kad  

profesinės reabilitacijos  paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo bei įvertinimo sistemos apibrėžiami 

kokybės principai ir kriterijai bei sritys yra labai panašūs (VI. skyrius), tai: lygių galimybių, 

prieinamumo, orientacijos į asmenį – jo teisių užtikrinimo, individualių poreikių atitikimo, 

kompleksiškumo, klientų dalyvavimo, tęstinumo, orientacijos į rezultatus,  (personalo) 

profesionalumo ir etikos, skaidrumo, gero valdymo ir efektyvumo, racionalumo, naudingumo, 

ekonomiškumo ir bendradarbiavimo principai, kurie taikomi šiose srityse: paslaugų 

organizavimas (proceso valdymas; paslaugų turinys ir trukmė; paslaugas teikiantis 

personalas, jo sudėtis, personalo kvalifikacija ir tobulinimas; taikomi metodai; aplinkos ir 

įrangos pritaikymas; rezultatai ir poveikis; grįžtamojo ryšio matavimas, analizė ir paslaugų 

kokybės tobulinimas. 

http://www.epr.eu/
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VIII. Taikomų kokybės įvertinimo sistemų Lietuvoje profesinės 

reabilitacijos bei kitose srityse, paslaugų kokybės įvertinimo kriterijų bei 

paslaugų kokybei keliamų reikalavimų palyginimas su visuotinai taikomomis 

kokybės įvertinimo sistemomis socialiniame sektoriuje Europos Sąjungoje  

 

Šios Galimybių studijos metu atlikta ES strategijos socialinių paslaugų, apimančių ir 

profesinės reabilitacijos paslaugas bei kitose Europos šalyse bei Lietuvoje taikomų profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemų analizė parodė, kad svarbiausi profesinės 

reabilitacijos, kaip ir kitų socialinių paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo, įvertinimo ir kontrolės 

elementai yra: kokybės principai/dimensijos, kokybės kriterijai ir/ar rodikliai, reikalavimai 

paslaugų teikėjams, t.y. vertinamos sritys bei kokybės įvertinimo funkcijas vykdančios institucijos, 

kurios vadovaudamosios kiekvienoje šalyje teisės aktų, nacionalinių ar tarptautinių standartų ar 

kokybės sistemų reikalavimais vykdo ne tik profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo, 

bet ir stebėsenos, kontrolės bei  tobulinimo funkcijas. Visų šių elementų visuma sudaro paslaugų 

kokybės įvertinimo sistemą. Kadangi Lietuvoje, kaip parodė šios Galimybių studijos metu atlikti 

tyrimai, profesinės reabilitacijos, socialinės apsaugos ar sveikatos apsaugos sektoriuose teikiamų 

paslaugų kokybės įvertinimui vieningos sistemos nėra, yra tik atskiri jos elementai – kokybės 

principai ir reikalavimai, tačiau nėra apibrėžtų kokybės įvertinimo kriterijų bei rodiklių, kuriais 

vertinama paslaugos atitiktis jai keliamiems reikalavimams. Sveikatos ir socialines paslaugas 

(globos ir kt.) Lietuvoje teikiančios įstaigos, atitinkančios joms keliamus reikalavimus, yra 

akredituojamos institucijų, kurios vykdo nuolatinį šių paslaugų atitikties joms keliamiems 

reikalavimams įvertinimą bei kontrolę. Tuo tarpu profesinės reabilitacijos srityje tokios praktikos 

nėra. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo praktika bei sistemos kitose ES 

šalyse skirtinga. Atliktas dešimties ES šalių tyrimas (žr. VI. sk.) atskleidė, kad profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemas sudaro šie pagrindiniai elementai: 

principai, kriterijai bei reikalavimai, apibrėžiantys vertinamas sritis (teisės aktai, standartai, kokybės 

sistemos). Daugumoje nagrinėtų šalių yra taikoma įstaigų akreditavimo/licencijavimo sistema. ES 

visuotinai pripažįstamų socialinių paslaugų, tarp jų ir profesinės reabilitacijos, teikimo kokybės 

įvertinimo sistemų (VEQF for SS, CQF for SSGI, EQUASS ir kt.) analizė parodė, kad  

svarbiausiais šių paslaugų kokybės įvertinimo sistemos elementais yra laikomi kokybės 

principai/dimensijos, kokybės įvertinimo kriterijai ir/ar rodikliai, apibrėžiantys taip pat ir vertinimo 

sritis, o teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti yra rekomenduojama šalyse narėse sukurti efektyvias 
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šių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemas, pavyzdžiui, taikant įstaigų, atitinkančių kokybės 

reikalavimus, akreditavimą.  

Taikomų kokybės įvertinimo sistemų Lietuvoje profesinės reabilitacijos bei kitose srityse, 

paslaugų kokybės įvertinimo kriterijų bei paslaugų kokybei keliamų reikalavimų palyginimas su 

visuotinai taikomomis kokybės įvertinimo sistemomis socialiniame sektoriuje ES bei kitose ES 

šalyse parodė, kad visų šių kokybės įvertinimo sistemų fundamentalų pagrindą sudaro kokybės 

principai, kurių įgyvendinimo užtikrinimui yra būtini kokybės įvertinimo kriterijai ir/ar rodikliai.  

Lyginant visuotinai pripažįstamus socialinių paslaugų, apimančių ir profesinės reabilitacijos 

paslaugas, teikimo kokybės įvertinimo principus ir kriterijus, įtvirtintus Savanoriškoje Europos 

socialinių paslaugų kokybės sistemoje (VEQF for SS) [19] bei kituose ES visuotinai pripažintose 

bei rekomenduojamose ES šalims kokybės sistemose su atskirose Europos šalyse keliamais kokybės 

principais, galima daryti išvadą, kad dešimtyje šiame tyrime dalyvavusių Europos šalių vyrauja tie 

patys arba panašūs profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo bei vertinimo 

principai – tai lygių galimybių, prieinamumo, orientacijos į asmenį – jo teisių užtikrinimo, 

individualių poreikių atitikimo, kompleksiškumo, klientų dalyvavimo, tęstinumo, orientacijos į 

rezultatus,  (personalo) profesionalumo ir etikos, skaidrumo, gero valdymo ir efektyvumo, 

racionalumo, naudingumo, ekonomiškumo ir bendradarbiavimo. Žemiau pateiktoje 3 lentelėje 

pateiktas taikomų principų/dimensijų neįgaliųjų socialinės integracijos, profesinės reabilitacijos, 

sveikatos apsaugos sistemoje Lietuvoje ir visuotinai Europos Sąjungoje pripažintų paslaugų teikimo 

kokybės sąrašas: 
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3 lentelė. Kokybės įvertinimo principų/dimensijų Lietuvoje profesinės reabilitacijos bei kitose srityse palyginimas su kokybės įvertinimo 

principais/ dimensijomis socialiniame sektoriuje ES. 

LR neįgaliųjų 

Socialinės integracijos 

įstatymas 

 

LR SADM ministro 

2004 m. gruodžio 31 d. 

įsakymas Nr. A1-302 

„Dėl profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

poreikio nustatymo 

kriterijų aprašo ir 

profesinės 

reabilitacijos paslaugų 

teikimo bei 

finansavimo taisyklių 

patvirtinimo“  

LR socialinių paslaugų 

įstatymas   

 

LR Sveikatos 

apsaugos ministro 

2004 m. rugsėjo 14 d. 

įsakymu Nr. V-642 

patvirtinta Sveikatos 

priežiūros kokybės 

užtikrinimo 2005 – 

2010 m. programa 

skirta įgyvendinti 

Sveikatos priežiūros 

kokybės užtikrinimo 

koncepciją, 

patvirtintą sveikatos 

apsaugos ministro 

2002 m. spalio 10 d. 

įsakymu Nr. 495 

 

ES aukšto lygio grupė 

neįgaliųjų klausimams 

(2007 m. spalis) 

 

Savanoriška  Europos 

socialinių paslaugų 

kokybės sistema  

Neįgaliųjų socialinės 

integracijos principai: 

 

Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo 

principai:  

Socialinių paslaugų 

teikimo principai: 

 

Kokybės dimensijos: Visuotinės svarbos 

paslaugų socialiniame 

sektoriuje plačiąja 

prasme principai: 

Socialinių paslaugų 

teikimo kokybės 

principai: 

Lygių teisių Bendradarbiavimo 

 

Bendradarbiavimo Orientacijos į pacientą Geras valdymo Prieinamumo 

Lygių galimybių Operatyvumo 

 

Dalyvavimo 

 

Priimtinumo Partnerystės Pasiekiamumo 

Diskriminavimo 

prevencijos 

Kompleksiškumo 

 

Kompleksiškumo 

 

Prieinamumo Teisės Įperkamumo 

Visapusiško 

dalyvavimo 

Individualumo 

 

Prieinamumo 

 

Tinkamumo Dalyvavimo Orientacijos į asmenį 

Savarankiškumo ir 

pasirinkimo laisvės 

užtikrinimo 

Asmens teisių ir pareigų 

profesinėje 

reabilitacijoje vienybės 

Socialinio teisingumo 

 

Teisumo Kompetentingo 

personalo 

Kompleksiškumo 
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Prieinamumo Racionalumo 

 

Tinkamumo 

 

Veiksmingumo Etikos Tęstinumo 

Neįgalumo 

kompensavimo 

Prioritetų nustatymo 

 

Veiksmingumo 

 

Ekonomiškai pagrįsto 

efektyvumo 

Orientavimosi į žmogų Orientacija į rezultatus 

Decentralizacijos  Užimtumo skatinimo 

 

Visapusiškumo Saugumo Kompleksiškumo  Dalyvavimo ir 

įgalinimo  

 

Destigmatizacijos Ekonominio 

efektyvumo 

  Orientavimosi į 

rezultatus 

Pagarbos paslaugų 

vartotojų teisėms  

 

 

 

 

Perimamumo ir 

lankstumo 

    Partnerystės 

  

 

Skirtingų poreikių 

tenkinimo 

    Gero valdymo 

 

     Gerų darbo sąlygų ir 

darbo aplinkos / 

Investicijų į žmogiškąjį 

kapitalą:  

     Tinkamai pritaikytos 

aplinkos 
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Taikomų kokybės įvertinimo principų/dimensijų Lietuvoje profesinės reabilitacijos bei 

kitose srityse palyginimas su visuotinai taikomais kokybės įvertinimo principais/dimensijomis 

socialiniame sektoriuje ES šalyse parodė, kad tiek ES, tiek ir Lietuvos socialiniame sektoriuje 

paslaugų teikimo principai yra grįsti svarbiausiais Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje 

[16] įvirtintais principais ir vertybėmis: 

a) pagarbos asmens prigimtiniam orumui, savarankiškumui, įskaitant laisvę rinktis, ir 

nepriklausomumui; 

b) nediskriminavimo; 

c) visapusiško ir veiksmingo dalyvavimo ir įtraukimo į visuomenę; 

d) pagarbos neįgalių asmenų skirtumams ir jų, kaip žmonių įvairovės ir žmonijos dalies, 

pripažinimo; 

e) lygių galimybių; 

f) prieinamumo; 

g) vyrų ir moterų lygybės. 

Palyginimo rezultatai parodė, jog, tiek ES, tiek Lietuvos socialiniame, sveikatos apsaugos 

sektoriuje svarbiausi paslaugų teikimo kokybę užtikrinantys principai yra šie: 

 Lygių galimybių (nediskriminavimo) – paslaugas teikianti įstaiga turi siekti, kad 

visiems paslaugų gavėjams būtų užtikrintos vienodos kokybės profesinės reabilitacijos paslaugos, 

atitinkančios individualius šių asmenų poreikius ir teikiamos pagal negalios pobūdį. Šio principo 

įgyvendinimas užtikrina visų kitų, žemiau išvardintų principų gyvendinimą. 

 Prieinamumo – šiuo principu siekiama užtikrinti, kad paslaugos būtų pasiekiamos 

kiekvienam žmogui, kuriam jos yra būtinos. Kiekviena paslaugas teikianti įstaiga turi užtikrinti, kad 

visiems neįgaliesiems, nepaisant jų negalios pobūdžio, būtų prieinamos kokybiškos, jų individualius 

poreikius užtikrinančios paslaugos, teikiamos atsižvelgiant į kiekvieno asmens negalios pobūdį.  

 Teisių – įstaiga privalo užtikrinti paslaugų gavėjų teisių, įtvirtintų JT Neįgaliųjų teisių 

konvencijoje ir kitose žmogaus teises ginančiuose dokumentuose, apsaugą. Pagrindinė 

organizacijos, teikiančios paslaugas socialiniame sektoriuje, vertybė yra įsipareigojimas ginti ir 

skatinti klientų teises į lygias galimybes, vienodą požiūrį į juos, lygiateisį jų dalyvavimą, sudaryti 

sąlygas informuotam pasirinkimui ir sutikimui, įgyvendinti antidiskriminacines vertybes. Įstaigoje 

turi būti užtikrinta asmens teisė į jo individualius, sąlygotus negalios pobūdžio, poreikius 

orientuotas kokybiškas ir kvalifikuotas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti, taip pat teisė gauti 

visą informaciją apie jam teikiamas paslaugas, jų tikslus ir pasiektą pažangą, teisė į 

konfidencialumą, teisė skųstis, teisė gauti saugias paslaugas, teisė į etišką personalo elgesį. 

Paslaugos gavėjas turi būti informuotas apie visas savo teises paslaugų teikimo metu, o personalas 
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turi būti informuotas apie klientų teises ir jas gerbti. Šio  principo įgyvendinimas tampriai susijęs su 

kitų svarbių principų įgyvendinimu, tokių kaip lygių galimybių, prieinamumo, personalo etikos, 

orientacijos į asmenį, dalyvavimo ir įgalinimo, nuolatinio gerinimo.  

 Orientacijos į asmenį (paslaugos gavėją) – įstaiga turi nuolat identifikuoti paslaugų 

gavėjų bei kitų suinteresuotų šalių poreikius, užtikrinti individualius poreikius atitinkančios 

paslaugos teikimą, aktyvų paslaugos gavėjo įtraukimą į paslaugos planavimo, teikimo, rezultatų bei 

pažangos vertinimo, paslaugos tobulinimo procesus. Įstaiga turi užtikrinti paslaugų gavėjui 

galimybę teikti grįžtamąjį ryšį apie paslaugų kokybę. Paslaugos gavėjų grįžtamasis ryšys turi būti 

nuolat matuojamas, analizuojamas ir remiantis analizės rezultatais paslaugos turi būti nuolat 

tobulinamos siekiant maksimalaus kiekvieno profesinės reabilitacijos programos dalyvio lūkesčių 

atitikimo bei poreikių užtikrinimo. Sėkmingas šio principo įgyvendinimas užtikrina ir visų kitų 

šiame skyriuje nurodytų kokybės principų įgyvendinimą. 

 Kompleksiškumo - profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti nukreiptos į kompleksinį 

biopsichosocialinių problemų sprendimą, apimti priemones tiek trumpalaikiams, tiek ilgalaikiams 

traumų/ligų poveikiams pašalinti, todėl įstaiga turi organizuoti ir užtikrinti visą bei nenutrūkstamą 

profesinės reabilitacijos programą sudarančių paslaugų teikimą ir teikti šias paslaugas, 

atsižvelgdama į individualius kiekvieno kliento poreikius, sąlygotus negalios pobūdžio bei kitų 

individualių faktorių. Šio principo įgyvendinimas turi būti grįstas holistiniu požiūriu į neįgalų 

paslaugos gavėją, todėl jis labai glaudžiai susijęs su paslaugas teikiančio personalo sudėtimi – 

personalą turi sudaryti daugiadisciplininė kvalifikuotų ir kompetentingų specialistų komanda, galinti 

užtikrinti asmens biopsichosocialinių problemų, trukdančių asmeniui integruotis į aktyvią veiklą bei 

darbo rinką.  Kompleksiškumo principas užtikrina pamatinių vertybių, tokių kaip pagarbos neįgalių 

asmenų skirtumams ir jų, kaip žmonių įvairovės ir žmonijos dalies pripažinimo, visapusiško ir 

veiksmingo dalyvavimo, bei prieinamumo, nediskriminavimo, teisių, etikos ir kitų įgyvendinimą. 

Šis principas glaudžiai siejasi su bendradarbiavimo principu. 

 Bendradarbiavimo (partnerystės) - įstaiga turi bendradarbiauti su visomis 

suinteresuotomis šalimis – paslaugų gavėjais, jų šeimos nariais bei juos atstovaujančiomis 

organizacijomis, viešojo bei privataus sektoriaus atstovais, darbdaviais, finansuotojais, vietine 

bendruomene, siekdama sudaryti sąlygas paslaugų kompleksiškumo, operatyvumo, tęstinumo, 

efektyvumo ir veiksmingumo užtikrinimui. 

 Personalo kompetencijos (profesionalumo) principas užtikrina, kad profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikia kvalifikuotų specialistų komanda, galinti užtikrinti kokybiškų, 

individualius skirtingą negalią turinčių asmenų poreikius atitinkančių paslaugų prieinamumą 
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visiems paslaugų gavėjams, nepaisant jų negalios pobūdžio bei sunkumo. Šio principo 

įgyvendinimas užtikrina lygių galimybių, individualumo, kompleksiškumo, tinkamumo, 

veiksmingumo bei efektyvumo principų įgyvendinimą. Šio principo įgyvendinimas užtikrina, kad 

specialistai nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją.    

 Orientacijos į rezultatus – šio principo įgyvendinimas teikiant profesinės reabilitacijos 

paslaugas užtikrina, kad jų metu bus panaudotos visos įmanomos priemonės, užtikrinančios asmens 

darbingumo atkūrimą, jo įgalinimą integruotis į darbo rinką. Paslaugas teikianti įstaiga turi vykdyti 

periodišką tarpinių rezultatų vertinimą, atsižvelgdama visų pirma į paslaugų gavėjų grįžtamąjį ryšį 

ir vadovaudamasi šio vertinimo rezultatais numatyti paslaugos kokybės bei efektyvumo gerinimo 

priemones bei jas įgyvendinti. Šio  principo įgyvendinimas tampriai susijęs su kitų svarbių principų 

įgyvendinimu, tokių kaip užimtumo skatinimo, veiksmingumo, efektyvumo bei nuolatinio 

gerinimo.  

 Gero valdymo – įstaiga turi užtikrinti racionalų ir efektyvų finansinių, žmogiškųjų bei 

kitų išteklių teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas naudojimą, atsižvelgdama į paslaugų gavėjų 

bei kitų socialinių partnerių poreikius, diegti naujoves ir nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę. 

Įstaiga privalo turėti strategiją, viziją, misiją, vertybes, strateginius tikslus, metinius planus, kurie 

nuolat peržiūrimi siekiant tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, atliepiančią paslaugų gavėjų 

lūkesčius. Visi darbuotojai įtraukti į įstaigos strateginį planavimą, žino įstaigos strategiją, viziją, 

misiją, vertybes, strateginius bei metinius planus ir tikslus. Šio principo įgyvendinimas užtikrina 

tinkamą visų aukščiau išvardintų principų įgyvendinimą, paslaugų teikimo kokybę bei efektyvumą. 

 Nuolatinio gerinimo – įstaiga turi užtikrinti, kad teikiamos paslaugos kuo geriau 

atitiktų paslaugų gavėjų, kitų suinteresuotų šalių bei platesnės visuomenės poreikius, todėl 

paslaugas teikianti įstaiga turi nuolat matuoti visų suinteresuotų šalių poreikius, vykdyti tyrimus, 

lyginamąją svarbiausių rezultatų analizę ir atsižvelgdama į šių veiklų rezultatus diegti inovacijas bei 

vykdyti kitas veiklas, užtikrinančias nuolatinį teikiamų paslaugų kokybės tobulinimą.  Šio principo 

įgyvendinimas užtikrina tinkamą visų aukščiau išvardintų principų įgyvendinimą, paslaugų teikimo 

kokybę bei efektyvumą. 

Atliktas dešimties kitų Europos šalių tyrimas parodė, kad ir kitose šalyse profesinės 

reabilitacijos paslaugų  teikėjai, siekdami užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei tose šalyse 

galiojantys teisės aktai ir/ar standartai paremti šiais pamatiniais kokybės principais - lygių 

galimybių, prieinamumo, orientacijos į asmenį – jo teisių užtikrinimo, individualių poreikių 

atitikimo, kompleksiškumo, klientų dalyvavimo, tęstinumo, orientacijos į rezultatus,  (personalo) 

profesionalumo ir etikos, skaidrumo, gero valdymo ir efektyvumo, racionalumo, naudingumo, 

ekonomiškumo ir bendradarbiavimo. 
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Apibendrinus kitų Europos šalių bei visuotinai pripažįstamus paslaugų teikimo kokybės 

užtikrinimo principus bei kriterijus, paslaugų teikimo kokybės reikalavimus, būtina akcentuoti, kad 

visais šiais reikalavimais yra siekiama vieno svarbiausio tikslo – užtikrinti individualius kiekvieno 

paslaugos gavėjo poreikius. Šis reikalavimas reiškia, kad skirtingas negalias turintys asmenims turi 

būti užtikrintas visapusiškas kokybiškų, jų individualius poreikius atitinkančių paslaugų teikimas, 

kitaip tariant socialinės paslaugos, apimančios ir profesinės paslaugas, turi būti teikiamos 

neįgaliesiems atsižvelgiant į negalios pobūdį. Tik tokiu būdu galima užtikrinti svarbiausių principų 

– lygių galimybių, teisių ir prieinamumo įgyvendinimą. Šie paslaugų kokybės  reikalavimai bei 

principai atsispindi daugumos ES šalių kokybės įvertinimo sistemų bei sudaro Savanoriškos 

Europos socialinių paslaugų pagrindą. 

Lietuvoje LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-

157 patvirtintoje Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijoje [4] (toliau – 

Strategija) vienas svarbiausių strateginių uždavinių numato, kad būtina užtikrinti, jog profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose skirtingas negalias turintiems asmenims paslaugos 

būtų teikiamos pagal jų negalios pobūdį. Tačiau LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. 

gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-159 patvirtinti Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančioms įstaigoms [3] (toliau – Reikalavimai) yra minimalūs ir neužtikrina Strategijoje 

numatyto uždavinio įgyvendinimo, nes Reikalavimuose neatsižvelgiama į skirtingas negalias 

turinčių asmenų poreikius. Todėl siekiant sukurti Lietuvoje Europos reikalavimus atitinkančią 

profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo bei užtikrinimo sistemą, būtina Reikalavimus 

koreguoti taip, kad profesinės reabilitacijos paslaugos būtų teikiamos atsižvelgiant į kiekvieno 

paslaugos gavėjo negalią. 

Lyginant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo Lietuvoje kokybės užtikrinimo bei 

įvertinimo procesą su ES rekomendacijomis profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimo 

bei įvertinimo, stebėsenos ir kontrolės srityje, matome, kad Lietuvoje nėra sukurti kokybės 

įvertinimo kriterijai ir/ar rodikliai, todėl galima teigti, kad profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

kokybės įvertinimo sistema yra nepakankama. Todėl viena svarbiausių profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos rengėjų užduotis ir būtų vadovaujantis pagrindiniais 

ES visuotinai pripažintais bei Lietuvoje galiojančiais profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės 

užtikrinimo principais, aprašytais šios skyriaus pradžioje, sukurti profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo kokybės įvertinimo kriterijus ir kokybinius ar kiekybinius rodiklius, leidžiančius įvertinti, 

ar teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos atitinka joms keliamus teisės aktų (parengtų 

metodikų, standartų, reikalavimų specialistams) reikalavimus bei užtikrina neįgaliųjų poreikius ir 

paslaugos yra teikiamos pagal negalios pobūdį. 
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Kitų Europos šalių tyrimas parodė, kad paslaugų kokybės įvertinimo sistema turi apimti ne 

tik reikalavimus/principus/kokybės dimensijas/kriterijus/rodiklius, bet ir turėti instituciją, 

vertinančią paslaugų kokybės atitikimą joms keliamiems reikalavimams, užtikrinančią paslaugų 

teikimo kokybės priežiūrą bei kontrolę. Beveik visose tyrime dalyvavusiose Europos šalyse yra 

taikomas įstaigų, atitinkančių kokybės reikalavimus, licencijavimas/akreditavimas, kai kuriose 

šalyse yra taikomos abi sistemos – akreditavimas/licencijavimas ir paslaugų (programų) pirkimo 

konkursai (Portugalija ir kt.). Lietuvoje įstaigų akreditavimo/licencijavimo sistema yra taikoma 

sveikatos bei socialinės apsaugos srityje. Toks įstaigų atitikimo joms keliamiems reikalavimams 

vertinimas ir kontrolė užtikrina ne tik kokybiškų paslaugų teikimą, bet ir nuolatinį jų tobulinimą. 

Šiuo metu profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės kontrolę Lietuvoje vykdo darbo birža, tačiau, 

ši institucija neturi pakankamai reikiamos kvalifikacijos specialistų, galinčių tinkamai įvertinti ar 

kontroliuoti teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybę visoje Lietuvoje. Todėl 

kuriant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemą, būtina parengti teisės 

aktų projektus, užtikrinančius įstaigų akreditavimą/licencijavimą bei tinkamą šio proceso vykdymą.  
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IX. Išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo 

sistemos kūrimo tikslingumo  

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos sukūrimo 

tikslingumą apsprendžia šie faktoriai: 

 kasmet Lietuvoje didėja profesinės reabilitacijos poreikis – jis nustatomas vis didesniam 

neįgaliųjų skaičiui – profesinės reabilitacijos programoje dalyvauja visas negalias – regos, klausos, 

fizinę, sutrikusio intelekto bei psichikos negalias turintys asmenys. Vis didėjantis skirtingas 

negalias turinčių asmenų dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje poreikis sąlygoja poreikį 

užtikrinti kokybiškas, individualius šių asmenų poreikius, sąlygotus negalios pobūdžio bei 

funkcinių sutrikimų laipsnio, atitinkančias paslaugas, kaip to reikalauja Lietuvoje galiojantys teisės 

aktai, Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, ES strateginiuose dokumentuose įtvirtintos 

nuostatos dėl socialiniame sektoriuje teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, įvertinimo bei 

kontrolės (12-17, 19-21), kuriuose akcentuojama, jog teikiant paslaugas neįgaliesiems turi būti 

užtikrintas lygių galimybių, nediskriminavimo, pagarbos neįgalių asmenų skirtumams, lygių 

galimybių, prieinamumo ir kitų principų įgyvendinimas, t.y. teikiamų paslaugų kokybė turi atitikti 

individualius kiekvieno neįgalaus asmens poreikius, atsižvelgiant į negalios pobūdį ir užtikrinti 

maksimalų šių paslaugų gavėjų lūkesčių atitikimą;  

 sparčiai vykstanti profesinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros plėtra Lietuvoje ( 

2005 m. profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje teikė vienintelė įstaiga – VšĮ Valakupių 

reabilitacijos centras, o 2011 m. Lietuvoje jau veikė 11 įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos 

paslaugas skirtingas negalias turintiems asmenims. Planuojama, kad 2012 – 2013 m. šių įstaigų 

skaičius dar labiau išaugs ir šios paslaugos bus teikiamos kiekvienoje apskrityje) – tai, viena vertus, 

užtikrina geresnį paslaugų prieinamumą geografiniu požiūriu, tačiau, neužtikrina kokybiškų, 

individualius skirtingą negalią turinčių asmenų poreikius atitinkančių paslaugų prieinamumo 

neįgaliesiems, nes nėra efektyviai veikiančios kokybės įvertinimo bei užtikrinimo sistemos, kokios 

veikia daugelyje kitų Europos šalių ir kokias rekomenduoja ES strateginiai dokumentai [12-17,19-

21].  

 Šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimą bei reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms, neužtikrina kokybiškų, individualius skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius 

atitinkančių paslaugų teikimo, neefektyvi profesinės reabilitacijos reabilitacijos paslaugų kokybės 

įvertinimo bei kontrolės sistema, nes: 
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 reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms [3] 

reglamentuojantis teisės aktas, apibrėžia tik minimalius reikalavimus, neužtikrinančius paslaugų 

teikimo pagal negalios pobūdį; 

 nėra profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems 

asmenims kokybės įvertinimo kriterijų ir rodiklių, užtikrinančių Lietuvoje galiojančių bei ES 

visuotinai pripažintų šių paslaugų teikimo kokybę užtikrinančių principų bei reikalavimų 

įgyvendinimą; 

 nesukurta profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų licencijavimo 

(akreditavimo) sistema, efektyviai veikianti sveikatos priežiūros bei socialinės apsaugos srityje 

(globos įstaigų) bei daugelyje kitų ES šalių. Paslaugų teikėjų licencijavimo (akreditavimo) sistema 

užtikrina griežtą patvirtintų reikalavimų paslaugų teikėjams laikymąsi, paslaugų kokybės stebėseną 

bei kontrolę, vykdomą akreditavimo institucijos, kurioje dirba įvairių kvalifikacijų profesinės 

reabilitacijos specialistai, gerai išmanantys profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimo 

procesus.  

 neefektyvus Lietuvos darbo biržos vykdomas paslaugų teikimo kokybės įvertinimas 

– profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas LDB atrenka konkurso būdu, taikydama 

atrankos kriterijų - mažiausią kainą. Atrinkdama profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias 

įstaigas, LDB, vadovaudamasi reikalavimais profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms [3], kurie yra tik minimalūs ir neorientuoti į individualius skirtingas negalias turinčių 

asmenų, vertina tik formalų atitikimą šiems minimaliems reikalavimams ir tai įrodė Valakupių 

reabilitacijos centro, vykdančio Profesinės reabilitacijos metodinio centro funkcijas 

(www.reabilitacija.lt), atliktas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias 

turintiems asmenims kokybės įvertinimas, siekiant nustatyti, kiek šių paslaugų kokybė atitinka 

individualius skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius. Šio įvertinimo rezultatai parodė, kad tik 

maža dalis visų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų teikia paslaugas pagal tikslinės 

grupės negalios pobūdį ir atitinka individulius skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius. Antra 

vertus, net ir sukūrus tokius kokybės reikalavimus ar patvirtinus profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims metodikas, ar sukūrus standartus, darbo biržai būtų 

sudėtinga vykdyti teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimą ar 

kontrolę dėl atitinkamos kvalifikacijos tarpdisciplininės komandos specialistų, galinčių 

kompetentingai įvertinti teikiamų paslaugų kokybę jų turinio, taikomų metodų, įrangos, priemonių, 

specialistų kompetencijos ir pan. atžvilgiu, stokos; 

 poreikį sukurti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimo bei įvertinimo 

sistemą skatina ir JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos, ES strateginiuose dokumentuose 
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įteisintos bendraeuropinės nuostatos dėl socialinio sektoriaus visoje Europoje modernizavimo bei 

socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo visoje Europoje, siekiant užtikrinti vienodas galimybes 

Europoje gyvenantiems neįgaliesiems gauti aukštos kokybės paslaugas, taip pat Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įtvirtinti principai bei Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007 – 2012 

m. strategijos Lietuvoje tikslai ir uždaviniai. 

 šiuo metu Lietuvoje yra sukurta visa metodinė profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo bazė skirtingas negalias (regos, klausos, sutrikusio intelekto, fizinę bei psichikos) turintiems 

asmenims – tai Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, 

psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikos, Reikalavimai specialistams, teikiantiems 

profesinės reabilitacijos paslaugas skirtingas negalias turintiems asmenims, iki 2013 metų pabaigos 

bus sukurti Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims 

standartai. Sukurta metodinė bazė bus patvirtinta teisės aktais, visi metodiniuose dokumentuose 

pateikti reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms bus privalomi, 

tačiau nesukūrus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo (stebėsenos ir 

kontrolės) sistemos, iškyla grėsmė, jog reikalavimų nebus laikomasi. Todėl, siekiant, kad profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos atitiktų joms keliamus reikalavimus, o paslaugų kokybė 

atitiktų individualius skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius, būtina sukurti profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemą.  

Apibendrinant aukščiau pateiktą medžiagą galimą daryti išvadą, kad Lietuvoje nėra sukurta 

vieninga profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims 

kokybės užtikrinimo bei kokybės įvertinimo sistema, kurios pagalba galima būtų efektyviai įvertinti 

skirtingas negalias turintiems asmenims teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų atitiktį šių 

paslaugų kokybei keliamiems reikalavimams, užtikrinantiems individualių, skirtingas negalias 

turinčių asmenų, poreikių atitikimą. 
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X. Alternatyvūs Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo 

sistemos kūrimo pasiūlymai 

 

Šiame skyriuje pateiksime profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos 

kūrimo Lietuvoje alternatyvius pasiūlymus ir atlikę jų  SSGG (Silpnybių, Stiprybių, Galimybių ir 

Grėsmių) analizę, pasiūlysime geriausią alternatyvą. 

Pateikti pasiūlymai paremti kitų ES šalių patirtimi socialinių paslaugų plačiąja prasme ir 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo bei įvertinimo srityje, ES visuotinai 

priimtais reikalavimais, keliamais socialiniame sektoriuje teikiamų paslaugų kokybei, esama 

situacija profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei kokybės užtikrinimo srityje, galiojančių ES 

teisės aktų rekomendacijomis bei Lietuvoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų 

socialinės integracijos procesus ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą bei kokybės 

užtikrinimą, taip pat šios Galimybių studijos metus atliktų tyrimų analizės rezultatais. Visų pirma 

plačiau išanalizuosime dvi pagrindines alternatyvas – jų privalumus ir trūkumas, atlikdami SSGG 

analizę – pirmoji šių alternatyvų yra nulinė, kuri reiškia, kad profesinės reabilitacijos sistema 

nekuriama. Antroji – profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimo 

alternatyva atskleis pasiūlymo kurti sistemą privalumus ir trūkumus. 

1. Pirma alternatyva - Nulinė. Profesinės reabilitacijos SSGG analizė esant Nulinei 

alternatyvai: 

Nulinė alternatyva  

STIPRYBĖS: 

Nieko nereikia keisti 

Nereikalingi papildomi ištekliai 

 

SILPNYBĖS: 

1. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 

konvencija, kiti žmogaus teises ginantys teisės 

aktai, ES teisės aktų rekomendacijos, socialinių 

paslaugų kokybės užtikrinimo srityje ir kt. 

Lietuvoje įgyvendinami tik iš dalies, nes ne 

visiems neįgaliesiems užtikrinamos lygios 

galimybės (nediskriminavimas) gauti 

kokybiškas, jų negalios pobūdį bei sunkumą, 

atitinkančias paslaugas bei šių paslaugų 

prieinamumas, neįgyvendinami ir kiti principai; 

2. Neužtikrinamos lygios galimybės skirtingas 

negalias turintiems asmenims gauti kokybiškas, 



116 

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

jų poreikius atitinkančias paslaugas arti 

gyvenamosios vietos; 

3. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 

patvirtinti reikalavimai [3] profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms 

yra tik bendro pobūdžio ir kelia paslaugų 

teikėjams tik minimalius reikalavimus,  

neužtikrinančius paslaugų teikimo pagal 

negalios pobūdį, o tuo pačiu ir individualių 

skirtingas negalias turinčių asmenų poreikių 

atitikimo; 

4. Darbo birža, kaip kontroliuojanti institucija 

negali tinkamai įvertinti perkamų profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybės, todėl 

neužtikrinamos lygios konkuravimo galimybės 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms, dalyvaujančios darbo biržos 

rengiamuose konkursuose dėl šių paslaugų 

teikimo dėl kokybės įvertinimo sistemos 

nebuvimo; 

5. Darbo birža neturi daugiadisciplininės 

kvalifikuotų specialistų komandos, galinčios 

tinkamai ir profesionaliai įvertinti teikiamų 

paslaugų kokybės; 

6. Nėra akreditavimo tarnybos funkcijas 

atliekančios institucijos, kuri, vadovaudamasi 

sukurta kokybės įvertinimo sistema galėtų 

tinkamai įvertinti, nuolat stebėti profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo kokybę ir suteikti 

įstaigoms, atitinkančios kokybės reikalavimus 

licenciją teikti šias paslaugas arba ją panaikinti 

taip kaip yra daugelyje kitų ES šalių, taip pat 

sveikatos apsaugos bei kitose socialinės 
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apsaugos srityse; 

7. Lietuvoje yra tik dvi profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos, 

kuriose įdiegta kokybės sistema, t.y. kurios 

atitinka tarptautinius kokybės standartus; 

8. Neužtikrinama sukurtų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas 

negalias turintiems asmenims metodikų, 

reikalavimų specialistams bei kitų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo kokybę 

užtikrinančios metodinės bazės tinkamas 

taikymas praktikoje, nes nėra kokybės 

įvertinimo sistemos, apimančios tiek įvertinimo 

mechanizmą, tiek ir įvertinimo subjektus; 

9. Daugelis paslaugų teikėjų supranta 

profesinę reabilitaciją tik kaip profesinį 

mokymą, neatsižvelgia į individualius klientų 

poreikius, sąlygotus negalios pobūdžio bei 

sudėtingumo; 

10. Nepilnai išnaudojamas profesinės 

reabilitacijos metodinio centro specialistų 

mokslinis – metodinis potencialas, profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo, kokybės 

užtikrinimo bei tobulinimo šalies mastu patirtis 

ir jo galimybės veikti kaip paslaugų kokybės 

vertinimo ir akreditavimo įstaiga. 

GALIMYBĖS: 

Menkos. 

GRĖSMĖS: 

1. Priekaištai iš ES ir tarptautinių 

organizacijų, kad Lietuva neįgyvendina JT 

Neįgaliųjų teisių konvencijos bei kitų, žmogaus 

teises ginančių teisės aktų reikalavimų; 

2. Nebus tinkamai įgyvendinti profesinės 

reabilitacijos bei neįgaliųjų socialinės 
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integracijos procesus Lietuvoje 

reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyti 

tikslai dėl nepakankamo profesinės reabilitacijos 

paslaugų efektyvumo;  

3. Profesinės reabilitacijos paslaugos dėl 

menko efektyvumo taps nereikalingos;  

4. Nukentės profesinės reabilitacijos įvaizdis 

ir visuomenės pasitikėjimas šia sistema; 

5. Individualių skirtingas negalias turinčių 

asmenų poreikių neatitinkančios paslaugos gali 

sukelti neigiamas sveikatos pasekmes profesinės 

reabilitacijos klientams; 

6. Individualių skirtingas negalias turinčių 

asmenų poreikių neatitinkančios paslaugos 

sustiprina netinkamo įdarbinimo, t.y. įdarbinimo 

ne pagal asmens galimybes, riziką; 

7. Padidės nedirbančių neįgaliųjų skaičius ir 

jie taps dar didesnė našta mokesčių mokėtojams; 

8. Dėl netinkamo įdarbinimo, neatitinkančio 

asmens galimybių, padidės sergančių 

profesinėmis ligomis neįgaliųjų skaičius, dėl ko 

didės asmenų, turinčių mažesnį darbingumo lygį 

skaičius 

9. Nebus tinkamai įgyvendinti iš ES 

struktūrinių fondų finansuoti projektai, kuriuos 

įgyvendinant buvo sukurtos profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas 

negalias turintiems asmenims metodikos, 

reikalavimai specialistams, standartai ir kt., nes 

nebus sukurta stebėsenos ir vertinimo sistema. 

  

Antroji alternatyva – sukurti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo 

sistemą – SSGG analizė 
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Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės 

sukūrimo alternatyva 

 

STIPRYBĖS: 

1. Palanki ES politika socialiniame sektoriuje 

teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo bei 

įvertinimo srityje; 

2. Neįgaliųjų socialinė integracija ir profesinė 

reabilitacija, kaip neatsiejama jos dalis yra 

Lietuvoje vykdomos socialinės politikos 

prioritetinės sritys; 

3. Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 

strategijoje 2007 – 2012 m. Lietuvoje bei 

kituose profesinę reabilitaciją 

reglamentuojančiuose teisės aktuose keliami 

reikalavimai paslaugų teikėjams užtikrinti 

profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę, o 

paslaugas teikti neįgaliesiems pagal jų negalios 

pobūdį; 

4. Sukurta ir veikia profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo sistema bei ją reglamentuojanti 

teisinė bazė; 

5. Lietuvoje veikia 11 profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančių įstaigų, o artimiausiu laiku 

šis skaičius dar labiau išaugs, taigi geografiniu 

požiūriu skirtingas negalias turintiems asmenims 

profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumas 

užtikrintas ir vis gerėja; 

6. Lietuvoje veikia profesinės reabilitacijos 

metodinis centras, kuriame dirba 

daugiadisciplininė aukštos kvalifikacijos, 

licencijuotų profesinės reabilitacijos specialistų 

komanda, turinti didžiausią profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo patirtį Lietuvoje, 

SILPNYBĖS: 

1. Reikės lėšų akreditavimo bei paslaugų 

kokybės stebėsenos ir įvertinimo veiklai 

užtikrinti; 

2. Įstaigoms, norinčios teikti paslaugas 

skirtingas negalias turintiems asmenims, reiks 

investuoti papildomas lėšas paslaugų kokybei 

užtikrinti; 

3. sistemos įdiegimas pareikalaus ir laiko 

sąnaudų. 
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vykdanti mokslinę – metodinę profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo bazę, teikianti 

metodinę pagalbą bei tobulinanti profesinės 

reabilitacijos specialistų kvalifikaciją ir galinti 

profesionaliai įvertinti profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems 

asmenims kokybę, t.y. galintis vykdyti ir 

akreditavimo institucijos funkcijas; 

7. Užtikrintas JT Neįgaliųjų teisių 

konvencijoje bei kituose svarbiausiuose 

tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintų žmogaus 

teisių įgyvendinimas Lietuvoje, tokių kaip lygios 

galimybės, prieinamumo, nediskriminavimo ir 

kt.  

8. Neįgaliųjų socialinės integracijos srityje 

įgyvendinamos ES rekomendacijos, susijusios 

su socialiniame sektoriuje teikiamų paslaugų 

kokybės užtikrinimu bei įvertinimu siekiant 

užtikrinti, kad šios paslaugos atlieptų paslaugų 

gavėjų poreikius bei lūkesčius;  

9. Užtikrintas profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimų užtikrinti paslaugų kokybę ir 

paslaugų teikimą skirtingas negalias turintiems 

asmenims pagal  jų negalios pobūdį 

įgyvendinimas; 

10. Užtikrintas kokybiškų profesinės 

reabilitacijos paslaugų, atitinkančių 

individualius skirtingas negalias turinčių asmenų 

poreikius, prieinamumas visoje Lietuvoje; 

11. Užtikrintas individualių skirtingas negalias 

turinčių asmenų, dalyvaujančių profesinės 

reabilitacijos programoje, darbdavių bei 
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platesnės visuomenės poreikių patenkinimas ir 

maksimalus lūkesčių atitikimas; 

12. Efektyvesnis ir veiksmingesnis profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimas, geresni ne tik 

įdarbinimo rezultatai, bet ir išsilaikymo darbo 

rinkoje rodikliai; 

13. Gerėja skirtingas negalias turinčių asmenų 

įsidarbinimo rodikliai, didėja valstybės pajamos 

dirbančių neįgaliųjų mokesčių pavidalu, 

dirbantys neįgalieji prisideda prie BVP kūrimo; 

14. Veikia profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančių įstaigų licencijavimo (akreditavimo) 

sistema, užtikrinanti kokybės reikalavimų 

laikymąsi visose profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančiose įstaigose; 

15. Vykdoma sukurtų metodikų, reikalavimų 

specialistams ir kitų kokybės reikalavimų 

vykdymo stebėsena ir vertinimas; 

16. Nereikia organizuoti ilgai trunkančių 

profesinės reabilitacijos paslaugų pirkimo 

konkursų, kurių metu profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikėjų kokybė nevertinama. 

GALIMYBĖS: 

1. Pagerėjusi paslaugų teikimo kokybė 

padidins jų efektyvumą ir veiksmingumą – 

pagerės neįgaliųjų gyvenimo kokybė, daugiau jų 

sėkmingai įsidarbins ir ilgiau išsilaikys darbo 

rinkoje; 

2. Į darbo rinką pateks pasirengę dirbti Darbo 

rinkai bus parengta geresnės kvalifikacijos 

specialistų; 

3. Bus sukurta profesinės reabilitacijos 

paslaugų kokybės užtikrinimo, stebėsenos ir 

GRĖSMĖS: 

1. Pradiniame etape įdiegus sistemą gali 

sumažėti paslaugų pasiūla tam negalias 

turintiems asmenims, tokias kaip judėjimo ar 

regos dėl investicijų į būtiną aplinkos ar įrangos 

pritaikymą; 

2. Dėl politinių sprendimų sistema gali būti 

neįgyvendinta (finansiniai sunkumai); 

3. Nesukūrus licencijavimo (akreditavimo) 

struktūros nebus užtikrinta tinkama profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės 
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įvertinimo sistema; 

4. Paslaugos bus teikiamos pagal negalios 

pobūdį bei sunkumą, jos geriau patenkins 

individualius neįgaliųjų poreikius bei lūkesčius; 

5. Neįgalieji, darbdaviai, valstybinės 

institucijos ir platesnė visuomenė labiau 

pasitikės profesine reabilitacija ir jos 

galimybėmis; 

6. Padidės įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius. 

priežiūra. 

 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos kūrimo SSGG 

aiškiai parodo, kad sistemą būtina sukurti. Tačiau sistemos kūrėjai turėtų dar pasirikti iš kelių 

galimų alternatyvų, kurias galima būtų sugrupuoti į dvi grupes: vieną grupę sudaro Profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos kūrimo alternatyvos, orientuotos į 

paties proceso kokybės įvertinimą, o kitą grupę sudaro dvi alternatyvos, susijusios su kokybės 

vertinimą ir stebėseną vykdančiomis institucijomis.  

I alternatyvų grupė – profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo 

sistemos sukūrimo alternatyvos, susijusios su proceso vertinimu: 

1 – oji alternatyva: bendra profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo 

sistema, apimanti visas negalias turinčius asmenis ir visus profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

lygmenis (paslaugų organizavimą, paslaugų trukmę ir turinį ir kt.); 

2- oji alternatyva: profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistema, 

sudaryta iš atskirų, kiekvieną atskirą negalios pobūdį bei visus profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo lygmenis (paslaugų organizavimą, paslaugų trukmę ir turinį, rezultatus ir kt.) apimančių 

dalių; 

II alternatyvų grupė - susijusi su kokybės vertinimą ir stebėseną, kontrolę bei tobulinimą, 

taip pat akreditavimo/licencijavimo funkcijas vykdančiomis institucijomis.  

1- oji alternatyva – profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę vertina, prižiūri ir 

kontroliuoja darbo birža. 

2-oji alternatyva - profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę vertina, prižiūri ir kontroliuoja 

naujai sukurta akreditavimo/licencijavimo funkcijas vykdanti institucija, kurioje dirba 

daugiadisciplininė kvalifikuotų profesinės reabilitacijos specialistų, turinčių patirtį profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo/tobulinimo srityje, komanda. 
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Toliau panagrinėsime visų siūlomų alternatyvų privalumus it trūkumus ir pateiksime 

geriausią iš jų. 

 Privalumai Trūkumai 

I grupė, 

 1-oji 

alternatyva 

Visa vertinimo sistema vienoje 

vietoje 

Nesikartoja bendrieji dalykai 

Labi didelė apimtis; 

Nėra aiškios klasifikacijos pagal negalios 

pobūdį; 

Sunkiai atsekamos sąsajos su parengtomis 

metodikomis, reikalavimais, orientuotais į 

skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius; 

Pasikeitus reikalavimams paslaugų, teikiamų 

vienai ar kelioms, bet ne visoms tikslinėms 

grupėms, reiks keisti visą sistemą;  

I grupė, 

 2-oji 

alternatyva 

Paslaugų teikimo pagal negalios 

pobūdį ir paslaugų kokybės 

atitikimas individualiems skirtingas 

negalias turinčių asmenų poreikiams 

užtikrinimas; 

Aiškiai ir struktūruotai išdėstyti 

reikalavimai paslaugų kokybei, 

atitinkantys skirtingas negalias 

turinčių asmenų poreikius; 

Patogu naudoti kiekvienai atskirai 

negalei skirtą kriterijų aprašą; 

Sistema lengvai pildoma, 

koreguojama atsiradus naujoms 

aplinkybėms; 

Atsiradus naujai tikslinei grupei, 

pavyzdžiui, kompleksinei negalei, 

sistemą bus lengvą papildyti atskira 

dalimi; 

 

Kiekvienai atskirai tikslinei grupei pagal 

negalios pobūdį parengtuose kokybės 

įvertinimo kriterijų aprašuose kartosis bendro 

pobūdžio informacija.  

II grupė, 

1- oji 

Nereikia papildomų žmogiškųjų ir 

finansinių išteklių. 

Neužtikrinama profesinės reabilitacijos 

paslaugų kokybė skirtingas negalias 
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alternatyva turintiems asmenims, dėl to nėra užtikrinami 

individualūs skirtingas negalias turinčių 

asmenų, dalyvaujančių profesinės 

reabilitacijos programoje poreikiai. 

II grupė, 

2- oji 

alternatyva 

Visos profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančios įstaigos, 

siekiančios gauti licenciją šių 

paslaugų teikimui, turi atitikti joms 

keliamus reikalavimus; 

Užtikrinama profesinės reabilitacijos 

paslaugų, atitinkančių individualius 

skirtingas negalias turinčių asmenų 

poreikius, kokybė; 

Nuolat vykdomas paslaugų kokybės 

vertinimas, stebėsena ir kontrolė; 

Nuolat vykdoma profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybės 

rodiklių analizė ir jos pagrindu 

vyksta profesinės reabilitacijos 

paslaugų tobulinimas; 

Užtikrinamas kvalifikuotas 

profesinės reabilitacijos paslaugų 

kokybės vertinimas, stebėsena ir 

kontrolė, nes paslaugų kokybę 

vertina daugiadisciplininė profesinės 

reabilitacijos specialistų komanda, 

turinti profesinės reabilitacijos 

paslaugų skirtingas negalias 

turintiems asmenims teikimo ir 

tobulinimo patirtį bei atitinkamą 

kvalifikaciją. 

Nereikia steigti naujos akreditavimo 

tarnybos, nes veikiantis Profesinės 

Reikia papildomų finansinių išteklių paslaugų 

kokybės vertinimo, priežiūros bei kontrolės 

vykdymui bei akreditavimo /licencijavimo 

funkcijoms atlikti. 
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reabilitacijos metodinis centras turi 

daugiadisciplininę patyrusių ir 

kvalifikuotų specialistų komandą, 

galinčią profesionaliai vykdyti 

profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo skirtingas negalias 

turintiems asmenims, kokybės 

įvertinimo, priežiūros bei tobulinimo 

funkcijas.  

 

Išnagrinėjus visas galimas profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos 

sukūrimo alternatyvas, jų trūkumus bei privalomus, manome, kad optimaliausios alternatyvos yra I 

alternatyvų grupės 2 alternatyva ir II alternatyvų grupės 2 – oji alternatyva, atsižvelgiant į tai 

rekomenduojama sukurti vieningą sistemą, sukuriant profesinės reabilitacijos paslaugos teikimo 

skirtingas negalias turintiems asmenims kokybės įvertinimo kriterijus bei kokybinius ir/ar 

kiekybinius rodiklius, o paslaugų kokybės vertinimo, stebėsenos ir kontrolės funkcijas priskirti 

akreditavimo/licencijavimo įstaigai, turinčiai reikiamos kvalifikacijos ir pakankamos patirties 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei tobulinimo srityje, specialistų komandą. 
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XI. Rekomendacijos dėl galimybių sukurti profesinės reabilitacijos 

paslaugų kokybės įvertinimo sistemą skirtingas negalias (fizinė, regos, klausos, 

psichikos ir sutrikusio intelekto) turintiems neįgaliesiems Lietuvoje 

Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės įvertinimo sistemos tikslas – užtikrinti skirtingas 

negalias turintiems asmenims kokybiškų, atitinkančių individualius šių asmenų poreikius, sąlygotus 

taip pat ir jų negalios pobūdžio bei sunkumo, paslaugų prieinamumą. Šio tikslo neįmanoma 

pasiekti, jei paslaugos nebus grįstos holistiniu požiūriu į šiuos paslaugų gavėjus ir nukreiptos į 

biopsichosocialinių problemų, trukdančių šiems asmenims sugrįžti į aktyvų gyvenimą ir/ar darbo 

rinką, ir joje išlikti ilgesnį laiką. Kiekvienas negalios pobūdis bei negalios sunkumas/funkcinių 

sutrikimų laipsnis bei daugybė kitų individualių aspektų nulemia ir profesinės reabilitacijos 

paslaugų turinį, taikomas poveikio priemones darbingumui atkurti, specialistų komandos sudėtį bei 

jų kvalifikaciją, taikomus metodus, aplinkos pritaikymą, reikalingą įrangą bei priemones. Ne 

mažiau svarbu įvertinti ir taikomų priemonių efektyvumą bei pasiektus rezultatus ir kaip jie atitinka 

individualius kiekvieno paslaugos gavėjo tikslus bei poreikius. Kaip jau ne kartą buvo minima šioje 

Galimybių studijoje, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistema turi 

atitikti šioms paslaugoms keliamus reikalavimus. Todėl kokybės įvertinimo sistemą kuriantys 

specialistai visų pirma turi vadovautis svarbiausiais, visuotinai pripažintais, kokybės principais, 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikomis, reikalavimais profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiantiems specialistams bei reikalavimais paslaugas teikiančios įstaigoms. Metodikose 

ir reikalavimuose specialistams yra detaliai aprašyti reikalavimai paslaugų turiniui ir trukmei, 

taikomiems metodams, įrangai, aplinkai, specialistams ir jų kvalifikacijai, specialistų komandos 

sudėčiai ir darbo krūviams, pildomai dokumentacijai ir pan., ir šios metodikos yra skirtos regos, 

klausos, sutrikusio intelekto, fizinę bei psichikos negalias turintiems asmenims, todėl akivaizdu, kad 

esant aiškiems ir pagal negalios pobūdį parengtiems reikalavimams, keliamiems profesinės 

reabilitacijos paslaugų kokybei teikiant šias paslaugas neįgaliesiems, yra sukurtos visos galimybės 

šiai kokybės įvertinimo sistemai sukurti. Čia aptarsime svarbiausius aspektus, į kuriuos kokybės 

įvertinimo sistemos rengėjai turėtų atkreipti dėmesį į šiuos svarbius aspektus: 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimas, paslaugų turinys. Neatsižvelgiant į 

negalios pobūdį profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjas privalo užtikrinti visą profesinės 

reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų [3] teikimą, o paslaugos turi būti teikiamos 

pagal individualius kiekvieno neįgalaus paslaugos gavėjo poreikius, sąlygotus negalios pobūdžio 

bei sunkumo. Tokiu būdu yra užtikrinamas svarbiausių kokybės principų, tokių kaip prieinamumas, 
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lygių galimybių užtikrinimas, kompleksiškumas, individualumas, teisių, etikos ir kitų principų 

įgyvendinimas. 

2. Svarbiausias profesinės reabilitacijos reabilitacijos siekis – tinkamas žmogus tinkamoje 

vietoje, tai ypač aktualu neįgaliam žmogui – darbas turi atitikti jo galimybes, todėl ypač svarbu, kad 

asmens profesiniai gebėjimai būtų vertinami atsižvelgiant į darbo rinkos reikalavimus, o individuali 

profesinės reabilitacijos programa būtų sudaroma vadovaujantis darbo vietos keliamų reikalavimų ir 

atitinkamų asmens profesinių gebėjimų palyginimu. 

3. Vertinant asmens profesinius gebėjimus turi būti įvertinti visi, potencialios darbo vietos 

keliami reikalavimai tiek asmens psichosocialiniams profesiniams gebėjimams, tiek ir asmens 

fizinėms savybėms, bei kitoms, būsimam darbui tinkamai atlikti reikalingoms savybėms. 

4. Asmens profesinių gebėjimų įvertinimas turi būti atliekamas taikant standartizuotus, 

objektyviais įvertinimo kriterijais grįstus metodus. Jie turi validūs ir patikimi.  

5. Asmens profesinių gebėjimų įvertinimas turi apimti bendruosius, visas negalias turintiems 

asmenims tinkančius vertinti profesinius gebėjimus, o taip pat specifinius, konkrečiai negalei 

gebėjimus ir savybes, kurios yra svarbios siekiant atkurti asmens darbingumą ir sėkmingai 

integruoti į darbo rinką, pavyzdžiui, regos negalią turintiems asmenims būtina įvertinti orientacijos 

ir mobilumo, Brailio rašto įgūdžius, klausos – gebėjimą suprasti ir bendrauti gestų kalba, psichikos 

negalią turintiems asmenims įvertinti atkryčio riziką, psichinę sveikatą, fizinį ir psichinį 

ištvermingumą, gebėjimą priimti kritiką ir kitus specifinius gebėjimus, sutrikusio intelekto negalią 

turintiems asmenims būtina įvertinti savarankiškumą, atsakingumą, suvokimą ir kt., judėjimo 

negalią turintiems asmenims būtina įvertinti visų pirma fizines savybes, reikalingas darbui, aplinkos 

ir darbo vietos pritaikymo poreikį, kompensacinės technikos poreikį bei darbo vietos pritaikymą – 

gebėjimą judėti, fizinį ištvermingumą ir kitas savybes, kurių reikalauja potenciali darbo vieta. 

 6. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos turinys priklauso nuo to, ar asmuo yra 

apsisprendęs įgyti jo gebėjimus atitinkančią profesiją/dirbti darbą ar jį reikia perorientuoti. Jei 

asmuo yra apsisprendęs ir motyvuotas dirbti jo gebėjimus atitinkantį darbą, užtenka suteikti 

informavimo ir konsultavimo paslaugas bei praktinį išbandymą, tokiu būdu būtų užtikrintas 

efektyvumo principo įgyvendinimas. 

7. Asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymas apimą visą kompleksą 

poveikio priemonių, skirtų neįgalaus paslaugos gavėjo profesiniams gebėjimams, įgūdžiams bei 

savybėms, reikalingoms tinkamai atlikti darbą, atkūrimui. Tai viena svarbiausių programos (ciklo) 

dalių, nuo kurios veiksmingumo ir efektyvumo priklauso asmens darbingumo atkūrimas. Todėl 

kompleksiškumas ir daugiadisciplininė komanda bei holistinis požiūris į paslaugos gavėją šiuo 

atveju yra neatsiejama šios paslaugos dalis siekiant užtikrinti individualių asmens poreikių 
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užtikrinimą ir maksimalų asmens darbingumo atkūrimą visomis būtinomis poveikio priemonėmis. 

Teikiant šią paslaugą regos neįgaliesiems būtina užtikrinti ir tokių specifinių šią negalią turinčių 

asmenų savybių atkūrimą, kaip orientacija ir mobilumas, Brailio rašto, klausos negalią turintiems 

asmenims – gestų kalbos įgūdžiai, komunikavimo savybės, fizinę negalią turintiems asmenims – 

mobilumo, smulkiosios motorikos, psichikos negalią turintiems asmenims – fizinį ir psichinį 

ištvermingumą, sutrikusio intelekto – savarankiškumą, atsakingumą ir kitas specifines savybes. Čia 

išvardinti tik keli būtinų atkurti specifinių savybių pavyzdžiai, tačiau vertinant šios paslaugos 

kokybę būtina vadovautis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems 

asmenims metodikų reikalavimais, reikalavimais specialistams ir kitais galiojančiais reikalavimais 

ar standartais.    

8. Atkreiptinas dėmesys, kad profesinis mokymas, neturi tapti pagrindine ir svarbiausia 

asmens profesinių gebėjimų atkūrimo ar naujų išugdymo paslaugos dalimi, kaip tai dažnai tai 

nutinka, taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad ne visiems profesinės reabilitacijos programos 

dalyviams ši paslauga yra būtina, ji neturi būti teikiama tiems paslaugos gavėjams, kurių profesinė 

kvalifikacija būsimam darbui atlikti yra pakankama. Profesinio mokymo programos turi būti 

adaptuotos skirtingas negalias turintiems asmenims. 

9. Teikiant pagalbos įsidarbinant paslaugą skirtingas negalias turintiems asmenims būtina 

užtikrinti visas būtinas paslaugos gavėjo ir darbdavio komunikavimo technines galimybes, kad 

asmuo pats bendrautų su potencialiu darbdaviu. Asmenims, turintiems regos negalią būtina 

užtikrinti audiotreniruotės, o kitas negalias turintiems asmenims videotreniruotės ar kitas     

prisistatymo darbdaviui galimybes. Asmeniui siūloma darbo vieta turi atitikti individualius 

paslaugos gavėjo poreikius, galimybes ir gebėjimus bei įgytas kompetencijas.  

10. Pasibaigus profesinei reabilitacijai dar vienerius metus teikiamos paramos darbo vietoje 

ar pagalbos neįsidarbinus paslaugos. 

11. Įstaigos personalo struktūra ir darbuotojų skaičius priklauso nuo klientų skaičiaus, 

klientų negalios pobūdžio ir funkcijų sutrikimų, teikiamų paslaugų įvairovės. Personalo struktūra 

turi būti tokia, kad užtikrintų įstaigos veiklą, profesinės reabilitacijos paslaugų, atitinkančių visą 

profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimą, šių paslaugų teikimo 

efektyvumą bei kokybę, individualius (atsižvelgiant į negalios pobūdį ir funkcijų sutrikimus) klientų 

poreikius, klientų bei darbuotojų saugumą.  

12. Tiesiogiai su klientais dirbantį personalą turi sudaryti daugiadisciplininė specialistų 

komanda ir pagal paslaugos gavėjų negalios pobūdį ją sudaro - fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai, įdarbinimo vadybininkai, 

profesijos mokytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, tiflopedagogai (teikiant paslaugas klientams, 
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turintiems regos negalią), surdopedagogai (teikiant paslaugas klientams, turintiems klausos negalią), 

logoterapeutai (teikiant paslaugas klientams, turintiems, sutrikusią kalbos funkciją), psichiatrai 

(klientams su psichikos ir intelekto sutrikimais), neurologai (sergant, pavyzdžiui, epilepsijai) ir 

pagal poreikį kiti specialistai. 

13.Profesinės reabilitacijos specialistai privalo turėti reikiamą išsimokslinimą, kvalifikaciją 

ar licenciją užimamoms pareigoms atlikti, jie nuolatos turi tobulinti savo kvalifikaciją.   

14. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų patalpos turi būti pritaikytos 

skirtingas negalias turintiems asmenims ir atitikti visus galiojančių teisės aktų reikalavimus bei 

atitinkamą negalią turintiems asmenims skirtose metodikose pateiktus reikalavimus. Apibendrinant 

būtina pabrėžti, kad tiek aplinka, tiek įranga ir priemonės turi būti taip pritaikytos, kad užtikrintų 

visapusišką paslaugų prieinamumą visas negalias turintiems asmenims. 

15. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti nuolatinį paslaugų gavėjų bei kitų suinteresuotų šalių 

grįžtamąjį ryšį ir remdamasis gautų rezultatų analize numatyti paslaugų kokybės tobulinimo 

galimybes. 

16. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti sėkmingą ir efektyvų kiekvieno paslaugos gavėjo 

Individualios programos įgyvendinimą, todėl kartu su klientu nustato jo programos tikslus ir 

siekiamus galutinius bei tarpinius rezultatus. Tarpiniai rezultatai turi būti nuolat matuojami, o 

Individuali programa – koreguojama. 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje yra sukurta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

teisinė bazė, reikalavimai paslaugas teikiančioms įstaigoms, profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo metodikos bei reikalavimai specialistams, teikiantiems profesinės reabilitacijos paslaugas 

skirtingas negalias turintiems asmenims, taip pat bus kuriami profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims standartai, galima teigti, kad visa reikiama 

metodinė bazė profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos kūrimui yra 

parengta. Šios sistemos rengėjai, kurdami sistemą turi vadovautis minėtais dokumentais bei šioje 

Galimybių studijoje pateiktomis rekomendacijomis ir technine specifikacija. Svarbiausias ir 

pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad profesinės reabilitacijos paslaugos, teikiamos skirtingas negalias 

turintiems asmenims užtikrintų individualius šių asmenų poreikius, sąlygotus negalios pobūdžio bei 

sunkumo. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistema turi užtikrinti, kad 

profesinės reabilitacijos paslaugos, teikiamos skirtingas negalias turintiems asmenims (regos, 

klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę negalią) atitiktų šių paslaugų teikimo kokybei 

keliamus reikalavimus, apibrėžtus galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose profesinės 

reabilitacijos ir neįgaliųjų socialinės integracijos procesus, taip pat profesinės reabilitacijos paslaugų 
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teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims metodikose, standartuose, reikalavimuose 

profesinės reabilitacijos specialistams. Ji turi užtikrinti, kad paslaugos atitiks svarbiausius ES ir 

Lietuvoje visuotinai priimtus kokybės ir bendražmogiškos moralės principus, įteisintus 

pagrindiniuose Žmogaus teises ginančiuose tarptautiniuose dokumentuose. Pagaliau, ji turi 

užtikrinti svarbiausio paslaugų dalyvio – neįgalaus asmens gyvenimo kokybės pagerėjimą ir 

maksimalų jo lūkesčių pateisinimą.         
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XII. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės 

įvertinimo sistemos sukūrimo paslaugoms pirkti techninė specifikacija  

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos tikslas – įvertinti 

kaip profesinės reabilitacijos paslaugos atitinka joms keliamus reikalavimus. Profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo kokybę visų pirma apsprendžia individualių skirtingas negalias 

turinčių asmenų poreikių užtikrinimo lygis – tik kokybiškos paslaugos gali atitikti individualius šių 

asmenų poreikius, sąlygotus jų negalios pobūdžio ir sunkumo bei kitų individualių faktorių. Todėl 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistema turi būti grįsta holistiniu 

požiūriu į skirtingas negalias turinčius paslaugų gavėjus ir užtikrinti šių asmenų biopsichosocialinių 

problemų, apsunkinančių jų integraciją į darbo rinką, sprendimą. Profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo kokybės įvertinimo sistema turi aiškiai apibrėžti šias sritis – kas, ką (kokias sritis) ir kuo 

vadovaujantis vertina profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybę. Atsižvelgdami į šioje 

Galimybių studijoje pateiktas išvadas ir rekomendacijas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

kokybės įvertinimo sistemos sukūrimui, teikiame techninę šios sistemos sukūrimo specifikaciją:                              

 

 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos sukūrimo 

paslaugų tiekėjas, vadovaudamasis Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, 

reglamentuojančiais reikalavimus neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui bei jų 

kokybės užtikrinimui, Lietuvoje taikomomis (asmenims su fizine negalia) bei parengtomis 

profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo metodikomis (asmenims su regos, klausos, 

sutrikusio intelekto bei psichikos negalia) bei reikalavimais specialistams, kuriamais standartais ir 

šia Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistemos sukūrimo galimybių 

studija turi: 

1. parengti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos, 

klausos, sutrikusio intelekto, psichikos ir fizinę negalias kokybės įvertinimo sistemą, kurią sudarys 

šios dalys: 

1.1.  profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos negalią turintiems asmenims 

kokybės įvertinimo kriterijų bei kokybinių ir/ar kiekybinių rodiklių aprašas; 

1.2.  profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo klausos negalią turintiems asmenims 

kokybės įvertinimo kriterijų bei kokybinių ir/ar kiekybinių rodiklių aprašas; 

1.3.  profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sutrikusio intelekto negalią turintiems 

asmenims kokybės įvertinimo kriterijų bei kokybinių ir/ar kiekybinių rodiklių aprašas; 
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1.4.  profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo psichikos negalią turintiems asmenims 

kokybės įvertinimo kriterijų bei kokybinių ir/ar kiekybinių rodiklių aprašas; 

1.5.  profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo fizinę (judėjimo ir vidaus ligų) negalią 

turintiems asmenims kokybės įvertinimo kriterijų bei kokybinių ir/ar kiekybinių rodiklių 

aprašas. 

2. Sukurta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės įvertinimo sistema turi:  

2.1. užtikrinti kokybiškų paslaugų, atitinkančių neįgaliųjų socialinės integracijos bei 

profesinės reabilitacijos procesus ES ir Lietuvoje reglamentuojančių teisės aktų, profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems asmenims metodikų, reikalavimų 

profesinės reabilitacijos specialistams, patvirtintų standartų reikalavimus, teikimą ir kokybiškų 

paslaugų prieinamumą skirtingas negalias turintiems asmenims; 

2.2. užtikrinti, kad profesinės reabilitacijos paslaugos bus teikiamos vadovaujantis 

neįgaliųjų socialinės integracijos bei profesinės reabilitacijos procesus reglamentuojančiuose teisės 

aktuose įtvirtintais bei ES taikomais profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo 

principais: Lygių galimybių (nediskriminavimo), prieinamumo, teisių, orientacijos į asmenį, 

kompleksiškumo, bendradarbiavimo, personalo kompetencijos (profesionalumo), gero valdymo, 

orientacijos į rezultatus, nuolatinio gerinimo ir kt. 

2.3. užtikrinti, kad teikiamų paslaugų kokybė atitiks individualius skirtingas negalias 

turinčių asmenų poreikius ir paslaugos bus teikiamos atsižvelgiant į negalios pobūdį; 

2.4. apimti šias profesinės reabilitacijos sritis: 

2.4.1. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą skirtingas negalias 

turintiems asmenims; 

2.4.2. Visų profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų, teikiamų 

skirtingas negalias turintiems asmenims, turinį ir trukmę; 

2.4.3. Profesinės reabilitacijos paslaugas skirtingas negalias turintiems asmenims 

teikiantį personalą (personalo sudėtį, specialistų skaičių, išsilavinimą ir kvalifikaciją, kvalifikacijos 

tobulinimą ir atestavimą); 

2.4.4. Profesinės reabilitacijos paslaugų, teikiamų skirtingas negalias turintiems 

asmenims, teikimo metodus (jų patikimumą, objektyvumą, veiksmingumą ir pan.); 

2.4.5. Profesinės reabilitacijos metu naudojamą dokumentaciją (naudojamą 

paslaugos organizavimui ir paslaugos teikimui); 

2.4.6. Pastatų ir aplinkos, kurioje teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos,  

pritaikymą specialiesiems skirtingas negalias turinčių poreikiams; 
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2.4.7. Profesinės reabilitacijos metu naudojamos įrangos ir priemonių atitikimą 

skirtingas negalias turinčių asmenų poreikiams; 

2.4.8. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems 

asmenims rezultatus bei poveikį; 

2.4.9. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo skirtingas negalias turintiems 

asmenims kokybės užtikrinimą ir tobulinimą. 

3. Parengti pasiūlymus teisės aktų, reglamentuojančių profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimą ir reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms, tobulinimui 

siekiant užtikrinti kokybiškų profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą skirtingas negalias 

turintiems asmenims ir kokybiškų paslaugų, atitinkančių individualius skirtingas negalias turinčių 

asmenų poreikius, teikimą. 

4.  Parengti teisės aktų, užtikrinančių profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės 

įvertinimo, stebėsenos, užtikrinimo bei tobulinimo įgyvendinimą, parengiant profesinės 

reabilitacijos paslaugas regos, klausos, sutrikusio intelekto, psichikos bei fizinę negalią turintiems 

asmenims teikiančių įstaigų akreditavimo/licencijavimo tvarką, akreditavimo/licencijavimo 

tarnybos, vykdančios kokybės vertinimo, stebėsenos ir kontrolės funkcijas, nuostatus ir kitų šiuos 

procesus reglamentuojančių teisės aktų projektus. 
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