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VARTOJAMOS SĄVOKOS IR TRUMPINIAI 

 

Vartojamos sąvokos: 

Bendrosios savybės ir (ar) gebėjimai – programos dalyvio profesinei (darbinei) veiklai 

atlikti reikalingos savybės, apimančios bendrąsias psichosocialines ir bendrąsias funkcinio 

pajėgumo savybes.  

Darbo vietos pritaikymas – darbui skirtų įrenginių ar darbo priemonių įrengimas ir 

išdėstymas, darbo aplinkos pritaikymas, atsižvelgiant į darbuotojo negalios pobūdį ir funkcinius 

gebėjimus.  

Funkciniai gebėjimai – programos dalyvio gebėjimai atlikti užduotis ar veiksmus, 

apibūdinantys jo funkcionavimą, kurį dalyvis gali pasiekti konkrečiomis sąlygomis. 

Funkcinio pajėgumo gebėjimai – profesinei veiklai atlikti reikalingos fizinės savybės, 

apimančios: kūno padėties išlaikymą, judamumą ir (ar) kūno padėties keitimą, kūno dalių judesius, 

kompleksines fizines savybes, informacijos priėmimo ir (ar) perdavimo gebėjimus.  

Negalios pobūdis – negalią apibūdinantys funkcijų sutrikimai: fiziniai, regos, klausos, 

intelekto, psichikos sutrikimai, ir dėl to kylantys programos dalyvio suvaržymai. 

Programos dalyviai – asmenys, turintys regos, klausos, intelekto, psichikos ar fizinę 

(apima asmenis, turinčius judėjimo negalią ar sergančius vidaus ligomis) negalią, teisės aktų 

nustatyta tvarka dalyvaujantys profesinės reabilitacijos programoje. 

Specifinės savybės ir (ar) gebėjimai – negalią turinčio programos dalyvio profesinei 

(darbinei) veiklai atlikti reikalingos savybės, nulemtos jo negalios pobūdžio.  

Įstaiga – juridinis asmuo, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka teikiantis 

neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas. 

Programos dalyviai – asmenys, turintys regos, klausos, intelekto, psichikos ar fizinę 

(apima asmenis, turinčius judėjimo negalią ar sergančius vidaus ligomis) negalią, teisės aktų 

nustatyta tvarka dalyvaujantys profesinės reabilitacijos programoje. 

 

Naudojami trumpiniai: 

Metodika – Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos, klausos, 

psichikos ar fizinę negalią, metodika 

Reikalavimai – Bendrieji reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems 

teikiantiems specialistams 

PR – profesinė reabilitacija 

ES – Europos Sąjunga 

LR – Lietuvos Respublika 

NRD – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

LDB – Lietuvos darbo birža prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

NDNT – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 

Proc. – procentai 

Mėn. – mėnuo 

VRC – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras 

KRC – VšĮ Valakupių reabilitacijos centro padalinys Kaune 

KPMRC/KEGPMC – VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras/ Klaipėdos 

Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 

PRL – VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė 

PDRMC – VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 

„Profesijų spektras“ – VšĮ „Profesijų spektras“ Druskininkuose 

PSM – VšĮ "Profesijų spektras" Marijampolės filialas 
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„Rastis“ – VšĮ „Rastis“ Vilniuje 

RTVMC – BĮ Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras 

ŠDRMC – VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras 

ŠDRMCM – VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių filialas 

TNRC – Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras 

TNUC – VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras 

URPMC – VšĮ Utenos regioninis profesinio mokymo centras 

„Vilties žiedas“ – VšĮ „Vilties žiedas“ Kaune 

VŽDRMC – VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras 

VŽDRMC Druskininkų fil. – VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų 

filialas 
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ĮVADAS 

 

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, vykdydamas 2017 m. profesinės reabilitacijos 

metodinio centro veiklas, atliko Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems 

regos, klausos, intelekto, psichikos ar fizinę negalią, metodikos (toliau – Metodika) ir Bendrųjų 

reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams (toliau – 

Reikalavimai) patvirtintos 2016 m. sausio 6 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 

Nr. A1-3 taikymo profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančiose įstaigose analizę. 

Šios analizės tikslas – atlikti profesinės reabilitacijos įstaigose teikiamų paslaugų analizę, kaip 

įstaigos taiko 2016 m. sausio 6 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-3 

patvirtintą Metodiką ir Reikalavimus. 

Analizės uždaviniai: 

 vadovaujantis profesinės reabilitacijos srityje taikomais ir galiojančiais teisės aktais, 

parengti klausimyną ir atlikti interviu nuvykus į visas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias 

įstaigas; 

 apibendrinti ir išanalizuoti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų pateiktą 

informaciją;  

 atlikti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų teikiamų paslaugų bei jose 

dirbančių specialistų vertinimą dėl atitikimo metodikai ir reikalavimams specialistams. 

Atliekant analizę buvo taikomas kiekybinis ir kokybinis tyrimo metodas – apklausa. Jai 

atlikti buvo sukurtas „Įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, ir joje dirbančių 

specialistų vertinimo klausimynas“. Klausimynas sudarytas vadovaujantis profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais:  

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 6 d. Nr. A1-

3 patvirtinta Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos, klausos, 

psichikos ar fizinę negalią, metodika ir Bendrieji reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas 

neįgaliesiems teikiantiems specialistams; 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. 

įsakymu Nr. A1-159 patvirtintas Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms 

įstaigoms aprašas; 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2004 m. gruodžio 

31 d. Nr. A1-302 patvirtintos Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašu 

bei teikimo ir finansavimo taisyklės;  

 Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gegužės 27 d. priimtas įstatymas Nr. XI-854 dėl 

Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo, kuriuo ratifikavo 2006 m. gruodžio 13 

d. Niujorke priimtus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą. 

Klausimynas buvo suderintas su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos. 

Apklausa buvo atlikta 2017 m. spalio – lapkričio mėn., kurioje dalyvavo 16 profesinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančių įstaigų (12 įstaigų ir 4 šių įstaigų filialai ar skyriai 

esantys kituose miestuose nei pati įstaiga). Statistiniam duomenų apdorojimui taikyta Microsoft 

Excel programa.  

Skaičiuojant reikalavimų atitikimą, išreikštą procentais, buvo atsižvelgta į tai, kad dalis 

reikalavimų taikomi ne visoms įstaigoms. Pvz., reikalavimas „Surdopedagogo paslaugomis turi būti 

atkuriami (lavinami) klausos negalią turinčio programos dalyvio komunikavimo (sakytinės ir 

rašytinės kalbos taikymo) gebėjimai, techninės pagalbos priemonių naudojimo gebėjimai“, šis 

reikalavimas taikomas 9 įstaigoms, nes likusios 7 įstaigos neteikia paslaugų klausos negalią 

turintiems asmenims, tuomet atitikimo procentas skaičiuojamas nuo 9 įstaigų. 
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Tais atvejais, kai įstaiga duomenų nepateikė, pateikė per mažai ar tam tikros negalios 

dalyvių nėra turėję, nors deklaruoja, kad yra pasirengusi priimti, atitikimas reikalavimui nevertintas 

ir procentai tokiu atveju skaičiuojami nuo visų 16 įstaigų.  

1. PROFESINĖS REABILITACIJOS SISTEMOS ANALIZĖ 
 

1.1. Profesinės reabilitacijos paslaugų programa (ciklas) 
 

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo 

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

kitomis poveikio priemonėmis. Šiomis paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų 

darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes. Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudaro 5 

dalys (žr. Error! Reference source not found. 

 

 
1 Pav. Profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalys. 

 

Reikalavimus profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalims ir paslaugas teikiantiems 

specialistams, dirbantiems profesinės reabilitacijos įstaigoje, apibrėžia 2016 m. sausio 6 d. LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-3 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo asmenims, turintiems regos, klausos, intelekto, psichikos ar fizinę negalią, metodikos ir 

bendrųjų reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams 

patvirtinimo” patvirtinta Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos, 

klausos, intelekto, psichikos ar fizinę negalią, Metodika ir Bendrieji reikalavimai profesinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams. Metodikos tikslas – užtikrinti 

kokybišką, metodiškai pagrįstą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą skirtingą negalią 

turintiems programos dalyviams, siekiant atkurti arba didinti jų darbingumą, profesinę 

kompetenciją bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos 

ir kitomis poveikio priemonėmis. 
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Toliau bus aptariomos visos profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalys. 

Analizuojant, ar tinkamai metodikos ir reikalavimai taikomi įstaigose, kurios teikia profesinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, buvo analizuojamas kiekvieno profesinės reabilitacijos 

programos etapo (ciklo) atitikimas reikalavimams. 

Profesinės reabilitacijos programa pradedama atliekant profesinių gebėjimų įvertinimą. 

Profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugų tikslas – įvertinti programos dalyvio darbinei veiklai 

reikalingas psichosocialines savybes ir (ar) funkcinio pajėgumo gebėjimus (fizines savybes, 

reikalingas darbui) bei programos dalyvio galimybes dirbti. Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro: socialinis darbuotojas (vadovauja specialistų 

komandai) ir (ar) specialistai, atliekantys įdarbinimo ir atvejo vadybininko funkcijas, 

ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichologas, profesijos mokytojai, fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojas (toliau – FMR gydytojas), gydytojas psichiatras (teikiantis paslaugas 

programos dalyviams, turintiems psichikos negalią), specialusis pedagogas logopedas (toliau – 

logopedas) (teikiantis paslaugas programos dalyviams, turintiems kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų bei mokymosi sunkumų), surdopedagogas (teikiantis paslaugas programos dalyviams, 

turintiems klausos negalią), tiflopedagogas (teikiantis paslaugas programos dalyviams, turintiems 

regos negalią). Profesinių gebėjimų įvertinimas apima: bendrųjų darbinei veiklai reikalingų 

psichosocialinių savybių įvertinimą, bendrųjų funkcinio pajėgumo gebėjimų (fizinių savybių, 

reikalingų darbui), funkcinių gebėjimų, profesinių gebėjimų ir įgūdžių įvertinimą bei specifinių 

savybių ir (ar) gebėjimų įvertinimą (žr. 2 pav.).  

 

 
 

2 Pav. Profesinių gebėjimų įvertinimo sudėtinės dalys ir paslaugas teikiantys specialistai. 

Profesinių gebėjimų įvetinimo metu turi būti vertinama regos, klausos negalią, sutrikusio 

intelekto, psichikos, fizinę negalią bei kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių programos 

dalyvių specifinės savybės ir (ar) gebėjimai. Tai yra negalią turinčio programos dalyvio profesinei 

(darbinei) veiklai atlikti reikalingos savybės, nulemtos negalios pobūdžio (žr. 3 pav.). Taip pat 
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atsižvelgiant į programos dalyvio negalios pobūdį ir funkcinius gebėjimus turi būti vertinama, ar 

reikalingos techninės pagalbos priemonės, darbo vietos ar mokymosi aplinkos pritaikymas, 

užtikrinantis kokybišką ir saugų paslaugų teikimą ir darbinę veiklą. Vertinimą pagal kompetenciją 

atlieka ergoterapeutas, profesijos mokytojas, prireikus – kiti specialistai (pvz., tiflopedagogas). 

 
 

3 Pav.  Specifinių savybių ir (ar) gebėjimų vertinimas pagal negalios pobūdį ir paslaugas teikiantys 

specialistai. 

 

Įvertinus programos dalyvio profesinius gebėjimus pradedamos teikti profesinio 

orientavimo ir konsultavimo paslaugos. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų tikslas – 

padėti programos dalyviui priimti racionalų ir motyvuotą sprendimą dėl jo turimus ir (ar) galimus 

atkurti profesinius gebėjimus atitinkančios profesijos ir (ar) darbinės veiklos pasirinkimo. 
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Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro: 

socialinis darbuotojas (vadovauja specialistų komandai) ir (ar) specialistai, atliekantys įdarbinimo ir 

atvejo vadybininko funkcijas, profesijos mokytojai, psichologas. Profesinis orientavimas ir 

konsultavimas apima šias paslaugas: motyvacijos mokytis (dirbti) bei asmeninių savybių analizę, 

informavimą apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, planuojamos įgyti profesijos 

praktinį išbandymą, konsultavimą profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros 

planavimo klausimais ir pagalbą renkantis ar keičiant profesiją (žr. 4 Pav.).  

 

 
 

4 Pav.  Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų sudėtinės dalys ir paslaugas teikiantys 

specialistai. 

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas socialinio, psichologinio, 

reabilitacijos, darbo imitavimo bei kitomis poveikio priemonėmis taikomas, kai:  

 programos dalyvio profesiniai gebėjimai ir (ar) praktiniai įgūdžiai yra nepakankami 

pasirinktai profesijai įgyti ir (ar) būsimai darbinei veiklai atlikti;  

 programos dalyviui reikalinga pagalba sprendžiant jo psichologines, socialines bei kitas 

problemas, trukdančias įgyvendinti individualius profesinės reabilitacijos tikslus ir (ar) atlikti 

būsimą darbinę veiklą. 

Profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugų tikslas – atkurti prarastus bei 

lavinti esamus, bet nepakankamus ar išugdyti naujus, reikalingus darbui programos dalyvio 

profesinius gebėjimus, savybes bei įgūdžius. Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas 

turi būti atliekamas taikant socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo bei kitas 

poveikio priemones, atsižvelgiant į programos dalyvio negalios pobūdį (žr. 5 pav.).  

Profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugas teikia specialistų komanda, 

kurią sudaro: socialinis darbuotojas (vadovauja specialistų komandai) ir (ar) specialistas, atliekantis 

atvejo vadybininko funkcijas, psichologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, profesijos mokytojai, 

FMR gydytojas, psichiatras (teikiantis paslaugas psichikos ligomis sergantiems programos 
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dalyviams), logopedas (teikiantis paslaugas programos dalyviams, turintiems kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų bei mokymosi sunkumų), surdopedagogas (teikiantis paslaugas programos 

dalyviams, turintiems klausos negalią), tiflopedagogas (teikiantis paslaugas programos dalyviams, 

turintiems regos negalią). 
 

 
5 Pav.  Profesinių gebėjimų atkūrimo paslaugų sudėtinės dalys ir paslaugas teikiantys specialistai. 

 

Profesinio mokymo paslaugos teikiamos, kai:  

1. programos dalyvis neturi profesinio išsilavinimo ar kvalifikacijos;  

2. programos dalyvis turi profesiškai persikvalifikuoti, kai: 

2.1. dėl sveikatos būklės programos dalyvis negali dirbti pagal turimą profesinę 

kvalifikaciją;  

2.2. programos dalyvio turima profesinė kvalifikacija neatitinka šiuolaikinės darbo 

rinkos reikalavimų arba nepaklausi darbo rinkoje. 

Teikiant profesinio mokymo paslaugas, programos dalyviui turi būti organizuojami 

teorinio ir praktinio profesinio mokymo užsiėmimai, kurie vykdomi pagal programos dalyviui 

parengtą individualų profesinio mokymo planą, siekiant išdėstyti visą profesinio mokymo 

programą. Profesinio mokymo paslaugas teikia profesijos mokytojas. 

Suteikus profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugas, jei programos 

dalyvis neturi darbo arba turi darbo pasiūlymą, bet jam reikalingos tarpininkavimo įdarbinant arba 

darbdavio konsultavimo darbo vietos pritikymo ar kitais klausimais paslaugos, jam teikiama 

pagalba įsidarbinant. Pagalbos įsidarbinant paslaugų tikslas – padėti programos dalyviui įsidarbinti 

jo atkurtus gebėjimus ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją atitinkančioje darbo vietoje. Pagalbos 

įsidarbinant paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro: socialinis darbuotojas (vadovauja 

specialistų komandai) ir (ar) specialistai, atliekantys įdarbinimo ir atvejo vadybininko funkcijas, 

psichologas, jei reikia – kineziterapeutas, ergoterapeutas. Pagalbą įsidarbinant sudaro šios 

paslaugos: darbo paieškos įgūdžių formavimas, informacijos rinkimas, padėties darbo rinkoje 

analizė ir galimos įsidarbinimo vietos paieška, pasirengimas pokalbiui su darbdaviu, 

tarpininkavimas įdarbinant, darbo vietos įvertinimas ir darbdavių konsultavimas (žr. 6 pav.). 

 

 

 



13 
 

 

 
 

6 Pav.  Pagalbos įsidarbinant paslaugų sudėtinės dalys ir paslaugas teikiantys specialistai. 

 

Kai įsidarbinusiam programos dalyviui ir (ar) darbdaviui, bendradarbiams kyla sunkumų, 

susijusių su darbo santykiais, sąlygomis, programos dalyvio adaptacija darbo vietoje ir (ar) kitų 

problemų, trukdančių programos dalyvio darbinei veiklai ir keliančių darbinės veiklos nutraukimo 

riziką, asmeniui yra teikiamos palaikymo darbo vietoje paslaugos. Palaikymo darbo vietoje 

paslaugų tikslas – padėti po profesinės reabilitacijos įsidarbinusiam programos dalyviui įsitvirtinti 

darbo vietoje ir kuo ilgiau joje išsilaikyti. Palaikymo darbo vietoje paslaugas teikia specialistų 

komanda, kurią sudaro: socialinis darbuotojas (vadovauja specialistų komandai) ir (ar) specialistai, 

atliekantys įdarbinimo ir atvejo vadybininko funkcijas, psichologas, kineziterapeutas, 

ergoterapeutas, psichiatras (teikiantis paslaugas programos dalyviams, turintiems psichikos 

negalią), surdopedagogas (teikiantis paslaugas programos dalyviams, turintiems klausos negalią), 

tiflopedagogas (teikiantis paslaugas programos dalyviams, turintiems regos negalią). Palaikymą 

darbo vietoje prireikus gali sudaryti šios paslaugos: tarpininkavimas tarp programos dalyvio ir 

darbdavio ir (ar) bendradarbių, tarpininkavimas tarp programos dalyvio ir kitų institucijų (pvz., 

Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių 

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, teritorinių darbo biržų, socialinės paramos centrų, sveikatos 

priežiūros įstaigų ir kt.), darbdavio ir (ar) bendradarbių konsultavimas, programos dalyvio 

konsultavimas ir (ar) mokymas (žr. 7 pav.). 
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7 Pav.  Palaikymo darbo vietoje paslaugų sudėtinės dalys ir paslaugas teikiantys specialistai. 

 

Atsižvelgiant į įsidarbinusio programos dalyvio negalią, prireikus turi būti teikiamos 

paslaugos pagal programos dalyvio negalios pobūdį (žr. 8 pav.). 

 

 

 
8 Pav.  Palaikymo darbo vietoje paslaugos pagal negalios pobūdį ir paslaugas teikiantys specialistai. 
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Analizuojant profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų pateiktą informaciją taip 

pat buvo aiškinamasi, ar tinkamai taikomi reikalavimai specialistams įstaigose, kurios teikia 

profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. Profesinės reabilitacijos paslaugas turi teikti 

daugiadisciplinė specialistų komanda. Pagrindiniai reikalavimai profesinės reabilitacijos įstaigoje 

dirbantiems specialistams apibrėžiami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2016 m. sausio 6 d. įsakymu A1-3 patvirtintuose Bendruosiuose reikalavimuose profesinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams. Reikalavimai numato profesinės 

reabilitacijos programos dalyviams teikiančios įstaigos personalo struktūros, profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų komandos sudėties, specialistų bendrųjų gebėjimų bei 

įgūdžių, jų atliekamų funkcijų reikalavimus.  

Įstaigos personalo struktūra turi būti tokia, kad užtikrintų įstaigos veiklą bei visą profesinės 

reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų, atitinkančių individualius programos dalyvių 

poreikius, nulemtus jų negalios pobūdžio bei funkcinių gebėjimų, organizavimą ir teikimą, šių 

paslaugų teikimo efektyvumą ir kokybę, programos dalyvių bei darbuotojų saugumą.  

Įstaigos personalą turi sudaryti tiesiogiai ir netiesiogiai su programos dalyviais dirbantis 

personalas. Tiesiogiai su programos dalyviais dirbantį personalą, atsižvelgiant į aptarnaujamų 

programos dalyvių negalios pobūdį ir funkcinius gebėjimus, turi sudaryti specialistų komanda: 

1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (toliau – FMR gydytojas); 

2. kineziterapeutas; 

3. ergoterapeutas; 

4. socialinis darbuotojas; 

5. psichologas; 

6. specialistai, atliekantys atvejo vadybininkų ir (ar) įdarbinimo vadybininkų funkcijas; 

7. profesijos mokytojai; 

8. gydytojas psichiatras, kai paslaugos teikiamos psichikos negalią turintiems programos 

dalyviams; 

9. specialieji pedagogai: tiflopedagogas, kai paslaugos teikiamos regos negalią turintiems 

programos dalyviams, logopedas, kai paslaugos teikiamos kalbos ir komunikacijos sutrikimų 

turintiems programos dalyviams, surdopedagogas, kai paslaugos teikiamos klausos negalią 

turintiems programos dalyviams. 

Reikalavimuose apibrėžta, kad teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų įgyvendinimą 

organizuoja ir koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos specialistas, 

atliekantis atvejo vadybininko funkcijas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo specialistų 

komandai vadovauja socialinis darbuotojas. 

Atliekant įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, vertinimą buvo 

analizuojama kaip įstaigos atitinka reikalavimus pastatų ir aplinkos pritaikymui, naudojamai įrangai 

ir priemonėms.  

Reikalavimai pastatams, aplinkai bei įrangai apibrėžiami Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-159 patvirtintame 

Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms apraše. Minėtame apraše 

nurodoma, 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 (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). Įstaigos patalpos ir aplinka turi būti: 

 saugi, įrengta bei pritaikyta žmonėms su specialiaisiais poreikiais; 

 pritaikyta individualiems, grupiniams užsiėmimams, teoriniam bei praktiniam 

mokymui; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C24C4CAE7B1
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 atsižvelgiant į poreikį ir galimybes įrengtos ir kitos patalpos (sportui, laisvalaikio 

praleidimui, savišvietai ir kt.). 

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. Įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas, turi 

turėti įrangą, techninės pagalbos priemones, reikalingas programos dalyviams su specialiaisiais 

poreikiais kiek galima savarankiškiau apsitarnauti bei turi turėti būtiną įrangą ir priemones 

profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti. 
 

Analizės metu taip pat apžvelgta kaip Įstaigos laikosi Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos 

Fakultatyvaus protokolo (Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gegužės 27 d. priimtas įstatymas 

Nr. XI-854 dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo, kuriuo ratifikavo 2006 

m. gruodžio 13 d. Niujorke priimtus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų 

protokolą). Neįgaliųjų teisių konvencija įpareigoja visas šalies įstaigas įgyvendinti bendrą tikslą – 

skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis 

žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam 

orumui. Šis siekis apibrėžiamas 50-čia straipsnių, tarp kurių paminėtini:  

 bendrieji principai, 

 lygybė ir nediskriminavimas, 

 prieinamumas, 

 asmens laisvė ir saugumas,  

 gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę,  

 saviraiškos laisvė ir laisvė reikšti nuomonę, galimybė gauti informaciją, 

 švietimas,  

 gebėjimų ir funkcijų lavinimas ir reabilitacija,  

 darbas ir užimtumas 

 bei kt. 

Neįgaliųjų teisių konvencijos bendrieji principai: 

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; 

h) pagarbos besivystantiems neįgalių vaikų gebėjimams ir pagarbos neįgalių vaikų teisei 

išsaugoti savo tapatybę. 

 

 

1.2. Profesinės reabilitacijos sistemos raida ir infrastruktūros plėtra 

 

Nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojus Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymui (priimtas 

2004 m. gegužės 11 d. Nr. IX-2228) (toliau – Įstatymas), kuris pakeitė Lietuvos invalidų socialinės 

integracijos įstatymą (1991 m. lapkričio 28 d. Nr. I-2044), buvo sukurta neįgaliųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo sistema. Šio Įstatymo tikslas – užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir 

galimybes visuomenėje, nustatyti neįgaliųjų  socialinės integracijos principus, apibrėžti socialinės 
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integracijos sistemą ir jos prielaidas bei sąlygas, neįgaliųjų socialinę integraciją įgyvendinančias 

institucijas, neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymą, profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimą, specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo principus. Taigi šis teisės aktas numatė 

galimybę negalią turintiems asmenims dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato NDNT asmenims, pirmą kartą kreipiantis 

į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo arba asmenims, kuriems jau nustatytas darbingumo lygis, 

kreipiantis į NDNT teritorinės darbo biržos siuntimu ir asmens prašymu nustatyti profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikį. NDNT asmeniui profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato  

vadovaudamasi LR socialinės apsaugos ir darbo ir LR sveikatos apsaugos ministrų 2005 m. kovo 21 

d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 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“. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingo amžiaus asmenims, turintiems 

nustatytą 0-45 proc. darbingumo lygį arba 0-50 proc. bazinio darbingumo lygį, kurie be šių 

paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, 

atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesiją, arba atlikti kitos profesinės 

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

atsižvelgiant į medicininius, funkcinius, profesinius ir kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens 

profesinei reabilitacijai bei jo įsidarbinimo galimybėms (amžius ir motyvacija). Asmenims, kurie 

atitinka minėtus kriterijus išduodama Išvada dėl profesinės reabilitacijos poreikio, vadovaujantis LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-114 „Dėl išvados dėl 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio formos patvirtinimo“.  

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas viešojo pirkimo būdu atrenka LDB, 

vadovaudamasi LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-

159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo 

patvirtinimo“. Profesinės reabilitacijos paslaugas gali teikti: 

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

2. profesinės reabilitacijos centrai; 

3. profesinio mokymo ir kitos įstaigos. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus, profesinės reabilitacijos paslaugų 

organizatorius bei teikėjus, šių paslaugų teikimą ir finansavimą nustato LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 patvirtintos Profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir LDB 

atsakinga už profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą. 

Pagrindiniai reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugoms bei reikalavimai profesinės 

reabilitacijos įstaigoje dirbantiems specialistams apibrėžiami LR socialinės apsaugos ir darbo  

ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymu A1-3 patvirtintoje Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

asmenims, turintiems regos, klausos, intelekto, psichikos ar fizinę negalią, metodika ir 

Bendruosiuose reikalavimuose profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems 

specialistams.  

 

Profesinės reabilitacijos teisinės sistemos raidai ir infrastruktūros plėtrai turėjo įtakos LR 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu A1-157 patvirtina „Dėl 

profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategija“ (toliau – strategija). Šioje 

strategijoje buvo iškelti 3 pagrindiniai tikslai: pirmasis – tobulinti profesinės reabilitacijos sistemos 

teisinę bazę, antrasis – didinti profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei įvairovę ir 

trečiasis – gerinti profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę. Minėta strategija numatė teisės aktų, 

reguliuojančių profesinės reabilitacijos sistemą, tobulinimą, gerinant profesinės reabilitacijos 

infrastruktūrą, siekiant tolygaus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įtaigų pasiskirstymo 
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šalyje, organizuojant visuomenės informavimo kampanijas apie profesinės reabilitacijos sistemą 

Lietuvoje, skatinant profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančių institucijų, įstaigų ir neįgaliųjų 

nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, taip pat tobulinant profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo metodinę bazę ir profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikaciją. Už strategijos 

įgyvendinimą buvo atsakinga LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, NRD, NDNT ir LDB. 

Taigi nuo 2007 m. iki 2012 m. sparčiai augo profesinės reabilitacijos įstaigų skaičius. 2006 

m. profesinės reabilitacijos paslaugas teikė 5 įstaigos: VRC, „Profesijos spektras“, „Vilties žiedas“, 

PRL bei Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centras Radviliškyje (toliau – RTVMC). 

Įgyvendinant LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą 2007–2013 m. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, 

neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“ veiklą „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros 

plėtra“, buvo baigti pastatyti (rekonstruoti) ir įrengti 8 neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centrai 

Radviliškyje, Mažeikiuose, Klaipėdoje, Panevėžyje, Palangoje, Trakuose, Utenoje ir Kaune. 2013 

m. iš viso veikė 13 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų: VRC, VŽDRMC, „Vilties 

žiedas“, ŠDRMC, „Profesijų spektras“, PRL, VŽDRMC Druskininkų fil., KPRMC, Vilniaus 

psichosocialinės reabilitacijos centras (toliau – „Rastis“), PDRMC, RTVMC, TNUC ir TNRC. Nuo 

2014 m. lapkričio mėn. veiklą nutraukė TNRC. Tais pačiais metais pradėjo veikti VRC Kauno 

skyrius. 

Lietuvoje nuo 2016 m. iš viso veikia 16 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių 

įstaigų ir jų filialai ar skyriai, esantys kituose miestuose nei pačios įstaigos: VRC, VRC Kauno 

skyrius, „Rastis“, VŽDRMC, VŽDRMC Druskininkų filialas, TNUC, „Vilties žiedas“, ŠDRMC, 

ŠDRMC Mažeikių padalinys, „Profesijų spektras“, „Profesijų spektras“ Marijampolės filialas, PRL, 

RTVMC, KEGPMC, PDRMC, URPMC. Išaugęs profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių 

įstaigų bei jų filialų, skyrių skaičius užtikrino profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

prieinamumą skirtingas negalias turintiems asmenims visoje Lietuvos teritorijoje (žr. 9 Pav.  ).  

 



 

 

       Intelekto negalia 

       Judėjimo negalia 

       Jutimo negalia 

       Psichikos negalia 

9 Pav.  Profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumas skirtingas negalias turintiems asmenims. 

 

 

1.3. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo esama padėtis ir rezultatai 

 

1.3.1. Profesinės reabilitacijos dalyvių pasiskirstymas profesinės reabilitacijos centruose 

 

Analizuojant patvirtintų paslaugų teikimo Metodikos ir Reikalavimų specialistams taikymą 

profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančiose įstaigose svarbu išsiaiškinti ir 

profesinės reabilitacijos dalyvių pasiskirstymą skirtinguose profesinės reabilitacijos centruose. 

Remiantis DB duomenimis pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas daugiausia 

asmenų į profesinės reabilitacijos programą 2016 m. nusiųsta į VšĮ Valakupių reabilitacijos centrą 

(179 asm.) ir Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą (128 asm.), mažiausiai – į  Trakų neįgaliųjų 

užimtumo centrą (16 asm.) ir Utenos regioninį profesinio mokymo centrą (15 asm.). Panaši 

tendencija išliko ir per 9 šių metų mėnesius. Daugiausia asmenų nusiųsta į VšĮ Valakupių 

reabilitacijos centrą (111 asmenų) bei Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą (95 asmenys), 

mažiausiai į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą (8 asmenys) ir Radviliškio technologijų ir 

verslo mokymo centrą (7 asmenys) (žr. 10 pav.). 

 



 

20 
 

 
 

10 Pav. Profesinės reabilitacijos dalyvių pasiskirstymas profesinės reabilitacijos centruose 

(skaičiais, sudaryti remiantis LDB pateiktais duomenimis). 

 

LDB pateikti duomenys taip pat sudaro sąlygas analizuoti, kiek kasmet profesinės 

reabilitacijos dalyvių pradeda, baigia ir nutraukia profesinės reabilitacijos programą. Didžiausias 

profesinę reabilitaciją pradėjusių dalyvių skaičius užfiksuotas 2016 m. – 779. Lyginant su 2011 m., 

kuomet reabilitaciją pradėjo 601 asmuo, padidėjimas sudaro 30 proc. Atitinkamai tais pačiais, 2016 

m., fiksuotas ir didžiausias reabilitaciją baigusių bei ją nutraukusių asmenų skaičius. (žr. 11 pav.). 

Analizuojant visą šešerių metų laikotarpį matyti, kad pirmus trejus metus į profesinės 

reabilitacijos programą įsitraukiančių asmenų skaičius išliko tolygus, tačiau gerokai krito 2014 m. 

Tai sietina su finansavimo programai sumažėjimu, nes būtent 2014 m. profesinės reabilitacijos 

programai buvo skirta mažiausiai lėšų. Akivaizdu, kad tuo metu profesinės reabilitacijos poreikis 

nebuvo patenkintas, nes finansavimui padidėjus 2016 m. programą pradedančių dalyvių skaičius 

žymiai išaugo, pralenkdamas visus analizuojamo periodo metus. Per 9 šių metų mėnesius 

dalyvavusių profesinėje reabilitacijoje asmenų skaičius jau yra didesnis nei 2013-2015 m. 

 



 

21 
 

 
 

11 Pav. Profesinės reabilitacijos programas pradėjusių, baigusių ar nutraukusių dalyvių skaičiaus 

pasiskirstymas 2011 – 2017 per 9 mėn. (skaičiais, sudaryti remiantis LDB pateiktais duomenimis). 

 

1.3.2. Įdarbinimo rezultatai po profesinės reabilitacijos baigimo 

 

Asmenų, baigusių profesinės reabilitacijos programas įdarbinimo rodikliai buvo 

analizuojami pagal LDB ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų pateiktus duomenis. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad ne visos įstaigos patikslino savo duomenis, todėl 2011-2015 m. 

rezultatuose galima paklaida. LDB tik nuo 2016 m. turimoje duomenų bazėje pradėjo kaupti 

duomenis apie įsidarbinusius per 1 mėn. (28 d.), 12 mėn. po profesinės reabilitacijos programos 

baigimo ir ilgiau nei 1 m. išsilaikiusius darbo rinkoje. Iki 2016 m. LDB kaupė ir skaičiavo 

duomenis tik apie įsidarbinusius per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos programos baigimo. 

Analizuojant profesinę reabilitaciją baigusių asmenų įsidarbinimą 2011-2016 m., galima 

teigti, kad įsidarbinimo rodiklis per 6 mėn. po profesinės reabilitacijos baigimo augo nuo 47 proc. 

(219 asm.) 2011 m. iki 68 proc. (414 asm.) 2016 m. (žr. 15 pav.). 2016 m. baigusių profesinę 

reabilitaciją įsidarbinimas per 1 mėn. laikotarpį išaugo iki 48 proc. (292 asm.) lyginant su 2011 m. 

kai šis procentas sudarė 19 proc. (90 asm.), tai sudaro daugiau nei 50 proc. augimą, tačiau šis 

augimas gali būti netikslus dėl duomenų kaupimo skirtumo lyginant 2011 m. ir 2016 m. duomenis. 

Matome, kad 2013-2014 m. pastebimas didžiausias įdarbinimo rodiklis per 6 mėn. po profesinės 

reabilitacijos baigimo, 2014 m. jis siekė 85 proc. (357 asm.), tačiau lyginant su 2015 m. pastebimas 

jau ženklus nuosmukis iki 45 proc. (157 asm.). Šiam įdarbinimo rodiklio sumažėjimui turėjo įtakos 

mažesnis pradėjusių profesinės reabilitacijos programas asmenų skaičius ir šios programas 

finansavimo sumažėjimas. 2014 m. profesinės reabilitacijos programa buvo įgyvendinama tik LR 

Valstybės biudžeto lėšomis, o naują Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LR Valstybės biudžeto 

lėšomis finansuojamą projektą „Pagalba neįgaliesiems“ LDB pradėjo įgyvendinti tik 2015 m. kovo 

mėn. (žr. 12 pav.). 
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12 Pav. Įsidarbinimo rezultatai per 1 mėn. (28 d.), 6 mėn. ir 12 mėn. po profesinės reabilitacijos 

baigimo (proc. ir skaičiais, remiantis LDB ir įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, 

duomenimis). 

1.4. Statistinių duomenų apie neįgaliuosius analizė 

 

Remiantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 2015 m. šalyje gyveno 

248,8 tūkst. neįgalių asmenų (iš viso suaugusiųjų neįgaliųjų – 234,2 tūkst., vaikų – 14,7 tūkst.), kas 

sudaro 8,6 proc. nuo visos šalies populiacijos. Darbingo amžiaus (nuo 18 m. iki senatvės pensijos 

metų) neįgaliųjų, gaunančių invalidumo, netekto darbingumo ar šalpos pensijas buvo 165,9 tūkst.1, 

t. y. darbingo amžiaus asmenys sudarė 66,7 proc. visų neįgaliųjų Lietuvoje. Iš jų, dirbančiųjų buvo 

51 tūkst. neįgaliųjų, t. y. 2015 m. dirbo 30,7 proc. darbingo amžiaus negalią turinčių asmenų. 

2015 m. suaugusiųjų, turinčių negalią, pasiskirstymas pagal nustatytą darbingumo lygį, 

kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis buvo 33 tūkst., 30-40 proc. darbingumo lygis – 

137,2 tūkst., 45-55 proc. darbingumo lygis – 63,9 tūkst. (žr. 13 pav.). Remiantis šiais duomenimis 

didžiausią dalį (58,6 proc.) visų šalyje gyvenančių neįgaliųjų sudarė asmenys, kuriems nustatytas 

30-40 proc. darbingumo lygis, šis pasiskirstymas pagal darbingumo lygius beveik nekinta nuo 2011 

m. 
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13 Pav. Asmenų, kuriems nustatytas darbingumo lygis pasiskirstymas pagal darbingumo lygio 

proc. 2011–2015 m. (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys). 

 

Analizuojant asmenų, besikreipiančių pirmą kartą dėl darbingumo lygio nustatymo į 

NDNT duomenis, pastebima, kad nuo 2011 m. iki 2016 m. jų skaičius mažėja ir per analizuojamą 

periodą sumažėjo 23 proc. (žr. 14 pav.). 
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14 Pav. Asmenų, kuriems nustatytas darbingumo lygis 0–55 proc. ir nustatytas darbingumo lygis 

pirmą kartą kreipiantis į NDNT, pasiskirstymas 2011–2016 m. (skaičius ir proc., sudaryta pagal 

NDNT duomenis). 

 

Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 2011 m. šalyje gyventojų skaičius buvo 

3 043,4 tūkst., o 2016 m. – 2 854,6 tūkst., t. y. per analizuojamą periodą yra stebimas gyventojų 

skaičiaus sumažėjimas 6 proc., todėl galima daryti prielaidą, kad neįgaliųjų skaičiaus sumažėjimas 

tiesiogiai susijęs su bendruoju gyventojų skaičiaus mažėjimu šalyje. 
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2. ĮSTAIGŲ TEIKIANČIŲ PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS ATITIKIMAS 

PATVIRTINTOMS PASLAUGŲ TEIKIMO METODIKOMS IR REIKALAVIMAMS 

SPECIALISTAMS  

2.1. Bendroji informacija apie įstaigas teikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas 

 

2017 m. Lietuvoje profesinės reabilitacijas paslaugas teikė 16 įstaigų (12 įstaigų ir 4 šių 

įstaigų filialai ar skyriai esantys kituose miestuose nei pati įstaiga). Daugumoje įstaigų profesinės 

reabilitacijos paslaugos yra teikiamos skirtingą negalią turintiems asmenims, dvi įstaigos 

specializuojasi siauriau teikiant paslaugas tik vieną negalią ar dvi skirtingas negalias turintiems 

asmenims: VšĮ „Rastis“ – psichikos ir intelekto negalią ir VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – 

fizinę negalią turintiems asmenims (žr. 1 lentelę). 

 

1 lentelė  Profesinės reabilitacijos įstaigų paslaugų teikimas pagal negalios pobūdį. 

Įstaigos pavadinimas Regos Klausos Intelekto Psichikos Fizinė 

VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo 

centras  

     

VšĮ „Profesijų spektras“       

VšĮ „Profesijų spektras“ Marijampolės 

filialas 

     

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo 

centras  

     

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo 

centras Mažeikių padalinys 

     

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras  
     

VšĮ Valakupių reabilitacijos centro 

Kauno skyrius 

     

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 

mokymo centras  

     

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 

mokymo centras Druskininkų filialas 

     

VšĮ „Vilties žiedas“      

Klaipėdos Ernesto Galvanausko 

profesinio mokymo centras 

     

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras       

Radviliškio technologijų ir verslo 

mokymo centras  

     

Utenos regioninis profesinio mokymo 

centras  

     

VšĮ „Rastis“      

VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė       

 

Atlikus tyrimą ir išanalizavus gautus duomenis vienareikšmiškai įvertinti įstaigų 

pasiruošimą dirbti su skirtingą negalią turinčiais asmenimis yra sudėtinga. Dalies įstaigų, kurios 
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nurodo, kad profesinės reabilitacijos paslaugas teikia skirtingą negalią turintiems asmenims, 

negalėjome kokybiškai įvertinti teikiamų paslaugų ir personalo prasme, nes tam tikros negalios 

asmenims niekada nėra teikę profesinės reabilitacijos paslaugų arba paslaugos buvo suteiktos tik 

vienam neįgaliąjam, pvz. tik vienam silpnaregiui arba asmeniui turinčiam sunkesnę judėjimo 

negalią ir judančiam neįgaliojo vežimėlio pagalba. Buvo atsiliepimų, kad sunkesnę fizinę negalią, 

intelekto negalią, regos negalią turintiems asmenims sunku gauti siuntimą į PR. Atsižvelgiant į visa 

tai sunku buvo kokybiškai įvertinti, kaip įstaigos yra pasiruošusios teikti paslaugas. 

2.2. Bendrųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo reikalavimų įgyvendinimo analizė 

 

Benduosius paslaugų teikimo reikalavimus apima dokumentai, reikalingi įstaigos veiklos 

organizavimui (pvz., leidimas – higienos pasas, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, vidaus 

tvarkos taisyklės ir t.t.), bei apgyvendinimo, maitinimo ir transporto paslaugų organizavimas. 

 

 
 

15 Pav. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų Lietuvoje atitikimas Bendriesiems 

paslaugų teikimo reikalavimams (vidutinė procentinė dalis nuo visų įstaigų). 

 

Apibendrinus gautą informaciją apie visas Lietuvos profesinės reabilitacijos įstaigas 

matome, kad 87,7 % įstaigų (iš visų 16 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų) pilnai 

atitinka Benduosius paslaugų teikimo reikalavimus. 

3,9 % įstaigų šie reikalavimai nevertinti dėl įvairių priežasčių: įstaiga paslaugų neteikia (7 

įstaigos nevertintos dėl automobilio pritaikymo dalyvių specialiesiems poreikiams, nes tokių 

paslaugų neteikia), įstaigos nepateikė duomenų (2 įstaigos nevertintos dėl dalyvių apgyvendinimo 

jų specialiesiems poreikiams pritaikytose patalpose, nes patalpos atskirai, toli, vaizdinės 

informacijos įstaiga nepateikė) ar pateiktų duomenų nepakanka įvertinimui atlikti. 
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2 lentelė.  1-16 Klausimyno klausimų atitikimas profesinės reabilitacijos įstaigose. 

 
Kl.

nr. 

Atitinka 

(įstaigų 

skaičius) 

Atitinka,  

% 

Atitinka iš 

dalies 

Atitinka 

iš dalies, 

% 

Neatitinka Neatitinka, 

% 

Nevertinta Nevertinta, 

% 

1. 16 100 0 0 0 0 0 0 

2. 16 100 0 0 0 0 0 0 

3. 14 87,5 2 12,5 0 0 0 0 

4. 14 87,5 0 0 1 6,3 1 6,3 

5. 14 87,5 0 0 0 0 2 12,5 

6. 13 81,3 3 18,8 0 0 0 0 

7. 7 77,8 1 11,1 1 11,1 7 43,8 

8. 15 93,8 1 6,3 0 0 0 0 

9. 13 81,3 3 18,8 0 0 0 0 

10. 13 81,3 1 6,3 2 12,5 0 0 

11. 13 81,3 3 18,8 0 0 0 0 

12. 16 100 0 0 0 0 0 0 

13. 16 100 0 0 0 0 0 0 

14. 11 68,8 5 31,3 0 0 0 0 

15. 12 75 3 18,8 1 6,3 0 0 

16. 16 100 0 0 0 0 0 0 

 

2 lentelėje matome detalesnius duomenis apie kiekvieną iš keliamų Bendrųjų profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo reikalavimų įgyvendinimą, apžvelgti Klausimyno 1 – 19 klausimai: 

1. Reikalavimas „Įstaiga turi teritorinio visuomenės sveikatos centro išduotą leidimą – 

higienos pasą, liudijantį, kad patalpos atitinka higienos reikalavimus, keliamus įstaigos vykdomai 

veiklai“ įgyvendinamas visose 16 įstaigų (100 % ). 

2. Reikalavimas „Įstaiga turi liudijančius dokumentus, kad patalpos atitinka gaisrinei 

saugai, darbuotojų ir dalyvių saugai ir sveikatai keliamus reikalavimus“ įgyvendinamas visose 16 

įstaigų (100 %). 

3. Reikalavimas „Galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas formaliojo ir (ar) 

neformaliojo profesinio mokymo programas, adaptuotas neįgaliems asmenimas“ pilnai 

įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5%), iš dalies įgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 %) (t.y. įstaigos turi 

formalias/ neformalias profesinio mokymo programas, tačiau jos nėra adaptuotos asmenims su 

skirtinga negalia). 

4. Reikalavimas „Įstaiga dalyvius apgyvendina jų specialiesiems poreikiams pritaikytose 

patalpose“ įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5 %), neįgyvendinamas 1 įstaigoje (6,3 %), nevertinta 1 

įstaigoje (6,25 %), nes nebuvo galimybės pamatyti patalpų. 

5. Reikalavimas „Įstaiga turi atskirus miegamus kambarius vyrams ir moterims“ 

įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5%),  2 įstaigose (12,5 %) nevertinta, nes nebuvo galimybės patalpų 

pamatyti. 

6. Reikalavimas „Įstaiga teikia dalyviams maitinimo paslaugas jų specialiesiems 

poreikiams pritaikytose patalpose“ įgyvendinamas 13 įstaigų (81,3 %), įgyvendinamas iš dalies 3 

įstaigose (18,8 %) (patalpos nėra tinkamai pritaikytos). 

7. Reikalavimas „Jei įstaiga teikia profesinės reabilitacijos dalyviams transporto 

paslaugas, automobilis yra pritaikytas dalyvių specialiesiems poreikiams“ 7 įstaigoms netaikomas, 

pilnai įgyvendinamas 7 įstaigose (77,8 % iš 9 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (11,1 % iš 
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9 įstaigų) (paslaugos teikiamos, tačiau automobilis nepritaikytas), neįgyvendinamas 1 įstaigoje 

(11,1 % iš 9 įstaigų). 

8. Reikalavimas „Įstaiga turi vidaus tvarkos taisykles dalyviams, apibrėžiančias buvimo 

įstaigoje normas, dalyvių teises ir pareigas ir dalyviai su tuo yra supažindinti pasirašytinai“ 

įgyvendinamas 15 įstaigų (93,8 %), o iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (6,3 %) (neapibrėžtos 

teisės ir pareigos). 

9. Reikalavimas „Įstaiga turi dalyvių skundų valdymo tvarką, dalyviai yra supažindinti 

pasirašytinai su šia tvarka“ įgyvendinamas 13 įstaigų (81,3 %), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigose 

(18,8 %) (nesupažindinama pasirašytimai, yra tik skundų valdymo tvarkos užuomazgos). 

10. Reikalavimas „Visa su dalyvio paslaugų teikimu susijusi informacija bei duomenys 

yra saugomi įstaigoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka“ 

įgyvendinamas 13 įstaigų (81,3 %), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (6,3 %) (reikiamas 

dokumentas yra paruoštas, tačiau dar nėra patvirtintas), neįgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 %). 

11. Reikalavimas „Įstaiga turi darbuotojų pareigines nuostatas, suderintas su 

Reikalavimais specialistams“ įgyvendinamas 13 įstaigų (81,3 %), iš dalies įgyvendinamas 3 

įstaigose (18,8 %) (pareiginės nuostatos patvirtintos, tačiau tik iš dalies atitinka Reikalavimus 

specialistams). 

12. Reikalavimas „Įstaiga turi darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas darbo vietoje, 

darbuotojai yra supažindinti pasirašytinai su šia tvarka“ įgyvendinamas visose 16  įstaigų (100 %). 

13. Reikalavimas „Įstaiga turi nustatytas vidaus darbo tvarkos taisykles darbuotojams, 

apibrėžiančias darbuotojų teises ir pareigas ir kt., darbuotojai yra supažindinti pasirašytinai su šia 

tvarka“ įgyvendinamas visose 16  įstaigų (100 %). 

14. Reikalavimas „Įstaiga turi darbuotojų etikos kodeksą. Tiesiogiai su PR programos 

dalyviais dirbantys specialistai supažindinti pasirašytinai su profesinės etikos normomis ir geba 

užtikrinti programos dalyvių teises, darbuotojai yra supažindinti pasirašytinai su šiuo kodeksu“ 

įgyvendinamas 11 įstaigų (68,8 %), iš dalies įgyvendinamas 5 įstaigose (31,3 %) (nesupažindina 

pasirašytinai). 

15. Reikalavimas „PR specialistai nuolat kelia savo kvalifikaciją teisės aktų nustatyta 

tvarka“ įgyvendinamas 12 įstaigų (75 %), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigose (18,8 %) (neturi 

aiškios nustatytos tvarkos), neįgyvendinamas 1 įstaigoje (6,3 %). 

16. Reikalavimas „Įstaiga turi patalpas individualiems ir grupiniams užsiėmimams, 

teoriniam bei praktiniam mokymui“ įgyvendinamas visose 16 įstaigų (100 %). 

 

2.3. Reikalavimų visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų turiniui 

įgyvendinimo analizė 

 

Šis reikalavimas nustato individualios dalyvio profesinės reabilitacijos programos 

sudarymą ir šios programos sudėtines dalis. 
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16 Pav.  Įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje atitikimas Reikalavimams 

visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų turiniui (vidutinė procentinė 

dalis nuo visų įstaigų). 

 

Apibendrinus informaciją apie visas Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančias įstaigas matome, kad visiškai įvykdomi Reikalavimus visą profesinės reabilitacijos 

programą (ciklą) sudarančių paslaugų turiniui 81,3 % įstaigų (iš visų 16 paslaugas teikiančių 

įstaigų). 

 

3 lentelė.  17-18 Klausimyno klausimų atitikimas profesinės reabilitacijos įstaigose. 

 

3 lentelėje matome detalesnius duomenis apie kiekvieną iš keliamų reikalavimų visą 

profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų turiniui įgyvendinimą, apžvelgti 

Klausimyno 17 – 18 klausimai: 

 

17. Reikalavimas „Dalyviui profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos vadovaujantis 

sudaryta individualia dalyvio profesinės reabilitacijos programa“ įgyvendintas visose 16 įstaigų 

(100 %). 

18. Reikalavimas „Individualią dalyvio profesinės reabilitacijos programą sudaro šios 

sudėtinės dalys: asmens PR tikslas – įsidarbinimas; konkretūs įsidarbinimo siekimo uždaviniai ir jų 

įgyvendinimo etapai; numatytos PR paslaugos, reikalingos įsidarbinimui pasiekti; PR paslaugų 

teikėjai; numatoma plano trukmė“ įgyvendinamas 10 įstaigų (62,5 %), iš dalies įgyvendinamas 4 

Kl.

nr. 

Atitinka 

(įstaigų 

skaičius) 

Atitinka, % Atitinka iš 

dalies 

Atitinka iš 

dalies, % 

Neatitinka Neatitinka, 

% 

Nevertinta Nevertinta, 

% 

17. 16 100 0 0 0 0 0 0 

18. 10 62,5 4 25 2 12,5 0 0 
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įstaigose (25 %) (įstaigos nenurodo PR paslaugų teikėjų ir tikslo įsidarbinti), neįgyvendinamas 2 

įstaigose (12,5 %). 

Galime matyti, kad PR įstaigoms sunkiausiai sekasi įgyvendinti reikalavimus, paminėtus  

klausimyno 18 klausime (dėl Individualios profesinės reabilitacijos programos sudėtinių dalių). 

 

2.4. Reikalavimų profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos turiniui įgyvendinimo analizė 

 

Reikalavimai profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos turiniui numato, kad dalyvio 

profesinių gebėjimų įvertinimas turi apimti: 

 programos dalyvio bendrųjų darbinei veiklai reikalingų psichosocialinių savybių 

įvertinimą; 

 bendrųjų funkcinio pajėgumo gebėjimų (fizinių savybių, reikalingų darbui), funkcinių 

gebėjimų, profesinių gebėjimų ir įgūdžių įvertinimą; 

 specifinių savybių ir (ar) gebėjimų įvertinimą. 

 

 
 

17 Pav.  Įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas atitikimas Reikalavimams profesinių 

gebėjimų įvertinimo paslaugos turiniui (vidutinė procentinė dalis nuo visų įstaigų). 

 

Apibendrinus informaciją apie visas Lietuvos profesinės reabilitacijos įstaigas matome, 

kad visiškai įvykdomi Reikalavimai profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos turiniui 54,5 % 

įstaigų (iš visų 16 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų). 

7,4 % įstaigų šie reikalavimai nevertinti dėl įvairių priežasčių: įstaiga paslaugų neteikia (1 

įstaiga nevertina, nes neteikia paslaugų asmenims su psichikos negalia; 6 įstaigos nevertintos, nes 

neteikia paslaugų regos negalią turintiems programos dalyviams; 7 įstaigos nevertintos, nes neteikia 

klausos negalią turintiems programos dalyviams paslaugų; 1 įstaiga nevertinta, nes neteikia 

paslaugų intelekto negalią turintiems programos dalyviams; 1 įstaiga nevertinta, nes neteikia 

paslaugų fizinę negalią turintiems programos dalyviams), įstaigos nepateikė duomenų, pateiktų 

duomenų nepakanka įvertinimui atlikti (2 įstaigos nėra turėjusios intelekto negalią turinčių dalyvių). 
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4 lentelė. 19 – 34 Klausimyno klausimų atitikimas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose 

įstaigose. 

 

Kl. 

nr. 

Atitinka 

(įstaigų 

skaičius) 

Atitinka, 

% 

Atitinka 

iš dalies 

Atitinka 

iš dalies, 

% 

Neatitinka Neatitinka, 

% 

Nevertinta  Nevertinta, 

% 

19. 14 87,5 2 12,5 0 0 0 0 

20. 16 100 0 0 0 0 0 0 

21. 8 50 7 43,8 1 6,3 0 0 

22. 8 50 3 18,8 5 31,3 0 0 

23. 6 40 5 33,3 4 26,7 1 6,3 

24. 9 56,3 1 6,3 6 37,5 0 0 

25. 3 30 1 10 6 60 6 37,5 

26. 3 33,3 1 11,1 5 55,6 7 43,8 

27. 8 53,3 3 20 2 13,3 3 18,8 

28. 11 73,3 3 20 1 6,7 1 6,3 

29. 12 80 3 20 0 0 1 6,3 

30. 6 37,5 4 25 6 37,5 0 0 

31. 7 43,8 3 18,8 6 37,5 0 0 

32. 7 43,8 1 6,3 8 50 0 0 

33. 5 31,3 4 25 7 43,8 0 0 

34. 10 62,5 4 25 2 12,5 0 0 

 

4 lentelėje matome detalesnius duomenis apie kiekvieną iš keliamų Profesinių gebėjimų 

įvertinimo paslaugos turiniui reikalavimų įgyvendinimą, toliau apžvelgiami Klausimyno 19 – 34 

klausimai: 

19. Rekalavimas „Psichologas vertina: psichoemocinę būklę, pažintines funkcijas“ 

įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5 %), iš dalies įgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 %) (pažintinės 

funkcijos vertinamos kito specialisto – socialinio pedagogo, psichoemocinė būklė vertinama 

psichiatro). 

20. Rekalavimas „Socialinis darbuotojas ir/ ar specialistas, atliekantis įdarbinimo 

vadybininko funkcijas, vertina: socialinę padėtį, socialines problemas, motyvaciją ir gebėjimus šias 

problemas spręsti savarankiškai. Surenkami duomenys apie PR programos dalyvio: išsilavinimą, 

darbo patirtį, darbo netekimo priežastis, žinomus darbo paieškos būdus, pageidaujamo darbo pobūdį 

ir sąlygas“ įgyvendinamas visose 16 įstaigų (100 %). 

21. Reikalavimas „Kineziterapeutas ir/ar ergoterapeutas vertina: kūno padėties išlaikymo 

(pvz., sėdėjimo, stovėjimo), judamumo ir (ar) kūno padėties keitimo (pvz., ėjimo, lipimo) 

gebėjimus, kūno dalių judesius (pvz., liemens, rankų judesiai), kompleksines fizines savybes (pvz., 

kėlimas, nešimas)“ įgyvendinamas 8 įstaigose (50 %), iš dalies įgyvendinamas 7 įstaigose (43,8 %) 

(yra bendradarbiavimo sutartis su ligonine, tačiau ar teikiamos šios paslaugos nepakanka įrodymų, 

vertinamos tik dalis reikalingų savybių, vertinimo instrumentai nepakankamai objektyvūs), 

neįgyvendinamas 1 įstaigoje (6,3 %). 

22. Reikalavimas „FMR gydytojas vertina: galimybes ir apribojimus įgyti norimą profesinę 

kvalifikaciją ir (ar) dirbti, indikacijas ir kontraindikacijas teikti profesinės reabilitacijos paslaugas“ 

įgyvendinamas 8 įstaigose (50 %), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigose (18,8 %) (yra 

bendradarbiavimo sutartis su ligonine, tačiau ar teikiamos šios paslaugos nepakanka įrodymų), 

neįgyvendinamas 5 įstaigose (31,3 %). 
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23. Reikalavimas „Gydytojas psichiatras vertina: psichikos negalią turinčių programos 

dalyvių psichikos sveikatos būklę, profesinės veiklos trukdžius (mąstymo, dėmesio, suvokimo, 

emocijų ir nuotaikų, nerimo, psichomotorikos (pvz., dėl vaistų šalutinio poveikio) sutrikimai) bei 

atkryčio riziką“ 1įstaigai netaikomas, įgyvendinamas 6 įstaigose (40 % iš 15 įstaigų), iš dalies 

įgyvendinamas 5 įstaigose (33,3 %  iš 15 įstaigų) (paslaugas teikia poliklinikoje gydantis gydytojas 

psichiatras, yra bendradarbiavimo sutartis su ligonine, tačiau ar teikiamos šios paslaugos nepakanka 

įrodymų, paslauga teikiama, bet profesinio orientavimo ir konsultavimo etape, paslaugas teikia kitas 

specialistas – gydytojas neurologas), neįgyvendinamas 4 įstaigose (26,7 %  iš 15 įstaigų), nevertina  

1 įstaiga (6,3 %), nes psichikos negalią turintiems asmenims paslaugos neteikiamos. 

24. Reikalavimas „Profesijos mokytojas vertina: atliekamas praktines profesinio mokymo 

užduotis artimoje realiai darbinei veiklai aplinkoje (mokymo klasėje)“ įgyvendinamas 9 įstaigose 

(56,3 %), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigose (6,3 %), neįgyvendinamas 6 įstaigose (37,5 %). 

25. Reikalavimas „Tiflopedagogas, ergoterapeutas ir psichologas vertina: regos negalią 

turinčių programos dalyvių – orientacijos ir mobilumo, skaitymo ir rašymo Brailio raštu, funkcinio 

regėjimo (regėjimo aštrumas iš toli ir (ar) arti, spalvų skyrimas ir pan.), lytos, girdimojo dėmesio, 

girdimosios atminties gebėjimus“ 6 įstaigoms netaikomas, įgyvendinamas 3 įstaigose (30 % iš 10 

įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (10 % iš 10 įstaigų) (asmenims su regos negalia 

paslaugų nėra teikę, esant poreikiui būtų sudaryta paslaugų sutartis su tiflopedagogu), 

neįgyvendinamas 6 įstaigose (60 %  iš 10 įstaigų), nevertinta 6 įstaigos (37,5 %), nes asmenims, 

turintiems regos negalią, paslaugos netiekiamos. 

26. Reikalavimas „Surdopedagogas ar logopedas ir psichologas vertina: klausos negalią 

turinčių programos dalyvių – sakytinės, rašytinės kalbos, gestų kalbos, skaitymo iš lūpų, funkcinės 

klausos (garso skyrimas, kalbos skyrimas ir pan.), vaizdinės atminties gebėjimus“ netaikomas 6 

įstaigoms, įgyvendinamas 3 įstaigose (33,3 % iš 10 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje 

(11,1 %  iš 10 įstaigų) (asmenims su klausos negalia paslaugų nėra teikę, esant poreikiui būtų 

sudaryta paslaugų sutartis su surdopedagogu), neįgyvendinamas 5 įstaigose (55,6 % iš 10 įstaigų), 

nevertinata 7 įstaigos (43,8 %), nes asmenims, turintiems klausos negalią, paslaugos netiekiamos. 

27. Reikalavimas „Ergoterapeutas, socialinis darbuotojas ir (ar) psichologas vertina: 

sutrikusio intelekto programos dalyvių – savipriežiūros, darbo santykių suvokimo, sprendimų 

priėmimo, bendravimo normų laikymosi, savisaugos, drausmės laikymosi, instrukcijų laikymosi, 

orientacijos laiko atžvilgiu gebėjimus“ netaikomas 1 įstaigai, įgyvendinamas 8 įstaigose (53,3 % iš 

15 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigose (20 % iš 15 įstaigų) (nėra struktūruotos dokumento 

formos apie vertinamas savybes, yra bendradarbiavimo sutartis su ligonine, tačiau ar teikiamos šios 

paslaugos nepakanka įrodymų), neįgyvendinamas 2 įstaigose (13,3% iš 15 įstaigų), nevertinta 3 

įstaigos (18,8 %), nes paslaugos asmenims, turintiems sutrikusį intelektą, nėra teikiamos arba nėra 

turėję tokių dalyvių, turinčių sutrikusį intelektą. 

28. Reikalavimas „Ergoterapeutas, socialinis darbuotojas ir (ar) psichologas vertina: 

psichikos negalią turinčių programos dalyvių – dienos režimo laikymosi, santykių užmezgimo, 

tarpasmeninės sąveikos, streso, krizės ir kitų psichologinių problemų įveikos, savipriežiūros, 

rūpinimosi savo sveikata gebėjimus“ netaikomas 1 įstaigai, įgyvendinamas 11 įstaigų (73,3 %  iš 15 

įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigose (20 %  iš 15 įstaigų) (yra bendradarbiavimo sutartis su 

ligonine, tačiau ar teikiamos šios paslaugos nepakanka įrodymų), neįgyvendinamas 1 įstaigoje (6,7 

% iš 15 įstaigų), nevertina 1 įstaiga (6,3 %), nes asmenims, turintiems psichikos negalią, paslaugos 

nėra teikiamos. 

29. Reikalavimas „Psichologas ir ergoterapeutas ar kineziterapeutas vertina: fizinę negalią 

turinčių programos dalyvių – trumpalaikės atminties, asociacinės (loginės) atminties, erdvinio 

mąstymo ir suvokimo, normų laikymosi, judėjimo naudojantis techninės pagalbos priemonėmis, 

judėjimo naudojantis transportu, persikėlimo, naudojimosi plaštaka tiksliems veiksmams 

gebėjimus“ netaikomas 1 įstaigai, įgyvendinamas 12 įstaigų (80 % iš 15 įstaigų), iš dalies 

įgyvendinamas 3 įstaigose (20 % iš 15 įstaigų) (vertinamos ne visos savybės; yra bendradarbiavimo 
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sutartis su ligonine, tačiau ar teikiamos šios paslaugos nepakanka įrodymų), nevertina 1 įstaiga (6,3 

%), nes asmenims, turintiems fizinę negalią, paslaugos nėra teikiamos. 

30. Reikalavimas „Logopedas vertina: kalbos ir komunikacijos sutrikimus turinčių 

programos dalyvių – kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos gebėjimus, o mokymosi sunkumų 

turinčių dalyvių – skaitymo, rašymo, skaičiavimo įgūdžius“ įgyvendinamas 6 įstaigose (37,5 %), iš 

dalies įgyvendinamas 4 įstaigose (25 %) (yra bendradarbiavimo sutartis su ligonine, tačiau ar 

teikiamos šios paslaugos nepakanka įrodymų; vertinamos ne visos savybės), neįgyvendinamas 6 

įstaigoje (37,5 %). 

31. Reikalavimas „Ergoterapeutas, profesijos mokytojas, prireikus – kiti specialistai (pvz., 

tiflopedagogas) vertina: reikalingos techninės pagalbos, darbo vietos ir mokymosi aplinkos 

pritaikymo priemones, užtikrinančias kokybišką ir saugų paslaugų teikimą ir darbinę veiklą, 

atsižvelgiant į programos dalyvio negalios pobūdį ir funkcinius gebėjimus“ įgyvendinamas 7 

įstaigose (43,8%), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigose (18,8%) (yra bendradarbiavimo sutartis su 

ligonine, tačiau ar teikiamos šios paslaugos nepakanka įrodymų; paslauga teikiama profesinio 

orientavimo ir konsultavimo etape), neįgyvendinamas 6 įstaigoje (37,5 %). 

32. Reikalavimas “Įstaiga turi būsimo darbo keliamų reikalavimų aprašą“ įgyvendinamas 7 

įstaigose (43,8 %), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (6,3 %) (turi tik psichosocialinių savybių 

aprašą), neįgyvendinamas 8 įstaigose (50 %). 

33. Reikalavimas „Specialistai atlieka gebėjimų ir reikalavimų palyginimą“ įgyvendinamas 

5 įstaigose (31,3 %), iš dalies įgyvendinamas 4 įstaigose (25 %) (palyginamos tik psichosocialinės 

savybės), neįgyvendinamas 7 įstaigose (43,8 %). 

34. Reikalavimas „Specialistų komandinis pasitarimas vyksta po įvertinimo etapo“ 

įgyvendinamas 10 įstaigų (62,5 %), iš dalies įgyvendinamas 4 įstaigose (25 %) (komandinio 

pasitarimo išvados nepasirašomos, įvykęs komandinis pasitarimas nėra dokumentuojamas; 

specialistai parašo savo išvadas, bet nesusirenka jų aptarti), neįgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 %). 

Galime matyti, kad profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms sunkiausiai 

sekasi įgyvendinti reikalavimus, paminėtus 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33 klausimyno klausimuose (dėl 

profesijos mokytojo vertinimo artimoje realiai darbinei veiklai aplinkoje; tiflopedagogo, 

ergoterapeuto ir psichologo vertinimo regos negalią turinčių programos dalyvių; surdopedagogo ar 

logopedo ir psichologo vertinimo klausos negalią turinčių programos dalyvių; dėl logopedo 

vertinimo kalbos ir komunikacijos sutrikimus, mokymosi sunkumus turinčių programos dalyvių; 

ergoterapeuto, profesijos mokytojo ir prireikus kitų specialistų (pvz., tiflopedagogo) vertinimo 

reikalingos techninės pagalbos, darbo vietos ir mokymosi aplinkos pritaikymo priemonių; dėl 

įstaigos turimo būsimo darbo keliamų reikalavimų aprašo; dėl gebėjimų ir reikalavimų palyginimo 

atlikimo). 

 

2.5. Reikalavimų profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos turiniui įgyvendinimo 

analizė 
 

Reikalavimai profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos turiniui numato, kad šį 

etapą turi apimti: 

 motyvacijos mokytis (dirbti) bei asmeninių savybių analizę; 

 informavimą apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes; 

 planuojamos įgyti profesijos praktinį išbandymą; 

 konsultavimą profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo 

klausimais ir pagalbą renkantis ar keičiant profesiją. 
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18 Pav.  Įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje atitikimas Reikalavimams 

profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos turiniui (vidutinė procentinė dalis nuo visų 

įstaigų). 
 

Apibendrinus informaciją apie visas Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančias įstaigas matome, kad visiškai įvykdomi Reikalavimai profesinio orientavimo ir 

konsultavimo paslaugos turiniui 95,3 % įstaigų (iš visų 16 PR paslaugas teikiančių įstaigų). 

 

5 lentelė. 35 – 38 Klausimyno klausimų atitikimas profesinės reabilitacijos įstaigose. 

 
Kl.

nr. 

Atitinka 

(įstaigų 

skaičius) 

Atitinka, 

% 

Atitinka iš 

dalies 

Atitinka iš 

dalies, % 

Neatitinka Neatitinka, 

% 

Nevertinta Nevertinta

, % 

35. 15 93,75 1 6,25 0 0 0 0 

36. 16 100 0 0 0 0 0 0 

37. 14 87,5 1 6,25 1 6,25 0 0 

38. 16 100 0 0 0 0 0 0 

 

5 lentelėje matome detalesnius duomenis apie kiekvieną iš keliamų Profesinio orientavimo 

ir konsultavimo paslaugos turiniui reikalavimų įgyvendinimą, apžvelgti Klausimyno 35 – 38 

klausimai: 

35. Reikalavimas „Psichologas teikia paslaugas: atliekant motyvacijos mokytis (dirbti) bei 

asmeninių savybių analizę, turi būti padedama programos dalyviui geriau pažinti savo stipriąsias bei 

silpnąsias puses, atskleisti asmeninius ir profesinius interesus, išsiaiškinti trukdžius, neleidžiančius 

jam būti aktyviam profesinėje veikloje, stiprinti dalyvio motyvaciją įgyti jo profesinius gebėjimus 

atitinkančią profesiją ir dirbti, kartu su dalyviu aptariant ir analizuojant jo profesinių gebėjimų 

įvertinimo rezultatus“ įgyvendinamas 15 įstaigų (93,75 %), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigose 

(6,25 %) (šias paslaugas teikia kiti specialistai – socialinis pedagogas, profesinio orientavimo 

specialistai, įdarbinimo vadybininkai). 
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36. Reikalavimas „Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis įdarbinimo 

vadybininko funkcijas, profesijos mokytojas teikia paslaugas: programos dalyvis turi būti 

informuojamas apie jo gebėjimus atitinkančias profesinio mokymo programas, galimas įgyti 

kompetencijas bei įsidarbinimo galimybes pagal esamą ar planuojamą įgyti profesinę kvalifikaciją“ 

įgyvendinamas visose 16 įstaigų (100 %). 

37. Reikalavimas „Profesijos mokytojas teikia paslaugas: programos dalyviui turi būti 

sudaromos galimybės pasitikrinti, kaip jį dominanti (dominančios) profesija (profesijos) atitinka jo 

lūkesčius, praktiškai atliekant būsimos darbinės veiklos užduotis“ įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5 

%), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (6,25 %) (paslauga teikiama, tačiau profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo etape), neįgyvendinamas 1 įstaigoje (6,25 %). 

38. Reikalavimas „Socialinis darbuotojas ir (ar) psichologas, specialistas, atliekantis 

įdarbinimo vadybininko funkcijas teikia paslaugas: turi būti padedama programos dalyviui priimti 

galutinį sprendimą dėl jam tinkančios profesijos ir (ar) būsimos darbinės veiklos bei kartu su 

programos dalyviu numatomos jo profesinės karjeros galimybės. Teikiant šias paslaugas, 

programos dalyvis turi būti konsultuojamas dėl konkrečios profesijos tinkamumo, atsižvelgiant į jo 

profesinius gebėjimus, individualias savybes (interesus, polinkius), mokymosi bei įsidarbinimo 

galimybes, programos dalyvio socialinės aplinkos ir kitus veiksnius, svarbius jo darbinei veiklai, bei 

išsiaiškinamos galimos mokymosi ar įsidarbinimo problemos ir numatomi jų sprendimo būdai“ 

įgyvendinamas visose 16 įstaigų (100 %). 
 

2.6. Reikalavimų profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugos turiniui 

įgyvendinimo analizė 

 

Reikalavimai profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugos turiniui 

numato, kad profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas turi būti atliekamas taikant 

socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo bei kitas poveikio priemones, atsižvelgiant 

į programos dalyvio negalios pobūdį, ir (ar) teikiant profesinio mokymo paslaugas. 

 

 
19 Pav.  Įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje atitikimas Reikalavimams 

profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugos turiniui (vidutinė procentinė dalis 

nuo visų įstaigų). 
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Apibendrinus informaciją apie visas Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančias įstaigas matome, kad visiškai įvykdomi Reikalavimai profesinių gebėjimų atkūrimo arba 

naujų išugdymo paslaugos turiniui 61,6 % įstaigų (iš visų 16 PR paslaugas teikiančių įstaigų). 

11,3 % įstaigų šie reikalavimai nevertinti dėl įvairių priežasčių: įstaiga paslaugų neteikia (6 

įstaigos nevertintos, nes neteikia paslaugų regos negalią turintiems programos dalyviams; 7 įstaigos 

nevertintos, nes neteikia klausos negalią turintiems programos dalyviams; 1 įstaiga nevertinta, nes 

netiekia paslaugų psichikos negalią turintiems programos dalyviams), įstaigos nepateikė duomenų 

arba pateiktų duomenų nepakanka įvertinimui atlikti (2 įstaigos regos negalią turinčių dalyvių 

neturėjo, nors teigia su jais yra pasiruošusios dirbti; 2 įstaigos neturėjo klausos negalią turinčių 

dakyvių, nors teigia su jais yra pasiruošusios dirbti). 

 

6 lentelė. 39 – 48 Klausimyno klausimų atitikimas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose 

įstaigose. 

 
Kl. 

nr. 

Atitinka 

(įstaigų 

skaičius) 

Atitinka, 

% 

Atitinka 

iš dalies 

Atitinka 

iš dalies, 

% 

Neatitinka Neatitinka, 

% 

Nevertinta Nevertinta

, % 

39. 14 87,5 2 12,5 0 0 0 0 

40. 14 87,5 2 12,5 0 0 0 0 

41. 10 62,5 6 37,5 0 0 0 0 

42. 8 50 6 37,5 2 12,5 0 0 

43. 13 81,3 2 12,5 1 6,3 0 0 

44. 3 30 0 0 5 50 8 50 

45. 3 33,3 0 0 4 44,4 9 56,3 

46. 6 40 5 33,3 4 26,7 1 6,3 

47. 7 43,8 2 12,5 7 43,8 0 0 

48. 16 100 0 0 0 0 0 0 

 

6 lentelėje matome detalesnius duomenis apie kiekvieną iš keliamų Profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugos turiniui reikalavimų įgyvendinimą, apžvelgti Klausimyno 

39 – 48 klausimai: 

39. Reikalavimas „Socialinis darbuotojas teikia paslaugas: turi būti atkuriami (lavinami) 

programos dalyvio socialinės adaptacijos įgūdžiai, įgalinant programos dalyvį savarankiškai spręsti 

socialines problemas, trukdančias jo darbinei veiklai, ir programos dalyvio specifiniai gebėjimai: 

normų laikymasis, kai paslaugos teikiamos fizinę negalią turintiems programos dalyviams, dienos 

režimo laikymasis, santykių užmezgimas, kai paslaugos teikiamos psichikos negalią turintiems 

programos dalyviams, darbo santykių suvokimas, sprendimų priėmimas, drausmės ir instrukcijų 

laikymasis, kai paslaugos teikiamos intelekto sutrikimą turintiems programos dalyviams“ 

įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5 %), iš dalies įgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 %) (profesinių 

gebėjimų atkūrimo metu paslaugas teikia tik profesijos mokytojai; paslaugos teikiamos, tačiau 

profesinio orientavimo ir konsultavimo etape). 

40. Reikalavimas „Psichologas teikia paslaugas: turi būti padedama programos dalyviui 

spręsti psichologines bei emocines problemas, trukdančias jo darbinei veiklai, atkuriamos 

(lavinamos) dalyvio darbinei veiklai reikalingos bendrosios psichosocialinės savybės ir specifiniai 

gebėjimai: girdimasis dėmesys, girdimoji atmintis, kai paslaugos teikiamos regos negalią turintiems 

programos dalyviams; vaizdinė atmintis, kai paslaugos teikiamos klausos negalią turintiems 

programos dalyviams; asociacinė (loginė) ir trumpalaikė atmintis, kai paslaugos teikiamos fizinę 

negalią turintiems programos dalyviams; santykių užmezgimo, tarpasmeninės sąveikos, streso, 

krizės ir kitų psichologinių problemų įveikos gebėjimai, kai paslaugos teikiamos psichikos negalią 
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turintiems programos dalyviams; bendravimo normų laikymosi gebėjimai, kai paslaugos teikiamos 

intelekto sutrikimą turintiems programos dalyviams“ įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5 %), iš dalies 

įgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 %) (profesinių gebėjimų atkūrimo metu paslaugas teikia tik 

profesijos mokytojai; paslaugos teikiamos, tačiau profesinio orientavimo ir konsultavimo etape). 

41. Reikalavimas „Kineziterapeutas, konsultuojant FMR gydytojui, teikia paslaugas: turi 

būti atkuriami (lavinami) programos dalyvio bendrieji funkcinio pajėgumo gebėjimai (fizinės 

savybės, reikalingos darbui), išskyrus smulkiosios motorikos, rankų judesių, plaštakos, pirštų 

judesių gebėjimus, taip pat kitos darbui reikalingos fizinės savybės (raumenų jėga, sąnarių 

amplitudė, statinė ištvermė ir kt.)“ įgyvendinamas 10 įstaigų (62,5 %), iš dalies įgyvendinamas 6 

įstaigose (37,5 %) (profesinių gebėjimų atkūrimo metu paslaugas teikia tik profesijos mokytojai; 

paslaugos teikiamos, tačiau nėra dokumentuojama asmens byloje; paslaugą suteikia kitas 

specialistas – ergoterapeutas; paslauga teikiama profesinio orientavimo ir konsultavimo etape; FMR 

gydytojo konsultacijos nėra įrašomos į dalyvio bylą). 

42. Reikalavimas „Ergoterapeutas, konsultuojant FMR gydytojui, teikia paslaugas: turi būti 

atkuriami (lavinami) šie programos dalyvio darbinei veiklai reikalingi bendrieji funkcinio pajėgumo 

(fizinių savybių, reikalingų darbui) gebėjimai: smulkioji motorika, rankų judesiai, plaštakos (pirštų) 

judesiai. Atsižvelgiant į programos dalyvio negalios pobūdį, ergoterapijos paslaugomis turi būti 

atkuriami šie programos dalyvio darbinei veiklai reikalingi specifiniai gebėjimai bei įgūdžiai: lytos, 

kai paslaugos teikiamos regos negalią turintiems programos dalyviams, savarankiškumo kasdienėje 

bei darbinėje veikloje įgūdžiai, kai paslaugos teikiamos klausos, psichikos ir intelekto sutrikimą 

turintiems programos dalyviams, mobilumo įgūdžiai, kai paslaugos teikiamos fizinę negalią 

turintiems programos dalyviams. Teikiant šias paslaugas, programos dalyviai prireikus turi būti 

mokomi naudotis reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis bei laikytis ergonomikos principų“ 

įgyvendinamas 8 įstaigose (50 %), iš dalies įgyvendinamas 6 įstaigose (37,5 %) (profesinių 

gebėjimų atkūrimo metu paslaugas teikia tik profesijos mokytojai; paslaugos teikiamos, tačiau nėra 

dokumentuojama dalyvio byloje; yra bendradarbiavimo sutartis su ligonine, tačiau ar teikiamos šios 

paslaugos nepakanka įrodymų; paslaugą suteikia kitas specialistas – ergoterapeutas; paslauga 

teikiama profesinio orientavimo ir konsultavimo etape; FMR gydytojo konsultacijos nėra įrašomos į 

asmens bylą), neįgyvendinama 2 įstaigose (12,5 %). 

43. Reikalavimas „Ergoterapeutas ir (ar) kineziterapeutas, profesijos mokytojai teikia 

paslaugas: turi būti atkuriami (lavinami) programos dalyvio profesiniai gebėjimai bei įgūdžiai, 

reikalingi pasirinktai profesijai įgyti ir dirbti, atkartojant darbo procesą realiai darbo vietai artimoje 

aplinkoje“ įgyvendinamas 13 įstaigų (81,3 %), iš dalies įgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 %), 

neįgyvendinta 1 įstaigoje (6,3 %). 

44. Reikalavimas „Tiflopedagogo paslaugomis turi būti atkuriami (lavinami) regos negalią 

turinčio programos dalyvio orientacijos ir mobilumo, skaitymo ir rašymo Brailio raštu įgūdžiai, 

techninės pagalbos priemonių naudojimo kasdienėje bei darbinėje veikloje gebėjimai“ 6 įstaigoms 

nėra taikomas, įgyvendinamas 3 įstaigose (30 % iš 10 įstaigų), neįgyvendinamas 5 įstaigose (50 % 

iš 10 įstaigų), nevertinta 8 įstaigos (50 %), nes asmenims, turintiems regos negalią, paslaugos 

neteikiamos; įstaiga dalyvių su regos negalia neturėjo, patirties teikiant paslaugas neturi, tačiau 

esant poreikiui būtų sudaryta paslaugų sutartis su specialistu. 

45. Reikalavimas „Surdopedagogo paslaugomis turi būti atkuriami (lavinami) klausos 

negalią turinčio programos dalyvio komunikavimo (sakytinės ir rašytinės kalbos taikymo) 

gebėjimai, techninės pagalbos priemonių naudojimo gebėjimai“ 7 įstaigoms nėra taikomas, 

įgyvendinamas 3 įstaigose (33,3 %  iš 9 įstaigų), neįgyvendinamas 4 įstaigose (44,4%  iš 9 įstaigų), 

nevertinta 9 įstaigos (56,3%), nes asmenims, turintiems klausos negalią, paslaugos neteikiamos; 

įstaiga dalyvių su klausos negalia neturėjo, patirties teikiant paslaugas neturi, tačiau esant poreikiui 

būtų sudaryta paslaugų sutartis su specialistu. 
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46. Reikalavimas „Psichiatro paslaugomis turi būti užtikrinamas stabilios programos 

dalyvio psichinės sveikatos būklės palaikymas, atkryčio prevencija, atkuriami (lavinami) programos 

dalyvio gebėjimai atpažinti jo psichinės sveikatos pokyčius ir imtis reikiamų intervencijų palaikant 

psichinės sveikatos stabilumą profesinės reabilitacijos metu“ 1 įstaigai nėra taikomas, 

įgyvendinamas 6 įstaigose (40 % iš 15 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 5 įstaigose (33,3 % iš 15 

įstaigų) (yra bendradarbiavimo sutartis su ligonine, tačiau ar teikiamos šios paslaugos nepakanka 

įrodymų; paslauga teikiama, tačiau profesinio orientavimo ir konsultavimo etape; konsultuoja 

gydytojas neurologas), neįgyvendinama 4 įstaigose (26,7 %  iš 15 įstaigų), nevertinta 1 įstaiga (6,3 

%), nes asmenims su psichikos negalia paslaugos neteikiamos. 

47. Reikalavimas „Logopedo paslaugomis turi būti padedama įveikti ar sušvelninti kalbos 

ir kitus komunikacijos sutrikimus (fonetinius, sklandaus kalbėjimo, fonologinius ir kitus kalbos 

sutrikimus) jų turintiems programos dalyviams, lavinti skaitymo, rašymo bei skaičiavimo įgūdžius 

mokymosi sunkumų turintiems programos dalyviams“ įgyvendinamas 7 įstaigų (43,8 %), iš dalies 

įgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 %) (yra bendradarbiavimo sutartis su ligonine, tačiau ar teikiamos 

šios paslaugos nepakanka įrodymų), neįgyvendinamas 7  įstaigose (43,8 %). 

48. Reikalavimas „Profesijos mokytojas teikia paslaugas: programos dalyviui turi būti 

organizuojami teorinio ir praktinio profesinio mokymo užsiėmimai, kurie vykdomi pagal programos 

dalyviui parengtą individualų profesinio mokymo planą, siekiant išdėstyti visą profesinio mokymo 

programą“ įgyvendinamas visose 16 įstaigų (100 %). 

Galime matyti, kad profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms sunkiausiai 

sekasi įgyvendinti reikalavimus, paminėtus klausimyno 44, 45, 47 klausimuose (dėl tiflopedagogo 

paslaugų, skirtų lavinti regos negalią turinčius programos dalyvius; dėl surdopedagogo paslaugų 

skirtų lavinti klausos negalią turinčius programos dalyvius; dėl logopedo paslaugų, skirtų lavinti  

kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokymosi sunkumus turinčius programos dalyvius). 

 

2.7. Reikalavimų pagalbos įsidarbinant paslaugos turiniui įgyvendinimo analizė 

 

Reikalavimai pagalbos įsidarbinant paslaugos turiniui numato, kad šį etapą turi sudaryti 

šios paslaugos: 

 darbo paieškos įgūdžių formavimas; 

 informacijos rinkimas, padėties darbo rinkoje analizė ir galimos įsidarbinimo vietos 

paieška; 

 pasirengimas pokalbiui su darbdaviu; 

 tarpininkavimas įdarbinant; 

 darbo vietos įvertinimas ir darbdavių konsultavimas. 
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20 Pav.  Įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje atitikimas Reikalavimams 

pagalbos įsidarbinant paslaugos turiniui (vidutinė procentinė dalis nuo visų įstaigų). 

 

Apibendrinus informaciją apie visas Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančias įstaigas matome, kad visiškai įvykdomi Reikalavimai pagalbos įsidarbinant paslaugos 

turiniui 96,9 % įstaigų (iš visų 16 PR paslaugas teikiančių įstaigų). 

 

7 lentelė. 49 – 52 Klausimyno klausimų atitikimas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose 

įstaigose. 

 
Kl. 

nr. 

Atitinka 

(įstaigų 

skaičius) 

Atitinka, 

% 

Atitinka iš 

dalies 

Atitinka iš 

dalies, % 

Neatitinka Neatitinka

, % 

Nevertinta Nevertinta

, % 

49. 16 100 0 0 0 0 0 0 

50. 16 100 0 0 0 0 0 0 

51. 16 100 0 0 0 0 0 0 

52. 14 87,5 1 6,25 1 6,25 0 0 

 

7 lentelėje matome detalesnius duomenis apie kiekvieną iš keliamų Pagalbos įsidarbinant 

paslaugos turiniui reikalavimų įgyvendinimą, apžvelgti Klausimyno 49 – 52 klausimai: 

49. Reikalavimas „Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis įdarbinimo 

vadybininko funkcijas, teikia paslaugas: programos dalyvis turi būti mokomas parengti savo 

gyvenimo aprašymą (CV) bei motyvacinį laišką, vykdyti jam tinkamos darbo vietos paiešką, 

supažindinamas su efektyviausiais darbo paieškos būdais ir priemonėmis bei veiksmingomis 

pokalbio su darbdaviu strategijomis“ įgyvendinamas visose 16 įstaigų (100 %). 

50. Reikalavimas „Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis įdarbinimo 

vadybininko funkcijas, psichologas teikia paslaugas: turi būti ugdomi programos dalyvio 

kompetencijų, profesinių žinių ir gebėjimų dirbti būsimą darbą pristatymo darbdaviui, derybų dėl 

įsidarbinimo, darbo sąlygų vedimo įgūdžiai“ įgyvendinamas visose 16 įstaigų (100 %). 
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51. Reikalavimas „Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis įdarbinimo 

vadybininko funkcijas, teikia paslaugas: programos dalyviui turi būti padedama pokalbyje dėl darbo 

tinkamai pristatyti darbdaviui savo kompetencijas ir profesines žinias, gebėjimus dirbti būsimą 

darbą, asmenines savybes, vesti derybas dėl priėmimo į darbą ir (ar) dėl darbo sąlygų, kai 

programos dalyvio prisistatymo darbdaviui įgūdžiai yra nepakankami savarankiškai dalyvauti 

pokalbyje“ įgyvendinamas visose 16 įstaigų (100 %). 

52. Reikalavimas „Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis įdarbinimo 

vadybininko funkcijas, bei kiti specialistai – ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichologas ar 

socialinis darbuotojas teikia paslaugas: teikiant darbo vietos įvertinimo ir darbdavių konsultavimo 

paslaugas, turi būti įvertinti konkretaus darbo, į kurį programos dalyvis ketina įsidarbinti, keliami 

reikalavimai jo psichosocialinėms savybėms bei funkciniam pajėgumui, nustatytas būsimos darbo 

vietos pritaikymo poreikis, atsižvelgiant į programos dalyvio negalios pobūdį ir funkcinius 

gebėjimus, bei prireikus konsultuojamas darbdavys darbo vietos pritaikymo klausimais“ 

įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5 %), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (6,25 %) (paslaugas teikia 

tik įdarbinimo tarpininkas), neįgyvendinamas 1 įstaigoje (6,25 %). 

2.8. Reikalavimų palaikymo darbo vietoje paslaugos turiniui įgyvendinimo analizė 

 

Reikalavimai pagalbos įsidarbinant paslaugos turiniui numato, kad šį etapą turi sudaryti 

šios paslaugos: 

 tarpininkavimas tarp programos dalyvio ir darbdavio ir (ar) bendradarbių; 

 tarpininkavimas tarp programos dalyvio ir kitų institucijų (pvz., Valstybinės darbo 

inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, teritorinių darbo biržų, socialinės paramos centrų, sveikatos priežiūros įstaigų ir kt.); 

 darbdavio ir (ar) bendradarbių konsultavimas; 

 programos dalyvio konsultavimas ir (ar) mokymas. 

 

 
21 Pav.  Įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas atitikimas Reikalavimams palaikymo 

darbo vietoje paslaugos turiniui (vidutinė procentinė dalis nuo visų įstaigų). 
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Apibendrinus informaciją apie visas Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančias įstaigas matome, kad visiškai įvykdomi Reikalavimai palaikymo darbo vietoje paslaugos 

turiniui 36,5 % įstaigų (iš visų 16 PR paslaugas teikiančių įstaigų). 

13,2 % įstaigų šie reikalavimai nevertinti dėl įvairių priežasčių: įstaiga paslaugų neteikia (6 

įstaigos nevertintos, nes neteikia paslaugų regos negalią turintiems programos dalyviams; 1 įstaiga 

nevertinta, nes netiekia paslaugų psichikos negalią turintiems programos dalyviams; 7 įstaigos 

nevertintos, nes neteikia klausos negalią turintiems programos dalyviams; 1 įstaiga nevertinta, nes 

netiekia paslaugų intelekto negalią turintiems programos dalyviams; 1 įstaiga nevertinta, nes 

neteikia paslaugų fizinę negalią turintiems programos dalyviams), įstaigos nepateikė duomenų arba 

pateiktų duomenų nepakanka įvertinimui atlikti (1 įstaiga neturėjo regos negalią turinčių dalyvių, 

nors teigia yra pasiruošusi juos priimti; 2 įstaigos neturėjo intelekto negalią turinčių dalyvių, nors 

teigia yra pasiruošusi juos priimti). 

 

8 lentelė.. 53 – 61 Klausimyno klausimų atitikimas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose 

įstaigose. 

 
Kl. 

nr. 

Atitinka 

(įstaigų 

skaičius) 

Atitinka, 

% 

Atitinka iš 

dalies 

Atitinka iš 

dalies, % 

Neatitinka Neatitinka

, % 

Nevertinta Nevertinta

, % 

53. 7 43,8 4 25 5 31,3 0 0 

54. 7 43,8 3 18,8 6 37,5 0 0 

55. 7 43,8 4 25 5 31,3 0 0 

56. 7 43,8 4 25 5 31,3 0 0 

57. 2 20 1 10 6 60 7 43,8 

58. 3 20 3 20 9 60 1 6,3 

59. 3 33,3 1 11,1 5 55,6 7 43,8 

60. 6 40 2 13,3 5 33,3 3 18,8 

61. 6 40 1 6,7 8 53,3 1 6,3 

 

8 lentelėje matome detalesnius duomenis apie kiekvieną iš keliamų Palaikymo darbo 

vietoje paslaugos turiniui reikalavimų įgyvendinimą, apžvelgti Klausimyno 53 – 61 klausimai: 

53. Reikalavimas „Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis įdarbinimo 

vadybininko funkcijas, ar psichologas teikia paslaugas: teikiant tarpininkavimo tarp programos 

dalyvio ir darbdavio ir (ar) bendradarbių paslaugas, turi būti padedama spręsti darbo vietoje 

iškilusias problemas bei konfliktines situacijas, susijusias su darbo santykiais ar sąlygomis, 

bendravimo su neįgaliu programos dalyviu ypatumais, darbo užduočių pasidalijimu dirbant 

komandoje ir kitas problemas, trukdančias programos dalyvio darbinei veiklai“ įgyvendinamas 7 

įstaigose (43,8 %), iš dalies įgyvendinamas 4 įstaigose (25 %) (paslauga teikiama, bet 

nedokumentuojama, paslaugas teikia atvejo vadybininkas), neįgyvendinamas 5 įstaigoje (31,3 %). 

54. Reikalavimas „Socialinis darbuotojas teikia paslaugas: teikiant tarpininkavimo tarp 

programos dalyvio ir kitų institucijų paslaugas, turi būti sprendžiamos programos dalyvio darbinei 

veiklai trukdančios teisinės, socialinės, sveikatos ir kitos problemos, kai šių problemų programos 

dalyviui nepavyksta išspręsti savarankiškai ir kai toms problemoms spręsti būtinas atitinkamų 

institucijų dalyvavimas“ įgyvendinamas 7 įstaigose (43,8 %), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigose 

(18,8 %) (paslauga teikiama, bet nedokumentuojama), neįgyvendinamas 6 įstaigose (37,5 %). 

55. Reikalavimas „Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis įdarbinimo 

vadybininko funkcijas, ar psichologas teikia paslaugas: teikiant darbdavio ir (ar) bendradarbių 

konsultavimo paslaugas, darbdavys turi būti konsultuojamas, padedant spręsti jo ir neįgalaus 

programos dalyvio darbo santykių, darbo sąlygų ir jų pritaikymo, bendravimo su neįgaliu 
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programos dalyviu problemas, programos dalyvio teisių užtikrinimo bei diskriminacijos darbo 

vietoje prevencijos klausimais“ įgyvendinamas 7 įstaigose (43,8 %), iš dalies įgyvendinamas 4 

įstaigose (25 %) (paslauga teikiama, bet nedokumentuojama), neįgyvendinamas 5 įstaigose (31,3 

%). 

56. Reikalavimas „Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis įdarbinimo 

vadybininko funkcijas, ar profesijos mokytojas teikia paslaugas: programos dalyvio konsultavimo ir 

(ar) mokymo paslaugos turi būti teikiamos, konsultuojant programos dalyvį darbo santykių, darbo 

sąlygų, darbo vietos pritaikymo, jo teisių užtikrinimo klausimais ar sprendžiant praktinių žinių bei 

įgūdžių pritaikymo darbo vietoje problemas“ įgyvendinamas 7 įstaigose (43,8 %), iš dalies 

įgyvendinamas 4 įstaigose (25 %) (paslauga teikiama, bet nedokumentuojama), neįgyvendinamas 5 

įstaigose (31,3 %). 

57. Reikalavimas „Tiflopedagogas teikia paslaugas: regos negalią turinčiam programos 

dalyviui – orientacijos ir mobilumo mokymo paslaugos darbo vietoje, kai reikia išmokyti 

programos dalyvį savarankiškai atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos bei naudotis darbo vietoje 

reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis“ 6 įstaigoms netaikomas, įgyvendinamas 2 įstaigose 

(20 % iš 10 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (10 %  iš 10 įstaigų), neįgyvendinamas 6  

įstaigose (60 %  iš 10 įstaigų), nevertinta 7 įstaigos (43,8 %), nes asmenims, turintiems regos 

negalią, paslaugos neteikiamos, įstaiga programos dalyvių su regos negalia nėra turėjusi, patirties 

paslaugas teikti neturi, tačiau esant poreikiui būtų sudaryta paslaugų sutartis su specialistu. 

58. Reikalavimas „Psichiatras teikia paslaugas: psichikos negalią turinčiam programos 

dalyviui – konsultavimo paslaugos, kai reikia užtikrinti atkryčio prevenciją ir palaikyti stabilią 

programos dalyvio psichikos sveikatos būklę, ir psichoedukacijos paslaugos, kurias teikiant 

programos dalyvis mokomas atpažinti ankstyvuosius psichikos sveikatos pablogėjimo požymius ir į 

juos adekvačiai reaguoti“ 1 įstaigai netaikomas, įgyvendinamas 3 įstaigose (20 %  iš 15 įstaigų), iš 

dalies įgyvendinamas 3 įstaigose (20 % iš 15 įstaigų) (nebuvo teikiamos paslaugos asmenims, 

turintiems psichikos negalią, esant poreikiui būtų sudaryta paslaugų sutartis su specialistu; paslauga 

teikiama, bet nedokumentuojama), neįgyvendinamas 9 įstaigose (60 % iš 15 įstaigų), nevertinta 1 

įstaiga (6,3 %), nes asmenims, turintiems psichikos negalią, paslaugos neteikiamos. 

59. Reikalavimas „Surdopedagogas teikia paslaugas: klausos negalią turinčiam programos 

dalyviui – konsultavimo paslaugos, kai reikia išspręsti dėl programos dalyvio negalios kylančias 

komunikavimo problemas, trukdančias jam įsisavinti ir perteikti darbinėje veikloje reikalingą 

informaciją bei parengti programos dalyvį naudotis darbo vietoje reikalingomis techninės pagalbos 

priemonėmis“ 7 įstaigoms netaikomas, įgyvendinamas 3 įstaigose (33,3 % iš 9 įstaigų), iš dalies 

įgyvendinamas 1 įstaigoje (11,1 % iš 9 įstaigų) (nebuvo dar teikiamos paslaugos asmenims su 

klausos negalia, esant poreikiui būtų sudaryta paslaugų sutartis su specialistu), neįgyvendinamas 5 

įstaigose (55,6 % iš 9 įstaigų), nevertinta 7 įstaigos (43,8 %), nes asmenims, turintiems klausos  

negalią, paslaugos neteikiamos. 

60. Reikalavimas „Socialinis darbuotojas teikia paslaugas: intelekto negalią turinčiam 

programos dalyviui – konsultavimo paslaugos, kai reikia koreguoti programos dalyvio darbinei 

veiklai trukdantį elgesį (elgesio ir emocijų sutrikimus ir pan.) ar įtvirtinti darbinei veiklai svarbias 

savybes (drausmės laikymąsi, bendravimo normų laikymąsi ir kt.)“ 1 įstaigai netaikomas, 

įgyvendinamas 6 įstaigose (40 %), iš dalies įgyvendinamas 2 įstaigose (13,3 % iš 15 įstaigų) 

(paslauga teikiama, bet nedokumentuojama), neįgyvendinamas 5 įstaigose (33,3 % iš 15 įstaigų), 

nevertinta 3 įstaigos (18,8 %), nes asmenims, turintims sutrikusį intelektą, paslaugos neteikiamos, 

profesinės reabilitacijos dalyvių, turinčių intelekto sutrikimą, nėra turėję.  

61. Reikalavimas „Kineziterapeutas ar ergoterapeutas teikia paslaugas: fizinę negalią 

turinčiam programos dalyviui – ergonomikos principų mokymo paslaugos darbo vietoje, kai reikia 

programos dalyvį išmokyti ergonomiškų kūno padėčių ir judesių, reikalingų dirbant, naudojantis 

darbo vietoje reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis“ 1 įstaigai netaikomas, įgyvendinamas 

6 įstaigose (40 % iš 15 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (6,7 % iš 15 įstaigų) (paslauga 
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teikiama, tačiau nedokumentuojama), neįgyvendinamas 8 įstaigose (53,3 %), nevertina 1 įstaiga 

(6,3 %), nes asmenims, turintiems fizinę negalią, paslaugos neteikiamos. 

Galime matyti, kad profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms sunkiausiai 

sekasi įgyvendinti reikalavimus, paminėtus klausimyno 57, 58, 59 klausimuose (dėl tiflopedagogo 

teikiamų paslaugų regos negalią turinčiam programos dalyviui; dėl psichiatro teikiamų paslaugų 

psichikos negalią turinčiam programos dalyviui; dėl surdopedagogo teikiamų paslaugų klausos 

negalią turinčiam programos dalyviui). 

 

2.9. Reikalavimų visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo 

tvarkai įgyvendinimo analizė 

 

Reikalavimai visa profesinės reabilitacijos program (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo 

tvarkai numato, kad profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą planuoja, organizuoja ir koordinuoja 

specialistas, atliekantis įdarbinimo vadybininko funkcijas, specialistų komandai vadovauja 

socialinis darbuotojas, taip pat nustato profesinės reabilitacijos programos dalyvio įtraukimo į 

paslaugų teikimą būdus. 
 

 
 

22 Pav.  Įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje atitikimas Reikalavimams 

visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo tvarkai (vidutinė 

procentinė dalis nuo visų įstaigų). 

 

Apibendrinus informaciją apie visas Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančias įstaigas matome, kad visiškai įvykdomi Reikalavimai visą profesinės reabilitacijos 

programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo tvarkai 73,4 % įstaigų (iš visų 16 PR paslaugas 

teikiančių įstaigų). 
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9 lentelė. 62 – 65 Klausimyno klausimų atitikimas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose 

įstaigose. 

 
Kl.

nr. 

Atitinka 

(įstaigų 

skaičius) 

Atitinka, 

% 

Atitinka 

iš dalies 

Atitinka 

iš dalies, 

% 

Neatitinka Neatitinka, 

% 

Nevertinta Nevertinta

, % 

62. 12 75 2 12,5 2 12,5 0 0 

63. 10 62,5 0 0 6 37,5 0 0 

64. 9 56,3 1 6,3 6 37,5 0 0 

65. 16 100 0 0 0 0 0 0 

 

9 lentelėje matome detalesnius duomenis apie kiekvieną iš keliamų Visą profesinės 

reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo tvarkai reikalavimų įgyvendinimą, 

apžvelgti Klausimyno 62 – 65 klausimai: 

62. Reikalavimas „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą dalyviams planuoja, 

organizuoja ir koordinuoja specialistas, atliekantis atvejo vadybininko funkcijas“ įgyvendinamas 12 

įstaigų (75 %), iš dalies įgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 %) (pareiginėse nuostatose nėra aiškiai 

išskirtas šis reikalavimas specialistui, atliekančiam atvejo vadybininko funkcijas, o dokumentus 

pasirašo įstaigos vadovas), neįgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 %). 

63. Reikalavimas „Specialistų komandai vadovauja socialinis darbuotojas“ įgyvendinamas 

10 įstaigų (62,5 %), neįgyvendinamas 6 įstaigose (37,5 %). 

64. Reikalavimas „Programos dalyvis su specialistų komandos išvadomis ir 

rekomendacijomis turi būti supažindinamas pasirašytinai“ įgyvendinamas 9 įstaigose (56,3 %), iš 

dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (6,3 %) (programos dalyvis supažindinamas žodžiu, bet 

nepasirašo), neįgyvendinamas 6 įstaigose (37,5 %). 

65. Reikalavimas „PR programos dalyvis yra įtraukiamas į individualios profesinės 

reabilitacijos programos sudarymą ir (ar) koregavimą“ įgyvendinamas visose 16 įstaigų (100 %). 

Galime matyti, kad PR įstaigoms sunkiausiai sekasi įgyvendinti reikalavimus, paminėtus 

klausimyno 63, 64 klausimuose (dėl socialinio darbuotojo vadovavimo specialistų komandai; dėl 

programos dalyvio supažindinimo pasirašytinai su specialistų komandos išvadomis ir 

rekomendacijomis). 

 

2.10. Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiam personalui įgyvendinimo 

analizė 

 

Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiam personalui nustato įstaigos 

personalo struktūrą, tiesiogiai su profesinės reabilitacijos dalyviais dirbančių specialistų sudėtį. 

Visos profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos nurodė, kad tiesiogiai su 

programos dalyviais dirba šie specialistai: socialinis darbuotojas, psichologas, profesijos mokytojai. 

Mažiau nei pusėje PR paslaugas teikiančių įstaigų dirba tokie speciastai: FMR gydytojas, gydytojas 

psichiatras, logopedas, tiflopedagogas. Nė viena įstaiga nenurodė, kad jų specialistų komandoje 

dirba surdopedagogas (žr. 10 lentelę). 
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10 lentelė. Specialistų etatai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose. 

Dirbantys specialistai Įstaigų skaičius 

Socialiniai darbuotojai 16 

Profesijos mokytojai 16 

Psichologai 16 

Kineziterapeutai 12 

Specialistai, atliekantys įdarbinimo vadybininkų funkcijas 11 

Specialistai, atliekantys atvejo vadybininkų funkcijas 9 

Ergoterapeutai 9 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas 6 

Gydytojas psichiatras 5 

Logopedas 5 

Tiflopedagogas 2 

Surdopedagogas 0 

 

Vadovaujantis Reikalavimais, nepriklausomai nuo profesinės reabilitacijos programos 

dalyvių negalios pobūdžio ir funkcinių gebėjimų, specialistų komandą turi sudaryti: FMR 

gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, specialistai, 

atliekantys atvejo vadybininko ir (ar) įdarbinimo vadybininko funkcijas, ir profesijos mokytojai, o 

atsižvelgiant į programos dalyvių negalios pobūdį – gydytojas psichiatras, logopedas, 

tiflopedagogas, surdopedagogas. Dauguma įstaigų, kurios nurodė, kad jų specialistų komandoje 

nedirba kai kurie reikalaujami specialistai, teigia, kad trūkstamų specialistų (kineziterapeutų, 

ergoterapeutų, FMR gydytojų, gydytojų psichiatrų, logopedų, tiflopedagogų, surdopedagogų) 

paslaugos yra teikiamos, sudarant bendradarbiavimo sutartis su kitomis įstaigomis (ligoninėmis, 

pirminės sveikatos priežiūros centrais, reabilitacijos centrais). PR paslaugas teikiančios įstaigos 

neprivalo turėti atskirai išskirtos pareigybės atvejo vadybininko ir (ar) įdarbinimo vadybininko 

funkcijoms atlikti. Šias funkcijas gali atlikti bet kuris įstaigos specialistas, turintis socialinių arba 

pedagogikos mokslų srities išsilavinimą. 

Remiantis profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų pateiktais duomenimis iš 

viso 16 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų dirba 375 specialistai (žr. 5 lentelę). Iš 

apklausos kokybinių duomenų pastebime, kad dalį įvertinimo, profesinių gebėjimų atkūrimo 

paslaugų asmuo gauna kitose sveikatos įstaigose (pvz. iškilus fizinei problemai ir nesant reikiamam 

specialistui asmuo nukreipiamas į to asmens sveikatos priežiūros įstaigą pas šeimos gydytoją, 

psichiatrą ir pan.). Kadangi dalis profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų nurodo, kad 

dalį paslaugų teikia sudarydami bendradarbiavimo sutartis su kitomis įstaigomis, tai į šį specialistų 

skaičių neįtraukti tie darbuotojai, kurie profesinės reabilitacijos paslaugas teikia vadovaudamiesi 

bendradarbiavimo sutartimis. 

Vertinant profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų apklausos duomenis yra 

sudėtinga identifikuoti, kokias funkcijas darbuotojas atlieka, koks jo darbo krūvis. Ne visi 

specialistais, dirbantys profesinės reabilitacijos srityje, dirba pilnu etatu. Išanalizavus informaciją 

paaiškėjo, kad specialistų komandoje neretai vienas darbuotojas atlieka kelias funkcijas, pvz. tas 

pats darbuotojas yra ir ergoterapeutas, ir specialistas, atliekantis atvejo vadybininko funkcijas, arba 

tas pats darbuotojas ir profesinės reabilitacijos specialistas, ir socialinis darbuotojas, ir specialistas, 

atliekantis atvejo vadybininko funkcijas. Vadovaujantis profesinės reabilitacijos įstaigų pateikta 

informacija, didžiausią specialistų dalį sudaro profesijos mokytojai (žr. 5 lentelę). Neretai sunku 

įvertinti kokiu krūviu dirba profesijos mokytojai, kadangi jie moko ne tik profesinės reabilitacijos 
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dalyvius, tačiau ir suaugusiųjų profesinio mokymo dalyvius ar bedarbius. Dalis profesinės 

reabilitacijos komandos specialistų dirba etatais pagal darbo sutartis, kiti samdomi tik labai 

konkrečiai paslaugai suteikti – tuomet nurodomos terminuotos sutartys, autorinės sutartys, darbas su 

verslo liudijimu ir pan. 

 

11 lentelė. Profesinės reabilitacijos srityje dirbantys specialistai (skaičius). 

Specialistai 
Specialistų 

skaičius įstaigose 

Socialiniai darbuotojai 19 

Psichologai 19 

Ergoterapeutai  10 

Kineziterapeutai 16 

Specialistai, atliekantys atvejo vadybininkų funkcijas 21 

Specialistai, atliekantys įdarbinimo vadybininkų funkcijas 15 

Profesijos mokytojai* 256 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas 7 

Gydytojas psichiatras 5 

Tiflopedagogas 2 

Surdopedagogas 0 

Logopedas 5 

Iš viso: 375 

* Kai kurios profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos profesijos mokytojų skaičių 

pateikia bendrą kartu su kitomis jų vykdomomis veiklomis (pirminiu, tęstiniu profesiniu mokymu) 
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profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiam personalui (vidutinė procentinė dalis nuo visų 

įstaigų). 

Apibendrinus informaciją apie visas Lietuvos PR įstaigas matome, kad visiškai įvykdomi 

Reikalavimai PR paslaugas teikiančiam personalui 43,8 % įstaigų (iš visų 16 PR paslaugas 

teikiančių įstaigų). 

 

12 lentelė. 66 Klausimyno klausimo atitikimas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose 

įstaigose. 

 
Kl. 

nr. 

Atitinka 

(sk.) 

Atitinka, 

% 

Atitinka 

iš dalies 

Atitinka 

iš dalies, 

% 

Neatitinka Neatitinka, % Nevertinta Nevertinta, 

% 

66. 7 43,8 9 56,3 0 0 0 0 

 

12 lentelėje matome detalesnius duomenis apie keliamo Profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančiam personalui reikalavimo įgyvendinimą, apžvelgtas Klausimyno 66 klausimas: 

66. Reikalavimas „Įstaigos personalo struktūra, tiesiogiai su profesinės reabilitacijos 

dalyviais dirbančių specialistų sudėtis, bendrieji specialistų gebėjimai ir įgūdžiai bei jų atliekamos 

funkcijos nustatytos vadovaujantis Reikalavimais specialistams ir Metodika“ įgyvendinamas 7 

įstaigose (43,8 %), iš dalies įgyvendinamas 9 įstaigose (56,3 %) (nėra aiškiai apibrėžtos personalo 

struktūros, funkcijų; dalis specialistų nėra įdarbinti, o tik pagal poreikį teikia paslaugas – FMR 

gydytojas bei gydytojas psichiatras, kineziterapeutas atlieka kinezterapeuto ir ergoterapeuto 

funkcijas, socialinis darbuotojas atlieka socialinio darbuotojo, atvejo vadybininko ir įdarbinimo 

vadybininko funkcijas; yra tik profesijos mokytojų sąrašas, nėra visų profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančių specialistų sąrašo, nėra atskiro profesinės reabilitacijos skyriaus; komandos 

sudėtyje trūksta FMR gydytojo, kineziterapeuto tiflopedagogo; turi profesinio orientavimo ir 

konsultavimo specialistą, kurio nenurodo Reikalavimai; komandos sudėtyje trūksta: logopedo, 

surdopedagogo, dirba ne gydytojo psichiatro, o neurologo išsilavinimą turinys specialistai; ne 

nuolatos, o tik pagal poreikį dirba kineziterapeutas, ergoterapeutas, surdopedagogas, logopedas, 

FMR gydytojas, gydytojas psichiatras, tiflopedagogas). 

 

2.11.  Reikalavimų pastatų ir aplinkos pritaikymui įgyvendinimo analizė 

 

Reikalavimai pastatų ir aplinkos pritaikymui nustato, kad profesinės reabilitacijos 

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

specialiaisiais poreikiais. 
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24 Pav.  Įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje atitikimas Reikalavimams 

pastatų ir aplinkos pritaikymui (įstaigų vidutinė procentinė dalis). 

 

Apibendrinus informaciją apie visas Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančias įstaigas matome, kad visiškai įvykdomi Reikalavimai pastatų ir aplinkos pritaikymui 

51,5 % įstaigų (iš visų 16 PR paslaugas teikiančių įstaigų). 

20,5 % įstaigų šie reikalavimai nevertinti dėl įvairių priežasčių: įstaiga paslaugų neteikia (6 

įstaigos nevertintos, nes neteikia paslaugų regos negalią turintiems programos dalyviams; 1 įstaiga 

nevertinta, nes netiekia paslaugų fizinę negalią turintiems programos dalyviams; 1 įstaigoje pastatas 

vieno aukšto, tad nebuvo vertinamas lifto pritaikymas; 7 įstaigos nevertintos, nes neteikia paslaugų 

klausos negalią turintiems programos dalyviams; 1 įstaiga nevertinta, nes neteikia paslaugų 

intelekto negalią turintiems programos dalyviams; 1 įstaiga nevertinta, nes neteikia paslaugų 

asmenims, turintiems regos ar intelekto negalią), įstaigos nepateikė duomenų, pateiktų duomenų 

nepakanka įvertinimui atlikti (1 įstaiga neturėjo klausos negalią turinčių dalyvių, nors teigia kad yra 

pasiruošusi juos priimti; 1 įstaiga neturėjo intelekto nagalią turinčių dalyvių, nors teigia kad yra 

pasiruošusi juos priimti; 2 įstaigos nevertintos nes neturėjo dalyvių nei turinčių regos nei sutrikusio 

intelekto negalią, nors teigia yra pasiruošę juos priimti). 

Pastaba: nors 1 iš įstaigų asmenims, turintiems regos ir intelekto negalią, paslaugų neteikia, 

tačiau internetinį puslapį turi pritaikytą. 
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13 lentelė. 67 – 84 Klausimyno klausimų atitikimas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose 

įstaigose. 

 
Kl.

nr. 

Atitinka 

(įstaigų 

skaičius) 

Atitinka, 

% 

Atitinka 

iš dalies 

Atitinka 

iš dalies, 

% 

Neatitinka Neatitinka, 

% 

Nevertinta Nevertinta, 

% 

67. 4 40 3 30 3 30 6 37,5 

68. 4 40 3 30 3 30 6 37,5 

69. 5 50 2 20 3 30 6 37,5 

70. 5 50 3 30 2 20 6 37,5 

71. 4 40 0 0 6 60 6 37,5 

72. 3 30 1 10 6 60 6 37,5 

73. 12 80 2 13,3 1 6,7 1 6,3 

74. 4 26,7 6 40 5 33,3 1 6,3 

75. 13 86,7 0 0 2 13,3 1 6,3 

76. 10 71,4 0 0 4 28,6 2 12,5 

77. 9 64,3 1 7,1 4 28,6 2 12,5 

78. 11 73,3 3 20 1 6,7 1 6,3 

79. 10 66,7 3 20 2 13,3 1 6,3 

80. 5 55,6 3 33,3 0 0 8 50 

81. 2 13,3 5 33,3 7 46,7 2 12,5 

82. 13 86,7 0 0 2 13,3 1 6,3 

83. 7 46,7 4 26,7 2 13,3 3 18,8 

84. 1 6,25 1 6,3 14 87,5 0 0 

 

13 lentelėje matome detalesnius duomenis apie kiekvieną iš keliamų Pastatų ir aplinkos 

pritaikymui reikalavimų įgyvendinimą, apžvelgti Klausimyno 67 – 84 klausimai: 

67. Reikalavimas „Įstaigos teritorijoje yra pritaikyta trasa, vedanti nuo įėjimo į teritoriją iki 

pagrindinio įėjimo į pastatą (pvz. pėsčiųjų takas nuo įėjimo į teritoriją iki pagrindinio įėjimo į 

pastatą aiškus, gerai jaučiamas baltąja lazdele, ant pėsčiųjų tako nėra kliūčių)“ 6 įstaigoms nėra 

taikomas, įgyvendinamas 4 įstaigose (40 % iš 10 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigoje (30 % 
iš 10 įstaigų) (pėsčiųjų takas nuo įėjimo į teritoriją iki pagrindinio įėjimo į pastatą nėra gerai 

jaučiamas baltąją lazdele), neįgyvendinamas 3 įstaigose (30 % iš 10 įstaigų), nevertinta 6 įstaigos 

(37,5 %), nes asmenims, turintiems regos negalią, paslaugos neteikiamos. 

68. Reikalavimas „Pagrindinis įėjimas į pastatą pritaikytas taip, kad dalyviams nėra kliūčių 

patekti į pastato vidų (pvz. įėjimas į pastatą pažymėtas skirtingos faktūros danga ir kontrastingų 

spalvų įspėjamąja juosta, neužstatytas pašaliniais daiktais, kurie sudarytų kliūtis patekti į pastato 

vidų); laiptai yra su nenutrūkstamais turėklais, pirmas ir paskutinis laipteliai pažymėti skirtingos 

faktūros danga ir kontrastingų spalvų juostomis, laiptai gerai apšviesti“ 6 įstaigoms nėra taikomas, 

įgyvendinamas 4 įstaigose (40 %  iš 10 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigose (30 % iš 10 

įstaigų) (nėra kliūčių patekti į pastato vidų, laiptai yra su nenutrūkstamais turėklais, tačiau pirmas ir 

paskutinis laipteliai nėra pažymėti skirtingos faktūros danga ir kontrastingų spalvų juostomis), 

neįgyvendinamas 3 įstaigose (30 % iš 10 įstaigų), nevertinta 6 įstaigos (37,5 %), nes asmenims, 

turintiems regos negalią, paslaugos neteikiamos. 

69. Reikalavimas „Liftas yra pritaikytas (pvz. grindys prieš liftą pažymėtos skirtingos 

faktūros danga, pakilimo aukštį reguliuojantys mygtukai iškilūs ir tvarkingi, mygtukų reikšmės 

pažymėtos Brailio raštu arba lifto funkcijos įgarsintos)“ 6 įstaigoms nėra taikomas, įgyvendinamas 
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5 įstaigose (50 % iš 10 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 2 įstaigose (20 % iš 10 įstaigų) (liftas yra, 

tačiau juo naudotis galima tik su apmokytais darbuotojais, kitas asmuo turi suteikti pagalbą; grindys 

prieš liftą nėra pažymėtos skirtingos faktūros danga), neįgyvendinamas 3 įstaigose (30 % iš 10 

įstaigų), nevertinta 6 įstaigos (37,5 %), nes asmenims, turintiems regos negalią, paslaugos 

neteikiamos. 

70. Reikalavimas „Visos stiklo konstrukcijos (pvz., durys, pertvaros ir pan.) pagamintos iš 

smūgiams atsparaus stiklo ir pažymėtos kontrastingų spalvų įspėjamąja juosta; patalpose esantys 

baldai išdėstyti taip, kad būtų užtikrintas laisvas ir saugus dalyvių judėjimas“ 6 įstaigoms nėra 

taikomas, įgyvendinamas 5 įstaigose (50 % iš 10 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigose (30 % 

iš 10 įstaigų) (stiklo konstrukcijos nėra pažymėtos, kontrastingų spalvų įspėjamąją juosta; stiklo 

konstrukcijos ne visur pažymėtos), neįgyvendinamas 2 įstaigose (20 % iš 10 įstaigų), nevertinta 6 

įstaigos (37,5 %), nes asmenims, turintiems regos negalią, paslaugos neteikiamos. 

71. Reikalavimas „Informacijos ženklų, nuorodų, kabinetų numerių, užrašų raidės, skaičiai 

ar schemos kontrastingos (šviesūs tamsiame fone), šriftas aiškus ir gerai įskaitomas, ženklų, 

nuorodų paviršius matinis, neblizgus“ 6 įstaigoms nėra taikomas, įgyvendinamas 4 įstaigose (40 % 

iš 10 įstaigų), neįgyvendinamas 6 įstaigose (60 % iš 10 įstaigų), nevertinta 6 įstaigos (37,5 %), nes 

asmenims, turintiems regos negalią paslaugos neteikiamos. 

72. Reikalavimas „Rašytinė informacija (dalyviams skirta dokumentacija, pranešimai 

skelbimų lentose, dalyviams skirta literatūra bei užduotys) prieinama ir Brailio raštu ar įgarsinta“ 6 

įstaigoms nėra taikomas, įgyvendinamas 3 įstaigose (30 % iš 10 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 1 

įstaigoje (10 % iš 10 įstaigų), neįgyvendinamas 6 įstaigose (60 % iš 10 įstaigų), nevertinta 6 įstaigos 

(37,5 %), nes asmenims, turintiems regos negalią, paslaugos neteikiamos. 

73. Reikalavimas „Šalia įstaigos yra asmenų, turinčių negalią, automobiliams skirtos 

stovėjimo vietos“ 1 įstaigai nėra taikomas, įgyvendinamas 12 įstaigų (80 % iš 15 įstaigų), iš dalies 

įgyvendinamas 2 įstaigose (13,3 % iš 15 įstaigų) (per mažai vietos išlipti iš automobilio; ne visose 

įstaigos paslaugų teikimo vietose tokia automobilių stovėjimo vieta yra), neįgyvendinamas 1  

įstaigosje (6,7 % iš 15 įstaigų), nevertinta 1 įstaiga (6,3 %), nes asmenims, turintiems fizinę negalią, 

paslaugos neteikiamos. 

74. Reikalavimas „Įėjimo į pastatą durys varstomosios (atidaromos mechaniškai) arba 

slankiojančiosios (atidaromos rankomis arba automatinės), slenksčiai ties lauko durimis ne 

aukštesni nei nustatyta STR (Įsakymo Nr. 317 „Dėl STR. 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. 

Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“)“ 1 įstaigai nėra taikomas, 

įgyvendinamas 4 įstaigose (26,7 %), iš dalies įgyvendinamas 6 įstaigose (40 % iš 15 įstaigų) (įėjimo 

į pastatą durys nėra varstomosios ar slankiojančiosios), neįgyvendinamas 5 įstaigose (33,3 % iš 15 

įstaigų), nevertinta 1 įstaiga (6,3 %), nes asmenims, turintiems fizinę negalią, paslaugos 

neteikiamos. 

75. Reikalavimas „Jei prie įėjimo į pastatą yra laiptai, greta jų įrengtas STR nustatytų 

dydžių pandusas“ 1 įstaigai nėra taikomas, įgyvendinamas 13 įstaigų (86,7 %  iš 15 įstaigų), 

neįgyvendinamas 2 įstaigose (13,3 %  iš 15 įstaigų), nevertinta 1 įstaiga (6,3 %), nes asmenims, 

turintiems fizinę negalią, paslaugos neteikiamos. 

76. Reikalavimas „Pastate, kuriame yra daugiau nei vienas aukštas, įrengtas (-i) liftas“ 2 

įstaigoms nėra taikomas, įgyvendinamas 10 įstaigų (71,4 %  iš 14 įstaigų), neįgyvendinamas 4 

įstaigose (28,6 % iš 14 įstaigų), nevertinta 2 įstaigose (12,5 %), nes asmenims, turintiems fizinę 

negalią, paslaugos neteikiamos, pastatas 1 aukšto. 

77. Reikalavimas „Liftas pritaikytas (pvz., koridoriuje turi būti pakankamai vietos 

manevruoti neįgaliojo vežimėliu; judėjimui skirtose patalpose grindų danga neslidi)“ 2 įstaigoms 

nėra taikomas, įgyvendinamas 9 įstaigose (64,3 % iš 14 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje 

(7,1 % iš 14 įstaigų) (pritaikytas liftas ne visuose įstaigos pastatuose), neįgyvendinamas 4 įstaigose 

(28,6 % iš 14 įstaigų), nevertinta 2 įstaigose (12,5 %), nes asmenims, turintiems fizinę negalią, 

paslaugos neteikiamos, pastatas 1 aukšto. 
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78. Reikalavimas „Pastato viduje nėra slenksčių ir patalpose esantys baldai išdėstyti taip, 

kad būtų užtikrintas laisvas ir saugus dalyvių judėjimas“ 1 įstaigai nėra taikomas, įgyvendinamas 11 

įstaigų (73,3 %  iš 15 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigose (20 % iš 15 įstaigų) (ne visose 

patalpose užtikrintas laisvas dalyvių judėjimas), neįgyvendinamas 1 įstaigoje (6,7 % ), nevertinta 1 

įstaigoje (6,3 %), nes asmenims, turintiems fizinę negalią, paslaugos neteikiamos. 

79. Reikalavimas „Sanitariniai mazgai (WC ir kiti) yra pritaikyti jų poreikiams“ 1 įstaigai 

nėra taikomas, įgyvendinamas 10 įstaigų (66,7 %), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigose (20 %  iš 15 

įstaigų) (sanitariniai mazagai pritaikyti ne visose patalpose), neįgyvendinamas 2 įstaigose (13,3 %  
iš 15 įstaigų), nevertinta 1 įstaiga (6,3 %), nes asmenims, turintiems fizinę negalią, paslaugos 

neteikiamos. 

80. Reikalavimas „Klausos negalią turintiems dalyviams sudaryta galimybė naudotis 

specialisto, mokančio gestų kalbą, paslaugomis“ 7 įstaigoms nėra taikomas, įgyvendinamas 5 

įstaigose (55,6 % iš 9 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 3 įstaigose (33,3 % iš 9 įstaigų) (nebuvo 

teikiamos paslaugos asmenims, turintiems klausos negalią, esant poreikiui būtų sudaryta paslaugų 

sutartis su specialistu), nevertinta 8 įstaigos (50 %), nes asmenims, turintiems klausos negalią, 

paslaugos neteikiamos, įstaiga dar neturėjo dalyvių, turinčių klausos negalią. 

81. Reikalavimas „Rašytinė informacija (dalyviams skirta dokumentacija, pranešimai 

skelbimų lentose, dalyviams skirta literatūra bei užduotys) pateikiama lengvai suprantama (lengvai 

skaitoma) kalba: glaustas, koncentruotas tekstas, lengvai įskaitomas šriftas, vartojami paprasti ir 

konkretūs žodžiai“ 1 įstaigai nėra taikomas, įgyvendinamas 2 įstaigose (13,3 % iš 15 įstaigų), iš 

dalies įgyvendinamas 5 įstaigose (33,3 % iš 15 įstaigų) (rašytinė informacija nėra supaprastina, 

specialistai daugiau kalba su tokiu dalyviu, aiškinama informacija žodžiu; nors rašytinė informacija 

nėra lengvai skaitoma, bet visur dalyvį lydi ir paaiškina atvejo vadybininkas), neįgyvendinamas 7 

įstaigose (46,7 % iš 15 įstaigų), nevertinta 2 įstaigos (12,5 %), nes asmenims, turintiems sutrikusį 

intelektą, paslaugos neteikiamos, įstaiga neturėjo dalyvių, turinčių intelekto negalią. 

82. Reikalavimas „Siekiant mažinti PR programų dalyvių patiriamą stresą, įstaiga turi tam 

reikiamas priemones (pvz., patalpas laisvalaikio praleidimui, savišvietai, sportui, ir pan., mokymosi 

patalpose skirta pakankamai asmeninės erdvės)“ 1 įstaigai nėra taikomas, įgyvendinamas 13 įstaigų 

(86,7 % iš 15 įstaigų), neįgyvendinamas 2 įstaigose (13,3 %  iš 15 įstaigų), nevertinta 1 įstaiga (6,3 

% ), nes asmenims, turintiems psichikos  negalią, paslaugos neteikiamos. 

83. Reikalavimas „Regos negalią ir sutrikusį intelektą turintiems dalyviams turi būti 

užtikrinama galimybė, kad dokumentuojamų sprendimų, susijusių su profesine reabilitacija, 

priėmimo procese bei pasirašant dokumentus dalyvautų artimieji ar patikėtiniai“ 1 įstaigai nėra 

taikomas, įgyvendinamas 7 įstaigose (46,7 %), iš dalies įgyvendinamas 4 įstaigose (26,7 % iš 15 

įstaigų) (yra praktikuojama, kad regos ir/ar intelekto negalią turintys asmenys būtų supažindinti su 

informacija žodžiu t.y. specialistas perskaito informaciją ir pasirašo, jog supažindino dalyvį, tačiau 

nėra aprašytos tvarkos), neįgyvendinamas 2 įstaigose (13,3 % iš 15 įstaigų), nevertinta 3 įstaigos 

(18,8 %), nes asmenims, turintiems regos ir sutrikusio inteleto negalias, paslaugos neteikiamos, 

nebuvo dalyvių, turinčių regos negalią, intelekto sutrikimą. 

84. Reikalavimas „Pritaikytas įstaigos internetinis puslapis (yra neįgaliesiems skirta 

versija, kuria gali naudotis silpnaregiai ir/ar intelekto negalią turintys asmenys: spalvų naudojimas, 

teksto dydis, supaprastintas tekstas)“ įgyvendinamas 1 įstaigoje (6,3 %), iš dalies įgyvendinamas 1 

įstaigoje (6,3 %) (pritaikyta tik asmenims, turintiems regos negalią), neįgyvendinamas 14 įstaigų 

(87,5 %). 

Galime matyti, kad profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms sunkiausiai 

sekasi įgyvendinti reikalavimus, paminėtus Reikalavimus klausimyno 71, 72, 81, 84 klausimuose 

(dėl informacijos ženklų, nuorodų tinkamo pateikimo regos negalią turintiems asmenims; dėl 

rašytinės informacijos prieinamumo Brailio raštu ar įgarsintu formatu; dėl rašytinės informacijos 

pateikimo lengvai skaitoma kalba asmenims su sutrikusiu intelektu; dėl įstaigos intelnetinio 

puslapio pritaikymo regos ir intelekto negalią turintiems asmenims). 
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2.12. Reikalavimų profesinės reabilitacijos metu naudojamai įrangai ir priemonėms 

įgyvendinimo analizė 

 

Reikalavimai profesinės reabilitacijos metu naudojamai įrangai ir priemonėms nustato, kad 

įstaiga turi turėti būtiną įrangą ir priemones profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti bei įrangą, 

techninės pagalbos priemones, reikalingas programos dalyviams su specialiaisiais poreikiais kiek 

galima savarankiškiau apsitarnauti. 

 

 
 

25 Pav.  Įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje atitikimas Reikalavimams 

profesinės reabilitacijos metu naudojamai įrangai ir priemonėms (vidutinė procentinė dalis nuo visų 

įstaigų). 

 

Apibendrinus informaciją apie visas Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančias įstaigas matome, kad visiškai įvykdomi Reikalavimai profesinės reabilitacijos metu 

naudojamai įrangai ir priemonėms 65,6 % įstaigų (iš visų 16 PR paslaugas teikiančių įstaigų). 

8,5 % įstaigų šie reikalavimai nevertinti dėl įvairių priežasčių: įstaiga paslaugų neteikia (1 

įstaiga nevertinta, nes netiekia paslaugų fizinę negalią turintiems programos dalyviams; 6 įstaigos 

nevertintos, nes neteikia paslaugų regos negalią turintiems programos dalyviams; 7 įstaigos 

nevertintos, nes neteikia klausos negalią turintiems programos dalyviams; 1 įstaiga nevertinta, nes 

netiekia paslaugų intelekto negalią turintiems programos dalyviams), įstaigos nepateikė duomenų, 

pateiktų duomenų nepakanka įvertinimui atlikti. 
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14 lentelė. 85 – 95 Klausimyno klausimų atitikimas profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose 

įstaigose. 

 
Kl. 

nr. 

Atitinka 

(įstaigų 

skaičius) 

Atitinka, 

% 

Atitinka 

iš dalies 

Atitinka 

iš dalies, 

% 

Neatitinka Neatitinka, 

% 

Nevertinta Nevertinta, 

% 

85. 10 62,5 2 12,5 4  26,7 0 0 

86. 16 100 0 0 0 0 0 0 

87. 15 93,8 1 6,3 0 0 0 0 

88. 14 87,5 2 12,5 0 0 0 0 

89. 13 81,3 1 6,3 2 12,5 0 0 

90. 16 100 0 0 0 0 0 0 

91. 9 60 0 0 6 40 1 6,3 

92. 3 30 1 10 6 60 6 31,3 

93. 8 53,3 2 13,3 5 33,3 1 6,3 

94. 3 33,3 0 0 6 66,7 7 43,8 

95. 3 20 4 26,7 8 53,3 1 6,3 

 

14 lentelėje matome detalesnius duomenis apie kiekvieną iš keliamų Profesinės 

reabilitacijos metu naudojamai įrangai ir priemonėms reikalavimų įgyvendinimą, apžvelgti 

Klausimyno 85 – 95 klausimai: 

85. Reikalavimas „Įstaiga turi įrangą ir priemones reikalingas dalyvio funkciniam 

pajėgumui įvertinti“ įgyvendinamas 10 įstaigų (6,25 %), iš dalies įgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 

%), neįgyvendinamas 4 įstaigose (26,7  %). 

86. Reikalavimas „Įstaiga turi priemones reikalingas dalyvio bendrosioms darbinei veiklai 

reikalingoms psichosocialinėms savybėms įvertinti“ įgyvendinamas visose 16 įstaigų (100 %). 

87. Reikalavimas „Įstaiga turi įrangą priemones planuojamos įgyti profesijos praktiniam 

išbandymui (konkretaus darbo / profesijos)“ įgyvendinamas 15 įstaigų (93,8 %), iš dalies 

įgyvendinamas 1 įstaigoje (6,3 %). 

88. Reikalavimas „Įstaiga turi įrangą ir priemones dalyvio  psichosocialinėms savybėms 

atstatyti ir lavinti“ įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5 %), iš dalies įgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 %). 

89. Reikalavimas „Įstaiga turi įrangą ir priemones dalyvio funkcinio pajėgumo gebėjimams 

(fizinėms savybėms, reikalingoms darbui, lavinti) atstatyti“ įgyvendinamas 13 įstaigų (82,3 %), iš 

dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (6,3 %) (turi sporto salę, trenerius), neįgyvendinamas 2 įstaigose 

(12,5 %). 

90. Reikalavimas „Įstaiga turi profesinio mokymo įrangą ir priemones“ įgyvendinamas 

visose 16 įstaigų (100 %). 

91. Reikalavimas „Įstaiga turi įrangą, techninės pagalbos priemones, reikalingas dalyviams 

kuo savarankiškiau apsitarnauti“ įgyvendinamas 9 įstaigose (60 %  iš 15 įstaigų), neįgyvendinamas 

6 įstaigose (40 % iš 15 įstaigų), nevertinta 1 įstaiga (6,3 %), nes asmenims, turintiems fizinę 

negalią, paslaugos neteikiamos. 

92. Reikalavimas „Įstaiga naudoja regos negalią turintiems dalyviams pritaikytą įrangą ir 

priemones (pvz. kompiuterinę ir programinę įrangą, Brailio rašto priemones, ergoterapijos 

priemones)“ 6 įstaigoms nėra taikomas, įgyvendinamas 3 įstaigose (30 % iš 10 įstaigų), iš dalies 

įgyvendinamas 1 įstaigoje (10 % iš 10 įstaigų) (įranga skirta tik silpnaregiams), neįgyvendinamas 6 

įstaigose (60 % iš 10 įstaigų), nevertinta 6 įstaigos (31,3 %), nes asmenims, turintiems regos 

negalią, paslaugos neteikiamos. 

93. Reikalavimas „Įstaiga naudoja fizinę negalią turintiems dalyviams pritaikytą įrangą ir 

priemones (pvz. reguliuojamo aukščio stalai, paaukštintos kėdės, kitokie paaukštinimai ir kt. )“ 1 
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įstaigai nėra taikomas, įgyvendinamas 8 įstaigose (53,3 % iš 15 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 2 

įstaigose (13,3 % iš 15 įstaigų), neįgyvendinamas 5 įstaigose (33,3 % iš 15 įstaigų), nevertinta 1  

įstaiga (6,3 %), nes asmenims, turintiems fizinę negalią, paslaugos neteikiamos. 

94. Reikalavimas „Įstaiga naudoja klausos negalią turintiems dalyviams pritaikytą įrangą ir 

priemones (pvz. FM sistemos, mikrofonas, garsiakalbiai, vaizdinės priemonės, video medžiaga 

gestų kalba)“ 7 įstaigoms nėra taikomas, įgyvendinamas 3 įstaigose (33,3 % iš 9 įstaigų), 

neįgyvendinamas 6 įstaigose (66,7 % iš 9 įstaigų), nevertinta 7 įstaigos (43,8 %), nes asmenims, 

turintiems klausos negalią, paslaugos neteikiamos. 

95. Reikalavimas „Įstaiga naudoja sutrikusį intelektą turintiems dalyviams pritaikytą įrangą 

ir priemones (pvz. informacijos pateikimas lengvai suprantama kalba, vaizdinės priemonės ir kt.)“ 1 

įstaigai nėra taikomas, įgyvendinamas 3 įstaigose (20 % iš 15 įstaigų), iš dalies įgyvendinamas 4 

įstaigoje (26,7 % iš 15 įstaigų) (svarbiausia infromacija yra pateikiama su paveiksliukais), 

neįgyvendinamas 8 įstaigose (53,3 % iš 15 įstaigų), nevertinta 1 įstaiga (6,3 %), nes asmenims, 

turintiems sutrikusį intelektą,  paslaugos neteikiamos. 

Galime matyti, kad profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms sunkiausiai 

sekasi įgyvendinti reikalavimus, paminėtus klausimyno 91, 92, 94, 95 klausimuose (dėl turėjimo 

įrangos, techninės pagalbos priemonių, reikalingų dalyviams kuo savarankiškiau apsitarnauti; dėl 

įrangos ir priemonių pritaikytų regos negalią turintiems asmenims; dėl įrangos ir priemonių 

pritaikytų klausos negalią turintiems asmenims; dėl įrangos ir priemonių pritaikytų sutrikusį 

intelektą turintiems asmenims). 

 

2.13. Negalią turinčių profesinės reabilitacijos dalyvių teisių užtikrinimo reikalavimų 

įgyvendinimo analizė 
 

Profesinės reabilitacijos dalyvių teisių užtikrinimo reikalavimai nustato dalyvių teisę į 

informaciją, konfidencialumą, užtikrina dalyvių teisę reikšti savo nuomonę ir skųstis bei teisę į 

saugią ir sveiką aplinką. 
 

 
 

26 Pav.  Įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas Lietuvoje atitikimas Reikalavimams 

negalią turinčių programos dalyvių teisių užtikrinimui (vidutinė procentinė dalis nuo visų įstaigų). 
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Apibendrinus informaciją apie visas Lietuvos profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančias įstaigas matome, kad visiškai įvykdomi negalią turinčių programos dalyvių teisių 

užtikrinimo reikalavimai 85,4 % įstaigų (iš visų 16 PR paslaugas teikiančių įstaigų). 

 

15 lentelė. 96 – 101 Klausimyno klausimų atitikimas profesinės reabilitacijos įstaigose. 

 
Kl. 

nr. 

Atitinka 

(įstaigų 

skaičius) 

Atitinka, 

% 

Atitinka 

iš dalies 

Atitinka 

iš dalies, 

% 

Neatitinka Neatitinka, 

% 

Nevertinta Nevertinta, 

% 

96. 14 87,5 0 0 2 12,5 0 0 

97. 14 87,5 2 12,5 0 0 0 0 

98. 14 87,5 2 12,5 0 0 0 0 

99. 14 87,5 1 6,3 1 6,3 0 0 

100. 11 68,8 5 31,3 0 0 0 0 

101. 15 93,8 1 6,3 0 0 0 0 

 

15 lentelėje matome detalesnius duomenis apie kiekvieną iš keliamų negalią turinčių 

profesinės reabilitacijos dalyvių teisių užtikrinimo reikalavimų įgyvendinimą, apžvelgti 

Klausimyno 96 – 101 klausimai: 

96. Reikalavimas „Dalyvių teisės įstaigoje yra dokumentuojamos, dalyviai su jų teisėmis 

yra supažindinami prieš jiems pradedant teikti paslaugas“ įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5 %), 

neįgyvendinamas 2  įstaigose (12,5 %). 

97. Reikalavimas „Užtikrinama dalyvio teisė į informaciją“ įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5 

%), iš dalies įgyvendinamas 2  įstaigose (12,5 %). 

98. Reikalavimas „Užtikrinama dalyvio teisė laisvai reikšti savo nuomonę bei teikti 

grįžtamąjį ryšį visais, su dalyvio profesine reabilitacija susijusiais klausimais, šių paslaugų kokybe 

jam prieinamais būdais ir priemonėmis“ įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5 %), iš dalies 

įgyvendinamas 2 įstaigose (12,5 %). 

99. Reikalavimas „Užtikrinama dalyvio teisė skųstis“ įgyvendinamas 14 įstaigų (87,5 %), 

iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (6,3 %), neįgyvendinamas 1  įstaigoje (6,3 %). 

100. Reikalavimas „Užtikrinama dalyvio teisė į konfidencialumą“ įgyvendinamas 11 

įstaigų (68,8 %), iš dalies įgyvendinamas 5 įstaigose (31,3 %) (nėra patvirtinto dokumento, jis yra 

paruoštas arba ruošiamas; yra 1 punktas Etikos kodekse, o vidaus tvarkos taisyklėse nėra apibrėžta 

teisė). 

101. Reikalavimas „Užtikrinama dalyvio teisė į saugią ir sveiką aplinką“ įgyvendinamas 

15  įstaigose (93,8 %), iš dalies įgyvendinamas 1 įstaigoje (6,3 %). 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

Geriausiai Lietuvoje profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose 

įgyvendinami šie reikalavimai: 

1. Reikalavimai pagalbos įsidarbinant paslaugos turiniui (atitinka 96,9 % įstaigų). 

2. Reikalavimai profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos turiniui (95,3 % 

įstaigų). 

3. Bendrieji paslaugų teikimo reikalavimai (87,7 % įstaigų). 

4. Negalią turinčių profesinės reabilitacijos programos dalyvių teisių užtikrinimo 

reikalavimai (85,4 % įstaigų). 

5. Reikalavimus visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų 

turiniui (81,3 % įstaigų). 

 

Taip pat pastebime, kad vidutiniškai sėkmingai įstaigoms pavyksta įgyvendinti tokius 

reikalavimus: 

1. Reikalavimai visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų 

teikimo tvarkai (73,4 % įstaigų). 

2. Reikalavimai profesinės reabilitacijos metu naudojamai įrangai ir priemonėms 

(65,6 % įstaigų). 

3. Reikalavimai profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugos 

turiniui (61,6 % įstaigų). 

 

Menkiausiai įstaigose įgyvendinami šie reikalavimai: 

1. Reikalavimai profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos turiniui (54,5 % įstaigų). 

2. Reikalavimai pastatų ir aplinkos pritaikymui (51,5 % įstaigų). 

3. Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiam personalui (43,75 % 

įstaigų). 

4. Reikalavimai palaikymo darbo vietoje paslaugos turiniui (36,5 % įstaigų). 

 

Bendros išvados ir rekomendacijos, skirtos daugumai PR įstaigų: 

1) Teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas profesinių gebėjimų įvertinimo etapą 

reikia papildyti reikalaujamomis paslaugomis: kineziterapeuto ir ergoterapeuto atliekamu 

objektyviu fizinių savybių įvertinimu tam tinkamais metodais (dirbant su asmenimis turinčiais 

regos, klausos, fizinę, inteleto, psichikos negalią), darbo ar mokymosi aplinkos pritaikymo atlikimu 

(dirbant su asmenimis turinčiais regos, klausos, fizinę, inteleto, psichikos negalią), gydytojo 

psichiatro vertinimu (dirbant su asmenimis turinčiais psichikos negalią), FMR gydytojo vertinimu 

(dirbant su asmenimis turinčiais regos, klausos, fizinę, inteleto, psichikos negalią), tiflopedagogo 

vertinimu (dirbant su regos negalią turinčiais asmenimis), logopedo vertinimu (dirbant su 

asmenimis turinčiais fizinę, intelekto, klausos negalią ir kurie turi kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų), surdopedagogo vertinimu (dirbant su asmenimis turinčiais klausos negalią), profesijos 

mokytojo vertinimu artimoje darbui aplinkoje (mokymo klasėje) pateikiant praktines profesinio 

mokymo užduotis, būsimo darbo ar darbo vietos reikalavimų vertinimu, asmens gebėjimų ir 

profesijos reikalavimų palyginimu. Taip pat būtina rengti specialistų komandinį aptarimą, išvadas ir 

tai dokumentuoti, su specialistų išvadomis ir rekomendacijomis pasirašytinai supažindinti 

programos dalyvius. 

2) Pastatų ir aplinkos pritaikymo atžvilgiu pastebėta, kad materialinė bazė nėra pilnai 

paruošta priimti klausos, regos ar fizinę negalią turinčius asmenis. Pvz., nėra specialaus reljefinio 

grindinio, stiklų žymėjimo, liftas yra, tačiau veikia tik su specialisto pagalba, durys nėra 

automatiškai varstomos arba slankiojančios. Būtina didinti pastatų ir aplinkos pritaikymą. 
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3) Įstaigos internetinis puslapis nėra pritaikytas regos ar intelekto negalią turintiems 

asmenims (nėra teksto išdidinimo, kontrastavimo, supaprastintų tekstų ar vaizdinės medžiagos ir 

pan.). Būtina internetinį puslapį pritaikyti neįgaliesiems. 

4) Sutrikusio intelekto, regos, klausos negalią turintiems dalyviams nepakankamai 

pritaikyta įstaigos informacinė aplinka, metodinė medžiaga, įranga/priemonės. Būtina pasirūpinti 

informacijos pateikimu lengvai suprantama kalba asmenims, turintiems sutrikusį intelektą. 

5) Remiantis Reikalavimais specialistų komandą turi sudaryti šie specialistai: socialinis 

darbuotojas, specialistai, atliekantys įdarbinimo ir atvejo vadybininko funkcijas, ergoterapeutas, 

kineziterapeutas, psichologas, profesijos mokytojai, FMR gydytojas, gydytojas psichiatras, 

logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas. Nustatyta, kad įstaigose specialistų komandoje trūksta 

dalies šių specialistų. Būtina specialistų komandą suformuoti pagal Reikalavimus ir papildyti 

komandą FMR gydytoju ir kineziterapeutu (kai paslaugos teikiamos asmenims, turintiems regos, 

klausos, fizinę, inteleto, psichikos negalią), tiflopedagogu (kai paslaugos teikiamos asmenis su 

regos negalia), logopedu ir surdopedagogu (kai paslaugos teikiamos asmenims su klausos negalia), 

gydytoju psichiatru (kai paslaugos teikiamos asmenims su psichikos negalia). 

6)  Dokumentuose trūksta aiškaus duomenų pateikimo, įrodančio, kad yra teikiamos 

visos reikiamos paslaugos. Būtina profesinės reabilitacijos dalyvių bylose dokumentuoti visų 

profesinės reabilitacijos etapų teikiamas paslaugas – PGĮ, POK, PGA, PĮ, PDV. 

7) Nustatyta, kad kad ne visi specialistai turi reikiamą išsilavinimą. Būtina, kad 

specialistai, teikiantys atvejo vadybininko ir įdarbinimo vadybininko funkcijas, turėtų socialinių 

arba pedagogikos mokslų išsilavinimą, užtikrinti socialinio darbuotojo, profesijos mokytojų, 

gydytojo psichiatro išsilavinimą ir kvalifikaciją. 

8) Būtina sudaryti galimybę regos ir intelekto negalią turinčių asmenų artimiesiems ar 

patikėtiniams dalyvauti reabilitacijos procese (su PR susijusių dokumentuojamų sprendimų 

priėmime, pasirašant dokumentus). 

9) Būtina atnaujinti specialistų pareigines nuostatas remiantis Reikalavimais: kad 

specialistų komandai vadovautų socialinis darbuotojas, keisti specialistų pareigybių pavadinimus, 

t.y., rekomenduojama keisti įdarbinimo tarpininko, atvejo vadybininko, profesinio orientavimo ir 

konsultavimo specialisto pavadinimus, naudoti „specialistas, teikiantis įdarbinimo vadybininko 

paslaugas“, „specialistas, teikiantis atvejo vadybininko paslaugas“, taip pat papildyti profesijos 

mokytojo pareigybės aprašymą – dalyvauti profesinių gebėjimų įvertinimo etape vertinant asmens 

profesinius gebėjimus, paruošti atvejo vadybininko funkcijas atliekančio specialisto pareigybės 

aprašymą. 

10) Būtina individualią dalyvio profesinės reabilitacijos programą papildyti, įrašant 

programos dalyvio tikslą įsidarbinti ir nurodyti konkrečius profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikėjus (specialistus). 

11) Siūloma praplėsti mokymo programų pasirinkimą – turėti tiek formalias, tiek 

neformalias programas. 

12) Būtina įstaigos darbuotojus supažindinti su etikos kodeksu pasirašytinai (Įsąkymo Nr. 

A1-3). 

13) Įstaigos turi parengti ir naudoti struktūruotą vertintinų savybių formą arba specialistų 

įrašuose pateikti duomenis apie ergoterapeuto, socialinio darbuotojo, psichologo vertinamas 

sutrikusio intelekto programos dalyvio savybes, nurodytas Metodikoje. 

14) Būtina parengti ir naudoti struktūruotą vertintinų savybių formą arba specialistų 

įrašuose pateikti duomenis apie psichologo, ergoterapeuto, kineziterapeuto vertinamas fizinę 

negalią turinčio programos dalyvio savybes, nurodytas Metodikoje. 

15) Būtina užtikrinti Metodikos reikalavimų vykdymą ir kontrolę, kai paslaugos teikiamos 

pagal sutartį su kita įstaiga (pvz. ligonine), užtikrinti, kad kitos įstagos specialistai įvertina ir atkuria 

visas Metodikoje nurodytas ir programos dalyviui reikalingas savybes. 



 

58 
 

16) Būtina įtraukti psichologą, psichiatrą į paslaugų teikimą, siekiant užtikrinti atkryčio 

prevenciją pagal Metodikos reikalavimus. 

17) Būtina atsižvelgti į Metodikos reikalavimus kiekvienam profesinės reabilitacijos 

etapui, nepainioti jų paskirties ir specialistų funkcijų – pakoreguoti profesinių gebėjimų įvertinimo, 

profesinio orientavimo ir konsutavimo, profesinių gebėjimų atkūrimo paslaugų teikimo tvarką (koks 

specialistas, kokiame etape tiksliai, ką turi atlikti, kokią dokumentaciją užpildyti). 

18)  Rekomenduojama pagal galimybes padidinti specialistų skaičių. Šiuo metu stebima, 

kad vienas socialinis darbuotojas atlieka tris funkcijas: socialinio darbuotojo, atvejo vadybininko, 

įdarbinimo vadybininko, vienas kineziterapeutas atlieka dvi funkcijas: kineziterapeuto bei 

ergoterapeuto ir pan. 

19) Nustatyta, kad neformalios/formalios mokymo programos nėra adaptuotos negalią 

turintiems asmenims. Neretai jos skirtos tiesiog bedarbių ar darbo greitu metu neteksiančių asmenų, 

suaugusiųjų asmenų mokymui. Yra tik išnaudojama galimybė profesinės reabilitacijos eigoje pagal 

poreikį koreguoti mokymo programas, pritaikant jas pagal dalyvio turimus gebėjimus. Būtina turėti 

adaptuotas mokymo programas, nurodant kokiai konkrečiai negaliai yra pritaikyta. 

20) Būtina dokumentuoti profesinės reabilitacijos dalyvių teises ir pareigas, asmens 

duomenų apsaugos tvarką, įdiegti dalyviams aiškiai suprantamą skundų valdymo tvarką, taip pat su 

vidaus tvarkos taisyklėmis, skundų valdymo tvarka supažindinti programos dalyvius pasirašytinai. 
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Priedas 1 

ĮSTAIGŲ TEIKIANČIŲ PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS 

IR JOJE DIRBANČIŲ SPECIALISTŲ VERTINIMO KLAUSIMYNAS 

 

 Klausimynas sudarytas vadovaujantis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą 

reglamentuojančiais teisės aktais:  

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 6 d. Nr. A1-3 

patvirtinta Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims, turintiems regos, klausos, 

psichikos ar fizinę negalią, metodika (toliau – Metodika) ir Bendrieji reikalavimai profesinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams (toliau – Reikalavimai); 

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 

A1-159 patvirtintas Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms 

aprašas; 

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2004 m. gruodžio 31 d. Nr. 

A1-302 patvirtintos Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašu bei 

teikimo ir finansavimo taisyklės;  

- Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. gegužės 27 d. priimtas įstatymas Nr. XI-854 dėl Neįgaliųjų 

teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo, kuriuo ratifikavo 2006 m. gruodžio 13 d. 

Niujorke priimtus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolą. 
 

Klausimynas suderintas su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos. 
 

 Vertininimui atlikti bus reikalingi ir įstaigų teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas 

(toliau – Įstaigos) dokumentai: 

- patvirtintas įstaigos pareigybių sąrašas, kuriame atsispindėtų, kokie yra įstaigoje profesinės 

reabilitacijos ir kitas paslaugas teikiantys specialistai; 

- nustatytos vidaus darbo tvarkos taisyklės darbuotojams, apibrėžiančios darbuotojų teises ir 

pareigas; 

- nustatytos vidaus tvarkos taisyklės Profesinės reabilitacijos programos dalyviams (toliau – PR 

programos dalyviai), apibrėžiančios buvimo įstaigoje normas, teises ir pareigas ir kt.; 

- darbuotojų pareigybių aprašymai, darbo ar paslaugų sutartys, darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijos darbo vietoje; 

- teritorinio visuomenės sveikatos centro išduotas leidimas-higienos pasas, liudijantis, kad 

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

- dokumentai, liudijantys, kad patalpos atitinka gaisrinei saugai, darbuotojų saugai ir sveikatai 

keliamus reikalavimus; 

- įstaigoje teikiamų profesinės reabilitacijos ir kitų paslaugų sąrašas; 

- profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo įstaigoje tvarka; 

- profesinės reabilitacijos programų aprašymai, 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; 

- įstaigos PR programos dalyvių asmens bylos, kuriose kaupiama informacija apie reabilitacijos 

eigą bei kita reikalinga informacija (pateikti po dvi skirtingą negalią turinčių programos dalyvių 

bylas, iš kurių viena būtų jau baigusio PR, o kita – šiuo metu dalyvaujančio PR byla); 

- PR metu naudojamos įrangos sąrašas; 
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- PR metu naudojamos metodikos, klausimynai, testai; 

- Specialistų kvalifikaciją įrodantys dokumentai; 

- Skundų valdymo tvarka; 

- Darbuotojų etikos kodeksas ir dokumentai įrodantys, kad darbuotojai susipažinę su etikos 

kodeksu; 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Profesinės reabilitacijos įstaigos pavadinimas, adresas................................................................ 
 

................................................................................................................................................. 

 

2. Vertinimo data: ........................................... 

 

3. Vertinimą atliko: ............................................................................................................................. 

 

4. Vertinime dalyvavo (į pateiktus klausimus interviu metu atsakė, įstaigą aprodė ir kt.): 
 

................................................................................................................................................................ 

 

5. Ar Įstaigoje teikiamos šios paslaugos: 

 

☐ maitinimo; 

☐ apgyvendinimo; 

☐ transporto. 

6. Įstaigoje profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos nuo: .......................................................... 

 

7. Tikslinės grupės, kurioms teikiamos PR paslaugos pagal negalios pobūdį: 

 

☐ asmenys turintys klausos negalią;  

☐ asmenys turintys regos negalią; 

☐ asmenys turintys fizinę negalią;  

☐ asmenys turintys psichikos negalią;  

☐ asmenys turintys intelekto negalią. 

☐ kita (įrašykite ir paaiškinkite) ........................................................................................... 

8. Įstaiga PR paslaugas teikia asmenims, turintiems darbingumo lygį: 

 

☐ 0-25 % 

☐ 30-45 % 

☐ 50-55 % 
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9. Darbuotojų skaičius: kiek ir kokie specialistai teikia PR paslaugas? 

 

Pareigybės 

pavadinimas 
D

a
rb

u
o
to

jų
 

sk
a
ič

iu
s 

 

E
ta

tų
 s

k
a
ič

iu
s 

Išsilavinimas, kvalifikacija  

Dirba 

pagal 

darbo 

sutartį 

 

Taip +  

Ne --  

Pareigybės 

aprašymai 

 

 

 

Taip +  

Ne -- 

Pastabos  

Psichologas 

 

 

 

 

 

      

Socialinis 

darbuotojas 

 

 

 

 

 

      

Ergoterapeutas 

 

 

 

 

      

Kineziterapeutas 

 

 

 

      

Logopedas 

 

 

 

      

Tiflopedagogas 

 

 

 

      

Surdopedagogas 
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Gyd. Psichiatras 

 

 

 

 

 

      

FMR gydytojas 

 

 

 

 

 

      

Specialistas, 

teikiantis 

įdarbinimo 

vadybininko 
paslaugas (turintis 

socialinių arba 

pedagogikos 

mokslų 

išsilavinimą) 

      

Specialistas, 

teikiantis atvejo 

vadybininko 
paslaugas (turintis 

socialinių arba 

pedagogikos 

mokslų 

išsilavinimą) 

      

Profesijos 

mokytojai 

      

 

 

Pastabos: ................................................................................................................................................ 
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10. Kaip vertinamos programos dalyvio psichosocialinės savybės, funkcinio pajėgumo gebėjimai  

(fizinės savybės, reikalingos darbui), specifinės savybės ir specifiniai gebėjimai? 

 

 

Metodo pavadinimas 

Metodą 

taikantis 

specialistas 

Vertinami gebėjimai, savybės 

ar funkcijos 

Pastabos 
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Nr. Vertinimo rodiklis Įvertini

mas 

Pagrindimas ir pastabos 

II. Bendrieji paslaugų teikimo reikalavimai 
1. Įstaiga turi teritorinio visuomenės sveikatos centro išduotą 

leidimą – higienos pasą, liudijantį, kad patalpos atitinka 

higienos reikalavimus, keliamus įstaigos vykdomai veiklai. 

☐Taip  

☐Ne  

 

Dokumentai: 

Teritorinio visuomenės sveikatos centro 

išduotas leidimas – higienos pasas. 

 

 

 

2 Įstaiga turi liudijančius, kad patalpos atitinka gaisrinei 

saugai, darbuotojų ir dalyvių saugai ir sveikatai keliamus 

reikalavimus. 

☐Taip  

☐Ne  

 

Dokumentai: 

galiojanti miesto (rajono) priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento 

(tarnybos) pažyma. 

 

 

 

3 Galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas 

formaliojo ir (ar) neformaliojo profesinio mokymo 

programas, adaptuotas neįgaliems asmenimas (Įsakymo 

Nr. A1-159) 

☐Taip  

☐Ne 

 

Dokumentai:  

formaliojo ir (ar) neformaliojo 

profesinio mokymo programos. 

 

 

 

4 Įstaiga dalyvius apgyvendina jų specialiesiems poreikiams 

pritaikytose patalpose 
☐Taip  

☐Ne  

 

Patalpų apžiūra 

 

 

 

5 Įstaiga turi atskirus miegamus kambarius vyrams ir 

moterims (Įsakymo Nr. A1-159) 
☐Taip  

☐Ne 

 

 

Patalpų apžiūra. 

 

 

 

6 Įstaiga teikia dalyviams maitinimo paslaugas jų 

specialiesiems poreikiams pritaikytose patalpose.  
☐Taip  

☐Ne  

Patalpų apžiūra (jei šių paslaugų įstaiga 

pati neteikia, pateikti sutartį dėl 

paslaugų teikimo ir nuvesti į maitinimo 

įstaigą arba pateikti vaizdinę medžiagą, 

kurioje būtų matomas pritaikymas). 

 

 

 

7 Jei įstaiga teikia profesinės reabilitacijos dalyviams 

transporto paslaugas, automobilis yra pritaikytas dalyvių 

specialiesiems poreikiams 

☐Taip  

☐Ne  

Automobilio apžiūra 

 

 

 

8 Įstaiga turi vidaus tvarkos taisykles dalyviams, 

apibrėžiančias buvimo įstaigoje normas, dalyvių teises ir 

pareigas ir dalyviai su tuo yra supažindinti pasirašytinai. 

 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: 

įstaigos vadovo patvirtintos Vidaus 

tvarkos taisyklės dalyviams. 

 

 

 

9 Įstaiga turi dalyvių skundų valdymo tvarką, dalyviai yra 

supažindinti pasirašytinai su šia tvarka. 
☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: 

Skundų valdymo tvarka. 
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10 Visa su dalyvio paslaugų teikimu susijusi informacija bei 

duomenys yra saugomi įstaigoje asmens duomenų apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: 

Patvirtinta duomenų apsaugą 

reglamentuojanti tvarka. 

 

 

 

11 Įstaiga turi darbuotojų pareigines nuostatas, suderintas su 

Reikalavimais specialistams (Įsakymo Nr. A1-3). 
☐Taip  

☐Ne 

Darbuotojų pareiginės nuostatos 

 

 

 

 

 

12 Įstaiga turi darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas 

darbo vietoje (Įsakymo Nr. A1-159), darbuotojai yra 

supažindinti pasirašytinai su šia tvarka. 

☐Taip  

☐Ne 

Darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcija 

 

 

 

 

13 Įstaiga turi nustatytas vidaus darbo tvarkos taisykles 

darbuotojams, apibrėžiančias darbuotojų teises ir pareigas 

ir kt. (Įsakymo Nr. A1-159), darbuotojai yra supažindinti 

pasirašytinai su šia tvarka. 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: 

Vidaus tvarkos taisyklės darbuotojams. 

 

 

 

 

14 Įstaiga turi darbuotojų etikos kodeksą. Tiesiogiai su PR 

programos dalyviais dirbantys specialistai supažindinti 

pasirašytinai profesinės etikos normas ir geba užtikrinti 

programos dalyvių teises(Įsakymo Nr. A1-3), darbuotojai 

yra supažindinti pasirašytinai su šiuo kodeksu. 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: 

Etikos kodeksas. 

Dokumentai, įrodantys, kad PR 

specialistai yra susipažinę su darbuotojų 

etikos kodeksu 

 

 

 

15 PR specialistai nuolat kelia savo kvalifikaciją teisės aktų 

nustatyta tvarka (Įsakymo Nr. A1-3) 

 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: 

Patvirtintas profesinės reabilitacijos 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

planas 

 

 

 

16 Įstaiga turi patalpas individualiems ir grupiniams 

užsiėmimams, teoriniam bei praktiniam mokymui. 
☐Taip  

☐Ne 

Patalpų apžiūra. 

 

 

 

 

III. Reikalavimai visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų 

turiniui 
17 Dalyviui profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos 

vadovaujantis sudaryta individualia dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa (Įsakymo Nr. A1-159). 

 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: 

Atsitiktinai atrinkta Individuali dalyvio 

profesinės reabilitacijos programa. 
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18 Individualią dalyvio profesinės reabilitacijos programą 

sudaro šios sudėtinės dalys: 

* asmens PR tikslas – įsidarbinimas; 

* konkretūs įsidarbinimo siekimo uždaviniai ir jų 

įgyvendinimo etapai; 

* numatytos PR paslaugos, reikalingos įsidarbinimui 

pasiekti; 

* PR paslaugų teikėjai; 

* numatoma plano trukmė. 

(Įsakymo NR. A1-302) 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: 

Atsitiktinai atrinkta Individuali dalyvio 

profesinės reabilitacijos programa. 

 

 

 

IV. Reikalavimai profesinių gebėjimų įvertinimo paslaugos turiniui 
Profesinių gebėjimų įvertinimo paslauga įgyvendinama remiantis PR paslaugų aprašu ir vadovaujantis Metodika 

(Įsakymo Nr. A1-3): 

19 Psichologas vertina: psichoemocinę būklę, pažintines 

funkcijas. 
☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

 

20 Socialinis darbuotojas ir/ ar specialistas, atliekantis 

įdarbinimo vadybininko funkcijas, vertina: socialinę 

padėtį, socialines problemas, motyvaciją ir gebėjimus šias 

problemas spręsti savarankiškai. Surenkami duomenys 

apie PR programos dalyvio: išsilavinimą, darbo patirtį, 

darbo netekimo priežastis, žinomus darbo paieškos būdus, 

pageidaujamo darbo pobūdį ir sąlygas. 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 
 
 
 

21 Kineziterapeutas ir/ar ergoterapeutas vertina: kūno 

padėties išlaikymo (pvz., sėdėjimo, stovėjimo), judamumo 

ir (ar) kūno padėties keitimo (pvz., ėjimo, lipimo) 

gebėjimus, kūno dalių judesius (pvz., liemens, rankų 

judesiai), kompleksines fizines savybes (pvz., kėlimas, 

nešimas). 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 
 
 
 

22 FMR gydytojas vertina: galimybes ir apribojimus įgyti 

norimą profesinę kvalifikaciją ir (ar) dirbti, indikacijas ir 

kontraindikacijas teikti profesinės reabilitacijos paslaugas. 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

 

23 Gydytojas psichiatras vertina: psichikos negalią turinčių 

programos dalyvių psichikos sveikatos būklę, profesinės 

veiklos trukdžius (mąstymo, dėmesio, suvokimo, emocijų 

ir nuotaikų, nerimo, psichomotorikos (pvz., dėl vaistų 

šalutinio poveikio) sutrikimai) bei atkryčio riziką. 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 
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24 Profesijos mokytojas vertina: atliekamas praktines 

profesinio mokymo užduotis artimoje realiai darbinei 

veiklai aplinkoje (mokymo klasėje) 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 
 
 
 

25 Tiflopedagogas, ergoterapeutas ir psichologas vertina: 

regos negalią turinčių programos dalyvių – orientacijos ir 

mobilumo, skaitymo ir rašymo Brailio raštu, funkcinio 

regėjimo (regėjimo aštrumas iš toli ir (ar) arti, spalvų 

skyrimas ir pan.), lytos, girdimojo dėmesio, girdimosios 

atminties gebėjimus 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 
 
 
 

26 Surdopedagogas ar logopedas ir psichologas vertina: 

klausos negalią turinčių programos dalyvių – sakytinės, 

rašytinės kalbos, gestų kalbos, skaitymo iš lūpų, funkcinės 

klausos (garso skyrimas, kalbos skyrimas ir pan.), 

vaizdinės atminties gebėjimus 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 
 
 
 

27 Ergoterapeutas, socialinis darbuotojas ir (ar) psichologas 

vertina: sutrikusio intelekto programos dalyvių – 

savipriežiūros, darbo santykių suvokimo, sprendimų 

priėmimo, bendravimo normų laikymosi, savisaugos, 

drausmės laikymosi, instrukcijų laikymosi, orientacijos 

laiko atžvilgiu gebėjimus 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 
 
 
 

28 Ergoterapeutas, socialinis darbuotojas ir (ar) psichologas 

vertina: psichikos negalią turinčių programos dalyvių – 

dienos režimo laikymosi, santykių užmezgimo, 

tarpasmeninės sąveikos, streso, krizės ir kitų psichologinių 

problemų įveikos, savipriežiūros, rūpinimosi savo sveikata 

gebėjimus 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 
 
 
 

29 Psichologas ir ergoterapeutas ar kineziterapeutas vertina: 

fizinę negalią turinčių programos dalyvių – trumpalaikės 

atminties, asociacinės (loginės) atminties, erdvinio 

mąstymo ir suvokimo, normų laikymosi, judėjimo 

naudojantis techninės pagalbos priemonėmis, judėjimo 

naudojantis transportu, persikėlimo, naudojimosi plaštaka 

tiksliems veiksmams gebėjimus 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 
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30 Logopedas vertina: kalbos ir komunikacijos sutrikimus 

turinčių programos dalyvių – kalbos, kalbėjimo ir kitus 

komunikacijos gebėjimus, o mokymosi sunkumų turinčių 

dalyvių – skaitymo, rašymo, skaičiavimo įgūdžius 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 
 
 
 

31 Ergoterapeutas, profesijos mokytojas, prireikus – kiti 

specialistai (pvz., tiflopedagogas) vertina: reikalingos 

techninės pagalbos, darbo vietos ir mokymosi aplinkos 

pritaikymo priemones, užtikrinančias kokybišką ir saugų 

paslaugų teikimą ir darbinę veiklą, atsižvelgiant į 

programos dalyvio negalios pobūdį ir funkcinius 

gebėjimus 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinių gebėjimų įvertinimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 
 
 
 

32 Įstaiga turi būsimo darbo keliamų reikalavimų aprašą ☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: patvirtintas darbo vietų 

reikalavimų aprašas 

 

 

 

33 Specialistai atlieka gebėjimų ir reikalavimų palyginimą ☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: atsitiktinai atrinkta asmens 

byla, gebėjimų ir reikalavimų 

palyginimas 

 

 

 

34 Specialistų komandinis pasitarimas vyksta po įvertinimo 

etapo 
☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: atisitktinai atrinkta asmens 

byla, specialistų išvados ir 

rekomendacijos Profesinių gebėjimų 

įvertinimo etape 

 

 

 

V. Reikalavimai profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos turiniui 
Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslauga įgyvendinama remiantis PR paslaugų aprašu ir vadovaujantis 

Metodika (Įsakymo Nr. A1-3): 

35 Psichologas teikia paslaugas: atliekant motyvacijos 

mokytis (dirbti) bei asmeninių savybių analizę, turi būti 

padedama programos dalyviui geriau pažinti savo 

stipriąsias bei silpnąsias puses, atskleisti asmeninius ir 

profesinius interesus, išsiaiškinti trukdžius, neleidžiančius 

jam būti aktyviam profesinėje veikloje, stiprinti dalyvio 

motyvaciją įgyti jo profesinius gebėjimus atitinkančią 

profesiją ir dirbti, kartu su dalyviu aptariant ir analizuojant 

jo profesinių gebėjimų įvertinimo rezultatus 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai:  

Profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

 

 

 

36 Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis 

įdarbinimo vadybininko funkcijas, profesijos 

mokytojas teikia paslaugas: programos dalyvis turi būti 

informuojamas apie jo gebėjimus atitinkančias profesinio 

mokymo programas, galimas įgyti kompetencijas bei 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 
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įsidarbinimo galimybes pagal esamą ar planuojamą įgyti 

profesinę kvalifikaciją 

 

 

 

 

 

37 Profesijos mokytojas teikia paslaugas: programos 

dalyviui turi būti sudaromos galimybės pasitikrinti, kaip jį 

dominanti (dominančios) profesija (profesijos) atitinka jo 

lūkesčius, praktiškai atliekant būsimos darbinės veiklos 

užduotis 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

38 Socialinis darbuotojas ir (ar) psichologas, specialistas, 

atliekantis įdarbinimo vadybininko funkcijas teikia 

paslaugas: turi būti padedama programos dalyviui priimti 

galutinį sprendimą dėl jam tinkančios profesijos ir (ar) 

būsimos darbinės veiklos bei kartu su programos dalyviu 

numatomos jo profesinės karjeros galimybės. Teikiant šias 

paslaugas, programos dalyvis turi būti konsultuojamas dėl 

konkrečios profesijos tinkamumo, atsižvelgiant į jo 

profesinius gebėjimus, individualias savybes (interesus, 

polinkius), mokymosi bei įsidarbinimo galimybes, 

programos dalyvio socialinės aplinkos ir kitus veiksnius, 

svarbius jo darbinei veiklai, bei išsiaiškinamos galimos 

mokymosi ar įsidarbinimo problemos ir numatomi jų 

sprendimo būdai. 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai:  

Profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

 

 

VI. Reikalavimai profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugos turiniui 

Profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslauga įgyvendinama remiantis PR paslaugų aprašu ir 

vadovaujantis Metodika (Įsakymo Nr. A1-3): 

39 Socialinis darbuotojas teikia paslaugas: turi būti 

atkuriami (lavinami) programos dalyvio socialinės 

adaptacijos įgūdžiai, įgalinant programos dalyvį 

savarankiškai spręsti socialines problemas, trukdančias jo 

darbinei veiklai, ir programos dalyvio specifiniai 

gebėjimai: normų laikymasis, kai paslaugos teikiamos 

fizinę negalią turintiems programos dalyviams, dienos 

režimo laikymasis, santykių užmezgimas, kai paslaugos 

teikiamos psichikos negalią turintiems programos 

dalyviams, darbo santykių suvokimas, sprendimų 

priėmimas, drausmės ir instrukcijų laikymasis, kai 

paslaugos teikiamos intelekto sutrikimą turintiems 

programos dalyviams. 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: Profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

 

 

40 Psichologas teikia paslaugas: turi būti padedama 

programos dalyviui spręsti psichologines bei emocines 

problemas, trukdančias jo darbinei veiklai, atkuriamos 

(lavinamos) dalyvio darbinei veiklai reikalingos 

bendrosios psichosocialinės savybės ir specifiniai 

gebėjimai: girdimasis dėmesys, girdimoji atmintis, kai 

paslaugos teikiamos regos negalią turintiems programos 

dalyviams; vaizdinė atmintis, kai paslaugos teikiamos 

klausos negalią turintiems programos dalyviams; 

asociacinė (loginė) ir trumpalaikė atmintis, kai paslaugos 

teikiamos fizinę negalią turintiems programos dalyviams; 

santykių užmezgimo, tarpasmeninės sąveikos, streso, 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 
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krizės ir kitų psichologinių problemų įveikos gebėjimai, 

kai paslaugos teikiamos psichikos negalią turintiems 

programos dalyviams; bendravimo normų laikymosi 

gebėjimai, kai paslaugos teikiamos intelekto sutrikimą 

turintiems programos dalyviams. 

41 Kineziterapeutas, konsultuojant FMR gydytojui, teikia 

paslaugas: turi būti atkuriami (lavinami) programos 

dalyvio bendrieji funkcinio pajėgumo gebėjimai (fizinės 

savybės, reikalingos darbui), išskyrus smulkiosios 

motorikos, rankų judesių, plaštakos, pirštų judesių 

gebėjimus, taip pat kitos darbui reikalingos fizinės savybės 

(raumenų jėga, sąnarių amplitudė, statinė ištvermė ir kt.) 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

 

 

42 Ergoterapeutas, konsultuojant FMR gydytojui, teikia 

paslaugas: turi būti atkuriami (lavinami) šie programos 

dalyvio darbinei veiklai reikalingi bendrieji funkcinio 

pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) gebėjimai: 

smulkioji motorika, rankų judesiai, plaštakos (pirštų) 

judesiai. Atsižvelgiant į programos dalyvio negalios 

pobūdį, ergoterapijos paslaugomis turi būti atkuriami šie 

programos dalyvio darbinei veiklai reikalingi specifiniai 

gebėjimai bei įgūdžiai: lytos, kai paslaugos teikiamos 

regos negalią turintiems programos dalyviams, 

savarankiškumo kasdienėje bei darbinėje veikloje įgūdžiai, 

kai paslaugos teikiamos klausos, psichikos ir intelekto 

sutrikimą turintiems programos dalyviams, mobilumo 

įgūdžiai, kai paslaugos teikiamos fizinę negalią turintiems 

programos dalyviams. Teikiant šias paslaugas, programos 

dalyviai prireikus turi būti mokomi naudotis reikiamomis 

techninės pagalbos priemonėmis bei laikytis ergonomikos 

principų 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

 

 

43 Ergoterapeutas ir (ar) kineziterapeutas, profesijos 

mokytojai teikia paslaugas: turi būti atkuriami (lavinami) 

programos dalyvio profesiniai gebėjimai bei įgūdžiai, 

reikalingi pasirinktai profesijai įgyti ir dirbti, atkartojant 

darbo procesą realiai darbo vietai artimoje aplinkoje 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

 

 

44 Tiflopedagogo paslaugomis turi būti atkuriami (lavinami) 

regos negalią turinčio programos dalyvio orientacijos ir 

mobilumo, skaitymo ir rašymo Brailio raštu įgūdžiai, 

techninės pagalbos priemonių naudojimo kasdienėje bei 

darbinėje veikloje gebėjimai 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

 

 

45 Surdopedagogo paslaugomis turi būti atkuriami 

(lavinami) klausos negalią turinčio programos dalyvio 

komunikavimo (sakytinės ir rašytinės kalbos taikymo) 

gebėjimai, techninės pagalbos priemonių naudojimo 

gebėjimai 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 
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46 Psichiatro paslaugomis turi būti užtikrinamas stabilios 

programos dalyvio psichinės sveikatos būklės palaikymas, 

atkryčio prevencija, atkuriami (lavinami) programos 

dalyvio gebėjimai atpažinti jo psichinės sveikatos pokyčius 

ir imtis reikiamų intervencijų palaikant psichinės sveikatos 

stabilumą profesinės reabilitacijos metu. 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

 

 

47 Logopedo paslaugomis turi būti padedama įveikti ar 

sušvelninti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus 

(fonetinius, sklandaus kalbėjimo, fonologinius ir kitus 

kalbos sutrikimus) jų turintiems programos dalyviams, 

lavinti skaitymo, rašymo bei skaičiavimo įgūdžius 

mokymosi sunkumų turintiems programos dalyviams 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

 

48 Profesijos mokytojas teikia paslaugas: programos 

dalyviui turi būti organizuojami teorinio ir praktinio 

profesinio mokymo užsiėmimai, kurie vykdomi pagal 

programos dalyviui parengtą individualų profesinio 

mokymo planą, siekiant išdėstyti visą profesinio mokymo 

programą 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Profesinių gebėjimų 

atkūrimo arba naujų išugdymo  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa. 

 

 

 

VII. Reikalavimai pagalbos įsidarbinant paslaugos turiniui 
Pagalbos įsidarbinant paslauga įgyvendinama remiantis PR paslaugų aprašu ir vadovaujantis Metodika (Įsakymo Nr. 

A1-3): 

49 Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis 

įdarbinimo vadybininko funkcijas, teikia paslaugas: 

programos dalyvis turi būti mokomas parengti savo 

gyvenimo aprašymą (CV) bei motyvacinį laišką, vykdyti 

jam tinkamos darbo vietos paiešką, supažindinamas su 

efektyviausiais darbo paieškos būdais ir priemonėmis bei 

veiksmingomis pokalbio su darbdaviu strategijomis 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Pagalbos įsidarbinant 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar Dalyvio 

pagalbos įsidarbinant programa. 

 

 

 

 

50 Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis 

įdarbinimo vadybininko funkcijas, psichologas teikia 

paslaugas: turi būti ugdomi programos dalyvio 

kompetencijų, profesinių žinių ir gebėjimų dirbti būsimą 

darbą pristatymo darbdaviui, derybų dėl įsidarbinimo, 

darbo sąlygų vedimo įgūdžiai 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Pagalbos įsidarbinant 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar Dalyvio 

pagalbos įsidarbinant programa. 

 

 

 
51 Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis 

įdarbinimo vadybininko funkcijas, teikia paslaugas: 

programos dalyviui turi būti padedama pokalbyje dėl 

darbo tinkamai pristatyti darbdaviui savo kompetencijas ir 

profesines žinias, gebėjimus dirbti būsimą darbą, 

asmenines savybes, vesti derybas dėl priėmimo į darbą ir 

(ar) dėl darbo sąlygų, kai programos dalyvio prisistatymo 

darbdaviui įgūdžiai yra nepakankami savarankiškai 

dalyvauti pokalbyje 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Pagalbos įsidarbinant 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar Dalyvio 

pagalbos įsidarbinant programa. 
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52 Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis 

įdarbinimo vadybininko funkcijas, bei kiti specialistai – 

ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichologas ar 

socialinis darbuotojas teikia paslaugas: teikiant darbo 

vietos įvertinimo ir darbdavių konsultavimo paslaugas, turi 

būti įvertinti konkretaus darbo, į kurį programos dalyvis 

ketina įsidarbinti, keliami reikalavimai jo 

psichosocialinėms savybėms bei funkciniam pajėgumui, 

nustatytas būsimos darbo vietos pritaikymo poreikis, 

atsižvelgiant į programos dalyvio negalios pobūdį ir 

funkcinius gebėjimus, bei prireikus konsultuojamas 

darbdavys darbo vietos pritaikymo klausimais 

 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Pagalbos įsidarbinant 

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar Dalyvio 

pagalbos įsidarbinant programa. 

 

 

 

 

VIII. Reikalavimai palaikymo darbo vietoje paslaugos turiniui 
Palaikymo darbo vietoje  paslauga įgyvendinama remiantis PR paslaugų aprašu ir vadovaujantis Metodika (Įsakymo 

Nr. A1-3): 

53 Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis 

įdarbinimo vadybininko funkcijas, ar psichologas 

teikia paslaugas: teikiant tarpininkavimo tarp programos 

dalyvio ir darbdavio ir (ar) bendradarbių paslaugas, turi 

būti padedama spręsti darbo vietoje iškilusias problemas 

bei konfliktines situacijas, susijusias su darbo santykiais ar 

sąlygomis, bendravimo su neįgaliu programos dalyviu 

ypatumais, darbo užduočių pasidalijimu dirbant 

komandoje ir kitas problemas, trukdančias programos 

dalyvio darbinei veiklai. 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Palaikymo darbo vietoje  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar dalyvio 

palaikymo darbo vietoje programa. 

 

 

 

 

54 Socialinis darbuotojas teikia paslaugas: teikiant 

tarpininkavimo tarp programos dalyvio ir kitų institucijų 

paslaugas, turi būti sprendžiamos programos dalyvio 

darbinei veiklai trukdančios teisinės, socialinės, sveikatos 

ir kitos problemos, kai šių problemų programos dalyviui 

nepavyksta išspręsti savarankiškai ir kai toms problemoms 

spręsti būtinas atitinkamų institucijų dalyvavimas 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Palaikymo darbo vietoje  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar dalyvio 

palaikymo darbo vietoje programa. 

 

 

 

 

55 Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis 

įdarbinimo vadybininko funkcijas, ar psichologas 

teikia paslaugas: Teikiant darbdavio ir (ar) bendradarbių 

konsultavimo paslaugas, darbdavys turi būti 

konsultuojamas, padedant spręsti jo ir neįgalaus programos 

dalyvio darbo santykių, darbo sąlygų ir jų pritaikymo, 

bendravimo su neįgaliu programos dalyviu problemas, 

programos dalyvio teisių užtikrinimo bei diskriminacijos 

darbo vietoje prevencijos klausimais 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Palaikymo darbo vietoje  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar dalyvio 

palaikymo darbo vietoje programa. 

 

 

 

 

56 Socialinis darbuotojas ir (ar) specialistas, atliekantis 

įdarbinimo vadybininko funkcijas, ar profesijos 

mokytojas teikia paslaugas: programos dalyvio 

konsultavimo ir (ar) mokymo paslaugos turi būti 

teikiamos, konsultuojant programos dalyvį darbo santykių, 

darbo sąlygų, darbo vietos pritaikymo, jo teisių 

užtikrinimo klausimais ar sprendžiant praktinių žinių bei 

įgūdžių pritaikymo darbo vietoje problemas 

 

 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Palaikymo darbo vietoje  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar dalyvio 

palaikymo darbo vietoje programa. 
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57 Tiflopedagogas teikia paslaugas: regos negalią turinčiam 

programos dalyviui – orientacijos ir mobilumo mokymo 

paslaugos darbo vietoje, kai reikia išmokyti programos 

dalyvį savarankiškai atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos 

bei naudotis darbo vietoje reikalingomis techninės 

pagalbos priemonėmis 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Palaikymo darbo vietoje  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar dalyvio 

palaikymo darbo vietoje programa. 

 

 

 

 

58 Psichiatras teikia paslaugas: psichikos negalią turinčiam 

programos dalyviui – konsultavimo paslaugos, kai reikia 

užtikrinti atkryčio prevenciją ir palaikyti stabilią 

programos dalyvio psichikos sveikatos būklę, ir 

psichoedukacijos paslaugos, kurias teikiant programos 

dalyvis mokomas atpažinti ankstyvuosius psichikos 

sveikatos pablogėjimo požymius ir į juos adekvačiai 

reaguoti 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Palaikymo darbo vietoje  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar dalyvio 

palaikymo darbo vietoje programa. 

 

 

 

59 Surdopedagogas teikia paslaugas: klausos negalią 

turinčiam programos dalyviui – konsultavimo paslaugos, 

kai reikia išspręsti dėl programos dalyvio negalios 

kylančias komunikavimo problemas, trukdančias jam 

įsisavinti ir perteikti darbinėje veikloje reikalingą 

informaciją bei parengti programos dalyvį naudotis darbo 

vietoje reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Palaikymo darbo vietoje  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar dalyvio 

palaikymo darbo vietoje programa. 

 

 

 

 

60 Socialinis darbuotojas teikia paslaugas: intelekto 

negalią turinčiam programos dalyviui – konsultavimo 

paslaugos, kai reikia koreguoti programos dalyvio darbinei 

veiklai trukdantį elgesį (elgesio ir emocijų sutrikimus ir 

pan.) ar įtvirtinti darbinei veiklai svarbias savybes 

(drausmės laikymąsi, bendravimo normų laikymąsi ir kt.) 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Palaikymo darbo vietoje  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar dalyvio 

palaikymo darbo vietoje programa. 

 

 

 

 

61 Kineziterapeutas ar ergoterapeutas teikia paslaugas: 

fizinę negalią turinčiam programos dalyviui – 

ergonomikos principų mokymo paslaugos darbo vietoje, 

kai reikia programos dalyvį išmokyti ergonomiškų kūno 

padėčių ir judesių, reikalingų dirbant, naudojantis darbo 

vietoje reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Palaikymo darbo vietoje  

paslaugos duomenų įrašai, atsitiktinai 

atrinkta Individuali dalyvio profesinės 

reabilitacijos programa ar dalyvio 

palaikymo darbo vietoje programa. 

 

 

 

 

IX. Reikalavimai visą profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų 

teikimo tvarkai 
62 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą dalyviams 

planuoja, organizuoja ir koordinuoja specialistas, 

atliekantis atvejo vadybininko funkcijas (Įsakymo Nr. A1-

3). 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: specialisto, atliekančio 

atvejo vadybininko funkcijas paslaugos 

turinio aprašymas arba šio specialisto 

pareigybės aprašymas. 
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63 Specialistų komandai vadovauja socialinis darbuotojas 

(Įsakymo Nr. A1-3). 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: Įstaigos vadovo įsakymas 

 

 

 

64 Programos dalyvis su specialistų komandos išvadomis ir 

rekomendacijomis turi būti supažindinamas pasirašytinai 

(Įsakymo Nr. A1-3) 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: įrašas asmenų bylose 

 

 

 

 

65 PR programos dalyvis yra įtraukiamas į individualios 

profesinės reabilitacijos programos sudarymą ir (ar) 

koregavimą (Įsakymo Nr. A1-3) 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: įrašas asmenų bylose 

 

 

 

 

X. Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiam personalui 
66 Įstaigos personalo struktūra, tiesiogiai su profesinės 

reabilitacijos dalyviais dirbančių specialistų sudėtis, 

bendrieji specialistų gebėjimai ir įgūdžiai bei jų atliekamos 

funkcijos nustatytos vadovaujantis Reikalavimais 

specialistams ir Metodika (Įsakymo Nr. A1-3). 

☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: 

Patvirtintas specialistų pareigybių 

sąrašas ir pareigybių aprašymai. 

 

XI. Reikalavimai pastatų ir aplinkos pritaikymui 
Teikiant paslaugas regos negalią turintiems asmenims: 
67 Įstaigos teritorijoje yra pritaikyta trasa, vedanti nuo įėjimo 

į teritoriją iki pagrindinio įėjimo į pastatą (pvz. pėsčiųjų 

takas nuo įėjimo į teritoriją iki pagrindinio įėjimo į pastatą 

aiškus, gerai jaučiamas baltąja lazdele, ant pėsčiųjų tako 

nėra kliūčių). 

☐Taip  

☐Ne  

  

Įstaigos teritorijos ir pėsčiųjų tako 

apžiūra. 

68 Pagrindinis įėjimas į pastatą pritaikytas taip, kad 

dalyviams nėra kliūčių patekti į pastato vidų (pvz. įėjimas į 

pastatą pažymėtas skirtingos faktūros danga ir kontrastingų 

spalvų įspėjamąja juosta, neužstatytas pašaliniais daiktais, 

kurie sudarytų kliūtis patekti į pastato vidų); laiptai yra su 

nenutrūkstamais turėklais, pirmas ir paskutinis laipteliai 

pažymėti skirtingos faktūros danga ir kontrastingų spalvų 

juostomis, laiptai gerai apšviesti; 

☐Taip   

☐Ne  

Įstaigos apžiūra 

 

 

 

 

69 Liftas yra pritaikytas (pvz. grindys prieš liftą pažymėtos 

skirtingos faktūros danga, pakilimo aukštį reguliuojantys 

mygtukai iškilūs ir tvarkingi, mygtukų reikšmės 

pažymėtos Brailio raštu arba lifto funkcijos įgarsintos) 

☐Taip   

☐Ne  

 

Lifto apžiūra. 

 

 

 

 

70 Visos stiklo konstrukcijos (pvz., durys, pertvaros ir pan.) 

pagamintos iš smūgiams atsparaus stiklo ir pažymėtos 

kontrastingų spalvų įspėjamąja juosta; patalpose esantys 

baldai išdėstyti taip, kad būtų užtikrintas laisvas ir saugus 

dalyvių judėjimas. 

☐Taip   

☐Ne  

Įstaigoje esančių stiklo konstrukcijų 

apžiūra. 

 

 

 

 

71 Informacijos ženklų, nuorodų, kabinetų numerių, užrašų 

raidės, skaičiai ar schemos kontrastingos (šviesūs 

tamsiame fone), šriftas aiškus ir gerai įskaitomas, ženklų, 

nuorodų paviršius matinis, neblizgus. 

☐Taip   

☐Ne  

Informacijos ženklų, nuorodų, kabinetų 

numerių apžiūra. 
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72 Rašytinė informacija (dalyviams skirta dokumentacija, 

pranešimai skelbimų lentose, dalyviams skirta literatūra 

bei užduotys) prieinama ir Brailio raštu ar įgarsinta. 

☐Taip   

☐Ne 

Rašytinė informacija (dalyviams skirta 

dokumentacija, pranešimai skelbimų 

lentose, dalyviams skirta literatūra bei 

užduotys) prieinama ir Brailio raštu ar 

įgarsinta. 

 

 

Teikiant paslaugas fizinę negalią turintiems asmenims 

73 Šalia įstaigos yra asmenų, turinčių negalią, automobiliams 

skirtos stovėjimo vietos. 
☐Taip   

☐Ne  

Automobilių stovėjimo aikštelės 

apžiūra. 

 

 

 

74 Įėjimo į pastatą durys varstomosios (atidaromos 

mechaniškai) arba slankiojančiosios (atidaromos rankomis 

arba automatinės), slenksčiai ties lauko durimis ne 

aukštesni nei nustatyta STR (Įsakymo Nr. 317 „Dėl STR. 

2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių 

su negalia reikmėms“ patvirtinimo“). 

 ☐Taip   

☐Ne 

Pagrindinio įėjimo į pastatą apžiūra. 

 

 

 

 

75 Jei prie įėjimo į pastatą yra laiptai, greta jų įrengtas STR 

nustatytų dydžių pandusas. 
☐Taip   

☐Ne 

Pagrindinio įėjimo į pastatą apžiūra 

 

 

 

 

76 Pastate, kuriame yra daugiau nei vienas aukštas, įrengtas (-

i) liftas.  
☐Taip   

☐Ne  

Liftų apžiūra. 

 

 

 

 

77 Liftas pritaikytas (pvz., koridoriuje turi būti pakankamai 

vietos manevruoti neįgaliojo vežimėliu; judėjimui skirtose 

patalpose grindų danga neslidi) 

☐Taip   

☐Ne  

Koridorių, laiptų apžiūra. 

Interviu su dalyviais. 

 

 

 

78 Pastato viduje nėra slenksčių ir patalpose esantys baldai 

išdėstyti taip, kad būtų užtikrintas laisvas ir saugus dalyvių 

judėjimas. 

☐Taip   

☐Ne  

Įstaigos aplinkoje esančių durų apžiūra. 

 

 

 

  

79 Sanitariniai mazgai (WC ir kiti) yra pritaikyti jų 

poreikiams. 
☐Taip   

☐Ne  

Sanitarinių mazgų apžiūra. 

Interviu su dalyviais. 

Teikiant paslaugas klausos negalią turintiems asmenims 

80 Klausos negalią turintiems dalyviams sudaryta galimybė 

naudotis specialisto, mokančio gestų kalbą, paslaugomis; 
☐Taip   

☐Ne  

Dokumentai: 

gestų kalbos paslaugų teikimo įstaigoje 

tvarka. 

 

 

Teikiant paslaugas intelekto negalią turintiems asmenims 

81 Rašytinė informacija (dalyviams skirta dokumentacija, 

pranešimai skelbimų lentose, dalyviams skirta literatūra 

bei užduotys) pateikiama lengvai suprantama (lengvai 

skaitoma) kalba: glaustas, koncentruotas tekstas, lengvai 

įskaitomas šriftas, vartojami paprasti ir konkretūs žodžiai. 

 Dalyviams skirta informacija 
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Teikiant paslaugas psichikos negalią turintiems asmenims 

82 Siekiant mažinti PR programų dalyvių patiriamą stresą, 

įstaiga turi tam reikiamas priemones (pvz. patalpas 

laisvalaikio praleidimui, savišvietai, sportui, ir pan., 

mokymosi patalpose skirta pakankamai asmeninės erdvės) 

☐Taip  

☐Ne 

Patalpų, aplinkos apžiūra. 

 

 

 

Teikiant paslaugas regos ir intelekto negalią turintiems asmenims 

83 Regos negalią ir sutrikusį intelektą turintiems dalyviams 

turi būti užtikrinama galimybė, kad dokumentuojamų 

sprendimų, susijusių su profesine reabilitacija, priėmimo 

procese bei pasirašant dokumentus dalyvautų artimieji ar 

patikėtiniai. 

☐Taip   

☐Ne  

Dokumentai: 

PR paslaugų aprašas. 

 

 

 

 

84 Pritaikytas įstaigos internetinis puslapis (yra neįgaliesiems 

skirta versija, kuria gali naudotis silpnaregiai ir/ar intelekto 

negalią turintys asmenys: spalvų naudojimas, teksto dydis, 

supaprastintas tekstas) 

☐Taip   

☐Ne  

Įstaigos internetinio puslapio apžiūra. 

 

 

 

 

XII. Reikalavimai profesinės reabilitacijos metu naudojamai įrangai ir priemonėms 
85 Įstaiga turi įrangą ir priemones reikalingas dalyvio 

funkciniam pajėgumui įvertinti.  
☐Taip  

☐Ne 

Dokumentai: PR paslaugų aprašas. 

Įrangos ir priemonių apžiūra įstaigoje. 

 

 

 

86 Įstaiga turi priemones reikalingas dalyvio bendrosioms 

darbinei veiklai reikalingoms psichosocialinėms 

savybėms įvertinti. 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: PR paslaugų aprašas. 

Įrangos ir priemonių apžiūra įstaigoje. 

 

 

 

87 Įstaiga turi įrangą priemones planuojamos įgyti profesijos 

praktiniam išbandymui (konkretaus darbo / profesijos)  
☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: PR paslaugų aprašas. 

Įrangos ir priemonių apžiūra įstaigoje. 

 

 

 

88 Įstaiga turi įrangą ir priemones dalyvio  psichosocialinėms 

savybėms atstatyti ir lavinti. 
☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: PR paslaugų aprašas. 

Įrangos ir priemonių apžiūra įstaigoje. 

 

89 Įstaiga turi įrangą ir priemones dalyvio funkcinio 

pajėgumo gebėjimams (fizinėms savybėms, reikalingoms 

darbui, lavinti) atstatyti. 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: PR paslaugų aprašas. 

Įrangos ir priemonių apžiūra įstaigoje. 

 

 

 

90 Įstaiga turi profesinio mokymo įrangą ir priemones. ☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: PR paslaugų aprašas. 

Įrangos ir priemonių apžiūra įstaigoje. 

 

 

 

91 Įstaiga turi įrangą, techninės pagalbos priemones, 

reikalingas dalyviams kuo savarankiškiau apsitarnauti. 
☐Taip  

☐Ne 

Priemonių ir įrangos apžiūra. 
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92 Įstaiga naudoja regos negalią turintiems dalyviams 

pritaikytą įrangą ir priemones (pvz. kompiuterinę ir 

programinę įrangą, Brailio rašto priemones, ergoterapijos 

priemones) 

☐Taip  

☐Ne 

Įrangos ir priemonių apžiūra įstaigoje. 

 

 

 

93 Įstaiga naudoja fizinę negalią turintiems dalyviams 

pritaikytą įrangą ir priemones (pvz. reguliuojamo aukščio 

stalai, paaukštintos kėdės, kitokie paaukštinimai ir kt. ) 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: PR paslaugų aprašas. 

Įrangos ir priemonių apžiūra įstaigoje. 

 

 

 

94 Įstaiga naudoja klausos negalią turintiems dalyviams 

pritaikytą įrangą ir priemones (pvz. FM sistemos, 

mikrofonas, garsiakalbiai, vaizdinės priemonės, video 

medžiaga gestų kalba) 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: PR paslaugų aprašas. 

Įrangos ir priemonių apžiūra įstaigoje. 

 

 

 

95 Įstaiga naudoja sutrikusį intelektą turintiems dalyviams 

pritaikytą įrangą ir priemones (pvz. informacijos 

pateikimas lengvai suprantama kalba, vaizdinės priemonės 

ir kt.) 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: PR paslaugų aprašas. 

Įrangos ir priemonių apžiūra įstaigoje. 

 

 

 

XIII. PR programos dalyvių teisių užtikrinimo negalią turintiems dalyviams 

reikalavimai 
96 Dalyvių teisės įstaigoje yra dokumentuojamos, dalyviai su 

jų teisėmis yra supažindinami prieš jiems pradedant teikti 

paslaugas. 

☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: dalyvių supažindinimo su 

vidaus tvarkos taisyklėmis registras. 

 

 

 

97 Užtikrinama dalyvio teisė į informaciją. ☐Taip  

☐Ne  

Interviu su dalyviu ir/ar specialistais, 

teikiančiais PR paslaugas. 

 

 

98 Užtikrinama dalyvio teisė laisvai reikšti savo nuomonę bei 

teikti grįžtamąjį ryšį visais, su dalyvio profesine 

reabilitacija susijusiais klausimais, šių paslaugų kokybe 

jam prieinamais būdais ir priemonėmis. 

☐Taip  

☐Ne  

Interviu su dalyviu ir/ar specialistais, 

teikiančiais PR paslaugas. 

Dokumentai: dalyvių apklausos anketos. 

 

 

 

99 Užtikrinama dalyvio teisė skųstis. ☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: skundų pateikimo tvarka, 

skundų registras. 

Interviu su dalyviu ir/ar specialistais, 

teikiančiais PR paslaugas. 

 

 

100 Užtikrinama dalyvio teisė į konfidencialumą. ☐Taip  

☐Ne  

Dokumentai: Vidaus tvarkos taisyklės; 

konfidencialumo taisyklės; profesinės 

reabilitacijos dalyvio valios 

pareiškimas. 

Interviu su dalyviu ir/ar specialistais, 

teikiančiais PR paslaugas. 

 

101 Užtikrinama dalyvio teisė į saugią ir sveiką aplinką. 

 
☐Taip  

☐Ne  

Interviu su dalyviu ir/ar specialistais, 

teikiančiais PR paslaugas. 

 

 


