
Stiprinamos profesinės reabilitacijos specialistų 
kompetencijos 

 

Šiais metais sukanka dešimt metų, kai Lietuvoje buvo pradėtos teikti profesinės 

reabilitacijos paslaugos, kurių dėka neįgaliems asmenims sudaromos galimybės atkurti darbingumą 

bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, įgyti paklausią profesinę kvalifikaciją ir įsidarbinti. Profesine 

reabilitacija yra siekiama padėti neįgaliam asmeniui išspręsti biopsichosocialines problemas, 

trukdančias profesinei veiklai, todėl profesinės reabilitacijos programą sudaro paslaugų kompleksas 

– profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas ir 

profesinis mokymas, pagalba įsidarbinant bei palaikymas darbo vietoje. Viena iš pagrindinių 

profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimo prielaidų – tai paslaugas teikiančios 

daugiadisciplininės specialistų komandos kvalifikacijos tobulinimas. Todėl Valakupių reabilitacijos 

centras, vykdantis Profesinės reabilitacijos metodinio centro funkcijas, 2015 m. įgyvendino 10 

mokymų ciklą, kurio metu kvalifikaciją patobulino 193 specialistai – fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai, psichologai, 

profesijos mokytojai, įdarbinimo ir kiti specialistai iš visos Lietuvos. Mokymuose dalyvavo visų 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnybos, Lietuvos ir teritorinių darbo biržų specialistai.  

Mokymų ciklas buvo suskirstytas dalimis: 

- Įvadiniai mokymai pradedantiesiems specialistams; 

- Reikalavimai profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiantiems specialistams; 

- Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodikų mokymai:  

 Profesinių gebėjimų įvertinimas;  

 Profesinis orientavimas ir konsultavimas bei profesinis mokymas;  

 Profesinių gebėjimų atkūrimas reabilitacinio poveikio priemonėmis (mokymai buvo 

skirti kineziterapeutams, ergoterapeutams, gydytojams ir kitiems specialistams, 

teikiantiems paslaugas neįgaliesiems reabilitacinio poveikio priemonėmis);  

 Profesinių gebėjimų atkūrimas (mokymai buvo skirti psichologams, socialiniams 

darbuotojams, įdarbinimo specialistams, atvejo vadybininkams ir kitiems 

specialistams, teikiantiems paslaugas neįgaliesiems profesinių gebėjimų atkūrimo 

laikotarpiu);  

 Pagalba įsidarbinant ir palaikymas darbo vietoje. 

- Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų ir kokybės įvertinimo 

sistemos taikymo ir diegimo mokymai. 

 

Mokymai buvo organizuojami, siekiant supažindinti bei apmokyti specialistus taikyti praktikoje 

rengiamas tvirtinti šalies mastu profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikas bei 

reikalavimus specialistams. Kvalifikuoti Valakupių reabilitacijos centro lektoriai mokymų metu 

pristatė penkias profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo regos, klausos, sutrikusio intelekto, 

psichikos ir fizinę negalią turintiems asmenims metodikas, nuosekliai ir detaliai aptarė profesinės 



reabilitacijos paslaugų teikimo ypatumus skirtingą negalią turintiems asmenims. Savo praktine 

patirtimi mokymu metu taip pat dalijosi ir kviestiniai lektoriai, kurie pristatė darbo ypatumus, 

dirbant su regos negalia turinčiais asmenimis bei savo praktiką, diegiant profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo neįgaliesiems standartus. Mokymų metu buvo pristatyti pažangių Europos 

reabilitacijos centrų praktikoje taikomi metodai.  

Pradedantiesiems profesinės reabilitacijos specialistams buvo suorganizuoti įvadiniai mokymai 

„Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas skirtingas negalias turintiems asmenims ir paslaugų 

kokybės užtikrinimas“, kurių metu išnagrinėtos temos yra aktualios kiekvienam pradedančiajam 

specialistui: pristatyta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema Lietuvoje ir užsienyje, 

kokybės užtikrinimo reikalavimai, funkcinio pajėgumo bei psichosocialinių profesinių gebėjimų 

įvertinimo ir atkūrimo  principai ir metodai, faktoriai, turintys įtakos neįgaliųjų įdarbinimui bei 

nauja paslauga – palaikymas darbo vietoje. Svarbi mokymų dalis buvo praktinės užduotys ir 

praktinių pavyzdžių analizė. Šiuose mokymuose dalyvavo 21 profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiantis specialistas.  

Visi ciklo mokymai buvo organizuojami nedidelėms specialistų grupėms - tai leido visiems 

dalyviams įsigilinti į analizuojamą problematiką ir išsakyti savo pastebėjimus, įgyti kiekvienam 

specialistui aktualias žinias metodikų bei reikalavimų specialistams taikymo ir profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės užtikrinimo bei tobulinimo srityje. Teorinių 

bei praktinių mokymų metu dalyviai turėjo galimybę pasidalinti patirtimi, išsakyti savo įžvalgas, 

galinčias optimizuoti ir didinti paslaugų teikimo įstaigose efektyvumą bei kokybę.  

Visi mokymai buvo įvertinti teigiamai, juose dalyvavę specialistai pabrėžė mokymų temų 

aktualumą bei žinių ir informacijos pritaikomumą kasdieniniame darbe. Didžiausio dalyvių dėmesio 

ir įvertinimo sulaukė praktiniais pavyzdžiais paremti mokymai bei naujų, efektyvių profesinės 

reabilitacijos metodų pristatymas. Svarbu pažymėti, kad organizuoti specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo mokymai taip pat puikiai pasitarnavo stiprinant bendradarbiavimo ryšius tarp profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančių ir šias paslaugas organizuojančių įstaigų bei kuriant aukštos 

kokybės paslaugų teikėjų tinklą visoje Lietuvoje.  

Vykdant profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimą gruodžio mėnesį vyks metinė 

Profesinės reabilitacijos metodinio centro konferencija, kurioje bus pristatyti profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo pasiekimai bei naujovės paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo 

srityje. 

Metodinio centro organizuojami mokymai yra vienintelė specializuota profesinės reabilitacijos 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo galimybė Lietuvoje. 

 

Parengė Valakupių reabilitacijos centras. 

 


