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ĮVADAS 

 

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, įgyvendinantis Profesinės reabilitacijos metodinio 

centro funkcijas, 2016 m. atliko analizę, kurios tikslas – parengti profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimo organizavimo institucinės sandaros galimybių analizę apie profesinės reabilitacijos 

paslaugų organizavimą ir institucijų funkcijas skirtinguose profesinės reabilitacijos etapuose. 

 

Analizė atlikta siekiant optimizuoti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą bei 

efektyviai naudoti šioms paslaugoms finansuoti skiriamas lėšas. 

 

Analizės uždaviniai: 

1. Išanalizuoti esamą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo situaciją ir 

institucinę sandarą Lietuvoje; 

2. Nustatyti pagrindines problemas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

organizavime bei identifikuoti šių problemų galimus sprendimo būdus; 

3. Atlikti profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo efektyvumo, stiprybių, 

silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę Lietuvoje; 

4. Parengti galimas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo alternatyvas; 

5. Pateikti išvadas, siūlymus, rekomendacijas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

kokybės ir efektyvumo užtikrinimui. 

 

Analizės atlikimui pasitelkti metodai: turimos teisinės bazės, atliktų tyrimų analizė. 

 

Analizė buvo atliekama 2016 m. rugsėjo – spalio mėnesiais.  
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I. PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO 

ESAMA PADĖTIS 

1.1 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimas ir institucinė sandara  

 

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. 

Už profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą atsako Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) kartu su Lietuvos darbo birža prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – LDB). 

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį asmenims nustato Neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnyba prie SADM (toliau – NDNT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo 

kriterijų aprašu. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio (PRP) nustatymas ir profesinės reabilitacijos 

(PR) įgyvendinimo procesas: 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingo amžiaus asmenims, 

turintiems nustatytą 0-45 proc. darbingumo lygį arba 0-50 proc. bazinio darbingumo lygį 

atsižvelgiant į tokius kriterijus, kaip pvz.: medicininius, funkcinius, profesinius ir kt. kriterijus, 

turinčius įtakos asmens profesinei reabilitacijai bei jo įsidarbinimo galimybėms. 

2. Teisės aktų nustatyta tvarka šie asmenys kreipiasi į teritorinę darbo biržą dėl siuntimo 

į NDNT profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti. Asmenims, kurie pirmą kartą 

kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis 

nustatomas darbingumo lygio nustatymo metu (šiuo atveju teritorinės darbo biržos siuntimo 

nereikia).  

3. Nustačiusi profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, NDNT asmeniui išduoda 

Išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio; 

4. Asmenys, gavę NDNT išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo 

dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą;  

5. Ši įstaiga išduoda asmeniui siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią 

įstaigą;  

6. Teritorinė darbo birža sudaro su asmeniu sutartį dėl profesinės reabilitacijos 

paslaugų finansavimo sąlygų ir išduoda asmeniui  siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančią įstaigą, kurioje pagal sudarytą individualią profesinės reabilitacijos programą asmeniui 

yra teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos. Siuntime nurodoma asmens atvykimo į šią 

įstaigą data; 

7. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga sudaro asmens individualią 

profesinės reabilitacijos programą ir sudaro su asmeniu sutartį dėl dalyvavimo programoje sąlygų; 

8. Jei po atlikto įvertinimo profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga nustato, 

kad asmeniui dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga, ne vėliau kaip per 2 darbo 

dienas nuo atlikto įvertinimo ji raštu teritorinei darbo biržai pateikia Lietuvos darbo biržos 

direktoriaus patvirtintos formos išvadą apie atliktą įvertinimą, kurioje nurodo, kad asmeniui 

dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje netikslinga; 

9. Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo kreipiasi į NDNT dėl 

darbingumo lygio nustatymo. NDNT, gavusi iš teritorinės darbo biržos pranešimą apie sėkmingą 

profesinės reabilitacijos programos baigimą, nustato asmeniui darbingumo lygį ir išduoda 

atitinkamus dokumentus. 
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1 schema. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio (PRP) nustatymas ir profesinės reabilitacijos 

(PR) įgyvendinimas 

 

 

Lietuvos darbo biržos teritoriniai darbo biržos skyriai (toliau – TDB) priima sprendimą 

siųsti asmenis, turintiems nustatytą darbingumo lygį, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikio. 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas parenka Lietuvos darbo birža, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais teisės aktais. Profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikia įstaigos, atitinkančios socialinės apsaugos ir darbo ministro 

patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms: 

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

2. profesinės reabilitacijos centrai; 

3. profesinio mokymo ir kitos įstaigos. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų 

negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų 
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profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesiją, arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos 

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

Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudaro profesinių gebėjimų įvertinimas, 

profesinis orientavimas ir konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas, 

pagalba įsidarbinant, palaikymas darbo vietoje: 

1. Asmeniui atvykus į profesinę reabilitaciją yra įvertinami jo profesiniai gebėjimai. 

Profesinių gebėjimų įvertinimas – tai asmens psichosocialinių profesinių savybių ir (arba) 

funkcinio pajėgumo bei kitų asmens profesinei veiklai reikalingų savybių įvertinimas bei rezultatų 

palyginimas su potencialios darbo vietos keliamais reikalavimais. Profesinių gebėjimų įvertinimo 

trukmė – iki 5 d. d.  

2. Po profesinių gebėjimų įvertinimo teikiamos profesinio orientavimo ir 

konsultavimo paslaugos – tai dalyvio motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių 

analizė, konsultavimas dėl profesinio kryptingumo ir tinkamumo bei profesinės karjeros 

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

renkantis arba keičiant profesiją, atsižvelgiant į jų asmenines savybes bei pasirinktos profesijos 

praktinis išbandymas. Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo trukmė yra iki 5 

d. d. 

3. Per šių dviejų etapų – profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir 

konsultavimo laikotarpį asmeniui yra parengiama individuali profesinės reabilitacijos programa. 

Asmeniui teikiamos profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo paslaugos – tai 

prarastų savybių, reikalingų darbui, atkūrimas, esamų, tačiau nepakankamų, lavinimas ir (arba) 

naujų savybių ugdymas atsižvelgiant į individualius asmens poreikius socialinio, psichologinio, 

reabilitacijos, darbo imitavimo ir kitomis poveikio priemonėmis. Trukmė – iki 210 d. d. Profesinių 

gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo trukmė, išskyrus profesinį mokymą, trukmė yra iki 30 d. 

d. 

4. Pagalba įsidarbinant – tai asmens galimos darbo vietos bei potencialių darbdavių 

paieška, tarpininkavimas įdarbinant, darbo paieškos ir įsidarbinimo įgūdžių formavimas bei 

darbdavių konsultavimas darbo vietos pritaikymo ir įdarbinimo klausimais. Pagalbos įsidarbinant 

paslaugų trukmė yra iki 5 d. d. 

 Individualios profesinės reabilitacijos programos trukmė negali viršyti 12 mėn., neįskaitant 

palaikymo darbo vietoje paslaugos. 

5. Palaikymas darbo vietoje – tai pagalba įsidarbinusiam asmeniui, sprendžiant 

asmens socialinių įgūdžių, adaptacijos darbo vietoje, motyvacijos dirbti problemas, 

tarpininkavimas tarp asmens ir darbdavio bei jų konsultavimas iškilusiais klausimais bei kita 

pagalba, siekiant ilgalaikės ir efektyvios asmens integracijos į aktyvią darbo rinką. Palaikymo 

darbo vietoje paslaugų bendra trukmė yra iki 48 val. per 6 mėn. laikotarpį. 

Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, nustatomas asmens darbingumo lygis. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, vertinant medicininius, funkcinius, 

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

galimybėms. Medicininiai kriterijai vertinami, atsižvelgiant į asmens bazinį darbingumą: nuo 30 

iki 55 procentų, nuo 0 iki 25 procentų. Funkciniai kriterijai vertinami, atsižvelgiant į valandų, 

kurias asmuo gali dirbti, skaičių: gali dirbti 6 ir daugiau valandų per dieną ar 5 dienas per savaitę,  

gali dirbti 4–5 valandas per dieną ar 3–4 dienas per savaitę, gali dirbti 3 ir mažiau valandų per 

dieną ar 2 ir mažiau dienų per savaitę. Profesiniai kriterijai, tokie kaip išsilavinimas (aukštesnysis, 

aukštasis, vidurinis ir specialus vidurinis, pagrindinis ir žemesnis), profesinė kvalifikacija (asmuo 

turi profesinę kvalifikaciją, asmuo neturi profesinės kvalifikacijos), darbo patirtis ir darbiniai 

įgūdžiai, kuriuos asmuo gali panaudoti darbo vietoje (asmuo turi darbo patirties ir darbinių 

įgūdžių, asmuo neturi darbo patirties ir darbinių įgūdžių), kiti kriterijai, turintys įtakos asmens 

profesinės reabilitacijos bei jo įsidarbinimo galimybėms (asmens amžius, motyvacija: asmuo turi 

profesinės reabilitacijos ir darbinės veiklos motyvaciją, asmuo neturi profesinės reabilitacijos ir 

darbinės veiklos motyvacijos). 
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1.2 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas bei finansavimas 

 

Teisę į profesinės reabilitacijos paslaugas turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys 

asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis. 

Asmenims, kuriems paskirtos ilgalaikės priverčiamosios medicinos priemonės – stacionarinis 

stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas šių įstaigų nustatyta tvarka ir paslaugos finansuojamos šių 

įstaigų lėšomis. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo ir paslaugų teikimo tvarka 

suderinama su Lietuvos darbo birža. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto, Užimtumo 

fondo, ES struktūrinių fondų ir kitų lėšų. 

Teritorinė darbo birža ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo asmens atvykimo į profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą dienos sudaro sutartis su PR įstaigomis dėl profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio profesinės 

reabilitacijos programoje, išskyrus asmenis, kuriems išvadoje nurodyta, kad asmeniui dalyvauti 

profesinės reabilitacijos programoje netikslinga. Neatskiriamas sutarties priedas yra atitinkamų 

metų išlaidų programos sąmata, kurioje nurodytas tikslinis finansavimo lėšų naudojimas. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 

mėnesių. 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai apmokama už asmeniui, 

dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, suteiktas paslaugas, į kurias esant poreikiui 

įskaitomas maitinimas, apgyvendinimas ir transporto išlaidos. 

Vienos dienos dalyvavimo programoje įkainis negali viršyti (1 lentelė):  

 

1 lentelė. Profesinės reabilitacijos programos tikslinė grupė ir paslaugų įkainiai 2011-2015m.  

 

Metai Tikslinė grupė Profesinės reabilitacijos 

programos įkainis 

2011 m. – iki 2013 

m. balandžio 1 d. 

0–25 procentų bazinio 

darbingumo (ar darbingumo) lygis 

1 bazinės socialinės išmokos 

dydžio (130 Lt arba 37,65 eur) 

30–40 procentų bazinio 

darbingumo (ar darbingumo) lygis 

0,9 bazinės socialinės išmokos 

dydžio (117 Lt arba 33,89 eur) 

45–55 procentų bazinio 

darbingumo (ar darbingumo) lygis 

0,8 bazinės socialinės išmokos 

dydžio (104 Lt arba 30,12 eur) 

Nuo 2013 m. 

balandžio 1 d.  

0–25 procentų bazinio 

darbingumo (ar darbingumo) lygis 

0,7 bazinės socialinės išmokos 

dydžio (91 Lt arba 26,36 eur) 

30–50 procentų bazinio 

darbingumo arba 30–45 procentų 

darbingumo lygis 

0,6 bazinės socialinės išmokos 

dydžio (78 Lt arba 22,59 eur) 

Nuo 2015 m. sausio 

1 d.  

0–25 procentų bazinio 

darbingumo (ar darbingumo) lygis 

0,7 bazinės socialinės išmokos 

dydžio (26,60 eur) 

30–50 procentų bazinio 

darbingumo arba 30–45 procentų 

darbingumo lygis 

0,6 bazinės socialinės išmokos 

dydžio (22,80 eur) 

Palaikymo darbo vietoje 

paslaugos teikimo 1 val. įkainis  

0,1 bazinės socialinės išmokos 

dydžio (3,80 eur) 

 

Įsigaliojus 2013 m. kovo 8 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymui Nr. A1-108 

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo 

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

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 

buvo nustatyti mažesni profesinės reabilitacijos programos įkainiai. 
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Teritorinė darbo birža sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už 

kiekvienam asmeniui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, suteiktas paslaugas ir 

apmoka kitas išlaidas, išskyrus pagalbos įsidarbinant ir palaikymo darbo vietoje paslaugas, 

kiekvieną mėnesį pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Už pagalbos įsidarbinant paslaugą 

atsiskaitoma, kai gaunama informacija apie asmens įsidarbinimą per 6 mėnesių laikotarpį po 

profesinės reabilitacijos programos baigimo. Už palaikymo darbo vietoje paslaugą atsiskaitoma, 

kai gaunama informacija, kad asmuo nepertraukiamai išdirbo ne mažiau kaip 6 mėnesius per 12 

mėnesių laikotarpį po profesinės reabilitacijos programos baigimo. Atsiskaitymai atliekami per 20 

darbo dienų po to, kai buvo pateikti išlaidas pagrindžiantys dokumentai. 

Teritorinė darbo birža, gavusi iš profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos 

informaciją apie asmens lankomumą: 

1. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje 

vietovėje, vieną kartą per mėnesį kompensuoja asmens, kuris, dalyvaudamas profesinės 

reabilitacijos programoje, važiuoja į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, kelionės 

į įstaigą ir grįžimo iš jos darbo dienomis išlaidas, išskyrus važiavimo miesto transportu išlaidas, 

pagal asmens prašymą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 

kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatydama naudodamasi „Trumpiausio atstumo tarp 

susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ (GIS programa), bet ne 

daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną; likusią dalį 

kelionės išlaidų apmoka pats asmuo; 

2. tais atvejais, kai asmuo dėl negalios negali naudotis miesto transporto paslaugomis, 

sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už transporto, kuriuo asmuo vyksta 

į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžta iš jos, paslaugas mieste ne daugiau 

kaip 5 procentus bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; likusią dalį transporto paslaugų 

išlaidų apmoka pats asmuo; 

3. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje 

vietovėje ir asmuo buvo apgyvendintas (asmenys, turintys judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų 

sutrikimų, gali būti apgyvendinti ir asmens gyvenamojoje vietovėje esančioje profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje): 

3.1. vieną kartą per mėnesį kompensuoja asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžimo iš jos pasibaigus profesinės reabilitacijos programai bei 

nuvykimo vieną kartą per savaitę į namus ir grįžimo į įstaigą kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo 

miesto transportu išlaidas, pagal asmens prašymą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, atstumą nustatydama naudodamasi 

„Trumpiausio atstumo tarp susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ 

(GIS programa); likusią kelionės išlaidų dalį apmoka pats asmuo; 

3.2. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens apgyvendinimą 

pagal pateiktą sąskaitą faktūrą ne daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už 

vieną parą; likusią apgyvendinimo išlaidų dalį apmoka pats asmuo; 

4. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens maitinimą pagal 

pateiktą sąskaitą faktūrą ne daugiau kaip 6 procentai bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną 

darbo dieną; likusią maitinimo išlaidų dalį apmoka pats asmuo. 

Asmenims, kurie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje, mokama profesinės 

reabilitacijos pašalpa. Pagrindas skirti profesinės reabilitacijos pašalpą yra Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (arba NDNT) 

sprendimas - Išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, išduota asmeniui teisės aktų 

nustatyta tvarka. Ši pašalpa skiriama ir mokama neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pajamas.   

Profesinės reabilitacijos pašalpa mokama asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos 

laikotarpiu, neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pajamas, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių 

dienų. Profesinės reabilitacijos pašalpą skiria ir moka teritorinė darbo birža pagal asmens 

gyvenamąją vietą. 
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Per pastaruosius metus beveik kasmet augo profesinės reabilitacijos programos dalyvių 

skaičius, taip pat kito ir profesinės reabilitacijos programos kaštai.  

Išanalizavus lėšų, skirtų profesinės reabilitacijos programai įgyvendinti dydžius, nustatyta, 

kad 2015 metais, lyginant su 2011 m. paslaugoms skiriamos lėšos sumažėjo (1 ir 2 diagramos).  

 

1 diagrama. Profesinės reabilitacijos paslaugoms panaudotos lėšos, tūkst. eurų (sudaryta 

remiantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis) 

 
 

2 diagrama. Vidutiniškai vienam asmeniui skirta suma profesinės reabilitacijos paslaugoms 

teikti, tūkst. eurų (sudaryta remiantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos duomenimis) 
 

 
 

1.3 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo esama padėtis 

 

2015 m. pirmą kartą besikreipiančių asmenų į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, 

kuriems buvo nustatytas darbingumo lygis nuo 0-55 proc., buvo 12147. 

Asmenys, kuriems pirmą kartą vertinamas profesinės reabilitacijos poreikis 2013 m. sudarė 

tik apie  4 proc. (22 neįgalieji), 2014 m. sudarė apie 7 proc. (23 neįgalieji), o 2015 m. sudarė apie 

6 proc. (35 neįgalieji) visų neįgaliųjų, kuriems buvo nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis ir 
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šis rodiklis išlieka santykinai žemas.  2007-2012 m. asmenų, kuriems nustatytas PR poreikis, 

skaičius tolygiai augo (nuo 271 iki 714), o 2013-2014 m, mažėjo (nuo 575 iki 298) ir 2014 m. 

kone siekė 2007 m. lygį. 2015 m. šis rodiklis vėl išaugo iki 528. Žymūs PR poreikio nustatymo 

rodiklio svyravimai nuo 2012 m. parodo ir netolygius metinius į PR siunčiamų asmenų srautus.).  

3 diagrama. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo rodikliai (šaltinis: NDNT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2016 m. Lietuvoje profesinės reabilitacijas paslaugas teikia 12 įstaigų (iš jų 4 įstaigos, 

turinčios filialus kituose miestuose) 11 skirtingų Lietuvos miestų. Daugumoje įstaigų profesinės 

reabilitacijos paslaugos yra teikiamos skirtingą negalią turintiems asmenims, dvi įstaigos 

specializuojasi teikiant vieną negalią turintiems asmenims – VšĮ „Rastis“ Vilniuje – psichikos 

negalią ir VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – fizinę negalią turintiems asmenims. 

 

2 lentelė. Profesinės reabilitacijos įstaigų paslaugų teikimas pagal negalios pobūdį. 

 
 

Įstaigos pavadinimas Regos Klausos Intelekto Psichikos Fizinė 
Radviliškio technologijų ir verslo mokymo 

centras           
Utenos regioninis profesinio mokymo centras            
VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir 

reabilitacijos centras           
VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė            
VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras            
VšĮ Profesijų spektras            
VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras            
VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras            
VšĮ Valakupių reabilitacijos centras            
VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos 

centras           
VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo 

centras            
VšĮ Vilties žiedas            
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 Profesinės reabilitacijos dalyviams visos Lietuvos įstaigose siūlomų profesinio mokymo 

programų skaičius 2016 m. viršijo 300. Renkantis profesinio mokymo programą 2015 m. 

populiariausios buvo apskaitininko, kompiuterio pagrindų vartotojo, floristo-gėlių pardavėjo, 

dekupažo, prekybinės salės darbuotojo, smulkaus verslo administratoriaus, įmonės darbo 

organizatoriaus, staliaus, meninių odos dirbinių gamintojo, verslo organizatoriaus programos. 

1.4 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatai 
 

Neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programą, įsidarbinimo rezultatai 2010-2014 

m. didėjo nuo 36 iki 65,7 proc., 2015 m. siekė 57,09 proc. visų programą baigusių neįgaliųjų.  

Neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programą, įsidarbinimo rezultatai 2012-2014 m. 

didėjo nuo 57 iki 65,7 proc., 2015 m. siekė 57,1 proc., o per 2016 m. pirmą pusmetį -56,1 proc. 

visų programą baigusių neįgaliųjų. 

 
 

4 diagrama. Asmenų baigusiųjų profesinės reabilitacijos programą įsidarbinimo rodikliai 

(sudaryta remiantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

duomenimis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ESAMOS PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO 

ORGANIZAVIMO  INSTITUCINĖS SANDAROS BŪKLĖS TRŪKUMAI 

 

 Neužtikrinamas tolygus, asmenų, kuriems nustatomas profesinės reabilitacijos poreikis, 

siuntimas į profesinės reabilitacijos paslaugas. Netolygus siuntimas susijęs su netolygiu šių 

paslaugų finansavimu, tačiau neatspindi tikrojo paslaugų poreikio. Poreikis yra sąlygotas turimų 

išteklių, o ne atvirkščiai.  

 Profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas vyksta su didelėmis pertraukomis, 

neužtikrinant tolygaus asmenų, siunčiamų į profesinės reabilitacijos programą, srautai ir savalaikio 

paslaugų gavimo tiems, kuriems toks poreikis nustatomas. 5 diagramoje pavaizduotas asmenų, 

dalyvavusių profesinės reabilitacijos programoje, skaičiaus kitimas 2012-2016 m.: 2014 m. 

matomas žymus profesinės reabilitacijos dalyvių skaičiaus sumažėjimas nuo maždaug 900 (2012 

m. – 920, 2013 m. 896)  iki 626, 2015 m. dalyvių skaičius padidėjo 85, o per pirmą 2016 m. 

pusmetį pasiekė 2015 m. lygį. 
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5 diagrama.  Asmenų, dalyvavusių profesinės reabilitacijos programoje skaičiai 2011-2016 m. 

(sudaryta remiantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

duomenimis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Neįteisinti asmenų, dalyvaujančių profesinės reabilitacijos programoje, įsipareigojimai 

aktyviai dalyvauti darbo paieškos procese, įsidarbinti bei dalyvauti joje mažiausiai 6mėn. Nesant 

tokiems įsipareigojimams, į profesinės reabilitacijos programą patenka  neįgalieji, kurie neturi 

pakankamai motyvacijos bei pasirengimo dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje ir dirbti, 

o jų atsakomybė vengiant įsidarbinti niekur nėra apibrėžta. Dalis neįgaliųjų neturi reikiamos 

motyvacijos ir (ar) nėra psichologiškai bei socialiai pasirengę dalyvauti profesinės reabilitacijos 

programoje, dalis asmenų, baigusių programą, vengia įsidarbinti ir (ar) dirbti jų kvalifikaciją ir (ar) 

funkcinį pajėgumą atitinkantį darbą.  Tam įtakos dažnai turi socialinių garantijų sistema Lietuvoje, 

socialinių paslaugų, padedančių išspręsti asmens įsidarbinimui trukdančias socialines problemas, 

trūkumas ar neaktyvumas,  darbdavių nenoras kurti neįgaliųjų poreikius, sveikatos ir saugos 

reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas ir kita.  

 Į profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio planavimo procesus neįtraukiamos 

profesinės reabilitacijos įstaigos, neatsižvelgiama į profesinės reabilitacijos poreikio prognozę ir 

įstaigų galimybes planuojant siunčiamų klientų periodiškumą ir pan., nesudaromi laukiančiųjų 

sąrašai, atsižvelgiant į patvirtintus kriterijus ir prioritetus. Nepakankamas tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas siekiant užtikrinti sklandžią PR sistemos veiklą planavimo grandyje, t. y. 

numatant asmenų srautus, kuriems planuojamos PR paslaugos.  

 Nelanksčios ir neveiksmingos profesinės reabilitacijos paslaugų įstaigų atrankos 

procedūros. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas parenka Lietuvos darbo birža, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais ir apie 

vykdomą pirkimą paskelbiant Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Pirkimo 

dokumentuose tiekėjams keliami minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, taip pat kiti reikalavimai 

apie kurių atitikimą / neatitikimą tiekėjas tik pažymi klausimyne, o atitikimą įrodančių dokumentų 

ar kitos informacijos pridėti nėra reikalaujama. Todėl kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjų 

sąžiningumo teikiant kokybiškas, teisės aktų reikalavimus atitinkančias paslaugas, nes vykdydama 

pirkimą LDB negali objektyviai įvertinti ar tiekėjas teikdamas paslaugas atitinka ir (ar) laikysis 

nustatytų reikalavimų. Dėl griežtų viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų šis atrankos būdas 

perkant profesinės paslaugas yra nelankstus ir ne visai tinkamas, nes sutarties galiojimo metu 

sutarties sąlygos negali būti keičiamos ir negali būti teikiamos paslaugos pagal naujai parengtas 

mokymo programas, kurios nebuvo įtrauktos į pirkimą. Be to, darbo biržos darbuotojai nepajėgūs 

objektyviai įvertinti teikiamų paslaugų kokybės. 
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 Profesinės reabilitacijos paslaugų ciklo dalių reikalingumo ir turinio kontrolės stoka. 

Dauguma įstaigų teikia visas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ciklo dalis, neatsižvelgiant 

į esamus poreikius, nors patvirtinta profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka nedraudžia 

teikti atskirų ciklo dalių ar atskirų profesinio mokymo programų modulių. Taip sumažinamos 

galimybės teikti paslaugas dalyviams pagal individualius poreikius bei efektyviau panaudoti 

profesinės reabilitacijos paslaugoms skiriamas lėšas.  

 Sudėtinga asmenų siuntimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas 

sistema. Asmuo, turintis nustatytą darbingumo lygį (0 - 45 proc.) ir norintis dalyvauti profesinės 

reabilitacijos programoje, turi kreiptis pirmiausia į teritorinę darbo biržą, kuri, įvertinusi jų 

motyvaciją, siunčia jį į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikiui nustatyti, o jį nustačius, asmuo vėl grįžta į teritorinę darbo biržą, kuri nusiunčia 

jį į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Tokia sudėtinga paslaugų organizavimo 

sistema apsunkina profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, be to dalyvaujant 

kelioms institucijoms, sudėtinga priskirti atsakomybę už tinkamą šių paslaugų organizavimo 

efektyvumą.  

 Neužtikrintas veiksmingas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo 

prioritetų bei principų taikymas. Nors galiojančiuose teisės aktuose reglamentuota, kad prioritetas 

dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje teikiamas asmenims, kuriems dalyvavimo joje 

poreikis nustatytas vertinant darbingumo lygį pirmą kartą, tačiau tokie asmenys sudaro tik labai 

mažą profesinės reabilitacijos programos dalyvių dalį. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis 

beveik nenustatomas ir asmenims, turintiems nustatytą darbingumo lygį dėl profesinės ligos. 

Ekspertų nuomone, neįgaliam asmeniui jo integraciją į darbo rinką skatinančios paslaugos turi būti 

suteiktos kuo anksčiau, tam, kad galima būtų mažiausiomis galimomis sąnaudomis atkurti šių 

asmenų darbingumą ir sugrąžinti juos į darbo rinką. Mažam šių asmenų dalyvavimo profesinės 

reabilitacijos programoje skaičiui įtakos turi tai, kad pagrindinis kriterijus, nustatant profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikį, yra asmens motyvacija, nes, jei asmuo nesutinka dalyvauti 

profesinėje reabilitacijoje, nevertinami kiti kriterijai ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis 

nenustatomas.  

 Nepakankamai efektyvi profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizacinė struktūra. 

Į profesinės reabilitacijos programą neįgalieji yra siunčiami po to, kai jiems yra nustatomas 

profesinės reabilitacijos poreikis. Asmeniui atvykus į profesinės reabilitacijos įstaigą, atliekamas 

jo profesinių gebėjimų įvertinimas ir pasiūlomos tik tos paslaugos ir mokymo programos, kurios 

yra teikiamos toje įstaigoje, tokiu būdu apribojama asmens teisė pasirinkti. Ir nors profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka nedraudžia, esant poreikiui, asmenį nukreipti į kitą 

profesinės reabilitacijos įstaigą, kurioje būtų suteiktos asmeniui reikalingos paslaugos, tačiau 

praktikoje tai nevyksta.  

 Nepakankama profesinės reabilitacijos paslaugų kokybė. Atlikti tyrimai1 parodė, kad 

skirtingose profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose labai skiriasi neįgaliesiems 

teikiamų paslaugų kokybė: ne visur paslaugos yra teikiamos atsižvelgiant į programos dalyvių 

negalios pobūdį bei funkcinius gebėjimus, paslaugų turinys, profesinio mokymo programos, 

specialistų komandos sudėtis, įranga, priemonės, aplinka neatitinka specialiųjų skirtingą negalią 

turinčių neįgaliųjų poreikių, nepakankamas paslaugas teikiančių specialistų metodinis 

pasirengimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų kokybės užtikrinimui kitose Europos šalyse 

teikiamas ypatingas dėmesys, todėl paslaugos teikiamos vadovaujantis patvirtintais standartais, 

diegiamos tarptautiniu mastu pripažintos kokybės užtikrinimo sistemos pavyzdžiui Norvegijoje 

yra patvirtinti Nacionaliniai kokybės standartai, kurie reglamentuoja reikalavimus paslaugoms, 

užtikrina teikiamų paslaugų kokybės priežiūrą ir įvertinimą. Paslaugas teikiančios įstaigos privalo 

atitikti standartų reikalavimus. Nuo to, kokiu mastu paslaugų teikėjas atitinka standarto 

                                                 
1 Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodikų įdiegimo galimybių profesinės reabilitacijos 

įstaigose analizė, VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, Vilnius, 2014, Profesinės reabilitacijos įstaigose dirbančių 

specialistų atitikimo parengtiems reikalavimams analizė, VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, Vilnius, 2014. 
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reikalavimus, priklauso įstaigos finansavimas. Prancūzijoje patvirtinti dveji profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimo standartai, apimantys reikalavimus profesinių gebėjimų įvertinimo 

ir profesinio mokymo paslaugų teikimui. Standartuose nustatyta, kad įstaigos, teikiančios 

profesinės reabilitacijos paslaugas turi laikytis medicininio – psichosocialinio įvertinimo principų, 

privalo turėti atitinkamą, neįgaliesiems pritaikytą įrangą ir aplinką, kvalifikuotą tarpdisciplininę 

komandą, turinčią reikiamų žinių bei įgūdžių teikiant šias paslaugas skirtingą negalią turintiems 

asmenims. Slovėnijoje patvirtinti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir įdarbinimo standartai.  

 Nepakankamai veiksmingas bendradarbiavimas su darbdaviais siekiant užtikrinti 

aukštesnius neįgaliųjų įsidarbinimo rodiklius bei išsilaikymo darbo rinkoje rezultatus. Nors 

neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programą, įsidarbinimo rezultatai nuolat gerėja, 

tačiau jų išsilaikymo daugiau kaip 6 mėnesius darbo rinkoje rodikliai nesiekia 50 proc. visų 

įdarbintų po profesinės reabilitacijos asmenų. Daugiausiai neįgaliųjų yra įdarbinama privačiame 

sektoriuje, tuo tarpu mažiausiai – socialinėse ar neįgaliųjų socialinėse įmonėse ir valstybiniame 

sektoriuje.  

 Daliai neįgaliųjų, kuriems nustatytas 50-55 proc. darbingumo lygis, nuo 2013 m. 

balandžio 1 d. profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nenustatomas ir šie neįgalieji yra 

siunčiami į profesinio mokymo programas, tačiau praktika rodo, kad neretai šie asmenys turi 

žymių sveikatos sutrikimų, dėl kurių jiems turi būti suteikiama profesionali pagalba įvertinant bei 

atkuriant jų profesinius gebėjimus bei įgūdžius. Atsiranda rizika, jog šių neįgaliųjų socialinė 

atskirtis gali didėti, nes per 2014 m. į profesinį mokymą buvo nusiųsti tik 110 neįgaliųjų iš 2611 

darbo biržoje įregistruotų neįgaliųjų, turinčių nustatytą 45-55 proc. darbingumo lygį.  

 

III. ESAMOS SITUACIJOS STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ, GRĖSMIŲ 

ANALIZĖ 

 

1. Esamos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo  institucinės sandaros 

stiprybės: 

1.1. sukurta ir nuolat tobulinama profesinės reabilitacijos sistemos teisinė bazė, 

užtikrintas profesinės reabilitacijos sistemos funkcionavimas; 

1.2. išvystyta profesinės reabilitacijos infrastruktūra ir užtikrintas paslaugų 

prieinamumas skirtingą negalią turintiems asmenims arčiau gyvenamosios vietos; 

1.3. platus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose siūlomų 

mokymo programų pasirinkimas; 

1.4. kuriama ir nuolat tobulinama profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo 

metodinė bazė, sistemingai vykdomi paslaugas teikiančių specialistų kvalifikacijos kėlimo 

mokymai, gerėja metodinis sistemos pasirengimas; 

1.5. gerėja neįgaliųjų įsidarbinimo po profesinės reabilitacijos rezultatai; 

1.6. profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir tobulinimo patirtis; 

1.7. tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtis tobulinant profesinę reabilitaciją 

reglamentuojančią teisinę bazę.  

2. Esamos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo  institucinės sandaros 

silpnybės: 

2.1. apsunkintas neįgaliųjų nukreipimo į profesinės reabilitacijos paslaugas 

mechanizmas (negalią turintys asmuo turi apsilankyti tris kartus skirtingose organizacijose 

tam, kad gautų siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą); 

2.2. asmenims, turintiems nustatytą 50-55 proc. darbingumo lygį, profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikis nenustatomas; 

2.3. netolygus profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas ir planavimas; 

2.4. nepakankamai efektyvi profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir 

teikimo sistema;  
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2.5. nepakankamas dalies neįgaliųjų pasirengimas bei motyvacija dalyvauti 

profesinės reabilitacijos programoje ir įsidarbinti, taip pat nenumatyta dalyvio atsakomybė 

už jo profesinės reabilitacijos programos rezultatus;  

2.6. nepakankamas dalies įstaigų pasirengimas teikti kokybiškas paslaugas 

asmenims pagal negalios pobūdį ir funkcinius gebėjimus, nesukurtas įstaigų atitikimo 

keliamiems reikalavimams stebėsenos ir kontrolės mechanizmas; 

2.7. nepakankamai veiksmingas bendradarbiavimas su darbdaviais, siekiant 

parengti (darbdavio) darbo rinkos  poreikius atitinkantį darbuotoją; 

2.8. nepakankamas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas 

skatinant neįgaliuosius dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje ir dirbti; 

2.9. nepakankamas visuomenės švietimas apie gerąją profesinės reabilitacijos 

paslaugų teikimo patirtį, jos teikiamą naudą bei pasiekimus; 

2.10. trūksta statistinių duomenų apie neįgaliuosius, duomenys kaupiami pagal 

skirtingus kriterijus ir parametrus, nėra vieningos profesinės reabilitacijos paslaugų 

organizavimo ir teikimo duomenų bazės ir informacinės sistemos; 

2.11. profesinės reabilitacijos efektyvumo vertinimo metodika neatspindi realios 

padėties, nėra aiškiai apibrėžtų įsidarbinusių po profesinės reabilitacijos asmenų 

išsilaikymo darbo rinkoje siektinų rodiklių; 

2.12. didelė dalis profesinės reabilitacijos dokumentų rengiami ir siunčiami 

popieriniu formatu, tai didina laiko ir kaštų sąnaudas;   

2.13. neracionaliai ir nepagrįstai apibrėžta įsidarbinimo rodiklio reikšmė. 

Neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos įsidarbinimo rodiklis, nustatytas Lietuvos 

darbo biržos, šiuo metu yra 50 proc. įsidarbinusių per 28 k. d. po profesinės reabilitacijos 

baigimo;  

2.14. nepakankama Lietuvos ir Teritorinių darbo biržų, kurie vykdo profesinės 

reabilitacijos paslaugų priežiūrą ir stebėsena, kompetencija įvertinti individualios 

profesinės reabilitacijos programos atitikimą profesinių gebėjimų metu nustatytiems 

asmens poreikiams bei asmens, gaunančio profesinės reabilitacijos paslaugas, pažangą; 

2.15. neįteisintos neįgaliųjų įdarbinimo kvotos darbdaviams, užtikrinančios 

efektyvesnę neįgaliųjų integraciją į darbo rinką bei darbdavių socialinės atsakomybės 

skatinimą. 

3. Esamos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo  institucinės sandaros 

galimybės: 

3.1. gerosios kitų šalių patirties pritaikymas vystant bei tobulinant profesinės 

reabilitacijos sistemą Lietuvoje; 

3.2. gerosios asmens sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas teikiančių 

įstaigų licencijavimo patirties pritaikymas, kuriant bei diegiant profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančių įstaigų licencijavimo sistemą; 

3.3. profesinė reabilitacija – viena pagrindinių neįgaliųjų socialinės integracijos 

politikos sričių Lietuvoje ir Europoje;  

3.4. Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimas profesinės reabilitacijos 

sistemos tobulinimui ir vystymui; 

3.5. gerėjantis darbdavių, visuomenės požiūris į neįgaliųjų užimtumą; 

3.6. didėjantis socialinių įmonių bei neįgaliųjų socialinių įmonių tinklas 

Lietuvoje; 

3.7. nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų veiklos Lietuvoje stiprinimas; 

3.8. sparčiai besivystančios informacinės technologijos, įdiegtos informacinės 

sistemos profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančiose institucijose bei įstaigose 

sukuria prielaidas atsirasti vieningai informacinei sistemai. 

4. Esamos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo  institucinės sandaros 

grėsmės: 
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4.1. didžiajai daugumai profesinės reabilitacijos dalyvių teikiamas visas 

profesinės reabilitacijos ciklas (nuo profesinių gebėjimų įvertinimo (toliau – PGĮ) iki 

palaikymo darbo vietoje – toliau (PDV) nepriklausomai nuo poreikio; 

4.2. neužtikrintas kokybiškų paslaugų teikimas skirtingas negalias turintiems 

asmenims pagal negalios pobūdį; 

4.3. nedidėjantis neįgaliųjų, visuomenės, valdžios institucijų pasitikėjimas 

profesine reabilitacija, jos galimybėmis bei nauda; 

4.4. nepakankamai efektyvus lėšų, skiriamų profesinės reabilitacijos paslaugų 

teikimui, panaudojimas.  
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IV. ESAMOS SITUACIJOS PROBLEMŲ SPRENDIMŲ PASIŪLYMAI  

 

Siūlomos 4 profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo alternatyvos, kuriomis 

siekiama didinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir organizavimo efektyvumą,  paslaugų 

kokybę ir neįgaliųjų integracijos į  darbo rinką mąstą.  

  

4.1 PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO 

ALTERNATYVA NR. 1 
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Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo alternatyvos Nr. 1 aprašymas: 

 

1. asmenys, turintys nustatytą darbingumo lygį (nuo 0 iki 55 proc.), teisės aktų nustatyta 

tvarka kreipiasi į NDNT dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo. Asmenims, 

kurie pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikis gali būti nustatytas darbingumo lygio nustatymo metu. Prioritetine arba 

privaloma tvarka PR poreikis gali būti nustatomas ir asmenims, kuriems darbingumo lygis 

nustatytas dėl profesinės ligos;  

2. NDNT asmeniui suteikia informaciją apie profesinę reabilitaciją, profesinės reabilitacijos 

teikėjus ir siuntimo į profesinės reabilitacijos paslaugas tvarką ir nustato bei išduoda profesinės 

reabilitacijos poreikį; 

3. asmuo, gavęs profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

pristato NRD Išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir asmens užpildytą 

dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje paraišką (toliau paraiška);  

4. NRD ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų 

poreikio ir asmens paraiškos gavimo dienos priima sprendimą dėl profesinių gebėjimų įvertinimo 

bei profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo ir šias paslaugas teiksiančios įstaigos; 

5. NRD, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, 

išduoda asmeniui siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Siuntime 

nurodoma asmens atvykimo į šią įstaigą data; 

6. asmeniui atvykus į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, tarpdisciplininė 

specialistų komanda atlieka asmens profesinių gebėjimų įvertinimą ir suteikia profesinio 

orientavimo ir konsultavimo paslaugas ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atlikto įvertinimo 

ir profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų suteikimo profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikianti įstaiga raštu ar elektroniniu paštu NRD pateikia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens 

profesinių gebėjimų, profesinės reabilitacijos paslaugų turinio, galimybių įsidarbinti, kitų paslaugų 

poreikio bei, remiantis išvadomis ir rekomendacijomis, sudaryta individualia asmens profesinės 

reabilitacijos programa; 

7. NRD ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvadų ir rekomendacijų bei individualios 

asmens profesinės reabilitacijos programos gavimo dienos priima sprendimą dėl tolimesnių 

veiksmų teikti / neteikti profesinės reabilitacijos paslaugas; 

8. NRD priėmusi sprendimą asmeniui finansuoti profesinės reabilitacijos paslaugas 

(profesinių gebėjimų atkūrimo arba naujų išugdymo, pagalbos įsidarbinant, palaikymo darbo 

vietoje) sudaro su asmeniu sutartį dėl šių profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo 

bei, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, tvirtina 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikėją. Tokiu atveju, jei yra keičiama profesinės reabilitacijos 

įstaiga, siuntime nurodoma asmens atvykimo į šią įstaigą data; 

9. sprendimas teikti profesinės reabilitacijos paslaugas netvirtinamas, jei asmuo be 

pateisinamos priežasties neatvyksta į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą; 

10. pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo, kuriam darbingumo lygis 

nustatomas pirmą kartą (buvo nustatytas bazinis darbingumo lygis), kreipiasi į NDNT dėl 

darbingumo lygio nustatymo. NDNT, gavusi iš NRD pranešimą apie sėkmingą profesinės 

reabilitacijos programos baigimą, nustato asmeniui darbingumo lygį ir išduoda atitinkamus 

dokumentus. Kiti asmenys į NDNT kreipiasi baigiantis nustatytam darbingumo lygio terminui; 

11. jei iš karto pasibaigus profesinės reabilitacijos programai asmuo neįsidarbina, jam 

rekomenduojama kreiptis į Teritorinę darbo biržą dėl darbo paieškos paslaugų. Jei asmuo 

įsidarbina, jam pagal poreikį gali būti teikiamos palaikymo darbo vietoje paslaugos. 

12. asmuo, baigęs profesinės reabilitacijos programą ir įsidarbinęs, ne vėliau kaip per 3 d. d. 

turi  apie tai informuoti Darbo biržą. 

13. Alternatyvos stiprybės:  

 užtikrinamas visų negalią turinčių asmenų dalyvavimas profesinėje reabilitacijoje; 
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 užtikrinamas teritorinis prieinamumas nustatant profesinės reabilitacijos poreikį, 

kadangi kiekvienoje apskrityje yra NDNT teritoriniai skyriai; 

 įgyvendinamas institucinio bendradarbiavimo principas, nereikalaujant iš asmens 

lankytis kiekvienoje sistemoje dalyvaujančioje įstaigoje; 

 NRD turi žinių ir kompetencijų negalios ir neįgaliųjų integracijos srityje. 

14. Alternatyvos silpnybės:  

 mažesnis informacijos prieinamumas (nukreipti į profesinę reabilitaciją gali tik 

NDNT); 

 administracinė našta NRD; 

15. Alternatyvos galimybės: 

 nustatant profesinės reabilitacijos poreikį NDNT, gali būti užtikrinamas didesnis PR 

dalyvaujančių asmenų, kuriems darbingumo lygis nustatytas pirmą kartą, skaičius; 

 efektyvesnis materialinių išteklių panaudojimas, kai teikiamos tik tos profesinės 

reabilitacijos paslaugos, kurios asmeniui reikalingos remiantis NRD patvirtinta individualia 

asmens profesinės reabilitacijos programa; 

16. Alternatyvos grėsmės: 

 darbo biržoje registruoti neįgalieji bedarbiai gali prarasti galimybę būti nukreipti į 

profesinės reabilitacijos programą, nes Lietuvos darbo biržai perdavus profesinės reabilitacijos 

paslaugų organizavimo funkcijas, sumažės darbo biržų suinteresuotumas nukreipti neįgaliuosius į 

profesinės reabilitacijos programą. 
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4.2 PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO 

ALTERNATYVA NR. 2 

 

 
 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo alternatyvos Nr. 2 aprašymas: 

 

1. asmenys, turintys nustatytą darbingumo lygį (nuo 0 iki 55 proc.) teisės aktų nustatyta 

tvarka kreipiasi į NDNT su prašymu dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje. Asmenims, 

kurie pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikis turi būti nustatomas prioritetine tvarka darbingumo lygio nustatymo metu. 

Prioritetine arba privaloma tvarka PR poreikis gali būti nustatomas ir asmenims, kuriems 

darbingumo lygis nustatytas dėl profesinės ligos; 
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2. NDNT pagal nustatytus kriterijus nustačiusi profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį 

asmeniui išduoda Išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir siunčia į Licencijuotą 

profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir konsultavimo įstaigą. Konkurso būdu 

turėtų būti atrinktos ir licencijuojamos 1-3 profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio 

orientavimo ir konsultavimo įstaigos visoje Lietuvoje (pvz. Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje), 

kurios atitinka jiems nustatytus reikalavimus. Asmuo ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Išvados dėl 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos turi kreiptis į licencijuotą profesinės 

reabilitacijos įstaigą. Licencijuota profesinių gebėjimų ir profesinio orientavimo ir konsultavimo 

įstaiga yra nešališkas juridinis vienetas, neteikiantis profesinės reabilitacijos (profesinių gebėjimų 

atkūrimo ir naujų išugdymo, pagalbos įsidarbinant ir palaikymo darbo vietoje) paslaugų; 

3. licencijuota profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir konsultavimo 

įstaiga įvertinusi asmens profesinius gebėjimus ir suteikusi profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugas, kurių trukmė neviršija 10 d. d. parengia išvadas ir rekomendacijas dėl asmens profesinių 

gebėjimų, profesinės reabilitacijos paslaugų turinio, galimybių įsidarbinti arba dėl kitų paslaugų 

poreikio. Parengtos išvados ir rekomendacijos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po paslaugų 

suteikimo išsiunčiamos NRD. Asmuo keliauja namo ir laukia sprendimo dėl profesinės 

reabilitacijos paslaugų;  

4. NRD remdamasis pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis sprendžia dėl profesinės 

reabilitacijos paslaugų tikslingumo, tinkamumo, paslaugų turinio bei paslaugas teikiančios 

įstaigos. Jeigu NRD, remdamasi pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis, nusprendžia, kad 

asmeniui netikslinga dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, tai pateikia arba siunčia 

asmeniui išvadą su rekomendacijomis dėl galimų kitų paslaugų poreikio ar tolesnių veiksmų. Jei 

NRD priima sprendimą, kad asmeniui tikslinga dalyvauti PR programoje, asmuo kviečiamas į 

NRD sudaryti su asmeniu sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo ir 

išduoti siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Asmuo ne vėliau kaip per 

3 d. d. nuo siuntimo gavimo dienos kreipiasi į rekomenduotą profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančią įstaigą; 

5. profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga sudaro su asmeniu sutartį dėl 

dalyvavimo programoje sąlygų ir teikia profesinės reabilitacijos paslaugas pagal Individualią 

asmens profesinės reabilitacijos programą, sudarytą remiantis profesinių gebėjimų įvertinimo ir 

profesinio orientavimo ir konsultavimo išvadomis ir rekomendacijomis; 

6. pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo, kuriam darbingumo lygis 

nustatomas pirmą kartą, kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo. NDNT, gavusi iš NRD 

pranešimą apie sėkmingą profesinės reabilitacijos programos baigimą, nustato asmeniui 

darbingumo lygį ir išduoda atitinkamus dokumentus. Kiti asmenys į NDNT kreipiasi baigiantis 

nustatytam darbingumo lygio terminui;  

7. jei iš karto pasibaigus profesinės reabilitacijos programai asmuo neįsidarbina, jam 

rekomenduojama kreiptis į Teritorinę darbo biržą dėl darbo paieškos paslaugų. Jei asmuo 

įsidarbina, jam pagal poreikį gali būti teikiamos palaikymo darbo vietoje paslaugos; 

8. asmuo, baigęs profesinės reabilitacijos programą ir įsidarbinęs, ne vėliau kaip per 3 d. d. 

turi  apie tai informuoti Darbo biržą. 

9. Alternatyvos stiprybės:  

 licencijuotos profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir 

konsultavimo įstaigos atliekamas nešališkas ir išsamus profesinių gebėjimų įvertinimas ir 

profesinis orientavimas leis parinkti asmeniui reikalingas profesinės reabilitacijos paslaugas ir  

ciklo dalis, atsižvelgiant į jų poreikius, galimybes ir gebėjimus; 

 licencijuota profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir 

konsultavimo įstaiga padidins galimybes atrinkti asmenis motyvuotus atkurti darbingumą ir 

įsidarbinti; 

 užtikrinamas platesnis teritorinis prieinamumas nustatant PR poreikį, kadangi 

kiekvienoje apskrityje yra NDNT skyriai; 
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 užtikrinamas prioritetinis siuntimas į profesinę reabilitaciją asmenų, kuriems 

darbingumas nustatomas pirmą kartą arba dėl profesinės ligos; 

 užtikrinamas visų negalią turinčių asmenų dalyvavimas profesinėje reabilitacijoje; 

 NRD gali svarstyti asmens paraišką dėl dalyvavimo profesinės reabilitacijos programos 

nuotoliniu būdu; 

 įgyvendinamas institucinio bendradarbiavimo principas, nereikalaujant iš asmens 

lankytis kiekvienoje sistemoje dalyvaujančioje įstaigoje. 

10. Alternatyvos silpnybės:  

 nėra nustatytos ir patvirtintos PR įstaigų licencijavimo tvarkos, o pasiruošimas 

licencijavimui užtrūktų apie 3-5 m.; 

 mažesnis informacijos prieinamumas (informaciją teikia ir nukreipti į profesinę 

reabilitaciją gali tik NDNT); 

 sudėtinga užtikrinti tolygų besikreipiančių dėl PR asmenų srautą.  

11. Alternatyvos galimybės: 

 licencijuotos profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo įstaigos galėtų būti 

NDNT padaliniai ir dalinai vykdyti darbingumo nustatymo naudojant licencijuotas metodikas, 

funkcijas; 

 įstaigoms gali būti deleguotos profesinės reabilitacijos metodinių centrų funkcijos; 

 poreikį nustatant NDNT, į profesinę reabilitaciją siunčiamų asmenų didesnę dalį gali 

sudaryti asmenys, kuriems darbingumo lygis nustatytas pirmą kartą;  

 objektyvesni įvertinimo rezultatai ir efektyvesnis lėšų panaudojimas vertinimą atliekant 

nešališkai įstaigai;  

12. Alternatyvos grėsmės: 

 tuo atveju, jei licencijuota PR įstaiga atlieka ir PR paslaugas teikiančios įstaigos funkcijas, 

gali kilti sunkumų užtikrinant nešališką ir objektyvų sprendimą dėl asmeniui reikalingų PR ciklo 

paslaugų, konkrečios mokymo programos ir pan.  

 esant kelioms licencijuotos profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir 

konsultavimo įstaigoms, negalią turintiems asmenims tektų keliauti į kitus miestus tam, kad gautų 

paslaugas.   
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4.3 PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO 

ALTERNATYVA NR. 3 

 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo alternatyvos Nr. 3 aprašymas: 

1. asmenys, turintys nustatytą darbingumo lygį (nuo 0 iki 55 proc.) teisės aktų nustatyta 

tvarka kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybę (savivaldybės įstaigas),teritorinę darbo biržą 

arba NDNT  su prašymu dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje. Šios įstaigos įvertina 

asmens galimybes dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje ir nukreipia į NRD dėl profesinės 

reabilitacijos poreikio nustatymo. Asmuo, atvykęs į NRD arba nuotoliniu būdu ne vėliau kaip per 

3 darbo dienas užpildo parašką dėl dalyvavimo profesinėje reabilitacijos programoje; 

2. NRD gavusi asmens paraišką dėl dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje priima 

sprendimą dėl profesinės reabilitacijos poreikio ir rekomenduoja asmeniui tinkančią profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Nustačiusi profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, 

NRD asmeniui išduoda Išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio. Asmuo ne vėliau 

kaip per 10 darbo dienų nuo siuntimo gavimo dienos kreipiasi į licencijuotą profesinės 

reabilitacijos įstaigą;  

3. licencijuota profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga įvertina asmens 

profesinius gebėjimus bei suteikia profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas. Įstaiga ne 

vėliau kaip per 3 d. d. po profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugų suteikimo siunčia išvadas ir rekomenduojamą individualią profesinės reabilitacijos 
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programą NRD, kuris priima sprendimą dėl PR tikslingumo asmeniui, paslaugų turinio bei 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos;  

4. asmeniui atvykus į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą su juo sudaroma 

dalyvavimo programoje sutartis dėl ir teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos pagal 

Individualią profesinės reabilitacijos programą, sudarytą remiantis profesinių gebėjimų įvertinimo 

ir profesinio orientavimo ir konsultavimo išvadomis ir rekomendacijomis; 

5. pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo, kuriam darbingumo lygis 

nustatomas pirmą kartą, kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo. NDNT, gavusi iš NRD 

pranešimą apie sėkmingą profesinės reabilitacijos programos baigimą, nustato asmeniui 

darbingumo lygį ir išduoda atitinkamus dokumentus. Kiti asmenys į NDNT kreipiasi baigiantis 

nustatytam darbingumo lygio terminui; 

6. įsidarbinusiam asmeniui, baigusiam profesinės reabilitacijos programą gali būti teikiamos 

palaikymo darbo vietoje paslaugos. Asmuo, kuriam po profesinės reabilitacijos nepavyko 

įsidarbinti, kreipiasi į Teritorinę darbo biržą dėl tolimesnės darbo paieškos.  

7. Alternatyvos stiprybės: 

 didesnis informacijos apie PR prieinamumas (informaciją teikia ir nukreipia į 

profesinę reabilitaciją savivaldybės įstaigos, NDNT, TDB); 

 užtikrinamas teritorinio prieinamumo principas (kiekviename regione yra įstaigų, 

nukreipiančių į PR, skyriai); 

 už asmens nukreipimą į PR yra atsakingos organizacijos, kurios turi ilgametę šių 

paslaugų organizavimo patirtį (pvz. TDB, NDNT); 

 NRD gali svarstyti asmens paraišką dėl dalyvavimo profesinės reabilitacijos 

programos nuotoliniu būdu, todėl asmeniui tektų apsilankyti tik vienoje įstaigoje (savivaldybės 

įstaiga, NDNT arba TDB) norint būti nukreiptam į profesinę reabilitaciją; 

 įgyvendinamas institucinio bendradarbiavimo principas, nereikalaujant iš asmens 

lankytis kiekvienoje PR paslaugų teikime dalyvaujančioje įstaigoje;  

 paslaugų kokybę užtikrins licencijuotos profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančios įstaigos; 

 užtikrinamas visų negalią (0-55proc.) turinčių asmenų dalyvavimas profesinėje 

reabilitacijoje. 

8. Alternatyvos silpnybės: 

 didelis institucijų, dalyvaujančių informuojant ir nukreipiant asmenis dėl PR 

skaičius, gali lemti dėl to sunkiau kontroliuojamą ir sudėtingą administruoti asmens patekimo į 

profesinę reabilitaciją procesą; 

 neapibrėžtas savivaldybės įstaigų vaidmuo ir jų darbuotojų kompetencijų bei žinių 

trūkumas profesinės reabilitacijos srityje; 

 nėra nustatytos ir patvirtintos PR įstaigų licencijavimo tvarkos, pasiruošimas 

licencijavimo procesui gali užtrukti nuo 3 iki 5 m ; 

 sudėtinga užtikrinti tolygų besikreipiančių dėl PR asmenų srautą; 

9. Alternatyvos galimybės: 

 platus siunčiančių įstaigų tinklas (savivaldybės, NDNT, TDB) sudaro prielaidą 

didesniam negalią turinčių asmenų, kurie turi profesinės reabilitacijos poreikį, įtraukimui; 

10. Alternatyvos grėsmės: 

 sunku užtikrinti objektyvų PR poreikio įvertinimą, jei NRD vertina profesinės 

reabilitacijos paraišką nuotoliniu būdu; 

 mažės profesinės reabilitacijos dalyvių skaičius dėl asmenų siuntimo atsakomybės 

tarp institucijų pasidalijimo ar nukreipimo kontrolės nebuvimo; 

 įteisinus įstaigų licencijavimo tvarką, gali sumažėti profesinės reabilitacijos 

paslaugas teikiančių įstaigų skaičius. 
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4.4 PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO 

ALTERNATYVA NR. 4  

 

 
 

 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo alternatyvos Nr. 4 aprašymas: 

 

1. asmenys, turintys nustatytą nuo 0 iki 55 proc. darbingumo lygį teisės aktų nustatyta tvarka 

kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybę, Teritorinę darbo biržą, Neįgalumo nustatymo 

tarnybą, Nevyriausybines organizacijas, Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą su 

prašymu dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje. Šios įstaigos suteikia asmeniui išsamią 

informaciją apie profesinės reabilitacijos programą, jos tikslus ir siekiamus rezultatus, įvertina 

asmens norą dirbti, galimybes dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje ir nukreipia į NDNT 

dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo; 
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2. asmuo kreipiasi į NDNT su prašymu dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje. 

NDNT įvertina medicininius, funkcinius ir profesinius kriterijus bei galimybes dalyvauti PR 

programoje, išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos poreikio ir rekomenduoja profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, labiausiai atitinkančią asmens poreikius. Asmuo ne 

vėliau kaip per 10 d. d. nuo siuntimo gavimo dienos kreipiasi į jam rekomenduotą licencijuotą 

profesinės reabilitacijos įstaigą. Tuo pačiu metu NDNT informuoja NRD apie asmenį, kuriam 

nustatytas PR poreikis ir visą su tuo susijusią informaciją; 

3. licencijuota profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga įvertina asmens profesinius 

gebėjimus bei suteikia profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas. Jei asmuo neatitinka 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo nustatytus kriterijus arba įstaigos siūlomos programos 

ir paslaugos neatitinka individualius asmens poreikių, įstaiga ne vėliau kaip per 3 dienas po 

profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir konsultavimo siunčia išvadas ir 

rekomendacijas bei profesinės reabilitacijos individualią programą NRD, kuris priima sprendimą 

dėl PR tikslingumo asmeniui, paslaugų turinio bei rekomenduoja asmeniui jo poreikius labiausiai 

atitinkančią paslaugas teikiančią įstaigą;  

4. NRD su licencijuota profesinės reabilitacijos įstaiga sudaro sutartį dėl asmens dalyvavimo 

PR programoje. Su asmeniu, atitinkančiu PR paslaugų teikimo kriterijus, licencijuota profesinės 

reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga sudaro sutartį dėl dalyvavimo programoje sąlygų ir teikia 

profesinės reabilitacijos paslaugas pagal Individualią asmens profesinės reabilitacijos programą, 

sudarytą remiantis profesinių gebėjimų įvertinimo ir profesinio orientavimo ir konsultavimo 

išvadomis ir rekomendacijomis; 

5. pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo, kreipiasi į NDNT dėl darbingumo 

lygio peržiūros pasibaigus nustatytam darbingumo lygio terminui; 

6. asmuo, kuriam iš karto po profesinės reabilitacijos nepavyko įsidarbinti, kreipiasi į 

Teritorinę darbo biržą dėl tolimesnės darbo paieškos. Įsidarbinusiam asmeniui, nustačius paslaugų 

poreikį  gali būti teikiamos palaikymo darbo vietoje paslaugos.  

7. Alternatyvos stiprybės: 

 didesnis informacijos apie PR prieinamumas (informaciją teikia ir nukreipia į 

profesinę reabilitaciją NDNT, TDB, savivaldybės ir kitos įstaigos); 

 asmuo, pageidaujantis dalyvauti profesinėje reabilitacijoje turi kreiptis tik į vieną 

įstaigą (NDNT), norint gauti siuntimą ir būti nukreiptam į profesinės reabilitacijos įstaigą; 

 užtikrinamas teritorinio prieinamumo principas (kiekviename regione yra įstaigų, 

nukreipiančių į PR, skyriai); 

 už asmens nukreipimą į PR yra atsakinga organizacija turinti ilgametę šių paslaugų 

organizavimo patirtį (NDNT); 

 asmeniui nebūtina lankytis NRD norint suderinti individualią profesinės 

reabilitacijos programą, tą gali padaryti PR teikėjas, atstovaujant asmens interesus; 

 įgyvendinamas institucinio bendradarbiavimo principas, nereikalaujant iš asmens 

lankytis kiekvienoje PR paslaugų teikime dalyvaujančioje įstaigoje;  

 paslaugų kokybę užtikrins licencijuotos profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančios įstaigos; 

 asmenims, besikreipiantiems dėl darbingumo lygio nustatymo pirmą kartą, 

pirmiausia nustatomas darbingumo lygis, tik po to nukreipiama į profesinę reabilitaciją. 

8. Alternatyvos silpnybės: 

 didelis institucijų, dalyvaujančių informuojant ir nukreipiant asmenis dėl PR, 

skaičius, gali lemti sunkiau kontroliuojamą ir sudėtingą administruoti asmens patekimo į NRD 

procesą; 

 nėra nustatytos ir patvirtintos PR įstaigų licencijavimo tvarkos; 

 sudėtinga užtikrinti tolygų besikreipiančių dėl PR asmenų srautą; 

9. Alternatyvos galimybės: 
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 efektyvesnė profesinės reabilitacijos ir asmenų pažangos stebėsena dėl NRD turimų 

žinių ir kompetencijų negalios srityje; 

 NDNT vertina darbingumo lygį praėjus metams po profesinės reabilitacijos, tokiu būdu 

leidžia asmeniui įsitvirtinti darbo rinkoje iki jam galimai pasikeičiant darbingumo lygiui ir 

atitinkamai sumažėjus pajamoms; 

 NDNT pateikia rekomendaciją dėl kelių profesinės reabilitacijos teikėjų, labiausiai 

atliepiančių asmens turimus poreikius (negalios pobūdį, darbingumo lygį). 

10. Alternatyvos grėsmės: 

 sunku užtikrinti objektyvų PR poreikio įvertinimą, jei asmuo nedalyvauja poreikio 

vertinimo metu NRD; 

 mažės profesinės reabilitacijos dalyvių skaičius dėl asmenų siuntimo atsakomybės tarp 

institucijų pasidalijimo ar nukreipimo kontrolės nebuvimo; 

 įteisinus įstaigų licencijavimo tvarką, gali sumažėti profesinės reabilitacijos paslaugas 

teikiančių įstaigų skaičius. 
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V. IŠVADOS, SIŪLYMAI, REKOMENDACIJOS, KURIOMIS BŪTŲ 

VADOVAUJAMASI RENGIANT IR ĮGYVENDINANT PROFESINĖS 

REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO EFEKTYVINIMO 

PRIEMONES 

 

Apibendrinus PR paslaugų teikimo organizavimo situacijos ir institucinės sandaros 

analizės rezultatus galima daryti išvadas, kad: 

1. Sukurta PR sistemos teisinė bazė, užtikrinanti PR sistemos funkcionavimą. PR sistemą 

reglamentuojantys teisės aktai turi būti tobulinami, siekiant kokybiškų PR paslaugų, atitinkančių 

individualius asmens poreikius atsižvelgiant į negalios pobūdį. 

2. Sukurta PR infrastruktūra ir užtikrintas paslaugų prieinamumas skirtingą negalią 

turintiems asmenims. 

3. Sudėtinga asmens siuntimo į PR paslaugas teikiančias įstaigas tvarka, kai teritorinė 

darbo birža tarpininkauja, kad asmuo būtų nukreiptas į NDNT ir vėliau į PR įstaigą. 

4. Profesinės reabilitacijos poreikis yra nustatomas neatsižvelgus į asmens profesinius 

gebėjimus, t. y. asmens profesiniai gebėjimai yra įvertinami po PR poreikio nustatymo. 

5. Nėra sistemingai atliekamas PR įstaigų teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas, 

nesukurtas PR paslaugų kokybės stebėsenos ir kontrolės mechanizmas. 

6. Trūksta objektyvių duomenų, kurios PR įstaigos yra pasirengę teikti kokybiškas 

paslaugas asmenims pagal negalios pobūdį ir funkcinius gebėjimus. 

7. Nepakankamai efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, planuojant PR dalyvių 

skaičių per metus. Neišvengiama žymių PR dalyvių skaičiaus per metus svyravimų kelių pastarųjų 

metų laikotarpiu. 

8. Eilę metų išlieka santykinai žemas PR poreikio nustatymo rodiklis, darbingumo lygį 

vertinant pirmą kartą. Nepakankamai išnaudojamos informacijos apie PR sklaidos, neįgaliųjų 

švietimo ir motyvavimo, bendradarbiavimo su neįgaliųjų organizacijomis galimybės. 

9. Per didelė įsidarbinimo po profesinės reabilitacijos reikšmė (50proc.) ir įsidarbinimo 

laikotarpis (per 28 k. d. po profesinės reabilitacijos baigimo).  

 

Rekomendacijos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės ir efektyvumo 

užtikrinimui: 

1. Perduoti profesinės reabilitacijos sistemos administravimo ir paslaugų teikimo 

priežiūrą NRD; 

2. Suteikti galimybę 50-55 proc. darbingumo lygį turintiems asmenims dalyvauti 

profesinės reabilitacijos programoje; 

3. Užtikrinti savalaikį finansavimą individualiems asmens profesinės reabilitacijos 

poreikiams patenkinti; 

4. Optimizuoti PR paslaugų organizavimo tvarką, apimant šiuos punktus: 

4.1.  efektyvesnis asmens patekimo į PR procesas;  

4.2. platesnis IT galimybių panaudojimas priimant asmens dokumentus, siunčiant 

dokumentaciją bendradarbiaujančioms institucijoms; 

4.3. PR poreikio nustatymas atsižvelgiant į įvertintus asmens profesinius gebėjimus; 

4.4. asmens, kuriam nustatytas PR poreikis, nukreipimas į kokybiškas ir atitinkančias 

siunčiamo asmens negalios pobūdį ir sunkumą PR paslaugas teikiančią įstaigą. 

5. Sukurti ir įdiegti PR įstaigų licencijavimo tvarką. 

6. Užtikrinti PR paslaugų kokybės stebėseną ir kontrolę. 

7. Peržiūrėti įsidarbinimo po profesinės reabilitacijos rodiklį ir įsidarbinimo laikotarpį po 

profesinės reabilitacijos programos baigimo.   
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VI. SIŪLYMAI DĖL TEISĖS AKTŲ KEITIMŲ SIEKIANT EFEKTYVAUS 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ĮGYVENDINIMO 

 

1. Tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą reglamentuojančius teisės aktus, 

nustatant reikiamą profesinės reabilitacijos paslaugų trukmę atsižvelgiant į individualius skirtingas 

negalias bei funkcinius gebėjimus turinčių asmenų poreikius; 

2. Įteisinti galimybę profesinės reabilitacijos programoje dalyvauti asmenims, turintiems 

50-55 proc. darbingumo lygį. 

3. Numatyti galimybę sustabdyti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą po profesinių 

gebėjimų įvertinimo ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų tais atvejais, kai asmeniui prieš teikiant 

profesinės reabilitacijos paslaugas tikslinga dalyvauti medicininėje, socialinėje reabilitacijoje ar 

gauti kitas medicinines, socialines ir (ar) psichologines paslaugas. 

4. Sudaryti galimybę remiantis profesinių gebėjimų įvertinimo išvadomis dėl tolimesnių 

profesinės reabilitacijos paslaugų asmenį kreipti į kitą profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią 

įstaigą, kai įvertinimą atlikusi įstaiga asmeniui negali pasiūlyti jo norus ir gebėjimus atitinkančios 

profesinio mokymo programos.  

5. Numatyti galimybę profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms išvadą 

dėl asmens dalyvavimo profesinėje reabilitacijoje netikslingumo teikti ne tik po profesinių 

gebėjimų įvertinimo, bet ir po profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų suteikimo.  

6. Reglamentuoti vieningos profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo, teikimo 

duomenų bazės ir informacinės sistemos sukūrimą. 

7. Reglamentuoti, kad įstaigos informuojančios apie profesinės reabilitacijos galimybes, 

turėtų aiškius nurodymus tai daryti. 

8. Sukurti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų licencijavimo tvarkos 

aprašą. 

9. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 

A1-302, koreguojant, kad asmenys, turintys nustatytą darbingumo lygį kreipiasi tiesiai į NDNT, 

kuri pagal nustatytus kriterijus įvertina profesinės reabilitacijos poreikį. Teritorinė darbo birža 

nedalyvauja priimant sprendimą dėl asmens siuntimo į NDNT dėl profesinės reabilitacijos 

paslaugų poreikio nustatymo; 

10. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 

A1-302:  

10.1. Keičiant, kad už profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimą atsako Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija kartu su NRD;  

10.2. NRD organizuoja ir koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, 

perimant visas su profesine reabilitacija susijusias Lietuvos darbo biržos funkcijas; 

10.3. Papildant, kad atlikus asmens profesinių gebėjimų įvertinimą ir suteikus 

profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas remiantis parengtomis išvados ir 

rekomendacijos dėl asmens profesinių gebėjimų, profesinės reabilitacijos paslaugų turinio, 

galimybių įsidarbinti sudaroma individuali asmens profesinės reabilitacijos programa, kurią 

tvirtina NRD. Apie tolimesnių profesinės reabilitacijos paslaugų (išskyrus profesinių gebėjimų 

įvertinimą ir profesinį orientavimą ir konsultavimą) finansavimą NRD sprendžia gavusi 

individualią asmens profesinės reabilitacijos programą. 

10.4. Teritorinė darbo birža atsakinga už darbo paiešką, jei asmuo po profesinės 

reabilitacijos neįsidarbina.  

11. Siūloma profesinės reabilitacijos pagalbos įsidarbinant paslaugas teikti Lietuvos darbo 

biržai. 
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