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Įžanga
1Projekto
istorija
Kaip teigiama 2007 m. Baltojoje Knygoje Dėl Sporto ir 2011 m. pakartojama
KOM (2011) 12 galutiniame – „ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje
svarbos didinimas“: „Sportas − vis didesnės reikšmės įgaunantis socialinis ir
ekonominis reiškinys, labai padedantis siekti Europos Sąjungos strateginių
solidarumo ir gerovės tikslų.“ Bei „Sportas − didelį Europos Sąjungos piliečių
susidomėjimą kelianti veiklos sritis, turinti milžiniško potencialo juos suvienyti
ir įtraukti visus, nepaisant amžiaus ar socialinės padėties.“ Be to, sportas yra
esminis instrumentas norint pagerinti visuomenės sveikatos būklę.
„Phan Projektas“ (ES paramos sutartis 2009-52-02) pabrėžia tai, jog „beveik 1
mln. mirčių per metus Europos regione įvyksta dėl fizinės veiklos trūkumo.“
Moksliniai šaltiniai (PSO – Pasaulinė mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos
strategija) pateikia įrodymų, jog fizinės veiklos trūkumas yra susijęs su
padidėjusia daugelio lėtinių susirgimų, taip pat ir vainikinių širdies arterijų
susirgimų, išeminio insulto, antrojo tipo diabeto, krūties, gaubtinės ir tiesiosios
žarnos vėžio rizika.
Neigiamos fizinio pasyvumo pasekmės sveikatai yra dar rimtesnės, nes
jos yra susijusios ir su neigiamais padariniais ekonomikai: metinės išlaidos
patiriamos dėl fizinio pasyvumo sukeliamų sveikatos sutrikimų matuojamos
milijardais eurų; kokybiškų gyvenimo metų (angl. Quality Adjusted Life Years)
kaštų rodiklis parodo, jog ekonominius kaštų santykius tarp fizinio aktyvumo ir
terapijos galima išreikšti kaip santykį 1:100.
Lyginant su paskutiniąja „Eurobarometro“ apklausa apie sportą, kurioje 41%
Europos piliečių pasisakė sportuojantys ar besitreniruojantys bent kartą per
savaitę, nerimą kelia 59% respondentų, kurie nesportuoja visai arba tai daro
retai.
Europiečiai sportuoja mažiau nei buvo tikėtasi.
Žmonės su negalia sportuoja dar mažiau, o žmonės turintys sunkią negalią
beveik visai nesportuoja.
Visais atvejais, problemų kyla tiek su pasiūla tiek su paklausa.
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Problemos, iššūkiai ir statistika
susijusi su sportu bei negalia

Europos negalės forumo duomenimis, Europos Sąjungoje yra bent jau 50
milijonų žmonių su negalia, kurie sudaro tarp 10-15% visų Europos Sąjungos
gyventojų.
Pasaulinėje ataskaitoje apie neįgalumą (angl. The World Report on Disability)
skaičiuojama, jog neįgalieji sudaro maždaug 15% visų europiečių, t. y., tarp 110190 milijonų žmonių.
Žemiau esančioje lentelėje pateikta šaltiniuose dominuojančių duomenų
santrauka (Brown, 2005).
Neįgalieji

Žmonės be negalios

AKTYVUMAS

Beveik 70% visų neįgaliųjų
nepraleisdavo pakankamai
laiko užsiimdami fizine veikla
laisvalaikio, kelionių, bei
namuose praleidžiamu metu.

60% visų vyresniojo amžiaus
suaugusiųjų nepraleisdavo
pakankamai laiko užsiimdami
fizine veikla laisvalaikio,
kelionių, bei namuose
praleidžiamu metu.

LAIKAS PRALEIDŽIAMAS
SĖDINT

Žmonės turintys protinę negalią
praleidžia daugiau laiko sėsliai
(nuo 522 min. iki 643 min. per
parą).

Nėra surinkta objektyvių
duomenų naudojant judesio
matuoklį.

DALYVAVIMAS
FIZINĖJE
VEIKLOJE
(SPORTAVIMAS)

27,9%

52,2%

17,8% po 30 min. kartą per
savaitę.

39,2% po 30 min. kartą per
savaitę.

20,1% vyrų
15,5% moterų

Skirtumo nėra.

Kuo labiau ribotas judėjimas,
tuo labiau asmuo linkęs į
nejudėjimą.

Skirtumo nėra.

50% labiau linkę pranešti apie
sergamumą viena ar keliomis
lėtinėmis ligomis.

Mirtingumas nuo visų priežasčių
yra atidedamas reguliariai
užsiimant fizine veikla.

Mažiau 20-25 amžiaus žmonių
su negalia užsiima sportu nei
to paties amžiaus žmonės be
negalios. Senstant žmonių
su negalia paplitimas yra
mažesnis.

20-25 metų amžiaus žmonės
labiau linkę užsiimti sportu nei
vyresnio amžiaus žmonės.

Žmonės turintys jutimo negalias
(klausos, regos) sportu užsiima
mažiausiai (tik 12% regos
negalią turinčių žmonių).

Nėra pasiskirstymo į grupes.

SPORTAVIMAS
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PROJEKTO
MODELIS
KODĖL?
2014 m. spręsti šią problemą susibūrė 7 reabilitacijos centrai ir organizacijos
padedančios žmonės su negalia iš 7 Europos šalių. Jų tikslai buvo:
1.
2.
3.

Nuspręsti dėl visas šalis tenkinančio partnerystės pavadinimo
Sukurti originalų logotipą
Pradėti kartu dirbti visoje Europoje

... People without disability

... People with disability

Projekto aksioma – Kas yra sportas?
SPORTAS: „Europos bendruomenių komisija – BALTOJI KNYGA DĖL
SPORTO“:
„Sportas yra bet kokio pobūdžio fizinė veikla, kurios organizavimo ir dalyvavimo
tikslas yra fizinės bei psichinės būklės išraiška bei jų pagerinimas, socialinių
santykių vystymas ar visų lygmenų varžybų rezultatų siekimas.“
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Projekto istorija:
mums rūpi neįgaliųjų žmonių sveikata, jų įtrauktis, bei gerovė, todėl mes
jaučiamės tiesiogiai įtraukti į šią su sportu susijusią problemą.
Didelė dalis žmonių (ne)dalyvavimo sporte problemų yra susiję su paklausa,
tačiau taip pat su siūlomo sporto kokybe.
Tai yra mūsų vaidmuo bei mūsų atsakomybė, tad visų pirma, pagerinkime mūsų
neįgaliesiems siūlomo sporto kokybę.

Projekto istorija: bendradarbiavimo stilius
Naudojantis bendradarbiaujančia partneryste.
Aiškus metodas, skirtas vertinti ir gerinti esminius kokybinius mūsų teikiamo
sporto veiksnius.
Kokiu būdu mes pranešame apie savo veiką?
Kaip struktūruojame savo partnerystę?
Kaip vertiname vartotojų įgūdžius ir motyvaciją?
Kaip tvarkome mūsų sportinius užsiėmimas?
Kokių įgūdžių bei kompetencijų reikia mūsų treneriams?
Kaip mes vertiname sporto užsiėmimų nešamos naudos bei įtakos daromos
vartotojams rezultatus?

KAIP?
Finansinė ES parama
Apibrėžta metodika (lyginamosios analizės ir mokymosi metodai (angl.
benchmarking ir benchlearning).
Tarptautinių susitikimų įtraukimas į darbotvarkę.
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Tikslai
A – Centrai jau dirbantys su neįgaliaisiais, teikiantys aukštos kokybės
užsiėmimus (tiek reabilituojančiuosius tiek mokomuosius) remia vartotojų fizinę
bei sportinę formas.
B – Vystyti galutinius rezultatus, kuriuos galima būtų platinti kaip įnašą į kitų
centrų bei sporto paslaugas teikiančių grupių veiklą, taip skatinant sporto
prieinamumą neįgaliesiems.
•
Inovatyvių sporto praktikų prieinamumo neįgaliesiems vadovas
•
Rekomendacijos sporto centrams organizuoti užsiėmimus įtraukiančius ir
neįgaliuosius
•
Įrankis padedantis įvertinti žmonių, turinčių negalią, likusius įgūdžius ir
gebėjimus dalyvauti sporto užsiėmimuose
•
Įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų sporto treneriams norint vesti
užsiėmimus žmonėms turintiems negalią, aprašo sudarymas
•
Atlikti kryžminį tyrimą naudojant įrankį „Sportas žmonėms turintiems
negalią – sveikatą stiprinanti fizinė veikla (SSFV) (angl. health-enhancing
physical activity (HEPA)) žmonėms, vyresniems nei 50 metų“/ angl. „Sport for
PwD – HEPA for >50“
C – Realizuoti teigiamus vartotojų potyrius, kurie skatintų bei palaikytų kiekybinę
bei kokybinę sporto paklausą visiems.
D – Plėstis ir dalyvauti kitose sporto šakose, įgyjant patirties, praktikos,
bendradarbiavimo įgūdžių kaip bendros temos „dalis“.

Inovatyvių sporto praktikų
prieinamumo neįgaliesiems
vadovas
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Rekomendacijos sporto
centrams organizuoti
užsiėmimus įtraukiančius ir
neįgaliuosius

Kryžminis tyrimas naudojant
įrankį „Sportas žmonėms
turintiems negalią – sveikatą
stiprinanti fizinė veikla (SSFV)
žmonėms, vyresniems nei 50
metų“/ angl. „Sport for PwD –
HEPA for >50“

Įrankis padedantis įvertinti
žmonių, turinčių negalią,
likusius įgūdžius ir gebėjimus
dalyvauti sporto užsiėmimuose

Įgūdžių ir kompetencijų,
reikalingų sporto treneriams
norint vesti užsiėmimus
žmonėms turintiems negalią,
aprašo sudarymas
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Projekto veiklose
dalyvaujančių vartotojų aprašas

Tikslinė grupė
ODC

Suaugusieji turintys neurologinę negalią.

VRC

Suaugusieji turintys fizinę, protinę ir jutiminę negalią
besiskundžiantys nugaros skausmu, širdies ir kvėpavimo
takų problemomis.

CRPG

Suaugusieji turintys neurologinę negalią.

BBW

Paaugliai (16-19 m.) turintys psichologinių sutrikimų.

ASTANGU

Darbingo amžiaus žmonės turintys negalią.

INTRAS

Žmonės turintys psichinių sutrikimų.

CEDAR

Asmenys turintys negalią, autizmą ar smegenų pažeidimą.
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Terminų žodynas
Pasiekiamumas

programų, paslaugų, infrastruktūros prieinamumas neįgaliems
asmenims su negalia. Ji taip pat nurodo požiūrį ir paramos
sistemas, kurios užtikrina, kad neįgalieji būtų dalyvaujantys ir
prisidedantys nariai.

Pritaikymas
neįgaliesiems

individualaus funkcinio nepriklausomumo skatinimas, pašalinant
trūkumus.

Įgytas

nesantis gimimo metu.

Barjeras

kliūtis, kuri trukdo judėjimą, asmeninį augimą, arba prieinamumą
prie veiklos, paslaugų ar išteklių.
Barjerai gali būti požiūrio, fiziniai ar sisteminiai.

Klasifikacija

sistema, pagal kurią sportininkai yra skirstomi pagal neįgalumo
lygį, siekiant skatinti konkurenciją

Įgimtas

esanti gimimo metu.

Negalia

funkcinių galimybių sumažėjimas dėl sutrikimų.

Lygybė

lygiai toks pat žmonių traktavimas, nepaisant jų skirtumų, arba jų
laikymas lygiais, prisitaikant prie jų skirtumų.

Nešališkumas

taisyklės ir principai, pagrįsti sąžiningumu, teisingumu ir lygybe.

Sveikatą
gerinantis
fizinis
aktyvumas

Veikla, kuri papildo pagrindinę veiklą ir gerina sveikatą. Greitas
vaikščiojimas, šokinėjimas lynu, šokiai, teniso žaidimas ar futbolas,
svorių kėlimas, laipiojimas žaidimų aikštelės įranga per varžybas
arba jogos užsiėmimas yra sveikatą gerinančio fizinio aktyvumo
pavyzdžiai.

Funkcijos
sutrikimas

anatominė, fiziologinė ar funkcinė netektis, kuri gali arba negali
baigtis neįgalumu.

Inkliuzija

kiekvienas gali dalyvauti lygiateisiškai.

Įtrauktis

įtraukties procesas, pagal kurį kiekvienas įtraukiamas į reguliarias
arba bendrojo lavinimo programas, paslaugas arba kitą
visuomenės sudedamąją dalį. Pagrindinis žodis yra įtraukti.

Integracija

procesas, kai asmenys dalyvauja visame patirties procese, pvz.,
sporte.

Intelekto
sutrikimai

Sąvoka “intelekto sutrikimai” apibūdina platų sąlygų spektrą,
kurioms yra būdingas žemo arba labai žemo intelekto
charakteristikos bei prisitaikančio elgesio deficitas.
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Proto negalia apibūdina platų sąlygų spektrą, kurioms yra būdingas žemo arba
labai žemo intelekto charakteristikos bei prisitaikančio elgesio
deficitas.
Fizinis
aktyvumas

Tai bet koks kūno judėjimas dėka skeleto raumenų, kai energijos
sunaudojimo lygis yra didesnis už lygį ilsintis.

Sportas

Visų formų atsitiktinė arba organizuota fizinė veikla, kuria siekiama
tobulinti fizinę ištvermę ir psichinę gerovę, formuoti socialinius
santykius ar gauti rezultatus, konkuruoja visuose lygiuose
(Europos sporto chartija (pataisyta). Briuselis, Europos Taryba,
2001 m.)

Sportas
visiems

Nurodo sistemingą fizinės veiklos teikimą, kuri yra prieinama
visiems.
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2 Dokumento tikslas
Dokumento turinyje yra išdėstyta informacija apie „Sportas+ Visiems“ (angl.
Sport+4All) projekto koncepciją, projekto tikslus ir aplinkybes.
Šios rekomendacijos atspindi „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4All) partnerių
įtraukiojo valdymo patirtį sporte, kaip geros praktikos rezultatą, kurį jie gavo
bandymo, valdymo palyginimo viso projekto laikotarpio metu (2015 – 2017 m.)
savo centruose ir veikloje.
Tikslas nėra pateikti išsamias gaires – tai reikalautų atkreipti didesnį dėmesį
į sudėtingesnę struktūrinę bei valdymo situaciją (pastatus, prieinamumą,
personalo mokymą, įstaigų bendravimą). Rezultatų palyginimas parodė, kad
reabilitacijos centro ir sporto centro realijos yra labai skirtingai pagrįstos.
Tikslas yra daugiau pateikti kai kurias naudingas rekomendacijas kasdieniniam
valdymui esamuose sporto centruose ir pradėti arba išplėsti įtraukiantį sportą
neįgaliems žmonėms, atsižvelgiant į jų poreikius ir lūkesčius.
Yra atlikti reikalingi praktikos tyrimai, susiję su veikla, skirta fizinei sveikatai
ir sportui. Šis dokumentas yra orientuotas į žmones su intelekto sutrikimais
bei neįgalius žmones, kurie nedalyvauja ir nekonkuruoja sporto šakose (pvz.,
parolimpinėse sporto šakose), bet kuriems sporto užsiėmimai reikalingi pasiekti
puikią sveikatą, gerą savijautą ar leisti laisvalaikį.

The present document is part of a set of five outputs of the project Sport+4All –
Active and Included :
1. Handbook of Innovative Practices in Sport provision for PwD
2. Recommendations for inclusive management of activities in Sports Centres
3. Profile of competencies and skills required for sport trainers for the delivery of
sport in People with Disabilities
4. Cross Reference study Sport for People with Disabilities – HEPA for >50
5. Assessment tool of remaining skills and abilities to attend sport activities
As all the Project outputs it is drafted by the project consortium on the basis
of structured benchmarking between their sport initiatives for PwD
in the period 2015 – 2017
12
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Partnerių, organizacijų 3
ir sporto iniciatyvų aprašas
ODC, Italija

„Centro Polifunzionale don Calabria“ (ODC) yra viena iš keleto struktūrų sukurtų
„Istituto don Calabria“, pasaulinio lygio organizacijos, įsikūrusios Veronoje
(Italijoje). Savo veiklą pradėjęs prieš 50 metų institutas visuomet veikė kaip
nepelno siekianti organizacija.
Organizacija veikia keturiose apibrėžtose tarpusavyje susijusiose srityse, kur
atlieka reabilitacijos, profesinio mokymo ir papildomos kvalifikacijos, integracijos
į darbo rinką ir socialinės integracijos darbus. Įmonė per metus aptarnauja
daugiau nei 10 000 vartotojų, o tam padaryti samdo maždaug 300 profesionalų.
Centras veikia pagal paslaugų teikimo trajektorijas, kur paslaugos yra arba
individualizuotos, arba integruotos viena į kitą, siekiant visapusiškos asmeninių
požiūrių išraiškos. Įvairiuose paslaugų (socialinių, sveikatos, sporto) teikimo
procesuose integruota ekspertizė bei paslaugų teikimo pastovumas motyvavo
mus pratęsti ir atnaujinti mūsų teikiamas paslaugas žmonėms su negalia
šiame projekte, o ypač, fizinėse ir sporto užsiėmimuose vedamuose mūsų
„Suaugusiųjų reabilitacijos srityje“.
„Reabilitacinis sportas“ iniciatyva suteikė mūsų ODC klientams (žmonėms
turintiems sunkią neurologinę negalią) galimybę pradėti sportuoti naudojant
fizinę reabilitaciją bei 4 mėnesių grupinius užsiėmimus skirtingose sporto
šakose, kurių tikslas yra:
•
Parodyti aktyvumo naudą jų sveikatai ir
•
Motyvuoti juos toliau būti fiziškai aktyviems naudojantis kitomis sporto
paslaugas teikiančiomis programomis pasibaigus reabilitacijos periodui.
www.centrodoncalabria.it
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VRC, Lietuva

Viešoji įstaiga Valakupių Reabilitacijos Centras (VRC) yra Vilniuje įsikūrusi
organizacija, Lietuvos Vyriausybės įkurta 2000 metais (www.reabilitacija.lt).
VRC misija yra užtikrinti visapusišką ir lygiateisį įstaigos klientų dalyvavimą
visuomenės gyvenime, ilgalaikę jų integraciją į darbo rinką ir geresnę jų
gyvenimo kokybę teikiant, tobulinant ir plėtojant medicininės, profesinės,
socialinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugas neįgaliesiems bei
kitiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar turintiems sveikatos sutrikimų
asmenims.
Daugiau nei šimtas VRC darbuotojų teikia profesinės reabilitacijos, profesinio
mokymo, medicininės reabilitacijos ir vairavimo mokyklos paslaugas žmonėms
su sunkia ir vidutine negalia Lietuvoje.
Kiekvienais metais, daugiau nei 700 paslaugų vartotojų naudojasi centro
teikiamomis paslaugomis Vilniuje ir Kaune.
Iniciatyva „Būkime aktyvūs“ (angl. Let‘s Be Active) suteikia VRC klientams 3
veiklas patenkinančias jų poreikius bei skatinančias lygiavertį dalyvavimą sporto
ir fiziniuose užsiėmimuose: pasivaikščiojimus lauke, paskaitas, informaciją apie
neįgaliesiems pritaikytus sporto klubus.
www.reabilitacija.lt
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CRPG, Portugalija

„Centro de Rabilitação Profissional de Gaia“ yra asociacija įsikūrusi Porto mieste
(PT), ir yra viešosios teisės subjektas, įkurtas pagal kooperacijos sandorį tarp
„Instituto do Emprego e Formação Profissional“ (IEFP), „Associação dos Deficientes
das Forças Armadas“ (ADFA) ir „Cooperativa para Educação e Reabilitação de
Cidadãos Inadaptados de Gaia“ (CERCIGAIA) (www.crpg.pt).
Įkurta 1992 m., 1999 m. ji tapo privačia, valstybei priklausančia organizacija,
sudaryta iš specializuoto išteklių centro šiaurės ir centrinio regiono IEFP agentūroms,
veikiančių neigalumo srityje, tiksliau, srityse susijusiose su nervų, raumenų ir griaučių
bei jutiminėmis funkcijomis ir jų pakitimais.
Organizacija teikia reabilitacines paslaugas žmonėms įgijusiems negalią
nelaiminguose atsitikimuose bei po įvairių ligų, skatina reintegraciją profesiniame,
socialiniame ir šeimos lygmenyse. Ji taip pat padeda neįgaliems paaugliams
pereinamuoju laikotarpiu po mokyklos baigimo. Iniciatyva „Adaptuota fizinė veikla“
(Adapted Physical Activity) suteikia CRPG klientams informacijos apie sporto
šakas, kuriomis jie galėtų užsiimti ir paaiškina sporto klubams, kaip jie galėtų vesti
užsiėmimus kartu su neįgaliaisiais, naudojant:
•
Pagal kliento tvarkaraštį sudaromą Adaptuoto fizinio aktyvumo programą;
•
Kuriant sporto klubų ir kitų organizacijų tinklą;
•
Organizuojant vietinius sporto klubus, kad parodyti sporto būdus;
•
Susijungiant su kitomis organizacijomis, galinčiomis pasiskolinti reikalingos
įrangos;
•
klientams užsiimti viena ar kita sporto šaka.
www.crpg.pt
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BBW, Vokietija
Berufsbildungswerk gemeinnützige GmbH

BBW INCLUDED RUNNERS

Liebenau Berufsbildungswerk gemeinnützige GmbH (anksčiau BBW Adolf Aich)
yra Ravensburge (Vokietijoje) įsikūrusi organizacija (www.bbw-rv.de) siūlanti
reabilitacijos ir mokymo paslaugas žmonėms turintiems specialiųjų poreikių,
mokymosi sutrikimų ir psichinės sveikatos sutrikimų.
•
Šiuo metu organizacijos paslaugomis naudojasi apie 1000 žmonių.
•
Joself-Wilhelmo mokykla teikia apie 50 profesijų mokymus, nuo dailidės,
šaltkalvio, namų prižiūrėtojo iki mūrininko ir kitų.
•
Programos: ikiprofesinio mokymo programos leidžia mūsų klientams
pasiruošti jų profesinei programai arba tiesiogiai darbo rinkai.
•
Organizacijos tikslas – paremti jaunus žmonės profesinio mokymo
laikotarpiu bei paruošti juos darbo rinkai.
•
Organizacijos iniciatyva „BBW BĖGIMAS VISIEMS“ (angl. BBW
INCLUDED RUNNERS) yra subūrusi bėgimo grupę, sudarytą iš paslaugų
vartotojų, pabėgėlių (taip pat ir paslaugų vartotojų), darbuotojų bei partnerių,
kurios tikslas yra atkreipti dėmesį į fizinio aktyvumo naudą bei įtraukti žmones
turinčius protinę negalią.
•
Grupinių užsiėmimų ir treniruočių dėka, iniciatyvos nariai dalyvauja miesto
bėgimuose bei kituose bendruomenės organizuojamuose sporto užsiėmimuose.
www.bbw-rv.de
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Astangu, Estija

Astangu profesinės reabilitacijos centras yra unikalus centras įsikūręs Estijoje,
siūlantis įvairias paslaugas priklausomai nuo paslaugų vartotojų poreikių,
vykdantis reabilitacijos srities plėtrą Estijoje ir besidalijantis kompetencijomis su
kitais paslaugų tiekėjais. Mūsų paslaugos yra skirtos darbingo amžiaus (1664) žmonėms su negalia visoje Estijoje, ieškantiems galimybių būti aktyviems
savo kasdieniame gyvenime – studijuojant, dirbant ar kitais būdais. Centras
įkurtas 1996 m. ir yra administruojamas Socialinių reikalų ministerijos. Teikiamų
paslaugų spektras svyruoja nuo profesinių įgūdžių lavinimo, ikiprofesinių
kursų iki profesinio mokymo. Visos mokymo programos yra suderintos su
reabilitacija ar darbo palaikymo paslaugomis. Reabilitacijos programos teikiamos
pacientams su stuburo pažeidimais ir trauminiais smegenų pažeidimais.
Organizacijai taip pat priklauso trys prieglaudos – cechai, kur žmonėms yra
suteikiama galimybė įsidarbinti staliais (dailidėmis), rankdarbių gamyboje
ar atliekant kitas nesunkias užduotis. 2016 metais Astangu teikiamomis
paslaugomis pasinaudojo beveik 600 žmonių, kuriuos aptarnavo 115 darbuotojų.
Iniciatyva „Astangu jėga“ (angl. Astangu Power) žmonėms turintiems negalią
teikia 29 savaitinius sporto užsiėmimus Astangu centre arba natūraliose
erdvėse naudojant skirtingų stilių įvairovę (pasivaikščiojimas su šiaurietiškomis
lazdomis, vandens aerobika, pratimai širdies veiklai stimuliuoti, treniruotės su
svarmenimis, šokių pamokos, bėgimas, sportiniai žaidimai ir t.t.) kartu su 6
savaitiniais mitybos seminarais, skatinančiais sveiką ir subalansuotą mitybą, į
kuriuos įtraukta speciali pamoka apie valgio gaminimą.
www.astangu.ee
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INTRAS, Ispanija

Įstaiga INTRAS yra įsikūrusi Valadolide (Ispanijoje) (www.INTRAS.es), reiškianti
Psichinės sveikatos ir socialinių paslaugų tyrimai ir gydymas, yra nepelno
siekianti organizacija įkurta 1994 m. rugpjūtį, kurios tikslas yra auštos kokybės
psichinių ligų tyrimai ir gydymas.
Šiuo metu organizaciją sudaro 12 centrų, esančių 7 skirtingose Ispanijos
provincijose su daugiau nei 150 socialinių, sveikatos, mokymo paslaugų bei
profesinis parengimas, klinikinė praktika, psichosocialinės ir darbo reabilitacijos
terapijos programos, o taip pat organizuoja laisvalaikio užsiėmimus, be to
ekonomikos profesionalų paslaugos, kurie atlieka įvairius tyrimus.
Nors pagrindiniai INTRAS klientai yra žmonės kenčiantys nuo psichikos
sveikatos ligų, organizacija taip pat organizuoja užsiėmimus bei teikia paslaugas
neįgaliesiems, vyresniojo amžiaus žmonėms bei ant socialinės atskirties
slenksčio esantiems žmonėms.
Organizacija yra įkūrusi Duero sporto klubą, turintį daugiau nei 66 narius
turinčius negalią, užsiimančius įvairiu sportu, tokiu kaip: krepšinis, futbolas,
lengvoji atletika, plaukimas, fechtavimasis, stalo tenisas, padelio (angl. paddle)
tenisas, badmintonas bei pėsčiųjų žygiai į kalnus, nors patys populiariausios
sporto rūšys yra futbolas ir lengvoji atletika).
Naudodami integruoto futbolo iniciatyvą, INTRAS įstaigos komanda sudaryta
iš psichinės sveikatos sutrikimų turinčių žmonių bei profesionalių žaidėjų.
Komanda du sezonus iš eilės dalyvavo Zamoros provincijos futbolo veteranų
lygoje, rungdamiesi standartizuotoje erdvėje, kuri suteikia šiems žmonėms
galimybę pasijusti aktyviais bendruomenės nariais bei išryškina jų gebėjimus.
Duero klubo puslapis „Facebook“ svetainėje: @CDduero.
www.intras.es
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CEDAR, Šiaurės Airija

CEDAR fondas (angl. The Cedar Foundation) yra pirmaujanti savanoriška
organizacija Šiaurės Airijoje, kurios tikslas yra žmonių turinčių negalią integracija
(www.cedar-foundation.org). CEDAR vizija yra visiems atvira visuomenė,
o misija – paremti asmenis bei šeimas gyvenančias su negalia, autizmu ar
smegenų trauma gyventi ir suteikti jiems laisvę gyventi taip, kaip jie to nori.
CEDAR savo misijos tikslų siekia įgyvendindamas ir išlaikydamas šias vertybes:
Bendradarbiavimas; Lygybė; Orumas; Pasiekimai; Atkaklumas.
(Collaboration; Equality; Dignity; Achievement; Resilience)
CEDAR teikia platų paslaugų pasirinkimą, leidžiantį žmonėms turintiems negalią
gyventi visapusišką gyvenimą bei būti pilnai įtrauktiems į savo bendruomenes.
Paslaugos teikiamos pagal individualius poreikius visoje Šiaurės Airijoje.
Dalyvaudamas „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4ALL) programoje, CEDAR
subūrė neįgaliesiems pritaikytą dviratininkų klubą „On Yer Bike“. Šis klubas
palaiko žmones su negalia ir skatina juos būti aktyvesniais bei pagerinti savo
sveikatą bei savijautą. Projektas remia daugiau nei 140 dviratininkų turinčių
negalią ir padeda jiems reguliariai dalyvauti dviračių užsiėmimuose įvairiose
vietose visame Belfaste, vidutiniškai surengiant 2 sesijas per savaitę. Šis
projektas padėjo individualiems asmenins, suteikdamas progų bendrauti
ir megzti draugiškus ryšius su kitais bendruomenės nariais. Neįgaliesiems
pritaikyti dviračių užsiėmimai vyksta viešose vietose, tokiose kaip, parkuose,
sporto aikštelėse bei laisvalaikio leidimo centruose. Ši iniciatyva padėjo
keisti neigiamą požiūrį bei skatinti teigiamą požiūrį į žmones turinčius negalią
didesnėse bendruomenėse.
www.cedar-foundation.org
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4 ĮTRAUKTIS
Įtraukties apibrėžimas

Įtraukties koncepciją gali būti sunku apibrėžti, nes ji dažnai pasireiškia skirtingoje
socialinėje ir kultūrinėje semantikoje. Pripažįstame, kad „įtraukimas į sportą
yra vienas iš integracijos į visuomenę aspektų“ (Booth & Ainscow, 2002) todėl,
kad pradedant apibrėžti įtrauktį į sportą, mes turime apžvelgti integraciją į
visuomenę.
Įtrauktis gali būti apibrėžiama kaip buvimas dalimi kažko didesnio, veiksmas
arba būsena. Socialiniame kontekste įtrauktis reiškia, kad kiekvienas asmuo turi
galimybę aktyviai ir lygiavertiškai dalyvauti visuose socialiniuose procesuose –
nuo pat pradžių ir nepriklausomai nuo individualių įgūdžių, etninės ar socialinės
kilmės, lyties ar amžiaus. „Įtrauktis nėra kažkas, ką galima padaryti žmonėms,
tai yra kažkas, į ką žmonės yra aktyviai įtraukiami” (Norwich, 1999). Integracija,
vertinant ir gerbiant žmonių įvairovę, skatina bendruomenės ir priklausančiųjų
jausmą, suteikiantį visiems žmonėms galimybę dalyvauti kiekvienoje gyvenimo
srityje.

Teisės aktai
Įtrauktis yra suvokiamas kaip procesas, kuris yra taikomas visiems asmenims,
bet labiausiai atsižvelgiant į tas grupes, kurios istoriškai buvo atstumtos ar
asmenis, turinčius negalią. Kai svarstome žmonių turinčių negalią įtraukimą,
būtų tikslinga apžvelgti keletą straipsnių iš Jungtinių Tautų Konvencijos dėl
asmenų turinčių negalią teisių.
9 straipsnis (Pritaikymas žmonėms turintiems negalią)
Norėdami suteikti galimybę žmonėms turintiems negalią gyventi savarankiškai
ir visapusiškai dalyvauti visose gyvenimo srityse, valstybės šalys turi imtis
atitinkamų priemonių, užtikrinant asmenims turintiems negalią prieinamumą
vienodomis sąlygomis su kitais, prie fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir
ryšių, įskaitant informacijos ir ryšių technologijas bei sistemas, ir kitų patogumų ir
paslaugų, prieinamas visuomenei, tiek miesto tiek kaimo vietovėse.
25 straipsnis (Sveikata)
Valstybės šalys pripažįsta, kad žmonės turintys negalią turi teisę gauti
aukščiausio lygio gydymą be diskriminacijos dėl negalios. Valstybės šalys
imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti galimybes neįgaliems žmonėms naudotis
sveikatos priežiūros paslaugomis, atsižvelgiant į lytį bei su gydimu susijusią
reabilitaciją.
30 straipsnis (Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, poilsiaujant, leidžiant
laisvalaikį ir sportuojant)
Siekiant sudaryti sąlygas neįgaliems žmonėms dalyvauti vienodomis sąlygomis
su kitais poilsio, laisvalaikio ir sporto veikloje, valstybės šalys imasi atitinkamų
priemonių:
a. Skatinti ir remti dalyvavimą, kiek tai įmanoma, asmenų turinčių negalią
bendrojo lavinimo sportinėje veikloje visais lygiais;
20
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b. Užtikrinti, kad žmonės turintys negalią turėtų galimybę organizuoti, kurti ir
dalyvauti konkrečioje negaliai būdingoje sporto bei laisvalaikio veikloje ir šiuo
tikslu skatinti teikimo vienodomis sąlygomis su kitais, atitinkamus nurodymus,
mokymą ir išteklius;
c. Užtikrinti, kad žmonės turintys negalią turėtų prieigą prie sporto, laisvalaikio ir
turizmo vietų;
d. Užtikrinti, kad vaikai turintys negalią galėtų lygiai su kitais vaikais dalyvauti
žaidimų, poilsio, laisvalaikio ir sporto veikloje, įskaitant tas veiklas švietimo
sistemoje;
e. Užtikrinti, kad žmonės turintys negalią galėtų gauti paslaugas, kurios yra
susijusios su poilsio, turizmo, laisvalaikio bei sportinės veiklos organizavimu.
Daugelis šalių yra ratifikavusios žmonių turinčių negalią teisių konvenciją ir
sukūrė politiką ir teisės aktus, kad įgyvendintų žmonių turinčių negalią teisių
konvenciją savo šalyje.

Perėjimas nuo integracijos prie įtraukimo
Dažnai girdime žodžius „integruotas“ arba „įtrauktas“ apibūdinant parametrą,
kuris yra skirtas neįgaliems žmonėms (ar kitiems socialiai remtiniems
asmenims). Kai kuriais atvejais terminai vartojami sinonimiškai, tačiau esama
esminių skirtumų:
„Įtraukties sąvoka pakeitė ankstesnį terminą „integracija“, naudotą 1980ais, nurodant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių paskirties vietą,
lavinimo mokyklose [bei suaugusiems, įdarbintiems atviroje darbo rinkoje]. (…)
problema, apibūdinant integraciją tik patalpinimo atžvilgiu, yra ta, kad tai labai
mažai pasako apie kokybę švietimo [ir/arba darbo] gaunamo šiame kontekste.
Integracijos judėjimas buvo grindžiamas asimiliacijos modeliu. Jos tikslas
buvo padėti tam tikriems mokiniams, kad jie galėtų „atitikti“ [mokymosi, darbo]
programos kontekstą, nekeičiant pačios programos. Skirtingai nuo integracijos,
įtrauktis yra apie mokinio [asmens] teisę visapusiškai dalyvauti mokyklos
[užimtumo ir kitų socialinių struktūrų] gyvenime ir mokyklos [darbdavių, (sporto)
infrastruktūros] turi sutikti ir priimti juos. “ (Winter & O’Raw, 2010 m., su mūsų
pataisymais skliaustuose).
Įtrauktis turi aiškų tikslą: kovoti su atskirties situacijomis, kurios vyksta
mokyklose, įdarbinimo ir visose kitose įstaigose bei visuomenės struktūrose. Dėl
tos priežasties, įtrauktis buvo postuluojamas kaip „efektyviausia priemonė kovoti
su diskriminuojančiu požiūriu, kuriant palankiai vertinančias bendruomenes,
integruotą visuomenę, kuriant socialinę sistemą, naudingą kiekvienam individui,
tuo pačiu tampant vis labiau ekonomiškais“ (UNESCO, 1994).
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Įtraukiančio sporto apibrėžimas
Nėra vieno įtraukiančio sporto sąvokos aiškinimo – jis turi įvairių prasmių,
atsižvelgiant į skirtingų kartų žmones ir kontekstą. Vis dėlto šis sporto įtraukimo
apibrėžimas, susijęs su sporto dalyviais, atrodo, apima didžiąją dalį dabartinių
apmąstymų:
„Procesas, kai visi tie, kurie siūlo sporto pramogas, suteikia sporto pramogas
bei galimybes – ar tai būtų mokyklose, ankstyvam amžiui ar kasdienybei
– sukuria savo kultūrą, politiką ir praktiką kaip įtraukti visus visuomenės
asmenis. Tai labai svarbi strateginio planavimo tobulinimo dalis. Tai nereiškia,
kad jie traktuoja visus dalyvius taip pat. Greičiau yra atsižvelgiama į sporto
dalyvių įvairią gyvenimo patirtį ir poreikius. Įtraukimas į sportą reiškia lygias
galimybes visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, etninės
kilmės, religinių įsitikinimų, priežiūros statuso, funkcijų sutrikimų, seksualinės
orientacijos, pasiekimų, socialinio ar ekonominio statuso. Skiriama daug
dėmesio įvairių grupių asmenų aprūpinimui bei pasiekimams. Tačiau tuo
siekiama daug daugiau, yra kovojama su grupių atskirtimi, kurios buvo
atstumtos ar diskriminuojamos praeityje, imantis pozityvių veiksmų ir per išteklių
nukreipimą siekiant užtikrinti, kad jų teisės būtų išsaugomos“. (OFSTED, 2000)
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Įtraukiančio 5

valdymo rekomendacijos
Kad būtų paprasčiau naudotis, mes pateikiame rekomendacijas, sutelkdami
dėmesį į kai kuriuos klausimus pristatymo procese.
Akivaizdu, kad pagal šiuolaikinės įtraukties politikos gaires,
rekomendacijos yra bendrai pritaikomos sporto šakų klientams ir duoda
naudos aktyviam ir įtraukiančiam sportui, padeda visiems žmonėms
priartėti ir/arba dalyvauti šioje struktūroje.
Kaip buvo minėta ankstesniuose skyriuose, šios rekomendacijos yra
susijusios su tam tikromis temomis (7) sporto valdyme, kurių patirtimi
mums būtų įdomu pasidalinti.
Pastatų visiškas prieinamumas, vidaus medžiagų ir konstrukcijų prieinamumas
ir pritaikymas, personalo mokymas, institucijų bendravimas ir kita suplanuota
įranga yra sąlygos, kurios pateikiamos kaip išankstiniai rekvizitai. Bet kokiu
atveju, pabaigoje mes pateikiame kai kurias bendras pastabas.

1 tema – pirmas kontaktas
Labai svarbu yra pirminis teigiamas asmens susipažinimas su centru. Neįgaliojo
vežimėlis, protezas, šuo vedlys, o supratimo lygis neturėtų būti vertinamas kaip
barjeras.
Sporto įstaigos įėjimas turi būti
visiškai prieinamas asmenims su skirtingais fiziniais sutrikimais
su asmeniu, mokančiu ir galinčiu bendrauti su neįgaliais bei jų slaugytojais
ir turintį pakankamai gerą supratimą apie potencialių klientų negalią ar negalias.
aprūpintas prieinama informacine medžiaga, kurioje aiškiai ir suprantamai
aprašytos sporto programos ir infrastruktūra – kurie yra būtini, kad pilnai
suprastume įgūdžius ir gebėjimus, ir jokių kliūčių, trukdančių dalyvavimą.

2 tema – pradinis įvertinimas
Dėl fizinės negalios yra reikalingos ekspertizės ir aiškumas dėl kliūčių ir
apribojimų dalyvauti. Esant sutrikusiam intelektui, prieš pradedant sportinę
veiklą, veiklos valdymui yra reikalinga galimybė gilintis į tam tikrą informaciją,
atsižvelgiant į konfidencialumą ir į kliento teises.
Dėl šio skirtumo svarbos, bet kokiu atveju yra naudingas poreikių ir lūkesčių
įvertinimas.
Rekomendacijos
Yra svarbu žinoti, ar negalia buvo įgyta ar įgimta.
Asmeninės informacijos apie negalią dalijimasis paprastai nėra problema,
nes neįgalieji yra visą gyvenimą vertinami medicinos įstaigų bei terapeutų. Bet
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teisingas klausimas būtų dėl pajėgumų ar dalyvavimo ir atlikimo, bet ne dėl sporto
rūšies ar judesių arba atsparumo laikui, reikalingo balansavimo ar daugiau šalutinės
paramos — bet kokia informacija, kuri susijusi su jų gebėjimu atlikti siūlomą veiklą.
Įstaigą, į kurią yra kreipiamasi dėl paslaugų, turėtų būti siunčiamas išsamus
kvalifikuoto specialisto įvertinimas dėl galimybės dalyvauti veikloje, visų pirma dėl tų
situacijų, kurios gali pakenkti psicho-fizinei gerovei.
Daugeliu atvejų verta planuoti ir suderinti stebėjimo laikotarpį bei drauge
nustatyti terminą galimybių ir jausmų apsvarstymui, ką jie gali ir ko negali.
Skatinti klientą šviesti jus apie tai, ką jie gali ir ko negali bei dirbti lėtai, kad būtų
galima išplėsti jų sportinės veiklos intensyvumą, trukmę ir kompleksiškumą.
Kartu apibrėžti tikslus, kad juos būtų galima stebėti, matuoti, o asmuo reguliariai
gautų grįžtamąją informaciją, kaip motyvacijos stiprinimo priemonę.

3 tema – preliminari informacija apie veiklą
Informacija apie veiklą galėtų/turėtų būti gilinama prieš ją pradedant. Kuo geriau mes
aprašome veiklą, tuo mažiau tęsis įtraukties ir dalyvavimo periodas.
Rekomendacija
Supažinkite klientą su vieta, kur praktiniai užsiėmimai vyks ir paaiškinkite
įrangos bei pagalbinių priemonių funkcijas.

4 tema - bendravimas ir tarpusavio sąveika, gyvenant
įstaigoje
Nuolatinis ir asmeninis bendravimas bei ryšio su klientu palaikymas yra galingas
aktyvaus žmonių dalyvavimo ir įtraukties į centrą įrankis.
Rekomendacijos
Matyti asmenį, koks jis ar ji yra neignoruojant negalios, bet ją įveikiant.
Klausti tik tada, kai yra būtina.
Paklausti prieš siūlant pagalbą.
Nemanykite, kad klientai su sutrikusiu intelektu nesupranta.
Paklauskite, jei kyla abejonių; dauguma neįgalių žmonių bus pasiruošę jums
padėti.
Elkitės su klientu kaip su suaugusiu, o ne kaip su kūdikiu. Skatinkite tėvus
padėti, tačiau kreipkitės tiesiogiai, o ne į jo/jos globėją ir padėjėją.
Naudokite atsakymus, į kuriuos galima atsakyti “taip” arba “ne”.
Būkite kantrūs, jei reikia kalbėkite ir kartokite. Daugelis intelektinių problemų yra
išsprendžiama, jei jūs tam skirsite laiko.
-
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5 tema - sporto arba veiklos pritaikymas
Ar pritaikymas kartais gali būti reikalingas, jei įtraukties esmė yra „pritaikyti tik
tada, jei tai būtina“. Ir sportas turi būti pritaikytas prie kliento su sutrikimais, o
ne klientas prie sporto ir veiklos. Šiuo atveju mes konkrečiai nurodome sportinę
veiklą arba pratimus, o ne dalyvavimą jau esančiuose užsiėmimuose.
Rekomendacijos
Pritaikyti sportą ar veiklą, arba pratimus kiek įmanoma prie buvusių:
keičiant tik būtinybę.
Įtraukimui naudokite kūrybišką pritaikymo būdą: kartais tai galima padaryti
pakeičiant kai kuriuos parametrus sporte
o aplinką
o įrangą
o taisykles
o vietą
o atlikimo greitį
o laiką

6 tema - transportas ir prieinamumas
Pagal mūsų patirtį, daugiausia kliūčių įtraukimui sudaro prieinamumas. Ne tik
vidiniai barjerai, tačiau viešojo transporto – automobilių stovėjimo aikštelių –
mobilumo paslaugų prieinamumas.
Rekomendacija
Spręsti šią problemą ir priimti sprendimus, pavyzdžiui tokius kaip,
susitarimai, aiški informacija, konvenciją dėl transporto, prieinamumą ir
kompanionų laukimo laiko įstaigose peržiūrėjimą.

7 tema - kai kurios pastabos dėl saugos ir elgesio
dėl saugos... Skubios pagalbos veiksmų plane turi būti numatyta tvarka
taikoma esant priepuoliams. Gaukite priepuolių istoriją, kur nurodyta priepuolių
tipas, trukmė.
apie sveikatą... nekalbėkite su klientu apie medikamentų ir gydymo
pakeitimą, kuris gali įtakoti elgesį.
apie vietos pakeitimą... reikia žinoti, kad klientams su intelekto sutrikimais
gali būti sunku perkelti savo įgūdžius iš vienos aplinkos į kitą (t.y. vidaus-lauko
užsiėmimai, didesnė arba mažesnė sporto salė)
apie programą... Atminkite, kad rutinos ar darbuotojo pasikeitimas gali
paveikti elgesį. Klientai turintys sutrikusio intelekto negalią nori turėti stabilią
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veiklą ir struktūrą.
apie ryšį su šeima... gerbti asmens savarankiškumą ir ryžtingumą ir,
tuo tarpu, nevengti gauti informacijos iš tėvų ar globėjų, reikalingos elgesio
valdymui.

Ir be to...
kai kurie galutiniai pasiūlymai dėl išankstinių rekvizitų savybių
- Lyderystė - plėtoti lygybės politiką, kuri apimtų neįgaliuosius.
- Partnerystė - Dirbti kartu su organizacijomis partnerėmis, skatinant
teigiamą požiūrį į negalią. Dirbant su neįgaliųjų organizacijomis pvz. vykdant
bandomuosius projektus.
- Rinkodara: Kaip tiesiogiai nukreipta į neįgaliuosius; efektyviai bendrauti su
vartotojais ir potencialiais vartotojais per prieinamos rinkodaros ir pardavimų
skatinimo veiklos asortimentą, įskaitant bandymo kursus, kurie suteikia
galimybes neįgaliems žmonėms išbandyti visą eilę naujų sportų.
- Prieinamumas: Užtikrinti, kad naujos ar atnaujintos sporto pramogos yra
visiškai prieinamos visiems vartotojams.
- Mokymas: sporto lyderiai, treneriai, laisvalaikio paslaugų darbuotojai
sprendžia kaip geriau įtraukti žmones su negalia į sportą ir aktyvų poilsį. Plėtoti
universalaus dizaino ir aplinkos pritaikymo kursus architektams ir įstaigų
vadovams .
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