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1 Įžanga
Projekto 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.



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 110-
190 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.

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

Nėra surinkta objektyvių 
duomenų naudojant judesio 
matuoklį.

LAIKAS PRA-
LEIDŽIAMAS 
SĖDINT

27,9% 52,2%DALYVAVIMAS 
FIZINĖJE 
VEIKLOJE 
(SPORTAVIMAS)

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.

SPORTAVIMAS

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

Nėra pasiskirstymo į grupes.
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... People with disability... People without disability

PROJEKTO
MODELIS

2014 m. spręsti šią problemą susibūrė 7 reabilitacijos centrai ir organizacijos 
padedančios žmonės su negalia iš 7 Europos šalių. Jų tikslai buvo:

1. Nuspręsti dėl visas šalis tenkinančio partnerystės pavadinimo
2. Sukurti originalų logotipą
3. Pradėti kartu dirbti visoje Europoje

KODĖL?

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.“

Projekto aksioma – Kas yra sportas?
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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: 

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?

Projekto istorija: bendradarbiavimo stilius

Finansinė ES parama
Apibrėžta metodika (lyginamosios analizės ir mokymosi metodai (angl. 
benchmarking ir benchlearning).
Tarptautinių susitikimų įtraukimas į darbotvarkę.

KAIP?
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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

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“

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“.

Tikslai
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Projekto veiklose 
dalyvaujančių vartotojų aprašas

Suaugusieji turintys neurologinę negalią.

Tikslinė grupė

ODC

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

VRC

Suaugusieji turintys neurologinę negalią.CRPG

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

Darbingo amžiaus žmonės turintys negalią.ASTANGU

Žmonės turintys psichinių sutrikimų.INTRAS

Asmenys turintys negalią, autizmą ar smegenų pažeidimą.CEDAR
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Partnerių, organizacijų 
ir sporto iniciatyvų aprašas

„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

ODC, Italija
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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

VRC, Lietuva
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„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

CRPG, Portugalija
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CRPG, Portugalija

Berufsbildungswerk gemeinnützige GmbH

BBW INCLUDED RUNNERS

BBW, Vokietija 

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 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 (16-
64) 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

Astangu, Estija
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Astangu, Estija

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

INTRAS, Ispanija
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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

CEDAR, Šiaurės Airija



17Erasmus Sport+4ALL Project | 2015 - 2017 | ĮĮVERTINTI

Terminų žodynas CEDAR, Šiaurės Airija
Pasiekia-
mumas

Pritaikymas 
neįgaliesiems 

Barjeras

Įgytas

Klasifikacija

Įgimtas

Negalia

Lygybė

Nešališkumas

Sveikatą 
gerinantis 
fizinis 
aktyvumas

Funkcijos 
sutrikimas 

Inkliuzija

Įtrauktis

Integracija

Intelekto 
sutrikimai

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.

individualaus funkcinio nepriklausomumo skatinimas, pašalinant 
trūkumus.

nesantis gimimo metu.

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

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

esanti gimimo metu.

funkcinių galimybių sumažėjimas dėl sutrikimų.

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

taisyklės ir principai, pagrįsti sąžiningumu, teisingumu ir lygybe.

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.

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

kiekvienas gali dalyvauti lygiateisiškai.

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

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

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 

Fizinis 
aktyvumas

Sportas

Sportas 
visiems

apibūdina platų sąlygų spektrą, kurioms yra būdingas žemo arba 
labai žemo intelekto charakteristikos bei prisitaikančio elgesio 
deficitas.

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

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.)

Nurodo sistemingą fizinės veiklos teikimą, kuri yra prieinama 
visiems.
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2Dokumento tikslas 
Kaip nurodyta partnerystės aprašyme, partneriai yra reabilitacijos centrai arba 
centrai, kurių struktūra paremta jau esančių neįgalių žmonių poreikių ir lūkesčių 
išpildymu.
Šis dokumentas yra skirtas tiems, kurie jau dirba sporto kompleksuose arba 
asociacijose ir yra įsitraukę į žinių apie struktūroje prieinamų bei pritaikytų sporto 
užsiėmimų pasirinkimą, dalijimąsi su klientu arba potencialiu klientu.
Vėliau mes stengėmės sukurti tam tikrus sintezės įrankius – savotišką „rinkinį“ 
skirtą įvertinti – kuris galėtų būti naudojamas (pritaikytas – integruotas su 
kitais – suasmenintas) mūsų veikloje. Mes suprantame, kad asmenys turintys 
sunkią negalią, o taip pat ir protinę – turi būti vertinami ypatingai ir jiems būtinas 
pritaikymas, kurį atlikti sporto kompleksai dažniausiai neturi nei laiko, nei įrankių 
ir kompetencijos bei vidinių paslaugų mechanizmo, reikalingo, norint atlikti 
profesionalų įvertinimą. Šio dokumento tikslas – naudojant partnerių, dirbančių 
su neįgaliaisiais, pradedančiais fizinę bei sporto veiklas, naudojamų metodų bei 
įrankių pristatymą,  pateikti suprastinta forma bei pristatyti pagrindinę įvertinimo 
kompetenciją, padėsiančią sėkmingai dirbti su potencialių klientų fizinės veiklos 
bei sporto poreikiais.

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
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TAIKYTINAS ĮVERTINIMAS3
Itin svarbu yra įvertinti asmens tebeturimus gebėjimus, ypač prieš pradedant 
sporto užsiėmimus.
Tai yra dar svarbiau kalbant apie neįgalius žmones, remiantis TFK (Tarptautine 
funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija) modeliu ir perspektyva, kuri 
iš esmės yra suskirstyta į dvį dideles kategorijas, kurios toliau yra padalytos į:

• 1 dalis: veikla ir negalia bei organiniai veiksniai
1. Kūno struktūros (pagrindiniai organai ir anatominės struktūros)
2. Kūno funkcijos (šių struktūrų atliekamos fiziologinės funkcijos)

• 2 dalis: konteksto faktoriai
1. Aplinkos veiksniai (t. y., fizinė ir socialinė aplinka)
2. Asmeniniai veiksniai, sudaryti iš sąveikos su fizinė ir socialinė aplinka. 

Kaip aprašyta „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4All) projekto galutiniame 
rezultate „Rekomendacijos sporto centrams organizuoti užsiėmimus 
įtraukiančius ir neįgaliuosius“:  dalijimasis asmenine informacija apie 
negalią paprastai nėra problema, nes neįgalūs žmonės yra vertinami 
gydytojų bei terapeutų visą savo gyvenimą. Todėl teisingas klausimas būtų 
prašyti ne informacijos apie pajėgumus ar dalyvavimą, arba veiklą – ne apie 
juos dominančias sporto šakas, judesius ar atsparumą laiko poveikiui, bet 
subalansuoti, išsiaiškinant ar klientui reikia daugiau palaikymo, o taip pat 
bet kokią informaciją, susijusią su jų gebėjimu atlikti vienokius ar kitokius 
užsiėmimus. 
-       Rekomendacijos paslaugų teikėjams dėl galimybės priimti neįgalius 
žmones dalyvauti fizinėse veiklose turėtų būti siunčiamos specializuotų 
specialistų, ypač jei yra galimybė iškilti situacijoms, galinčioms sukompromituoti 
asmens psichinę ir fizinę būkles.
-       Daugeliu atvejų verta planuoti ir suderinti stebėjimo laikotarpį ir nustatyti 
terminą, drauge apsvarstyti galimybę ir jausmus bei paklausti, ką jie jaučia 
galintys ir negalintys atlikti.

Kadangi kiekvienas veiksnys sąveikauja su kitais, todėl aplinkos ir asmeniniai 
veiksniai yra ne mažiau svarbūs nei organiniai veiksniai.
Bendra struktūra yra:
Funkcijos ir kūno struktūros <->  Veiklos <-> Dalyvavimas.
Vertinant neįgalaus asmens dalyvavimo aktyviuose ir integruotose sporto 
užsiėmimuose potencialą, privaloma atsižvelgti į fizinę funkciją (funkcinę ribą) 
ir tai, kaip asmuo bendrauja su fizine aplinka, o  taip pat su asmenybe susijusį 
bendravimą už organinės struktūros ir kūno funkcijų veiksnių ribų.

Dėl šios priežasties bei, remiantis mūsų patirtimi, mes galime svarstyti abu šiuos 
pagrindinius metodus:
-organizmo fiziniai vertinimai susiję su funkcine riba
-vertinimai susiję su asmeninėmis savybėmis, nulemiančiomis sąveiką su 
aplinka.
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4PROJEKTO ATSILIEPIMAI
CEDAR (UK)

Pasirengimo programai veikla

KAS
Individualus lygis- Veiksmų planas – rizikos vertinimo/ ekstremalių situacijų 
vertinimo planas - sveikatos patikrinimas (kraujospūdis, pulsas, plaučių funkcija, 
cholesterolio koncentracija, kūno sudėties analizė) / Sveikatos duomenų 
tvarkymo sutikimo forma - Fizinio aktyvumo pasirengimo klausimynas (angl. 
PAR-Q) - Tinkamumo įvertinimo įrankis (pradinis) grupės lygiu - planas ir tiksli 
seansų vieta - rizikos vertinimas 

KAIP 
Interviu, stebėjimo, įsivertinimo ir faktinės medžiagos rinkimo vietoje būdais.

KAS
Sporto pareigūnas ir Bendruomenės įtraukties tarnyba 

Įrankis:
Fizinio aktyvumo klausimynas
Visa informacija šiame dokumente laikoma konfidencialia TAIP (NE)
1 Ar gydytojas kada nors jums yra sakęs, kad, atsižvelgiant į jūsų širdies būklę, 
jūs galite užsiimti fizine veikla tik  jei tai rekomendavo gydytojas?
2 Ar fizinių užsiėmimų metu jaučiate krūtinės skausmą?
3 Ar per pastarąjį mėnesį jautėte krūtinės skausmą ne fizinių užsiėmimų metu?
4 Ar kada nors praradote pusiausvyrą dėl galvos svaigimo ar sąmonės 
netekimo?
5 Ar turite kaulų ar sąnarių problemų (pvz., nugaros, kelio ar klubo), kurios gali 
pablogėti padidėjus  jūsų fiziniam aktyvumui?
6 Ar žinote kokių nors kitų priežasčių, dėl kurių jums nederėtų užsiimti fizine 
veikla?
7 Ar sergate epilepsija?
Jei į visus 7 klausimus jūs atsakėte NE, tada jūs galite būti įsitikinę dėl 
dalyvavimo mūsų užsiėmimuose; Jei atsakėte teigiamai į vieną ar daugiau 
klausimų, prieš užsiregistruodami pas mus, kreipkitės į savo gydytoją dėl fizinės 
veiklos, kurioje galite dalyvauti.
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VRC
Medicininės reabilitacijos vertinimas individualiu lygmeniu 

KĄ
Griaučių, raumenų ir nervų sistemos veiksnių įvertinimas (mobilumo, raumenų 
funkcijos, judesių amplitudė, pusiausvyros laikymas, koordinavimo skalė ir t. t.) - 
Paciento individualių fizinių gebėjimų įvertinimas.

KAIP
Atliekamas griaučių, raumenų ir nervų sistemos įvertinimas

KAS
Fizinis terapeutas įvertina visus pacientus. 

KADA
Medicininės reabilitacijos pradžioje/ įpusėjus/ pabaigoje
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ODC
ĮRANKIS
SPORTO CENTRAS - ASMENS FORMA  

Vardas ir pavardė

Svoris Ūgis Liemens apimtis

Gimimo data

Adresas

Lytis Vyras 

Fizinė  

Veikianti dešinės rankos imtis 

Vandens     

Neįmanomas

sveikatingumo ir sveikatos tikslais

TAIP NE

Savarankiškas su korekcijos įtaisu

nes esu kovingas (man patinka sporto rungtynės)

Savarankiškas be pagalbinės įrangos

gydytojo siuntimas po reabilitacijos rehabilitation

Padedant su korekcijos įtaisu

kita

Padedant be pagalbinės įrangos

siekiant susirasti naujų draugų

Savarankiškas su protezais
– nurodyti 

Savarankiškas su pagalbine įranga
– nurodyti                                            

Moteris

Intelektinė   Psichikos 

Veikianti kairės rankos imtis 

Treniruoklių salės 

Jutimo Kompleksinė

Veikianti abiejų rankų imtis

Lauko

SPORTO CENTRAS - ASMENS FORMA 

ASMENS DUOMENYS

Antropometriniai duomenys

Pagrindinė negalia

VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ FUNKCIJA

FIZINEI VEIKLAI TAIKOMA PIRMENYBĖ

SPORTO patirtis (nurodykite rūšį veiklos, kurią esate vykdęs, jos trukmę ir dažnumą)

Ėjimas

MOTYVACIJA: Kodėl jūs norite užsiimti sportu?

Medicininę pažyma
Pastabos
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INTERVIU APIE GYVENIMO BŪDĄ

1. Aš keliauju daugiausia

4. Esu dalyvavęs (-usi) konkrečių sporto šakų užsiėmimuose ne mažiau kaip 4 mėnesius per 
pastaruosius metus:

5. per pastaruosius metus aš užsiėmiau viena ar daugiau sporto šakų

2. Kiek laiko skiriate lengvo ir vidutinio intensyvumo (t. y. ėjimo) motoriniam aktyvumui 
kiekvieną dieną?

3. Užsiimu reguliaria sporto veikla ne trumpiau kaip 8 mėnesius per metus

1. Valgau porciją vaisių ar daržovių

2. Išgeriamas vanduo

3. Saldžiųjų gėrimų vartojimas

2. be gydytojo nurodymo, terapiniais tikslais vartoju  nemaistinės medžiagas

4. Gėrimų, turinčių kofeino (kava, arbata, „Coca-cola“, „Redbull“ ir t.t) vartojimas

5. Alkoholinių gėrimų vartojimas

1. Per naktį aš paprastai miegu:

1. Rūkymas

automobiliu

Mažiau nei 30 min 

1 kartas per savaitę 

3 kartus per diena 

Daugiau nei 1 litras per parą 

Niekada

Niekada

Niekada

Niekada

Nuo 6 iki 8 valandų 

Niekada

Taip

Taip

viešuoju transportu pėsčiomis

daugiau nei 30 min, bet mažiau kaip 60 min 

2 kartus per savaitę 

ne rečiau kaip kartą per parą

1 litras per parą

kartais

retai

1 per parą

kartais

aš paprastai pabundu mažiau kaip 2 kartus

nuo 0 iki 5 cigarečių per dieną 5 iki 10 cigarečių per dieną

ne

ne

dviračiu

daugiau nei 60 min

3 kartus per savaitę ar daugiau

bent kartą per savaitę 

mažiau nei 1 litras per parą

kiekvieną savaitę 

dažnai

1 – 3 parą 

kiekvieną savaitę 

aš paprastai pabundu daugiau nei 2 kartus

nuo 10 iki 20 cigarečių per dieną

nereguliariai

ne nuolat

kasdien

visuomet 

daugiau nei 3 per parą

kasdien

sergu nemiga

daugiau kaip 20 per dieną

jei taip, kur?

jei taip, kada?

MOTORINĖS VEIKLOS

MITYBA

MIEGAS

KITA
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5KODĖL, KAIP, KĄ 
oVertinimas yra pirmasis žingsnis kuriant programą asmenims su negalia. 
Vertinimas taip pat naudojamas priimti sprendimus apie vietą ir programos 
planavimą. Jis sudaro pagrindo neįgaliam asmeniui siūlomai veiklai, kuria 
naudodamasis, neįgalus asmuo gali saugiai ir sėkmingai dalyvauti fizinio 
aktyvumo veikloje.

Fiziniame lavinime naudojamas platus vertinimo bandymų pasirinkimas, pvz., 
- Joseph P. Winnick ir Francis X. Short  „The Brockport Physical Fitness Test 
Manual“.
- Specialiųjų olimpinių žaidynių sporto įgūdžių programa.
Vertinimas pagal TFK modelį, yra susijęs su daugiamačiu požiūriu (funkcijos, 
motyvacija, aplinka), mes siūlytume apsvarstyti vertinimą kaip informacijos 
rinkinį.

Tokiu atveju, kai sporto klubuose nėra specialistų, galinčių įvertinti neįgalių 
asmenų gebėjimus, mes siūlome strategiją, kurioje nustačius esminius valdymo 
taškus, sporto centrų referentai sudarytų vertinimo sistemas, kurias galima būtų 
suasmeninti ir kurios klientui teiktų bendrą struktūrą apie jo būklę bei galimybę 
užsiimti sportine veikla. 
Bet kokiu atveju, rekomenduojama tai sieti su išorinio vertinimo paslauga, 
turinčia patirties ir specifinių kompetencijų vertinant asmenis su negalia. Ir ši 
rekomendacija yra ypač reikalinga, kai yra sunkių problemų, susijusių su kliento 
sauga kompleksuose ar veikla (taip pat žr. Sportas + Visiems (angl. Sport+4All 
galutinį rezultatą – „Rekomendacijos sporto centrams organizuoti užsiėmimus 
įtraukiančius ir neįgaliuosius“). Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į atvejus, kai 
tenka dirbti su  žmonėmis neturinčiais konkrečių praeities patirčių sporte, ar 
bandančių imtis sporto po reabilitacijos centre patirtos fizinės veiklos, nes yra 
labai svarbu nepriimti kompromisų, susijusių su funkciniais ir reabilitaciniais 
rezultatais.

Bet kuriuo atveju, gali būti naudinga jei sporto kompleksas turėtų galimybę 
įvertinti 2 strateginius procesus:

1. Prieš veiklą – daugiapakopės ir ne tik fizinės ar funkcinės informacijos 
rinkimas, tada yra įvertinami funkcionalumo, (o ne negalios),  aspektai,  ką 
galima ir ko negalima atlikti, bet taip pat motyvaciją (kuri taip pat gali būti 
vertinama pagal pasiekiamą rezultatą) bei aplinkos sąlygos ir išoriniai veiksniai. 
Įsivertinimo priemonė (žr. CEDAR atsiliepimus) yra sveikintina.

2. Po bandomojo laikotarpio – informacijos stebėjimas ir fiksavimas po 
bandomosios  veiklos ar pratimų laikotarpio. Tai dažnai yra svarbu todėl, kad 
patirtis ir stebėjimas yra valdoma pasitelkiant teigiamus santykius su treneriu ar 
esant struktūrai, nes būtent tai yra tikrieji sėkmės veiksniai, skatinantys tolimesnį 
norą dalyvauti ir padedantys išvengti nesėkmės.
Visada verta atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad kiekvienas vertinimas veikia kaip 
integruota visumos dalis.

VERTINTI ?

ne nuolat
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 organizmo fizinis vertinimas yra susijęs su funkcine riba
  vertinimai yra susiję su asmeninėmis savybėmis, nustatančiomis sąveiką  
 su aplinka.;

Galiausiai, mes rekomenduojame:

- Skaidrumą, dalijimąsi ir atsakomybę už kliento asmenybę bei surinktą 
informaciją ir vertinimą atlikti kartu;

-       operatorių mokymą tinkamai ir veiksmingai valdyti šią veiklą (taip pat žr. 
kitus projekto „Sportas + Visiems“ (angl. Sport+4All) dokumentus).
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Kaip indėlį, mes pateikiame jums 4 skyriaus formą, kuri gali būti naudojama arba 
pritaikyta pagal jūsų poreikius ir situaciją.
Be partnerių pavyzdžiuose nurodytų formų, pristatome priemonę (Stebėjimo 
ir kreipimosi forma). Ši priemonė yra pritaikyta - pagal mūsų patirtį – paremta 
Virdžinijos universiteto forma (9) – kurią mes patobulinome ir pritaikėme 
neįgaliųjų kategorijai.

6ĮRANKIAI 
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Stebėjimo ir kreipimosi forma
Naudokite šią formą, kai pirmą kartą stebite neįgalų asmenį, kuriam yra skirtas 
ar pritaikytas fizinis aktyvumas. Įvertinkite kiekvieną elementą lyginant jūsų 
klientą su kitais jūsų fizinio aktyvumo ar sporto grupės nariais 

Vykdo užduotis, reikalaujančias viršutinės 
kūno dalies jėgos (pvz., atsispaudimus, 
sviedimus, metimus nuo krūtinės)

Atlieka ne kėlimo judesius (pvz., sukimo, 
pusiausvyros, lenkimo) 

Saugiai juda aplinkoje (pvz., 
vengia, turi erdvės, krypties suvokimą) 

Naudoja fizinio lavinimo įrangą (pvz., 
kamuolius, lazdas, paspirtukus) 

Demonstruoja judėjimo įgūdžius (pvz., bėga, 
šokinėja, šuoliuoja, pasišokinėja)

Demonstruoja manipuliavimo įgūdžius (pvz., 
mėto, gaudo, spardo, smūgiuoja) 

Šokių įgūdžiai (pvz., ritmas, figūros, 
kūrybiškumas) 

Labai didelio organizuotumo nereikalaujantys 
žaidimai (pvz., estafetės, gaudynės, 
mokytojo sukurti žaidimai) 

Žaidžia organizuotus žaidimus (pvz., krepšinį, 
futbolą) 

Sporto įgūdžiai (pvz., mėto mažojo beisbolo 
kamuoliuką, spardo  futbolo kamuolį, atlieka 
tinklinio padavimą, pataiko į 
teniso kamuoliuką)

Atlieka veiksmus, reikalaujančius apatinės 
kūno dalies jėgos (pvz., bėga, šokinėja, 
spardo) 

Vykdo veiklą, reikalaujančią lankstumo 
(pvz., tempimą, lenkimą, kūlverstį) 

Vykdo veiklą, reikalaujančią ištvermės 
(pvz., mylios bėgimą, žaidimus, kuriuose 
reikia ištvermės) 

Kūno sudėtis (pvz., svoris ir 
bendra išvaizda) 

 Fizinės būklės

Bendrieji motorikos įgūdžiai 

Tinkamas Žymiai
nepakanka-
mas

NepastebėtasReikia
tobulinimo
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Įeina be trukdžių 

Tyli, kai instruktorius kalba 

Laikosi nurodymų laiku - žaidžiant

Priima grįžtamąjį ryšį iš instruktoriaus 

Siekia socialinės sąveikos su bendraamžiais 

Naudoja įrangą tinkamai 

Parodžius kaip, greitai pradeda veiklą 

Prisitaiko prie naujų uždavinių ir pokyčių 

Siekia sėkmės ir yra motyvuotas mokytis 

Supranta nežodinius nurodymus

Supranta žodinius nurodymus 

Supranta daugiažingsnes užuominas 

Laikosi instrukcijų 

Naudoja teigiamą arba situaciją atitinkančią 
kalbą 

Laikosi nurodymų laiku – apšilimo metu 

Paprašytas veikia drauge su partneriu 
(pvz., dalinasi, naudojasi įranga paeiliui) 

Paprašytas bendradarbiauja grupėje

Apie bendraamžius kalba naudodamas 
teigiamus ar situaciją atitinkančius 
komentarus 

Elgiasi sportiškai, vengia konflikto 
su kitais 

Toliau savarankiškai dalyvauja veikloje 

Priima jo(s) asmeninius įgūdžius, nesvarbu ar 
jie sėkmingai išvystyti ar tebevystomi 

Laikosi nurodymų laiku – sutelkia pastangas 
į  įgūdžius 

Sėdi priskirtoje vietoje 

Paprašytas nustoja naudotis įranga 

Paprašytas pasiruošia išvykimui 

Elgesys, pažintiniai gebėjimai ir socialiniai įgūdžiai – fizinėje veikloje

Perėjimas į ir iš veiklos vietos

Reakcija į sporto instruktorių

Sąsaja su bendraamžiais ir įranga 

Pastangos ir savęs priėmimas 

Kognityviniai gebėjimai 
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