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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

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
Šis vadovas yra skirtas sporto asociacijoms bei sportą skatinančioms
institucijoms teikiančioms laisvalaikio leidimo bei treniruočių paslaugas, kurios,
įvairiais mastas siūlo treniruojamąsias sporto veiklas neįgaliems žmonėms.

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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The Staff Testimonials 3
Projekto „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4All) darbuotojai, remdamiesi
savo patirtimi bei projekto metu vykdomų naujų sporto iniciatyvų diegimu,
pabrėžia toliau išvardintus įgūdžius ir kompetencijas, kaip privalomas sporto
instruktoriams, norintiems dirbti sporto srityje su neįgaliais žmonėmis.
Partner ODC – IT
Pagrindinė sudėtis: sporto instruktoriai baigę aukštąjį išsilavinimą sporto edukacijoje bei
turintys daug patirties reabilitacijos grupėse specializuojančiose dirbant su skirtingais sporto
užsiėmimais (plaukimu, šiaurietišku ėjimu, joga, šokių terapija); 3 kineziterapeutai turintys
darbo reabilitacijos grupėje patirties; 1 kineziterapeutas.

Patarimai

Darbuotojai teikiantys sporto (fizinės veiklos) paslaugas neįgaliems žmonėms
A Būtina žinoti ir turėti omenyje:
Negalios modelį;
Tam tikrų negalių bruožus
Fizinės veiklos bruožus
Pedagoginius sesijų vedimo ir grupės pritaikymo principus.
B Privalo demonstruoti šiuos įgūdžius ir gebėjimus:
Organizavimo gebėjimus
Komandinio darbo
C Mums svarbios asmeninės savybės:
empatija
bendravimas
gebėjimas suvaldyti stresą
neįgalių žmonių supratimas bei atsidavimas jų poreikių bei lūkesčių, susijusių
su gyvenimo kokybe, patenkinimui.

Partner VRC - LT
Pagrindinė sudėtis: 3 kineziterapeutai turintys patirtį reabilitacijos grupėje

Patarimai

Darbuotojai teikiantys sporto (fizinės veiklos) paslaugas neįgaliems žmonėms.
A Mums svarbios asmeninės savybės:
Sveikos gyvensenos skatinimas
Aktyvumas sporto veikloje
Domėjimasis mokslinėmis naujienomis fizinio aktyvumo srityje
Neįgalių žmonių tolerancija

Partner CRPG - PT
Pagrindinė sudėtis: Kineziterapeutai turintys daug patirties dirbant su terapinėmis
programomis, fiziniu aktyvumu bei individualiomis treniruotėmis

Patarimai

Darbuotojai teikiantys sporto (fizinės veiklos) paslaugas neįgaliems žmonėms.
A Būtina žinoti ir turėti omenyje:
Negalios (sveikatos sutrikimo) daromą įtaką užsiimant sportine veikla;
Negalios modelį
Skirtingus pritaikyto sporto (fizinės veiklos) tipus bei specifinius to sporto
bruožus
Kiekvienam tinkamą fizinę veiklą
Pedagoginius sesijų vedimo ir grupės pritaikymo principus.
B Privalo demonstruoti šiuos įgūdžius ir gebėjimus:
Gebėjimą planuoti savaitės veiklas bei atkreipti dėmesį į svarbų turinį.
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Grupės funkcinių gebėjimų ir esamos medžiagos supratimą.
Gebėjimą planuoti bei pateikti progresyvią bei konstruktyvią mokymosi
programą su aiškiais tikslais (siekiais).
gebėjimą planuoti užsiėmimą atsižvelgiant į tris fazes: bendrąjį apšilimą,
turinio vystymą ir atsipalaidavimą (tempimą).
Kiekvieno praktinio užsiėmimo ar sporto šakos taisyklių ir žaidimo eigos bei
pritaikymo pagal kiekvieno žmogaus funkcinius gebėjimus žinias.
Grupės gebėjimų stebėjimas bei individualaus progreso pastebėjimas, o
prireikus atlikti tam tikrus pratimus – individualių pritaikymų atlikimas.
Grupės įtraukimas, stimuliacija ir motyvacija.
Aiškių tikslų iškėlimas ne tik visai grupei, bet ir individualiems grupės
elementams.
C Mums svarbios asmeninės savybės:
Jautrumas bei gebėjimas dirbti su neįgaliais žmonėmis.
Geri bendravimo įgūdžiai.
Kūrybiškumas.
Gebėjimas atkreipti dėmesį į kiekvieną grupės narį bei jo ar jos ypatingą
situaciją.
Sveiki fiziniai bei mitybos įpročiai.
Pavyzdžio rodymas besilaikant tvarkaraščio, taisyklių, erdvių, įrankių bei kito
inventoriaus priežiūros.

Partner BBW - D
Pagrindinė sudėtis: Fizinio ugdymo diplomas – 1, turintis licenciją užsiimti sportu su neįgaliais
žmonėmis – Fizinio lavinimo mokytojai – Kineziterapeutai (Pajėgumo treneriai) – Sporto
vadybos diplomas – Fizinio ugdymo magistro laipsnis – Pedagogai – Instruktoriaus diplomas

Patarimai

Darbuotojai teikiantys sporto (fizinės veiklos) paslaugas neįgaliems žmonėms.
A Būtina žinoti ir turėti omenyje:
Negalios modelį
Įrangos pritaikymą
Sporto klubų pastatų planus
B Privalo demonstruoti šiuos įgūdžius ir gebėjimus:
Techninius
Metodologinius
C Mums svarbios asmeninės savybės:
Paslaugumas
Malonus elgesys
Atvirumas
Jautrumas
Kantrybė
„atvira“ asmenybė
Meilė darbui

Partner Astangu - EE
Pagrindinė sudėtis: Kineziterapeutai turintys bakalauro laipsnį fizioterapijoje – 1 treneris turintis
plaukimo fizioterapijos kvalifikaciją – 1 treneris turintis neįgaliųjų vėžimėlio įgūdžių ir neįgaliųjų
teniso fizioterapijos kvalifikaciją.

Patarimai
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Darbuotojai teikiantys sporto (fizinės veiklos) paslaugas neįgaliems žmonėms.
A Būtina žinoti ir turėti omenyje:
Apie skirtingas negalios formas ir joms taikomas strategijas
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Visi asmenys turi pagal kiekvieno jų poreikius pritaikytus pagalbinius įrankius
įmonėse, gaunančiose valstybės finansavimą.
Pagalbinių technologijų, reikalingų sporto užsiėmimams, finansavimas
Neįgaliesiems nepritaikytų klubų trenerių žinių apie neįgaliuosius trūkumas
bei bendradarbiavimo su kineziterapeutais (neįgaliųjų specialistais) trūkumas
B Privalo demonstruoti šiuos įgūdžius ir gebėjimus:
Strategijas nukreiptas į asmenis ir individus
Specifinių sporto šakų pritaikymo ir saugumo techninės žinios
C Mums svarbios asmeninės savybės:
Geri bendravimo ir emocinio intelekto gebėjimai
Motyvacija ir atkaklumas
Atvirumas skirtingumui bei gebėjimas prisitaikyti

Partner INTRAS - ES
Pagrindinė sudėtis: Fizinio ugdymo mokytojai – 1 iš jų sporto – Psichologas.

Patarimai

Darbuotojai teikiantys sporto (fizinės veiklos) paslaugas neįgaliems žmonėms.
A Būtina žinoti ir turėti omenyje:
Žmonių, su kuriais yra dirbama charakterio bruožus
Didaktika sporto srityje ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose
Ypatingas skirtingumo instruktažas
B Privalo demonstruoti šiuos įgūdžius ir gebėjimus:
Novatoriškas ir lankstus mąstymas
Tarpkultūrinė kompetencija
Skaičiavimo mąstymas
Tarpdisciplininis
Į dizainą orientuotas mąstymas
C Mums svarbios asmeninės savybės:
jautrumas
socialinis intelektas (empatija ir motyvacija)
Virtualus bendradarbiavimas

Partner CEDAR - UK
Pagrindinė sudėtis: Sporto vadybos magistro laipsnis – Sporto mokslų bakalauro laipsnis

Patarimai

Darbuotojai teikiantys sporto (fizinės veiklos) paslaugas neįgaliems žmonėms.
A Būtina žinoti ir turėti omenyje:
Patirtis padedant neįgaliems žmonėms ar kitoms pažeidžiamoms asmenų
grupėms sporto aplinkoje
Svarbių viešųjų įstaigų ar bendruomeninių organizacijų, galinčių paremti
įsitraukimą į sporto užsiėmimus, žinios.
Atsidavimas socialiniam neįgalumo modeliui bei jo supratimas
B Privalo demonstruoti šiuos įgūdžius ir gebėjimus:
Profesionali kvalifikacija sporto srityje
Organizaciniai gebėjimai
Gebėjimas pastebėti finansavimo galimybes bei kreiptis dėl jų
C Mums svarbios asmeninės savybės:
Iniciatyvumas
Veiksmingi bendravimo gebėjimai atitinkantys pareigas
Rūpestingumas ir patikimumas
Gebėjimas taikyti lanksčias strategijas siekiant įgyvendinti darbo tikslus
Prieinamumas dirbti vakarais ir savaitgaliais
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4 SINTEZĖ
Mūsų įvertinimas yra sutelktas į profesionalius darbuotojus, turinčius aukštojo
išsilavinimo laipsnį (dažniausiai – bakalauro laipsnį fizinių ar sporto mokslų
srityje), veikiančius struktūrose (sporto, laisvalaikio centruose ar institucijose)
pagrinde su fizinio pajėgumo užsiėmimais, nes jie yra lengvai pritaikomi
neįgaliems klientams arba turintiems specialiuosius poreikius.
Šiame vadove mes neaptarinėjame sporto specialistų techninio parengimo
(dažniausiai parolimpinėse sporto šakose) – mūsų patirtis to neapima. Kadangi
esame reabilitacijos centrai, mes sutelkiame dėmesį į žmonių, dirbančių su
partnerėmis organizacijomis, specializuojančiomis laisvalaikio ir sveikatingumo
srityse, patirtį bei pasirinkimą.
Mūsų centruose mes išplėtėme sporto instruktorių kompetenciją, kurios
santrauką pateikiame čia – iš mūsų perspektyvos – keletas esminių temų
susijusių su sporto darbuotojų patirtimi.
Šiame vadove pateiktos temos, toli gražu nėra išbaigtos, tačiau mes,
besiremdami savo patirtimi, jas laikome pačiomis svarbiausiomis (svarbiomis ir
specifiškomis, bet neįtrauktomis ar nepakankamai aptartomis formalioje švietimo
sistemoje).
Ypač norėtume pabrėžti įgūdžius ir kompetencijas susijusias su asmeniniais ir
socialiniais įgūdžiais. Dažnai jiems netrūksta techninių gebėjimų, kompetencijos
ar žinių, tačiau trūksta specifinių žinių, norint integruoti specifines su negalia
susijusias žinias, o taip pat individualių bei bendravimo gebėjimų. Dažniausiai
šie įgūdžiai yra įgyjami darbo metu, tačiau visuomet yra malonu matyti šių
socialinių bei bendravimo įgūdžių formavimą formaliojo švietimo programose.
Šios temos skirsis priklausomai nuo sporto centro bei treniruočių struktūros, nes
medžiagos paruošimas ir įgyvendinimas labai skiriasi lyginant skirtingas Europos
šalis. Kiekvienas, susijęs su treniravimu gali pasitikrinti ar temos yra aktualios ir
ar jas verta integruoti į savo programą.
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PROFESSIONAL TRAINER 5

JOB PROFILE

Tobulas neįgaliųjų sporto treneris pasižymi sporto federacijų pripažintomis
kvalifikacijomis bei specializacijomis, atitinkamu universitetiniu išsilavinimu ir turi
darbo su neįgaliaisiais patirties.
Toks treneris turi žinių apie neįgalumo modelį bei Tarptautinę funkcionavimo,
neįgalumo bei sveikatos klasifikaciją (TKF).
Jei treneris yra atletas ar yra buvęs atletas, tai yra vertingas išteklius, todėl
yra svarbu, jog ji(s) nuolat praktikuotų savo dėstomą sportą bei sektų su juo
susijusias naujienas.
Už rimtus techninius įgūdžius ne mažiau svarbu yra, jog treneris (-ė)
pasižymėtų ypatingais tarpasmeniniais ir bendravimo įgūdžiais: ekstravertiškas,
bet turintis jautrų ir subalansuotą charakterį, įsijaučiantis, širdingas bei lengvai
bendraujantis, kantrus ir gebantis išklausyti, visapusiškai įsitraukiantis į
neįgaliųjų pasaulį, bet taip pat gebantis išlaikyti pagarbą bei rūpestį ir atkreipti
dėmesį į vartotojo šeimą.
Ji(s) yra profesionalus, ir kompetentingas savo specifinėje srityje, o taip pat
gebantis reaguoti, net esant nenumatytam atvejui ar kritinei situacijai, kai reikia
staigaus įsikišimo.
Kūrybiškumas bei gera vaizduotė taip pat yra puikūs bruožai. Treneris (-ė)
privalo gebėti pritaikyti pasiūlymus ir įsikišimus pagal kiekvieno žmogaus
poreikius. Toks treneris (-ė) privalo puikiai išmanyti bendravimo subtilybes bei
mokėti panaudoti skirtingas kalbos formas priklausomai nuo priešais jį esančio
pašnekovo.
Tobulas treneris geba dirbti komandoje, turi laiko bei tarpasmeninius įgūdžius
būtinus dirbant su kolegomis, o taip pat geba planuoti tiek trumpalaikius tiek
ilgalaikius užsiėmimus.
Treneris turi būti pasiruošęs būti stebimam specialistų, palaikyti aukštą
pasiūlymų bei programų kokybę.
Ji(s) geba susidoroti su darbo metu apimančiu stresu bei palaikyti ryšį su
neįgaliuoju ir taip pat išmano įvairius savipagalbos būdus (pvz., meditacija,
atsipalaidavimo būdai) bei turi užtektinai asmeninės erdvės, būtinos atsigauti.
Ji(s) nepasitenkina jau pasiektais tikslais, bet geba jų pagalba užsibrėžti ir
siekti naujų iššūkių.
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