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1
Jei norite būti sveiki, turi būti aktyvūs. Mūsų šiuolaikinio gyvenimo būdas ir visi 
patogumai, kuriais mes naudojamės mūsų gyvenimo metu padarė mus sėsliais 
– ir tai yra pavojinga mūsų sveikatai. Fizinis neaktyvumas yra modifikuojamas 
įvairių širdies ir kraujagyslių ligų bei kitų lėtinių ligų, įskaitant cukrinį diabetą, 
vėžį (gaubtinės žarnos ir krūties), nutukimą, hipertenziją, kaulų ir sąnarių ligų 
(osteoporozės ir osteoartrito), ir depresijos rizikos veiksnys.
Italijoje, 2010 m. pagal „Istat“ statistiką, žmonės, kurie sportavo, sudarė apie 
19 milijonų arba 33 proc. visų gyventojų, žmonės užsiimantys kitomis fizinio 
aktyvumo formomis, o ne sportuojantys (pvz. einantys į ekskursijas, ilgų 
pasivaikščiojimų, plaukiojantys, važinėjantys dviračiu) sudaro 16 milijonų (28 %), 
tuo tarpu sėslių žmonių yra daugiau nei 22 milijonai (38 % gyventojų).
Sportas yra veikla, kuria paprastai užsiima jauni žmonės, o didėjant amžiui, 
sumažėja sportinė veikla ir padidėja fizinis neaktyvumas.
Dėl dabartinės visame pasaulyje išplitusios antsvorio ir sėslaus gyvenimo 
būdo epidemijos, metabolinis sindromas kelia rimtų ir vis didėjančių problemų 
gydytojams ir visuomenės sveikatai (Pasaulio sveikatos organizacija, 2000).
Šiuo ypatingu moksliniu tyrimu, mes surinkome sėslius vidutinio amžiaus 
suaugusiuosius, kurių amžius 50-80 metų ir turinčius metabolinį sindromą. 
Sėslus gyvenimo būdas apibūdinamas kaip < 30 min. atliekama vidutinio 
intensyvumo fizinė veikla.
Metabolinis sindromas yra sudarytas iš daugelio veiksnių, tokių kaip: 
hipertenzija, dislipidemija ir cukrinis diabetas. Šios rizikos veiksnių grupės 
kartu gali padidinti 2 tipo cukrinio diabeto, aterosklerozės ir priešlaikinės mirties 
rizikas. 

Asmuo, turintis metabolinį sindromą pranešė apie tris arba daugiau iš šių 
specifinių parametrų: aukštas kraujo spaudimas, didelis gliukozės kiekis 
kraujyje, aukštas plazmos trigliceridų kiekis, mažas DTL cholesterolio ir didelė 
liemens apimtis.
Dabartinės rekomendacijos metaboliniui sindromui gydyti ir pagrindinei širdies 
ir kraujagyslių ligų prevencijai skatinti yra naudoti terapinius gyvenimo būdo 
pokyčius, pvz., padidinti fizinį aktyvumą ir sumažinti suvartojamą sočiųjų riebalų 
ir cholesterolio kiekį (PEARSON, T. A., 2002).
Buvo įrodyta, kad fizinio aktyvumo priemonės, treniruočių programų vykdymas, 
padeda sumažinti atskirų širdies ligų rizikos veiksnius, tokius kaip, aukštas 
kraujo spaudimas (FAGARD, R. H. 2001), didelis plazmos trigliceridų kiekis 
kraujyje (DURSTINE, J. L., 2001), didelis gliukozės kiekis kraujyje (KELLEY, D. 
E. 2001) ir mažas DTL cholesterolio kiekis kraujyje.
Svarūs įrodymai rodo, kad fizinis aktyvumas apsaugo nuo metabolinio sindromo.
Nepaisant valstybės mastu dedamų pastangų siekiant skatinti dalyvavimą 
fizinėse veiklose, reikia įdėti žymiai daugiau darbo norint motyvuoti suaugusįjį 
tapti fiziškai aktyviu ir išlikti fiziškai aktyviu laikui bėgant.

ĮVADAS 
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2TIKSLAS IR ŠIO 
DOKUMENTO STRUKTŪRA 
Šio vadovo tikslas yra šiuo vadovo ir jo dvyniu, projekto vadovo „Sportas+ 
Visiems“ (angl. Sport+4All) pagalba – apibūdinti sporto nuostatas dėl darbuotojų 
organizavimo – informacijos, įrankių ir kompetencijų operatoriams, vadovavimą 
tiek reabilitacijos tiek sportinei veiklai, siekiant palengvinti, perleidimą ir, pritaikyti 
metodus, praktiką sveikatos ir sporto sistemoje, tam, kad toliau tęstume 
paslaugų ir žinių bei metodikos tarp sporto veiklų, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią susirgimams bei sporto veiklų, kurių tikslas – reabilituoti, kaitą. Sporto salės 
„WE CARE“ darbuotojai dalyvavo lyginamojoje analizėje ir pasimokė veiklos 
projekto „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4All) rezultatų palyginimo taikant 
geriausias praktikas iš dviejų skirtingų projektotikslinių grupių (žmonių su negalia 
7 reabilitacijos centruose; Žmonės virš 50 turintys metabolinį sindromą), kurie 
pateikiami šiame dokumente taip:

-       Pirmoji dalis, apibūdinanti veiklas atliktas projekto „Sportas+ Visiems“ (angl. 
Sport+4All) laikotarpiu projekto pareiškėjo Opera donCalabria sporto salėje, 
pasižyminti tuo pačiu turiniu kaip ir bendrasis projekto vadovas.

-       Antroji dalis, apibūdinanti analogijas ir panašius arba skirtingus kokybės 
praktikos taikyme nustatė ir eksperimentavo tarp partnerių reabilitacijos centrų, ir 
sporto salės „WE CARE“ grupės.

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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3 PAGRINDINIAI SĖKMĘ 
LEMIANTYS

Pradinė atranka buvo atliekama naudojant skirtingas komunikacijos strategijas, 
kurios pasikeitė laikui bėgant iki pasiekė greičiausią ir patogiausią būdą 
vartotojams.
Visų pirma, buvo nuspręsta bendrauti atspausdinant lankstinukus. Skrajutė buvo 
parašyta technine kalba su ilgu ir išsamiu informacijos pateikimu. 
Šio pirmojo tipo bendravimas nedavė patenkinamų rezultatų, todėl buvo 
nuspręsta bendrauti kitaip. 
Skrajutė buvo spausdinama labai paprasta ir aiškia kalba. Taip pat buvo keletas 
plakatų su aiškiais paveikslėliais bei aiškia nuoroda į „WE CARE“. Jie buvo 
išklijuoti po sporto centrą.
Tai padėjo žmonėms vizualizuoti vaizdus, kurie atspindi jų asmenybę ir  padėtį. 
Dalyviai domėjosi mokslinio tyrimo rezultatais (pvz., šiame tyrime, žmonės buvo 
pakviesti dėl jų turimo metabolinio sindromo), todėl jie buvo labai motyvuoti 
toliau dalyvauti.
Besidomintys žmonės galėjo kreiptis į sporto salę nurodytu telefono numeriu 
ar el. pašto adresu ir paprašyti tiesioginio interviu su sporto treneriais dėl jiems 
rūpimų su projektu susijusių klausimų.

VEIKSNIAI, „WE CARE“ VEIKLOSE

BENDRAVIMAS

Bendravimas dėl įtraukimo
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Antra, buvo nuspręsta jungtis per elektroninio palaikymo priemones ir 
elektroniniu paštu paaiškinti projekto detales.
Mūsų tikslas buvo įtraukti DonCalabria gydytojus ir kaimynystėje esančius sporto 
centrus siekiant atkreipti jų dėmesį ir pasiūlyti jų pacientams dalyvauti. Be to 
mes rašėme visiems DonCalabria centro darbuotojams naudodamiesi internetu.

Interviu su žmonėmis, kurie prašė dalyvauti projekte, buvo vykdomi tiesiogiai su 
sporto reikalų vadovu.
Pirmasis interviu su vartotoju prasidėjo paaiškinant projekto principus. Vėliau 
sporto reikalų vadovas kalbėjo su vartotoju apie visą jo praeities istoriją, uždavė 
klausimų apie sportinę veiklą, nelaimingus atsitikimus, poreikius, tikslus ir tai, 
kas jį tikrai domina.
Mes taip pat tęsėme mūsų viziją peržiūrėdami vartotojo medicinos sveikatos 
istoriją, paskutinį vartotojo kraujo mėginį, nes to reikalavo sporto treneris, 
siekiantis pažinti įvairias traumas, kad galėtų būti įvertinti įtraukimo į sporto salę 
parametrai bei galimos veiklos kliūtys.
Iki pirmojo užsiėmimo salėje, vartotojui buvo pristatytas vadovas. Vadove buvo 
rašoma apie gerus įpročius, kuriuos galima palaikyti sporto salėje ir viso tyrimo 
metu bei kasdieniniame gyvenime.

Bendravimas su vartotoju, prieš pradedant 
veiklą sporto salėje.
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Veiklos metu buvo keletas bendravimo būdų: naudojant vaizdinius signalus, 
naudojant elektronines priemones, kaip sveikatingumo sistema „Technogym“ ir 
naudojant žodinį bendravimą.
Sporto salėje vartotojai perteikia savo nuovargio lygį ir jų skausmo pojūtį 
naudodami reitingų skales (Borg, VAS).

Kiekvienos treniruotės metu pastoviai buvo matuojamas 
širdies susitraukimų dažnis, naudojant širdies 
susitraukimų dažnio matuoklį ir sveikatingumo sistemą 
„Technogym“ (TGS raktas). Kai širdies susitraukimų 
dažnis padidėja, vartotojui patariama ir rekomenduojama 
nedelsiant padaryti pertrauką. 
Veiklos sporto salėje metu bendravimas su žmonėmis 
vyko žodžiu. 
Buvo būtina sukurti jaukius ir svetingus santykius, 
tarp žmonių ir sporto vadovo. Žmonės dažnai ieško 
suprantamos sveikatos informacijos ir paaiškinimų, 
susijusių su sveikata. 
Šios informacijos suteikimas ir paaiškinimas treniruotės 
metu gali būti galingas motyvatorius dalyviams laikytis 
programos.
Taip pat svarbu yra ir tai, kad programa vyko su humoru 
dėl neišvengiamų žmogiškųjų klaidų atvejų.
Bet kurios programos dalyje padarius klaidų, pavyzdžiui, 
pratimo atlikimo metu vadovas pataisydavo pratimą.
Tai buvo svarbu siekiant palengvinti į tinkamą užduoties 
atlikimą susitelkusio vartotojo nuotaiką. Taip pat tikėtina, 
kad ši pedagoginė metodika padėjo sumažinti baimes, 
nerimą ar problemas, susijusias su pratimų atlikimu.

Bendravimas užsiėmimų sporto salėje metu
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Pirmasis vertinimas

Interviu su sporto reikalų vadovu yra sudarytas iš dviejų dalių. 
Pirmasis yra žodinis projekto pristatymas ir pateikimas vartotojui.
Antrąją dalį sudaro klausimų vartotojui uždavimas.
Pirmasis yra apie vartotojo bendrąją medicinos istoriją. Jį sudaro septyni klausimai 
apie sveikatos būklę. Jeigu visi ligos istorijos klausimyno klausimai yra teigiami, 
mes pereiname prie kito vertinimo.
Jei vienas iš vartotojo atsakymų yra neigiamas, bet jis nori dalyvauti, tuomet jis 
yra tiesiogiai siunčiamas pas kineziterapeutą patikrinimui. Su pritaikytu interviu, 
gydytojas nustato, ar pacientas turi teisę dalyvauti šiame projekte. Jei ne, dėl 
pernelyg kritiškos širdies ir ortopedijos būklės, jis nurodo pacientui kitos rūšies 
fizinės veiklos kelią sporto salėje „WE CARE“.
Antroji klausimyno dalis yra savideklaracija, jog vartotojas atitinka reikalavimus 
naudotis programa (metabolinio sindromo turėjimas). Sporto reikalų vadovas 
atkreipia dėmesį į visus paciento medicinos įrašus ir paskutinį kraujo tyrimą tam, 
kad susidarytų bendrą vartotojo vaizdą.
Jei kraujo tyrimas yra per senas (senesnis nei 6 mėnesiai), vartotojas siunčiamas į 
partnerių centrą naujam kraujo tyrimui atlikti.
Trečiojo klausimo tikslas – gauti leidimą asmens duomenims rinkti ir skelbti.
Pateikiami dar du klausimynai: TFAK (angl. IPAQ), SF36 ir motyvacijos 
klausimynas.
Interviu ir klausimyno pateikimo priežastis yra paskatinti juos perteikti  savo 
psichomotorinę sveikatą bei jų motyvacijos lygį prieš pradedant dalyvauti veiklose.
Atlikus vartotojo klausimynų ir medicinos įrašų tyrimus sporto reikalų vadovas gali 
pradėti atlikti motorinių gebėjimų bandymus  sporto salėje.
Motorinių gebėjimų bandymas yra sudarytas iš aerobinio  bandymo (JKS testas) ir 
mažesnės nei maksimali jėga bandymo ir kūno masės indekso (KMI).
Remiantis vertinimo rezultatais, sporto reikalų vadovas paskambina (telefonu) 
vartotojui ir sutaria dėl savaitės sesijos programos.

Galutinis vertinimas

Vartotojas ir sporto reikalų vadovas interviu metu aptaria viso projekto patirtį.
Pirmiausia vartotojas turi užpildyti šias anketas: TFAK, SF36, ir anketą apie 
patirties suteiktą pasitenkinimo lygį.
Tuomet sporto reikalų vadovui tenka įvertinti vartotojų motorinius įgūdžius 
aerobiniais bandymais, mažesnės nei maksimali jėga bandymu ir kūno masės 
indeksu. Be to, sporto reikalų vadovas įvertina  rezultatus surinktus naudojantis 
„sveikatingumo sistema“ angl. wellnesssystem, ir apibendrina per tris mėnesius 
atliktus darbus.

Bendravimas vertinimo veiklos metu
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PARTNERYSTĖ
Partnerio pasirinkimas buvo atliktas pagal projekto tikslus ir prioritetus. Partneriai 
turi pažadėti gerą darbo tęstinumą tam, kad padidintų ir įdiegtų paslaugą, skirtą 
pagerinti eksperimento tyrimą.
Buvo nuspręsta ieškoti partnerystės su medicinos įstaigomis galinčiomis atlikti 
funkcinius ir medžiagų apykaitos tyrimus vartotojams, registruotiems projekte.

- „Centro diagnostinio gydymo „SacroCuoreNegrar“ ligoninės (CDG)”, 
denzitometrija, viso kūno analizė.

-„Sporto medicinos ir „SacroCuoreNegrar“ (SM)“ dėl dviračio ergometrinio tyrimo 
siekiant įvertinti deguonies suvartojimą.

-„Synlab centras“ kraujo tyrimai.

-Gydytojas turintis kineziterapeuto specializaciją dėl bet kokių kitų problemų, 
susijusių su vartotojais.

Didžiausią indėlį iš visų trijų partnerių į eksperimentą įdėjo „Synlab centras“. 
Dėka šių partnerių pasiruošimo, profesionalumo ir organizacijos, buvo nuspręsta 
vartotojams suteikti platų galimybių pasirinkimą dėl nemokamų kraujo tyrimų 
užsisakymo.

Tam, kad prisidėtų prie rezultatų prieinamumo per trumpą laiką „Synlab centre“ 
sukūrė duomenų keitimosi portalą internete su sporto sale „WE CARE“.
Gydytojo prieinamumas buvo puiki parama projektui. Kai kurie vartotojai buvo 
nusiųsti atlikti tyrimus prieš pradedant projekto veiklą.
Kiti du CDG ir SM partneriai nepadėjo mums bandymo metu, nes bandymai 
vyko labai lėtai ir nepavyko laiku dalintis informacija bei rezultatais. Dalis 
sunkumų taip pat kilo dėl darbuotojų nepasirengimo ir bandymus atlikusių 
automatizuotų sistemų kaltės.

ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI
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Norint palaikyti motyvaciją yra rekomenduojama laikytis šių parametrų, sukurtų 
sporto reikalų vadovo.
Treneris turėtų praktiškai įgyvendinti šiuos principus ir rekomenduoti juos savo 
vartotojams.

-paversti prioritetu: reguliarus aktyvumas ir mankšta gali pakeisti gyvenimą. 
Aktyvumas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos galite padaryti kiekvieną 
dieną, siekiant išlaikyti ir pagerinti savo sveikatą. 

-paversti smagiu: laiko leidimas smagiai ir bendravimas yra viena pagrindinių 
priežasčių aktyviems žmonėms. Daugelis žmonių sutinka, kad draugų turėjimas 
veiklos metu, padeda jiems tęsti pradėtą veiklą.

-paversti įdomiu: siūloma įdomi veikla, sudominanti ir suteikianti malonumo 
tiems, kurie dalyvauja projekte. Veikla turi būti užprogramuota nebūti nuobodi ir 
turėtų būti kiek įmanoma dinamiškesnė. 

-paversti įpročiu: tam, kad fizinis aktyvumas duotų naudos, turi būti reguliarus, 
nuolatinis įprotis. Kaip vartotojai sakė „gebėjimas daryti tai, kas man patinka“ 
motyvuoja jį daryti mankštą kiekvieną dieną.

-palengvinti: paprastų pratimų atlikimas motyvuoja labiau nei sunkių pratimų 
atlikimas. Veiklos sporto salėje pradžioje treneris turėtų rekomenduoti lengvus 
pratimus ir tada padidina jų sudėtingumą priklausomai nuo vartotojo gebėjimų.

-paversti saugiu: nutrauktas įprotis gali reikšti kasdienės mankštos bei jos 
teikiamos naudos sveikatai pabaigą. Itin svarbu pratimus atlikti saugioje, 
pavojaus nekeliančioje aplinkoje.

-paversti naudingu: žmonės turi būti motyvuoti jausti savo treniruočių 
rezultatus pagerėjusioje širdies ir kvėpavimo takų veikloje. Rezultatai taip pat turi 
būti teigiami ir būti aiškiai suvokiami vartotojų. 

MOTYVACIJA
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DARBUOTOJŲ ĮTRAUKIMAS
Sporto vadovas privalo atitikti šiuos reikalavimus:
• Fizinio ugdymo bakalauro laipsnis, reiškiantis: geras griaučių ir raumenų 
anatomijos, biomechanikos ir fiziologijos žinias, patirtis su treniravimo 
metodologija aerobiniam pajėgumui ir raumenų jėgai nustatyti, aerobiniams 
ir jėgos bandymams atlikti, programos treniruotėms žmonėms turintiems 
metabolinį sindromą.
• Gebėjimas dirbti su „Technogym“ sveikatingumo programa kuriant 
treniruočių planus.
• Techninių ir medicininiųterminų vartojimo žinios.
• Bendradarbiavimas su medicinos profesionalais siekiant parinkti geriausią 
motorinės veiklos kelią sporto salėje.
• Sporto salėje atliekamos veiklos valdymas ir įrašymas, duomenų, 
susijusių su treniruotėmis ir įvertinimais kaupimas asmeniniame vartotojo 
aplanke.

Užsiėmimų valdymas
Viso eksperimento planavimą atlieka sporto reikalų vadovas. Pirmojo pristatymo 
ir įvertinimo bandymams yra suteikiamas platus laiko pasirinkimas, viskas yra 
atliekama suderinus su vartotojais užsiregistravusiais laisvu laiku. Treniruotės 
vyksta kiekvieną savaitę. Vartotojas įsipareigoja treniruotis sporto salėje bent 
jau dukart per savaitę. „WE CARE“ sporto salė siūlo platų laiko pasirinkimą. Ji 
dirba kiekvieną dieną nuo 8 val. ryto iki 21 val. vakaro. Kiekviena registracija 
yra parenkama pagal vartotojo galimybes dalyvauti. Sporto reikalų vadovas 
privalo organizuoti sporto salės lankytojus bei projekto vartotojus siekiant per 
daug neapkrauti sporto salės (ne daugiau 4 vartotojų dalyvavusių projekte 
„Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) gali lankytis sporto salėje vienu metu). 
(mėlyna: „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4All) vartotojai, raudona „WE CARE“ 
vartotojai).

ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI
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Savaitiniai seansai yra stebimi ir prižiūrimi sporto reikalų vadovų, kurie suderina 
treniruočių apkrovas priklausomai nuo pradinių motorinių gebėjimų bandymo 
rezultatų.
Treniruočių sudėtis: aerobinės treniruotės (70%) ir atsparumo jėgos treniruotės (30%). 
„Technogym“ sistemoje buvo sukurta speciali treniruotė, tinkanti visiems „Sportas+ 
Visiems“ (angl. Sport+4All) vartotojams.
Treniruočių tvarkaraštis, kuriame nurodytas kiekvieno pratimo sudėtingumas 
(svarmenų svoris, pakartojimų kiekis, trukmė) yra pritaikomas kiekvienam asmeniui, 
turinčiam sužeidimų ar ortopedinių problemų (nurodytų ligos istorijoje), individualiai.
Naudojantis „Technogym“ sveikatingumo sistema (TGS), vartotojas gali tiesiogiai 
pasiekti treniruotės seansą, kur vizualiai, naudojant treniruočių įrangą su 
pavaizduotais svoriais bei pakartojimais, o taip pat vartotojas gali įrašyti bei peržiūrėti 
visus rezultatus.
Vartotojas gali treniruotis ramiai ir be rūpesčių, nes treniruočių metu mes reguliariai 
stebime jo širdies ritmą. Mes, taip pat, kas mėnesį didiname treniruočių sudėtingumą 
tam, kad jis atitiktų augančią vartotojo jėgą bei širdies ir kvėpavimo takų pajėgumą.
Didėjanti mėnesinė apkrova bei pratimų sudėtingumas yra teikiamas specialistų.

18:59:58 Seduta n. 1
Recline 
Excite500i: 
Esercizio con 
obiettivo 
tempo

distensioni 
alla leg press 
selection

Top Excite 
700: Esercizio 
con obiettivo 
tempo

numero di 
step: 1

Durata: 10:00 
min.

flessioni 
delle braccia 
alternate seduto

10 (40,00 Kg)

10 (3,00 Kg)

10 (40,00 Kg)

10 (3,00 Kg)

14

14

core 1 14

14

10 (40,00 Kg)

10 (3,00 Kg)

10 (40,00 Kg)

10 (3,00 Kg)

numero di 
step: 1

Durata: 10:00 
min.

Step: 1 10:00 
min. Livello: 5 

Step: 1 10:00 
min. Livello: 5 

Dist.: 4,2 Km

Dist.: 4,0 Km

Kcal: 86

Kcal: 55

IP: 20

FC media: 102

Livello: 5

Mets: 4,8

Da fare Fatto Da fare Fatto

22/11/2016 EXERCISE AEROBIC EXERCISE STRENGHT EXERCISE  
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estensioni 
alla legexten-
sionselection

flessioni alla 
legcurlselec-
tion

distensionial-
lachest press 
selection

GLUTEO CON 
GINOCCHIO 
AL PETTO 
DINAMICO

trazioni al 
LowRowSel

JogExcite 
500: Esercizio 
con obiettivo 
tempo

10 (5,00 Kg)

10 (15,00 Kg)

10 (20,00 Kg)

10 (20,00 Kg)

numero di 
step: 1

10 (5,00 Kg)

10 (15,00 Kg)

10 (20,00 Kg)

10 (20,00 Kg)

14

14

14

14

14

14

14

14

core 2

core 3

10 (5,00 Kg)

10 (15,00 Kg)

10 (20,00 Kg)

ESEGUITO

10 (20,00 Kg)

Durata: 10:00 
min.

Step: 1 10:00 
min. 5,5 Km/h 
0,0 % 

10 (5,00 Kg)

10 (15,00 Kg)

10 (20,00 Kg)

10 (20,00 Kg)

IP: 11

Dist.: 0,9 Km

FC media: 94

Kcal: 63

Livello: 5

IP: 13

Mets: 3,0

FC media: 96

Mets: 3,5

Velocita’ media: 
5,4 Km/h

Nesilankius sporto salėje ilgiau nei savaitę, sporto reikalų vadovas skambina 
telefonu ir užtikrina, jog pacientų sveikatos būklė yra nepakitusi bei suderina kito 
apsilankymo datą.
Vartotojui reikia atidirbti už praleistas treniruotes.
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Metodai
Projektas buvo atliktas siekiant ištirti poveikį, kurį fizinė veikla daro gydant metabolinį 
sindromą. Sąvoka „metabolinis sindromas“ apibūdina klinikinę būklę, kai yra didelė 
širdies ir kvėpavimo takų susirgimų rizika, apimanti eilę rizikos veiksnių ir simptomų 
vienu metu pasireiškiančių asmeniui.
Toliau yra išvardinti kriterijai naudojami nustatyti ar pacientas yra tinkamas šiam 
projektui.

Tinkamumo kriterijai:
- tarp 50 ir 85 metų amžiaus,
- gyvenantis sėslų gyvenimo būdą,
- turintis viršsvorio bei padidėjusią liemens apimtį (102 cm – vyrams, 88 cm – 
moterims).
- besiskundžiantis bent dviem iš toliau nurodytų sutrikimų:
• gliukozės kiekis kraujyje: didesnis nei 100 mg/dl,
• kraujospūdis: aukštesnis nei 130/85 Hg arba taikoma hipointensinė terapija,
• hipertrigliceridemija (padidėjęs trigliceridų kiekis kraujyje): daugiau nei 150 mg/dl,
• žemas DTL cholesterolio kiekis kraujyje: <40 mg/dl vyrams, <50 mg/dl moterims,
• aukštas bendro cholesterolio kiekis kraujyje: >200 mg/dl.
- Metabolinio sindromo nebuvimas, bet pasireiškiantys kiti su sėsliu gyvenimo būdu 
susiję rizikos faktoriai,
- Galintis dalyvauti bent dviejose didėjančio sudėtingumo treniruočių seansuose 
per savaitę, trunkančiuose tris mėnesius „WE CARE“ sporto salėje pagal susiderintus 
tvarkaraščius ir programas.

Netinkamumo kriterijai:
- Turimi stiprūs širdies ar ortopediniai sutrikimai (patirtas infarktas, insultas).

Pratimo bandymas ir treniruočių programa
Kiekvienas dalyvis pabaigia standartizuotą aerobinių ir jėgos pratimų treniruočių 
programą. Atsakas į aerobinio pajėgumo treniruotes buvo vertinamas naudojant du 
progresyvius, maksimalių pratimų testus atliktus prieš ir po treniruočių programos 
naudojant dviračių ergometrinius duomenis (angl. „BikeExciteTechnogym“).
Nustatant aerobinį pajėgumą buvo naudojamas JKS (angl. YMCA) testo protokolas. JKS 
yra mažesnio nei maksimalaus dviračio testas.
Testo procedūra. Šis testas yra daugiakrūvis testas atliekamas naudojantis dviračio 
ergometru. Pradinis ir tolimesni krūviai yra nustatomi pagal pridėtą lentelę.



18 Erasmus Sport+4ALL Project | 2015 - 2017 | Kryžminis tyrimas 

Krūviai trunka po 3 min. Kiekvieno krūvio mynimo metu turėtų būti nustatomas 
pulsas. Kiekvienas krūvis turėtų būti įvertinamas naudojant SKA (angl. RPE) 
skalę (1-10). Susekus du širdies ritmo vertes esančias tarp 110-150 bmp, taip 
kaip yra paaiškinta klasėje, naudojant grafinį metodą, turėtų būti nustatomas 
maksimalus VO2. Paskutiniai du krūviai  ir jų pulso rodmenys yra įrašomi 
Dekarto plokštumoje. Gaunama linija yra pratęsiama iki susikirtimo su teorine 
maksimalaus pulso verte taško. Iš to yra ektrapoliuojamas maksimalus VO2 
(YMCA, 1989).

Norint nustatyti mažesnio nei maksimalaus krūvio metode naudotą jėgą. 
Mažesnio nei maksimalus krūvio pasirinkimui yra reikalinga bent 10 pakartojimų.
Teorinis maksimalus svoris yra nustatomas pagal santykį tarp krūvio ir 
pakartojimų skaičiaus naudojant Brzyckio (angl. Brzycki) formulę (Brzycki 1998).
Brzyckio lygtis:
1 RM = pakeltas krūvis (kg) / [1.0278 – (0.0278 x pakartojimų kiekis)]
Maksimali jėga yra nustatoma naudojant mažesnės nei maksimali 1 RM testą 
su kojų spaudimo (angl. legpress), štangos kėlimo (angl. chestpress) ir irklavimo 
(angl. lowrow) treniruokliais.
Visi vartotojai pradeda treniruotes nuo aerobinių pratimų ir pulsu iki 50% 
maksimalaus  pulso. Jėgos pratimus vartotojai pradeda su 50% maksimalaus 
pulso. Kas mėnesį pratimai sunkinami iki 60-65% maksimalaus pulso ir krūvio.

Kraujo rodiklių matavimas. 
Rodikliai reikalingi metaboliniui sindromui nustatyti yra gaunami programos 
pradžioje ir po 3 mėnesių aerobinių ir jėgos treniruočių programos.
Kraujo tyrimai buvo registruojami nustatant bendrojo cholesterolio, DTL 
cholesterolio, glikemijos ir trigliceridų kiekius kraujyje. Šiame tyrime nurodytos 
vertės yra iki treniruočių ir po treniruočių programos gautų rezultatų vidurkiai.
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Klausimynai.
TFAK (angl. IPAQ) ypatybės.
TFAK klausia apie tris specifinius veiklų tipus, atliekamus trijose kategorijose, 
pristatytose anksčiau bei sėdėjimu. Specifiniai vertinamų veiklų tipai yra 
vaikščiojimas, vidutinio intensyvumo veiklos ir sunkaus intensyvumo veiklos; 
dažnis (matuojamas dienomis per savaitę)ir trukmė (matuojama laiku dienoje). 
Jie surenkami atskirai kiekvienam specifinės veiklos tipui.
SF-36 ypatybės.
Tai yra 36 klausimų, paciento užpildoma sveikatos anketa. SF-36 yra sveikatos 
statuto rodiklis.

TFAK klausimyno pavyzdys
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4 REZULTATAI
Rezultatų pristatymas vartotojui buvo atliekamas skirtingais būdais.
Užsiėmimo sporto salėje metu. Individualių kassavaitinių seansų rezultatai yra 
rodomi „Technogym“ sveikatingumo sistemoje ant stovo. Tiksliau, sistema rodo, 
kiek kilokalorijų yra sudeginta, kilometrų nueita, kokie pratimai buvo atliekami, 
o kokie – ne kiekvienos sesijos metu, bei padidėjęs krūvis ir bendra apimtis per 
visą trijų mėnesių laikotarpį.

Bandymo pabaigoje rezultatų pristatymas atliekamas kiekvienam vartotojui 
asmeniškai įteikiant aplanką su dokumentais apibūdinančiais vartotojo patirtį 
sporto salėje.

• Bandymo metu įgyti motoriniai gebėjimai, ypač aerobinio bei jėgos testų 
rezultatų skirtumai.
• TFAK ir SF36 klausimynų rezultatai.
• Trijų mėnesių eigoje surinkti aerobinio ir jėgos užsiėmimų rezultatai.
• Visų treniruočių eigoje surinkta informacija apie pulso procentą, kurį 
vartotojas treniravo, sudegintų kalorijų kiekį ir nubėgtų ar dviračiu numintų 
kilometrų skaičių.
• Kraujo tyrimų, ypač cholesterolio, trigliceridų, DTL ir glikemijos rezultatai.
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Iš viso buvo atlikti 42 interviu su žmonėmis atėjusiais į sporto salę dėl 
dalyvavimo projekte. 12 iš jų buvo neįtraukti, nes neatitiko įtraukimo parametrų 
arba jų sveikatos būklė buvo per sunki dalyvavimui projekte.
30 žmonių dalyvavo „Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) projekte. 22 žmonės 
sėkmingai baigė visą projekto programą. 8 žmonės iš projekto pasitraukė dėl 
įvairių priežasčių: darbo, šeimos, sveikatos sutrikimų.
Žemiau esančioje lentelėje yra pateikti dalyvavusiųjų projekte bruožai.

ĮTRAUKTIS

Skaičius

Amžius (metais)

BMI (kg/m2)

Tyrime dalyvavusiųjų 
bruožai

14

58.6±7.4

27.12±4.7

8

60.1±7.2

30.1±5.7

MOTERYS VYRAI
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REZULTATAI
NAUDA SVEIKATAI

Yra stiprių įrodymų, kad aerobinės treniruotės teigiamai veikia pavienius 
širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius,tokius, kaip aukštas kraujospūdis, 
dislipidemiją (ypač žemas DTL) ir gliukozės netoleranciją. Šio tyrimo rezultatai 
suteikia svarių įrodymų dėl fizinio aktyvumo veiksmingumo gydant asmenis 
turinčius metabolinį sindromą (Katzmarzyk 2003).
Pirmasis parametras į kurį atkreipiamas dėmesys yra maksimalus VO2, nes jis 
yra aerobinės sveikatos rodiklis.
Taip pat buvo vertinama žmonių turinčių metabolinį sindromą mažesnė nei 
maksimali jėga bei kraujo tyrimų rezultatai.

Maksimalus VO2 moterims padidėjo 20, o vyrams – 35%.

Vo2 max  (ml/kg/min)

Colosterol  tot (mg/dL)

Colosterol HDL  (mg/dL)

Triglyceride (mg/dL)

Hyperglycemia (mg/dL)

Sub massimali (aa inf) (kg)

Sub massimali (aa sup low 
row )(kg)

Sub massimali (aa sup chest 
press) (kg)

Descriptive characteristics of study Users

Pre Pre

Woman

Physical activity parameter

Metabolic syndrome components

Man

23.36±5

235.5±35

59.6±9

119±80

99±8

55.4±13

19.8±5

15.7±3

Post Post

Woman Man

27.9±5

233±25

62.6±11

101±46

94±7

83.6±17

27.3±7

19.6±5

22.1±6

208±44

43.2±11

136±40

113±15

81.8±18

37±12

28.9±12

29.8±6

199±35

49±11

107±33

116±22

105±18

47±7

36.6±10
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Treniruočių metu buvo nustatytas jėgos padidėjimas tiek vyrams, tiek moterims. 
Moterims viršutinių ir apatinių galūnių jėga padidėjo maždaug 37%. Vyrų jėga 
padidėjo 27%. Didžiausias rodiklių augimas buvo fiksuojamas apatinių galūnių  
rodikliuose. Vyrai taip pat pasiekė didesnius jėgos rodiklius nei moterys visose 
trijose mažesnių nei maksimalūs testų kategorijose.

Moterų cholesterolio rodikliai 
sumažėjo 1%, o vyrų – 4%.

Moterų TDL cholesterolio 
rodikliai padidėjo 5%, o vyrų – 
14%.
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Glikemija moterims 
sumažėjo 4.3%, o 
vyrams kraujo kiekis 
kraujyje padidėjo 5 %.

Moterims trigliceridų 
sumažėjo 15.3%, o 
vyrams – 21%.
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Būtina pažymėti, jog moterims stipriai 
padidėjo raumenų anatamoniai 
funkciniai (angl. MET) rodikliai.

AKTYVUMAS
REZULTATAI

Fizinės veiklos padidėjimui nustatyti buvo naudojami TFAK ir SF-36 klausimynai. 
Taip pat buvo naudojamas dalyvavusių vartotojų trijų veiklos mėnesių vidurkiai.

Siekiant įvertinti projekte dalyvavusių vartotojų motyvaciją buvo naudojamas 
klausimynas. Iš jų buvo sudarytas vartotojų atsakymų vidurkis.

Physical activity IPAQ 
(METs h/week)

Sf 36 (physical activity)

Sf 36 (general health )

total sessions

Descriptive characteristics of study Users

Pre Pre

Woman

Physical activity parameter

Man

1099

78

63

26.8

Post Post

Woman Man

2182

80

71

2034

90

63

27.7

2488

93

69
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Vartotojų, į klausimą Nr. 5 atsakiusių „labai“ buvo 2, 15 vartotojų į šį klausimą 
atsakė „šiek tiek“.
Vartotojai, kurie pasibaigus projektui tebesilankė sporto salėje ir tebetęsė 
užsiėmimus bei nusipirko 30 dienų abonementą buvo 9, o 3 vartotojai tęsė 
užsiėmimus sporto salėje ir nusipirko 3 mėnesių abonementą. Tik vienas 
vartotojas pasirinko lankytis baseine.

Domanda Questionario di soddisfazione Risposta Numero risposta

1- Come giudica la facilità di accesso e il comfort 
degli ambienti della palestra e degli spogliatoi?

2- È soddisfatto del programma e della 
personalizzazione dell’attività che le è stata 
proposta dall’istruttore?

3- È soddisfatto della comunicazione e della 
relazione con il personale che l’ha seguita durante 
l’attività?

4- Come giudica la fruibilità degli orari?

5- Si sente motivato a continuare l’attività  in 
palestra “We Care”a pagamento?

6- In generale che voto attribuisce al servizio 
ricevuto?

- Molto

- Abbastanza

- Poco

- Niente

- Molto

- Abbastanza

- Poco

- Niente

- Molto

- Abbastanza

- Poco

- Niente

- Molto

- Abbastanza

- Poco

- Niente

- Molto

- Abbastanza

- Poco

- Niente

- Molto

- Abbastanza

- Poco

- Niente

14

7

1

0

19

3

0

0

18

3

1

0

19

3

0

0

2

15

5

0

20

2

0

0
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5TESTAVIMO
 Toliau pateikiami rezultatai atlikus „aktyvumo“ vertinimą. Iš 30 žmonių, 
dalyvavusių projekte, 22 baigė 3 mėnesių treniruočių sporto salėje programą. 
Pasibaigus projektui, 13 iš jų tęsė fizinę veiklą centre. Vienas iš jų pasirinko 
plaukimą, o likusieji 12 – užsiėmimus sporto salėje. Tuomet vartotojai 
susimokėjo už mėnesinį ar trijų mėnesių abonementą. Šie rezultatai paremia 
mūsų lūkesčius, nes galėjome tęsti veiklą bent jau su pusę visų projekte 
dalyvavusių vartotojų.

Funkciniai rezultatai buvo teigiami tiek širdies ir kvėpavimo takų, tiek jėgos 
stiprinimo srityse. Konkrečiau, moterų netiesiogiai matuojamo maksimalaus 
VO2 rodikliai pakilo 20%, o vyrų – 35%. Irklavimo pratimo metu dviejų viršutinių 
galūnių jėgos testų verčių vidurkiai moterims padidėjo 38%, o vyrams 27%, 
panašūs rodikliai buvo gauti iš štangos kėlimo pratimo. Moterys nurodė vidutinį 
jėgos padidėjimą 24%, o vyrai 27%. Apatinių galūnių jėgos testo vidurkiai 
padidėjo 51% moterims ir 28% vyrams. Bendri vidutiniai (viršutinių ir apatinių 
galūnių) jėgos rodikliai moterims padidėjo 37%, o vyrams – 27%. Rezultatai 
rodantys užsiėmimų naudą tyrime dalyvavusių vartotojų pajėgumo ugdyme 
yra skatinantys. Todėl, šiame tyrime gauti treniruočių rezultatai atspindi svarbų 
pirminės prevencijos aspektą, nes dalyviai turintys metabolinį sindromą buvo 
rizikos grupėje dėl daugybinių rizikos faktorių.

Atkreipiant dėmesį į metabolinius rezultatus, nebuvo pasiekta jokių ryškių 
pagerėjimų. Tiesa sakant, vidutiniai cholesterolio rodikliai moterims sumažėjo 
vos 1%, o vyrams – 4%. Vidutinis DTL rodiklis moterims padidėjo 5%, o 
vyrams – 14%. Trigliceridų rodikliai moterims sumažėjo 15%, o vyrams – 21%. 
Gliukozės kraujyje kiekio rodikliai buvo prieštaringi. Moterims vertė vidutiniškai 
sumažėjo 4%, o tuo tarpu, vyrams ji padidėjo 5%. Nebuvo rasta žymių pokyčių 
metaboliniuose rodikliuose, nes nebuvo asociacijos su kalibruota dieta kaip 
treniruočių programos papildu. Sporto reikalų vadovas neturėjo galimybės nei 
sekti, nei valdyti,ką vartotojai valgė ar gėrė tris mėnesius trukusio eksperimento 
metu. Nekaloringa dieta taip pat nebuvo siūloma ar rekomenduojama. Mes 
taip pat manome, jog prasti metaboliniai rodikliai yra susiję su pernelyg trumpu 
bandymo laikotarpiu. Taigi, trumpas treniruočių laikotarpis ir specifinės dietos 
trūkumas tikriausiai nepadėjo pasiekti itin ženklių rezultatų. Tai yra šio projekto 
suvaržymas. Nuo šiol mes taikysime protokolą kartu su klausimynais apie 
mitybą bei sveikos mitybos patarimais.

IŠVADOS
B





B
KRYŽMINIS TYRIMAS: 

PALYGINIMAS 

– „SPORTAS VISIEMS“ 
REABILITACIJOS CENTRUOSE  

- „SPORTAS+VISIEMS“ 
„WE CARE“ BANDYME
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Polisportivo Don Calabria centro „WE CARE“ sporto salė naudojant 
specializuotų operatorių valdomą pagalbinę įrangą leidžia atlikti suasmenintą 
motorinių pratimų programą. Sveikatingumo centro sporto salė yra įrengta 
labiausiai pažengusiomis ir novatoriškiausiomis technologijomis, padedančiomis 
treniruoti raumenis bei širdies ir kvėpavimo takus. Aukštą kvalifikaciją turintys 
specializuoti darbuotojai padės pasirūpinti vartotojo sveikata, pajėgumu bei 
gerove.

Sporto salė atitiko projekto reikalavimus, siekiant suorganizuoti veiklą žmonėms 
vyresniems nei 50 metų ir turintiems metabolinį sindromą. Tyrimo laikotarpis – 
3 mėnesiai, kurių metu, specializuoti treneriai siūlė suasmenintas treniruotes, 
suskirstytas į: aerobinius užsiėmimus (70%) ir jėgos užsiėmimus (30%).
Iš viso eksperimente dalyvavo 30 žmonių.

TYRIMO PRISTATYMAS
KRYŽMINIO6
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7KRYŽMINĖS
NUORODOS LENTELĖ

Temos

Vertinimas

Bendravimas 
ir vartotojų 
įtraukimas

Partnerystė

Darbuotojų 
paruošimas

Rezultatai

Veiklų pla-
navimas ir 
vykdymas

Registracija į „Sportas 
+Visiems“ partnerystės 
testavimą dėl sporto 
teikimo žmonėms su 
negalia

Registracija į „WE 
CARE“ testavimą sporto 
salėje ir sporto teikimas 
žmonėms >50 turintiems 
metabolinį sindromą

1. Pirminiai fiziniai vertinimai
2. Pirminiai motyvacijos 
vertinimai
3. Psichologiniai ir mąstymo 
vertinimai
4. Klinikinis vertinimas
5. Preliminarus vizitas pas 
gydytoją
6. Preliminarus interviu
7. Darbuotojai atsakingi už 
vertinimus
8. Pirminis bandomasis 
laikotarpis

1. Bendravimas turėtų būti 
parinktas pagal vartotoją, 
suprantamas žmogui 
nesuprantančiam žargono, 
aiški žinutė ir jos gavėjas, 
vizualinių priemonių 
naudojimas pristatant 
medžiagą.
2. Skleidimas ir projekto 
paaiškinimas
3. Kliento psichologinė būklė
4. Veiklų pasirinkimas
5. Aktyvus įsitraukimas į 
valdymo veiklas

1. Valdyti kartu su iš kitų 
gaunamais skirtingai 
įgūdžiais ir kompetencijomis
2. Reabilitacijos proceso 
uždarymo rizika
3. Tęstinumas po treniruočių
4. Metodologinis aiškumas

1. Darbuotojų kvalifikacija ir 
profesionalumas
2. Ženkli patirtis dirbant su 
neįgaliaisiais arba pritaikoma 
sporto (fizinės veiklos) srityje
3. Specifinės sporto šakos 
įgūdžiai ir gebėjimai
4. Aktyvus vaidmuo
5. Socialiniai ir 
tarpasmeniniai įgūdžiai

Žr. 4 skyrių

1. Vertinimo forma prieš ir po 
treniruočių 
2. Kliento pasitenkinimas
3. Geras treniruočių 
lankomumas
4. Individualus profesionalų 
elgesys

1. Funkcinis
2. Ypač neįgaliesiems 
pritaikytose sporto šakose
3. Taip
4. Vengti
5. Retai
6. Taip (klientai jau yra 
vadovai)
7. Kineziterapeutas 
arba neuropsichiatrai ir 
psichologai, ir sporto reikalų 
vadovai
8. Dažniausiai įvadinis 
sportas

1. Plakatai, skrajutės, 
interneto svetainė, 
naujienlaiškiai
2. Tikslinė grupė: interviu, 
klausimynai, informacijos 
dirbtuvės
3. TIESIOGINIS 
GRĮŽTAMASIS RYŠYS
4. Veiklų pasirinkimas
(LT, EE, ODC)
5. Grupinis darbas

1. Išorės profesionalų 
įsitraukimas kaip bendrų 
tiekėjų
2. Sporto pasirinkimo 
išplėtimas
3. Tęstinumo po treniruočių 
užtikrinimas
4. Neregistruotas

1. Fizioterapijos ir fizinio 
lavinimo universiteto laipsnis
2. Ankstesnė ar jokios 
patirties dirbant su 
neįgaliaisiais
3. Individualus asmeninis 
pasirinkto specifinio sporto 
mokymas
4. Veiklų organizavimas, 
koordinavimas, 
reklamavimas ir teikimas

1. Kasdienis įprotis
2. Klausimynas
3. Ne
4. Privalomas
5. Privalomas (sporto 
pažymėjimas)
6. Taip, su sporto reikalų 
vadovu
7. Taip, sporto reikalų 
vadovas
8. Ne

1. plakatai, skrajutės, 
naujienlaiškiai
2. Klausimynai, interviu
3. grįžtamasis ryšys 
treniruotės metu
4. Ne
5. Ne

Ne, tik pirkimo tiekėjai
1. Netaikoma
2. Netaikoma
3. Netaikoma

1. Universitetinis fizinio 
ugdymo laipsnis
2. Ne
3. Sporto salės instruktorius
4. Tinkama
5. Tinkama

1. fizinių bandymų ir 
klausimynai matavimo 
sveikatos būklės parametrus
2. pasitenkinimo 
klausimynas
3. laipsnį fizinį lavinimą ir 
sportą

5
6

3
4

1
2

4

1
2
3

3

7
8

4
5

1
2
3

 
2
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Legenda

Žalia: Temos Nr. „X“ pritaikymas (perkėlimas) palyginamas tarp dviejų bandymų: 
teigiamos praktikos mainai.

Geltona: Temos Nr. „X“ pritaikymo rezultatai: panašūs, bet iš dalies (su 
skirtumais) tarp dviejų bandymų: daliniai geros praktikos mainai.

Raudona: Temos Nr. „X“ pritaikymo rezultatas – nesuderinami, skirtingi, 
nepalyginami tarp dviejų bandymų.
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8KRYŽMINIO TYRIMO 
ĮVERTINIMAS IR PASTABOS

Europos centrams, teikiantiems paslaugas neįgaliesiems, esminė idėja buvo 
sukurti veiklas, kurios labiausiai įtrauktų žmones turinčius negalią ir suteiktų 
veiklos terapinio fono tiek iš sveikatos, tiek iš psichologinės ar socialinės pusės. 
„WE CARE“ pasirinktas kelias pasirūpino aktyvia veikla, kuri suteikė fizinę 
naudą sveikatai (sumažino metabolinio sindromo rizikos faktorius), o taip pat ir 
socialinę gerovę. Skirtumas buvo toks, jog Europos partnerių pasiūlytos veiklos 
buvo struktūruotos aplink veiklas grupėse, o tuo tarpu „WE CARE“ veiklas 
sudarė beveik vien individualūs užsiėmimai.

Vertinimas
Kaip jau pažymėjome savo patirtyje, pradinis vertinimas buvo nukreiptas į 
tris pagrindinius aspektus: asmens funkcinio klinikinio judėjimo potencialo 
vertinimas, motyvacijos bei gyvenimo būdo vertinimai.
Du pagrindiniai veiksniai, į kurios mes sutelkėme dėmesį, buvo gyvenimo būdo ir 
pirminės motyvacijos vertinimai.
Motyvacija buvo pats svarbiausias parametras, nes ji nulėmė viso darbo sėkmę, 
o svarbiau už visą kitą – narystės siūlomoje veikloje tęstinumą.
Funkcinių klinikinių likutinių aspektų vertinimas daugumai mūsų vartotojų 
nebuvo didelė problema, jei vartotojai paminėjo turėję sunkių sutrikimų (pvz., 
insultas), tuomet jiems būdavo skiriama ilgesnė klinikinė apžiūra. Todėl, mūsų 
tyrimas, nukreiptas į sveiko kūno objektus, nenaudojo funkcinių klinikinių liekanų 
vertinimo.
Taip yra nes, remiantis mūsų „WE CARE“ patirtimi, pacientų nesiuntė 
praktikuotis skirtingų sporto šakų remiantis jų likusiais gebėjimais, kaip tai darė 
Europos partneriai, tačiau veikla jau buvo aprašyta anksčiau. Be to, jau buvo 
pasirinkti žmonių, kuriuos ketinome priimti į eksperimentą, tipai. 
Taigi, pradinis funkcinių klinikinių likutinių gebėjimų vertinimas neparodė turintis 
daug įtakos motyvacijai ar gyvenimo būdo įpročiams.
Todėl mes siūlome ir rekomenduojame besidominčius prevencinių veiklų 
organizavimu siekiant palaikyti sveikatą, o ne kaip sportinę veiklą reabilitaciniais 
tikslais naudojant pirminį vertinimą, vertinantį žmonių kasdienius įpročius, 
požiūrius ir motyvacijas.

Bendravimas ir vartotojų įtraukimas
Tiek, kiek tai liečia bendravimą, mūsų patirtis yra stipriai paveikta Europos 
partnerių praktikos bei gairių, iškilusių lyginamosios analizės metu. 
Bendravimas, iš pradžių naudotas kaip veiklos reklamavimo priemonė, 
buvo kalibruotasspecialybiniams (ar medicininiam)rašytiniams moksliniams 
sudėtingiems terminams viešai skelbti. Dėl to, informaciją buvo sunku suprasti.
Darbas su vaizdo vizualizavimo sistemomis ir perėjimas prie paprastesnių 
žodžių vartojimo, siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą, turėjo didelę 
naudą ir tapo vienu pagrindinių veiksniu reklamuojant „WE CARE“ veiklą.
Informacijos kanalų pakeitimas lėmė tai, jog žmonės galėjo pasiekti informaciją 
lengviau ir ji buvo suprantamesnė. Žmonės jautėsi įtraukti, emociškai įtraukti 
į veiklą, nes jie gerbė mūsų tikslą. Naudoti komunikaciniai kanalai (paprasti 
žodžiai, paveikslėlių naudojimas) buvo lengviau prienami visuomenei.
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Su Europos partneriais buvo daug bendrų taškų, susijusių su bendravimo 
formomis ir daug buvo pranešama iš partnerių dirbančių su neįgaliaisiais.
Tuomet mes buvome pakvieti naudotis centralizuotomis komunikacijomis 
remiantis šiais aspektais: svarbumas vartotojui, žodžiai, žinutės tikslas, veiklos, 
vizualizacija. Jos turėjo būti nukreiptos tiek į neįgaliuosius, tiek į sveikus žmones.

Veiklų planavimas ir valdymas
Yra pagrindiniai trys kokybės faktoriai, kuriuos mes analizavome: vertinimo 
formos prieš ir po treniruočių, kliento pasitenkinimas, individualūs darbuotojų 
įgūdžiai.
Konkrečiau, kiekvienas partneris naudoto planavimo įrankius, susijusius su 
siūloma veikla. Iš bendrų analizės perspektyvų mes pastebėjome, jog yra svarbu 
naudoti motorinių gebėjimų testus, klausimynus apie sveikatą ir gyvenimo būdą 
bei pasitenkinimo apklausas.
Vis dėlto, dažnai pasirodantys elementai taip pat yra svarbūs, kaip kad erdvės 
prieinamumas, laiko lankstumas, su darbuotojų kompetencijomis susijusios 
veiklos diegiamas bei santykiais su vartotojais.

Partnerystė siekiant užtikrinti paslaugų tęstinumą 
(Sveikata – sportas- socialumas)
Kalbant apie partnerystes, kadangi mes teikiame visapuses paslaugas, mums 
nereikėjo sudaryti santykių su socialine bei medicinine sporto aplinka, tačiau 
mums reikėjo paslaugų, galinčių papildyti vertinimą (gydytojo, tyrimų centro, 
sporto medicinos centro, diagnostikos centro).
Taigi, mūsų partnerystės nebuvo paremtos paslaugų tiekimu, mūsų projekte tai 
neturėjo reikšmės, bet buvo svarbu turėti kokybiškas ir veiksmingas pagalbines 
paslaugas. Tai leido atlikti testus su tiksliais ir palyginamais rezultatais, kurie 
paveikė objekto motyvaciją bei dalyvavimą veikloje. Todėl, šiuo atveju, partneriai 
buvo naudojami kaip meistriško produkto tiekėjai.

Darbuotojų parengimas
Teik, kiek tai susiję su darbuotojų parengimu, dėmesio kategorijos išvystytos 
projektuose,kur dirbama su neįgaliaisiais ir itin nesiskiria nuo naudojamų metodų 
organizuojant veiklassveikiems žmonėms.
Bendrasis veiksnys yra supratingas požiūris į įtampos, sudėtingų situacijų bei 
santykių valdymą.
Todėl, kartu su prevencinių ar pritaikytų motorinių mokslo universiteto 
laipsniu taip pat yra naudinga integruoti turinį, susijusį su, taip vadinamųjų, 
„švelniųjų įgūdžių“ mokymųsi: savarankiškumo, pasitikėjimo savimi, lankstumo 
(prisitaikymo), atsparumo įtampai, gebėjimo planuoti ir organizuoti, tikslumo 
(atidumo smulkmenoms), nepertraukiamo mokymosi, tikslų siekimo, informacijos 
valdymo, iniciatyvumo, gebėjimo bendrauti, problemų sprendimo, darbo 
komandoje bei lyderystės.
Kita vertus, tokiame projekte, kaip mūsų, reikia dar labiau profesinės, techninės 
specializacijos į aspektus susijusius su judesio tyrimu: treniravimo principu. 
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Pavyzdžiui: mokykitės stebėjimo, pritaikymo ir apkrovimo sekos naudojant tam 
tikrus instrumentus.

Rezultatų vertinimas (organizacinis lygmuo, sisteminis 
lygmuo, individuali perspektyva)
Rezultatai buvo pasiekti pagal nustatytus veiklos tikslus. Jie, visų pirma, yra 
sutelkti į sėslaus gyvenimo būdo įtrauktį ir kontrastą. Kol kitiems partneriams 
iš anksto nusistatyti ir pasiekti veiklų tikslai (išskyrus tuos sporto salėje) buvo 
pagrinde susiję su motyvaciniu veiksniu, šiame „WE CARE“ gimnastikos tyrime 
rezultatai buvo labiau susiję su paciento gyvenimo būdo įpročių keitimu į tęstinę 
fizinę veiklą vertinimu.
Taigi, rezultatai buvo nukreipti į asmenį ir jo besikeičiančius įpročius. 
Eksperimento tikslas skirtingas kiekvienam iš partneriui dirbančiams su 
neįgaliaisiais. Todėl, partneriai ištyrė procesą, atkeliaujantį nuo reabilitacijos iki 
sporto ir tuomet jie sukuria pirmąją galimybę patekti ir sudalyvauti sportinėje 
veikloje.
Sporto salė vietoje to savo taikiniu pasirinko kitokią žmonių grupę. Visi 
eksperimente dalyvavę žmonės buvo darbingi, pasižymintys pakankamais 
supratimo įrankiais. Todėl, mūsų tyrimo tikslas buvo ištirti, kokie veiksniai 
labiausiai keičia sėslų gyvenimo būdą.
Organizaciniame lygmenyje, „WE CARE“ sporto salė tapo vis labiau ir labiau 
prevencine erdve, pritaikyta pagal paciento poreikius, o ne erdve susijusia su 
pačia paprasčiausia ir komerciškiausia sveikatingumo idėja.
Būtent todėl mes privalome siūlyti daugiau ir daugiau darbo programų, susijusių 
su paciento sveikatos būkle.
Sisteminiame lygmenyje darbuotojai privalo atpažinti ir suvaldyti įvairias 
kategorijas vartotojų, kuriems gresia pavojus (pvz., turinčių metabolinį sindromą) 
ir panaudoti tinkamas priemones tokių patologijų gydymui.
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Šis dokumentas yra sudarytas „WE CARE“darbuotojų, įsitraukusių į 
„Sportas+Visiems“ (angl. Sportas+4All) projektą

 Dėkojame už šią patirtį, bendradarbiavimą bei palaikymą informacijos, suteiktos 
„Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4All) partnerystės narių irkuri buvo skirta 
palyginimui per šį 30 mėnesių projekto laikotarpį (2015 m. sausis – 2017 m. 
birželis)



38 Erasmus Sport+4ALL Project | 2015 - 2017 | Kryžminis tyrimas 



39Erasmus Sport+4ALL Project | 2015 - 2017 | Kryžminis tyrimas 

Grant agreement n°2014-3140/015 
(557136-EPP1-2014-IT-SPO-SC)

Sport+4ALL
Active & Included
KRYŽMINIS TYRIMAS 

“Sportas žmonėms tur int iems negal ią – sveikatą st ipr inanti 
f iz inė veikla (SSFV) angl .  health-enhancingphysicalactivity 

(HEPA) žmonėms,  vyresniems nei  50 metų i r  sergančių 
metabol iniu sindromu“

Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos. Ši informacija 
atspindi dotacijos Gavėjo, Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį 

bei už galimą informacijos panaudojimą.

All rights reserved to the original texts, original logo and images contained in this site are subject to copyright laws. 
The photos are original and provided by the project partners in accordance with the privacy policy of the users.

No commercial use of this publication is permitted. Reproduction and circulation in paper or portable electronic media 
are allowed for scientific, educational or documentary use only, provided that the documents are not modified and 

that they retain the correct original paternity and source references: “ Sport+4All – Active & Included - Erasmus+ Sport 
Programme - Grant Agreement N° 2014-3140/015 (557136-EPP1-2014-IT-SPO-SC)”



Sport+4All  -  Active & Included
Via San Marco 121 Verona ( I )

Tel  +39 045 8184.142 
mail  info@sportplus4al l .eu    

www.sportplus4al l .eu

Sport+4ALL
Active & Included
KRYŽMINIS TYRIMAS 

“Sportas žmonėms tur int iems negal ią – sveikatą st ipr inanti  f iz inė veikla 
(SSFV) angl .  health-enhancingphysicalactivity (HEPA) žmonėms,  vyresniems 

nei  50 metų i r  sergančių metabol iniu sindromu“


