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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.
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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 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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„Fizinė veikla“, „mankšta“, „pajėgumas“ ir fizinė funkcija yra sąvokos 
nusakančios skirtingus dalykus. Vis dėlto, jie dažnai yra maišomi ar naudojami 
kaip sinonimai. Didesnis susitarimas yra dėl terminų „pritaikyta fizinė veikla“ ir 
„neįgaliųjų sportas“.

Bet koks griaučių raumenų atliekamas judesys, kurio metu yra 
panaudojama energija. Panaudojamą energiją galima matuoti 
kilokalorijomis. Kasdieniniame gyvenime galima išskirti šias fizinės 
veiklos rūšis:
• Profesines, sporto, grūdinimosi pratimus (pavyzdžiui, 
funkcinę reabilitaciją), namų ruošos darbų ar kitas veiklas, kurių 
metu yra sunaudojama energija.

„Mankštos“ sąvoka dažnai yra vartojama sinonimiškai su sąvoka 
„fizinė veikla“ ir, tiesa sakant, abi sąvokos tarpusavyje turi nemažai 
bendrų elementų. Mankšta yra fizinė veikla pasižyminti planavimu, 
struktūra, pasikartojimu ir tikslingumu, kai yra siekiama kokio nors 
vieno ar kelių pajėgumo komponentų pagerinimo ar palaikymo.

Pajėgumas yra su sveikata arba su tam tikrais įgūdžiais susijusių 
bruožų komplektas. Šie bruožai yra išmatuojami ir apima 
širdies ir kvėpavimo pajėgumą, raumenų jėgą bei ištvermę, 
kūno kompoziciją bei lankstumą, gebėjimą išlaikyti pusiausvyrą, 
judrumą, reakcijos laiką ir jėgą.

Tai yra asmens gebėjimas atlikti įvairius kasdienines fizines 
veiklas. Fizinė funkcija atspindi judėjimo funkcijas bei kontrolę, 
pajėgumą bei nuolatinę fizinę veiklą ir yra nepriklausomas rodiklis 
nustatant funkcinę nepriklausomybę, negalią, sergamumo 
procentą bei mirtingumą.

Kilęs iš prancūzų kalbos žodžio „desport“ reiškiančio laisvalaikį, o 
anglų kalbai perėmus šį žodį jis įgijo reikšmę nusakančią bet kokią 
laisvalaikio ar fizinę veiklą, kurioje dalyvauja daugiau nei vienas 
dalyvis.

Neįgaliųjų sportas apibrėžia bet kokią sporto šaką, kuria užsiima 
neįgalieji.

Yra daugybė negalios apibrėžimų, o diskusijos dėl šio termino 
apibrėžimo laikui bėgant gerokai pakito. Pasaulinė sveikatos 
organizacija (WHO) teigia, jog „negalia (sukelta sveikatos 
sutrikimo) yra gebėjimo, atlikti veiksmus įprastai laisvai atliekamus 
sveikų žmonių, apribojimas ar nebuvimas“. Šis terminas aprėpia 
sveikatos sutrikimus ir dalyvavimo įvairiose veiklose apribojimus. 
Jungtinės Tautos neįgaliuosius apibrėžia taip: asmenys turintys 

Fizinė 
veikla

Mankšta

Pajėgu-
mas.

Fizinė 
funkcija

Sportas

Neįgaliųjų 
sportas

Negalia

Terminologijos
patikslinimas
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ilgalaikius fizinius, psichinius, protinius ar jutimo sveikatos 
sutrikimus, kurie, kartu su kitais veiksniais gali apsunkinti jų 
gebėjimą visapusiškai dalyvauti visuomenėje vienodomis 
sąlygomis su kitais visuomenės nariais. Bet kuris žmogus per savo 
gyvenimą gali susidurti su negalia.

Reabilitacija – tai gydymas ar gydymai skirti atstatyti kiek įmanoma 
normalesnes žmogaus funkcijas patyrus sveikatos sutrikimą, 
traumą ar ligą. Reabilitacijos paskirtis – atstatyti dalį ar visus 
paciento fizinius, jutiminius bei psichinius gebėjimus, kurie buvo 
prarasti dėl ligos, traumos ar kito sveikatos sutrikdymo. Tai 
reiškia padėti pacientui kompensuoti trūkumus, kurių gydytojams 
nepavyko atstatyti.

Reguliari fizinė veikla ir mankšta yra susieti su fizinio vystymosi 
nauda, pagerėjusiais funkciniais gebėjimais, padidėjusiu 
savarankiškumu bei sumažėjusia daugelio ligų bei sveikatos 
sutrikimų rizika.
Fiziškai aktyvus gyvenimo būdas suteikia energingumo jausmą, 
pagerina gyvenimo kokybę, kognityvinę funkciją ir yra susietas 
su sumažėjusiomis kognityvinės funkcijos praradimo bei 
silpnaprotystės išsivystymo rizikomis.

Neįgalūs asmenys patiria klausos, regos, judesio ar mąstymo 
bei emocinius ar elgesio sutrikimus. Šie sutrikimai gali neigiamai 
paveikti asmens gebėjimą pasirūpinti savimi bei jo aktyvumą, ypač 
jei nėra suteikiama tinkama pagalba bei parama. Internetinėje 
svetainėje Disabled World (www.disabled-world.com/sports) 
cituojama 2014 m. birželio Aktyvių žmonių apklausa teigia, jog:
• 72.1% neįgaliųjų nesportuoja ir neužsiima jokia fizine veikla, 
palyginus su 47.8% žmonių neturinčių jokios negalios.
• 17.8% neįgaliųjų sportuoja bent 30 min. kartą per savaitę, 
palyginus su 39.2% žmonių neturinčių negalios.
• Neįgalieji vyrai yra labiau linkę sportuoti nei neįgaliosios 
moterys.
• 20.1% neįgaliųjų vyrų sportuoja bent 30 min. kartą per 
savaitę, palyginus su 15.5% neįgaliųjų moterų.
• Neįgaliųjų žmonių dalyvavimas įvairiose sporto šakose yra 
ženkliai mažesnis nepaisant amžiaus grupės, palyginus su žmonių 
neturinčių negalios dalyvavimu sporto šakose, tačiau ryškiausias 
skirtumas yra matomas 20-25 m. amžiaus grupėje.
• Žmonės turintys jutiminę negalią (regos ir klausos), sporto 
šakose dalyvauja mažiausiai iš visų neįgaliųjų (tik 12% neįgaliųjų 
turinčių regos negalią).
• Nors ne visi neįgalieji gali būti tiek aktyvūs kiek yra 
rekomenduojama, tačiau didžioji dauguma gali užsiimti kokiais 
nors fizinės veiklos tipais netgi jei nėra pasiekiami rekomenduojami 

Reabilitacija

Fizinės veiklos 
nauda 
suaugusiesiems 
neturintiems 
negalios

Fizinė veikla ir 
neįgalumas
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intensyvumo lygiai.

Žmonės turintys įvairias negalias nurodo prastesnius fizinio 
aktyvumo bei su sveikata susijusios gyvenimo kokybės rodiklius 
palyginus su žmonėmis neturinčiais negalios, todėl svarbu 
tinkamai nustatyti veiksnius, motyvuojančius neįgaliuosius būti 
fiziškai aktyviais, tokiu būdu keliant su sveikata susijusio gyvenimo 
kokybę. Įvairūs tyrimai atskleidė, jog rodikliai, padedantys 
nuspėti asmens fizinio aktyvumo lygį yra požiūris ir suvokiama 
elgesio kontrolė. Tam, kad užtikrintų, jog parinktos mankštos 
bus laikomasi, terapeutai bei sporto treneriai „privalo pabrėžti 
kognityvines ir motyvacines strategijas, pavyzdžiui, fizinės veiklos 
svarbą bei teigiamas mintis susijusias su dalyvavimu mankštoje, 
o taip pat, atkreipti dėmesį į mankštos naudą prieš pradedant 
naudoti elgesio strategijas, tokias kaip socialinė parama, tikslų 
nusistatymas ir apsidovanojimas“ (Kosma, 2012).

Sąvokos „lyginamoji analizė“ ir „lyginamojo 
mokymosi metodas“.
Lyginamoji analizė yra metodika naudojama norint palyginti 
pasirodymus, veiklą, funkciją ir (ar) organizavimo procesas, 
siekiant „geriausio rezultato“ kartu su kitomis organizacijomis.
Naudojantis šiuo palyginimu, galima imtis būdų, kaip paskatinti 
mokymąsi ir pagerinti pasirodymą. Lyginamoji analizė taip pat 
leidžia sužinoti, kas yra pats geriausias,  kas nustato standartus 
ir koks yra tas nustatytas standartas. Lyginamosios analizės 
esmė – duomenų palyginimas su kitais ir mokymasis iš to, ką tie 
duomenys atskleidžia.
Lyginamojo mokymosi metodas tai procesas, kurio metu 
yra mokomasi kaip pagerinti praktikas besikeičiant žiniomis, 
informacija ir, kartais, ištekliais. Lyginamojo mokymosi metodas 
– tai aktyvus, besitęsiantis procesas, ir yra laikomas viena 
produktyviausių suaugusiųjų mokymosi formų, o taip pat yra 
laikomas puikiu būdu įdiegti pokyčius. Lyginamojo mokymosi 
metodo tikslas yra mokytis iš kitų žmonių stiprybių bei teigiamos 
praktikos, iš jų išmokti tai, ką kiti puikiai atlieka, semtis įkvėpimo 
savo darbams ir stengtis išvengti klaidų, kurias padarė kiti žmonės 
bei iš jų mokytis.

Esminiai lyginamosios analizės bruožai
Lyginamosios analizės procesas yra kiek daugiau nei įvertinimų 
rašymas; neretai tai yra būdas palyginti ir pamatuoti organizacijos 
strategiją ir rezultatą prieš „geriausius klasėje“ socialinių paslaugų 
tiekėjus sektoriuje. Tokio tipo lyginamosios analizės tikslas yra 
nustatyti geriausias praktikas, kurios galėtų būti perimamos ir 
pritaikomos siekiant pagerinti organizacijos rezultatus. Toks 
lyginamosios analizės procesas gali būti padalijamas į aštuonias 

Fizinė veikla 
ir neįgaliųjų 
motyvacija bei 
kliūtys

Lyginamoji 
analizė.
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fazes:
1. Nustatyti funkcijas, veiklas ar procesus kurie bus analizuojami;
2. Išskirstyti kiekvieną temą pagal jos srities svarbą;
3. Nuspręsti su kuo bus lyginama;
4. Surinkti duomenis reikalingus atlikti analizę;
5. Nustatyti atlikimo spragas ar variacijas;
6. Nuspręsti kaip bus mokomasi iš „geriausių klasėje“ (lyginamojo mokymosi 
metodas) ir
7. Įtraukti lyginamojo mokymosi srityse pokyčius (palyginimo veiksmas);
8. Užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų tobulinimą.
Lyginamosios analizės atlikimas nėra vienkartinis veiksmas, tai pastovus valdymo 
proceso tobulinimas ir keitimas. Todėl organizacija pasirinko šį metodą kaip dalį savo 
požiūrio į kokybę.
Lyginamoji analizė susideda iš dviejų esminių bruožų: palyginimo ir pagerinimo. 
Palyginimas atliekamas tam, kad nustatytume organizacinį veiklumą (bei to veiklumo 
priežastis): kaip skiriasi organizacijos veiklumas tam tikrose srityse priklausomai nuo 
perspektyvos: klientų perspektyvos, finansinės perspektyvos, darbuotojų perspektyvos 
ir pan., kokios yra tokio veiklumo priežastys? Kokius metodus šioje srityje yra pritaikę 
„geriausios klasėje“ įstaigos?
Taigi, atliekant lyginamąją analizę organizacija privalo atkreipti dėmesį į savo 
klientus bei varžovus. Tokio tipo palyginimas yra tobulėjimo fazės parengiamoji fazė: 
organizacijos vidiniai stiprieji ir silpnieji taškai bei esminiai sėkmės ar nesėkmės 
veiksniai, o taip pat nauji metodai bei idėjos privalo būti nustatyti šioje fazėje.

Lyginamosios analizės tipai
Atliekant lyginamąją analizę galima taikyti du skirtingus lyginimo tipus: veiklos 
lyginamoji analizė ir strateginė lyginamoji analizė.
Veiklos lyginamoji analizė dėmesį sutelkia į vieną veiklą. Tyrimo pradžios taškas yra 
nukreiptas į vidų: tikslas yra padidinti pasirinktos veiklos efektyvumą arba sumažinti 
išlaidas ar pagerinti kokį nors aspektą.
Strateginės lyginamosios analizės tyrimo pradžios taškai yra rinka ir (ar) klientas: 
socialinių paslaugų tiekėjas nori lyginamosios analizės procesu pakeisti savo poziciją 
rinkoje,  efektyviau patenkinti klientų poreikius arba pridėti papildomos vertės savo 
teikiamoms paslaugoms tam, kad klientai turėtų didesnę naudą.
Projekte „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4ALL) naudojama veiklos lyginamoji analizė.

Projektas „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4ALL): dveji veiklos 
efektyvumo matavimo būdai.
Veiklos efektyvumo matavimas ir lyginamoji analizė yra dvi, viena kitą papildančios 
metodikos. Matuojant veiklos efektyvumą, proceso atlikimas yra lyginamas su 
vidinėmis normomis, tikslais, kriterijais ir standartais. Projekte „Sportas+ Visiems“ 
(angl. Sport+4ALL) organizacija naudoja veiklos efektyvumo indikatorius tam, kad 
pamatuotų organizacijos tikslų vykdymą, bei sporto tobulinimo iniciatyvų įgyvendinimą.

Lyginamosios analizės iššūkiai: efektyvūs indikatoriai
Indikatorius yra tai, kas atkreipia dėmesį į problemą ar sunkumą. Jo tikslas yra parodyti 
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kaip gerai yra įgyvendinama sporto tobulinimo iniciatyva. Iškilus problemoms 
indikatorius gali padėti nuspręsti kaip tas problemas išspręsti. Indikatoriai 
labai skiriasi priklausomai nuo to, kokio tipo veiklą ir tobulėjimo mastus jie 
matuoja, tačiau galima išskirti keletą bruožų, būdingų visiems efektyviems 
indikatoriams:
1. Efektyvūs indikatoriai yra tiesiogiai susiję su matuojamu dalyku – apie 
matuojamą objektą jie perteikią būtiną žinoti informaciją.
2. Efektyvūs indikatoriai lengvai perprantami net žmonių, kurie toje srityje 
nėra ekspertai.
3. Efektyvūs indikatoriai yra patikimi – jų teikiamais duomenimis galima 
pasikliauti.
4. Galiausiai, efektyvūs indikatoriai yra paremti lengvai prieinamais 
duomenimis – informaciją galima pasiekti arba surinkti tol, kol dar yra laiko 
veikti.
Indikatorius galima naudoti situacijose kai matavimo sąlygos yra tokios 
sudėtingos, jog tiesioginio matavimo neįmanoma atlikti. Pavyzdžiui, sunku 
išmatuoti „sveikatos ir gyvenimo kokybę“ nes ją sudaro daugelis skirtingų 
dalykų ir žmonės gali turėti labai skirtingas nuomones apie tai kas sudaro  
„sveikatos ir gyvenimo kokybę“, o esant tokiai situacijai jos sąlygos yra 
itin reikšmingos. Pats paprasčiausias pakaitalas yra indikatorius „asmenų, 
užsiimančių sportu skaičius ir asmenų užsiimančių sportu skaičius prieš 
pradedant įgyvendinti iniciatyvą“.
Indikatorius galima įvertinti kiekybiškai. Be gebėjimo būti vertinamiems 
kiekybiškai, efektyvūs indikatoriai pasižymi dar ir šiomis keturiomis, žemiau 
pateiktomis, savybėmis:

1. Aktualumas
Indikatorius privalo būti aktualus matuojamam dalykui. Pavyzdžiui, tiek 
automobilio degalų matuoklis, tiek pažymių ataskaita yra efektyvūs, nes 
matuoja aktualius faktus. Juk, jei vietoje degalų kiekio bake matuoklis rodytų 
oktano procentą degaluose, tai tikrai nepadėtų jums nuspręsti – papildyti 
baką degalais ar ne. Lygiai taip pat pažymių ataskaita, kurioje parašyta kiek 
rašiklių mokinys sunaudoto per mokslo metus tikrai nepadėtų įvertinti jo 
akademinius pasiekimus.

2. Suprantamumas
Indikatorius turi būti aiškiai suprantamas. Būtina tiksliai žinoti ką jis rodo. 
Pavyzdžiui, yra daugybė skirtingų degalų matuoklių. Vienuose įmontuota 
svirtelė juda tarp padalų „tuščias“ ir „pilnas“, kituose tą patį efektą pasiekia 
šviesos. Dar kiti matuokliai rodo tiksliai kiek litrų degalų yra automobilio 
bake. Ir nors jie visi skirtingi, vairuotojas puikiai supranta, kad visi jie rodo 
kiek degalų yra automobilyje. Panaši situacija yra ir su akademiniais 
vertinimais. Vienose mokyklose rašomos raidės nuo A iki F. Kitos mokyklos 
naudoja šimtabalę sistema, dar kitos – pažymių išvis nerašo, juos pakeičia 
mokytojo komentaras, įrašomas į pažymių knygelę. Vis dėlto, kaip ir degalų 
matuoklis, visi šie skirtingi vertinimo būdai yra skirti įvertinti mokinio progresą 
ar jo nebuvimą taip, jog jį suprastų pažymių knygelę atsivertęs asmuo. Kita 
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vertus, degalų matuoklis matuojantis degalų kaitrą būtų tiek pat niekam tikęs kaip ir 
pažymių knygelė, kur įvertinimai surašyti senovės graikų kalba. Tam, kad galėtume 
imtis tinkamų veiksmų, visų pirma privaloma aiškiai suprasti, ką indikatorius bando 
parodyti.

3. Patikimumas
Indikatorius privalo būti patikimas. Gero indikatoriaus, kaip ir patikimo degalų 
matuoklio ar pažymių knygelės duomenimis galima pasikliauti be rūpesčių. Prastas 
degalų matuoklis, rodantis, jog bakas tuščias, kai iš tikro jis dar tik pustuštis, 
priverstų be reikalo piltis degalų, o matuoklis, rodantis, jog bakas pustuštis, kai, iš 
tikro jis jau tuščias, priverstų kelionę nutraukti anksčiau laiko pasibaigus degalams. 
Panašiai, jei mokinių pažymiai nebūtų surašyti tinkamai, pirmūną galėtų palikti 
antriems metams, o programą vos beįveikiantis mokinys taip ir negautų pagalbos. 
Indikatorius yra naudingas tik tol, kol gali visapusiškai pasitikėti jo rodmenimis. 
Tačiau, patikimumas nėra tikslumas. Juk net ir kai automobilio degalų matuoklis 
rodo, jog degalai pasibaigė, žinote, jog bako rezerve dar liko litras ar keli. Degalų 
matuoklis šiuo atveju rodo šiek tiek netikslią informaciją. Indikatorius taip pat 
neprivalo būti visiškai tikslus, svarbiau, jog jis pateiktų aiškų matuojamos sistemos 
vaizdą. 

4. Duomenų prieinamumas
• Indikatoriai privalo duomenis pateikti laiku, tai yra, pateikti informaciją kol dar 
galima ką nors pakeisti. Štai, įsivaizduokite, degalų matuoklį, kuris pateiktų degalų 
kiekį automobilio bake tik užvedus variklį. Po kelių valandų kelionės tokie rodmenys 
būtų niekam tikę. Vairuojant automobilį privalu žinoti kiek jame yra degalų bet 
kuriuo momentu. Panašiai, pasiekimų knygelė, į kurią pažymiai surašomi likus 
savaitei iki mokslo metų pabaigos vargu ar kam nors padės pasitaisyti įvertinimus. 
Tam, kad indikatorius būtų naudingas, jis privalo informaciją pateikti kol dar yra 
laiko ja pasinaudoti.

Atotrūkio metodo taikymas projekte „Sportas+ Visiems“ (angl. 
Sport+4ALL)
Pirmasis žingsnis, kurį projekto „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4ALL) partneriai 
patvirtino: „KODĖL projekto partneriai nori taikyti lyginamosios analizės metodą 
savo sporto užsiėmimuose.“ Atsakymas į šį klausimą turi įtakos KAIP bus lyginami 
jų sporto užsiėmimai bei KOKIA informacija bus lyginama. Labai svarbu pradėti nuo 
klausimo „Kodėl ?“, o ne nuo indikatorių nustatymo naudojant kitus klausimus.
Galimi atsakymai pirmame žingsnyje yra:
• Nes siekiame, jog sporto užsiėmimų pasiūla būtų skaidri
• Nes siekiame, jog sporto užsiėmimų poveikio klientams rezultatai būtų 
skaidrūs
• Nes siekiame įvertinti sporto paslaugų tiekėjus ir išrinkti geriausius 
(identifikuojant geriausias patirtis)
• Nes siekiame mokytis iš kitų sporto paslaugų tiekėjų bei pritaikyti 
patobulinimus (pokyčius) savo sporto užsiėmimuose.
Skirtingi atsakymai gali reikšti, jog naudojami skirtingi metodai ar darbo būdai.
Mūsų projekto atsakymas yra Nr. 4 – „mokytis iš kitų sporto paslaugų tiekėjų bei 
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pritaikyti patobulinimus (pokyčius) savo sporto užsiėmimuose priklausomai 
nuo to, kas buvo išmokta“ būtent tai yra pabrėžiama mūsų projekto „Sportas+ 
Visiems“ (angl. Sport+4ALL) lyginamojoje analizėje.
Tam, kad pasiektume šį užsibrėžtą tikslą „mokytis iš kitų sporto paslaugų 
tiekėjų bei pritaikyti patobulinimus (pokyčius) savo sporto užsiėmimuose“, 
buvo imtasi šių priemonių:

1 žingsnis
Kiekvienas partnerių išreiškė, ką norėtų išmokti (pakeisti) savo organizacijos 
rengiamuose sporto užsiėmimuose (šis žingsnis vadovaujasi principu, 
jog visi sporto užsiėmimai yra paremti sportuojančiųjų asmenų lūkesčiais 
ir poreikiais). Tam, kad būtų galima peržiūrėti šiuos partnerių lūkesčius ir 
poreikius, projektas atliko projekto partnerių mokymosi poreikių įvertinimą. Šis 
įvertinimas buvo atliktas sistemiškai. Poreikių įvertinimui, subrangovas sudarė 
klausimyną (buvo atsižvelgiama į projekto esminius bruožus: bendravimą, 
vartotojų įtraukimą, paslaugų tiekimo nenutrūkstamumą, planavimą ir 
vertinimą, darbuotojų kompetencijų rezultatų įvertinimą (Žr. projekto 
„Sports+4ALL prašymas).
Projekto partneriai turėjo galimybę klausimyną redaguoti pagal savo poreikius 
ir lūkesčius. Subrangovas surinko partnerių pateiktą informaciją ir atliko 
statistinę duomenų analizę. Analizės rezultatai buvo pristatyti ir visi partneriai 
turėjo galimybę išskirti savo prioritetus iš poreikių sąrašo.

2 žingsnis.
Remiantis poreikių įvertinimo analizės duomenimis, buvo nustatyti 
mokymosi prioritetai. Prioritetų analizės rezultatai išskyrė bendruosius ir 
individualiuosius prioritetus.
Išanalizavus prioritetus, buvo nustatyti du prioritetų tipai: partnerio 
individualus poreikis mokytis ir bendri partnerių poreikio mokytis prioritetai. 
Tuomet projekto partneriai nusprendė KAIP panaudoti šiuos prioritetus 
atliekant lyginamąją analizę. Kiekvienam prioritetui buvo apibrėžti išmanieji 
tikslai bei nustatyti sėkmingo mokymosi indikatoriai. Kiekvienas partneris 
nusistatė specifinį projektą apie kurį norėtų išmokti daugiau ir panaudoti savo 
veikloje: iniciatyvos pavadinimas, trumpas aprašymas, tikslas, tikslinė grupė, 
esminės veiklos, kurias norima pritaikyti ir kaip įvertinti sėkmingą pritaikymą 
(pokytį). 
Atlikus antrąjį žingsnį, visi projekto partneriai suprato KODĖL yra naudojama 
lyginamoji analizė ir atsiranda supratimas kokio tipo informacijos reikia 
vienam ar kitam projekto partneriui.

3 žingsnis
Lyginamoji analizė yra procesas, kurio metu yra lyginama informacija 
padėsiantis projekto partneriams mokytis. Tai gali būti kontekstinės 
informacijos palyginimas (situacinis ir kultūrinis kontekstai), sporto užsiėmimų 
tikslas (paskirtis), (t. y., sveikatingumo skatinimas, asmeninio veiklumo 
skatinimas, socialinių įgūdžių lavinimas, malonumas ir laisvalaikio leidimas 
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ir t.t.),  sporto užsiėmimų bruožai (individualūs, grupiniai, rungtynių), tikslinė 
auditorija (tikslinės auditorijos bruožai: kokio tipo asmenims su negalia teikiamos 
paslaugos), sporto užsiėmimų tipai (kokių fizinių (protinių) gebėjimų reikia norint 
dalyvauti) bei informacija apie esminius projekto bruožus: bendravimą, vartotojų 
įtraukimą, paslaugų tiekimo nenutrūkstamumą, planavimą ir vertinimą, darbuotojų 
kompetencijų rezultatų įvertinimą (Žr. projekto „Sports+4ALL prašymą).
Lyginamosios analizės modelis yra sukurtas ir pasiūlytas subrangovo įvertinant 
ir atsižvelgiant į lyginime dalyvaujančių partnerių teikiamus sporto užsiėmimus. 
Modelyje buvo nustatyti rodikliai (bruožai) tam, kad užsiėmimai galėtų būti palyginti 
ir susieti su partnerių mokymosi poreikiais. Projekto partneriai priėmė galutinius 
sprendimus dėl informacijos įtrauktos į lyginamąją analizę.

4 žingsnis
Peržiūrėję šį konteksto, sporto užsiėmimų ir tikslinės auditorijos palyginimą 
remiantis partnerių paslaugų vartotojų rodikliais (bruožais) bei panašiu kontekstu 
(sporto užsiėmimais), tikslinės auditorijos nusprendė mokytis viena iš kitos 
apsikeičiant praktika ir darbo atlikimo būdais. Atlikus tai, lyginamosios analizės 
informacija buvo sujungta su partnerių mokymosi tikslais (šie tikslai buvo įvertinti 
ir rodo projekto sėkmingumą). Lyginamoji analizė yra sudaryta tik tam, kad būtų 
galima palyginti informaciją apie skirtingų partnerių veiklumą taip, jog būtų pasiekti 
mokymosi tikslai.
Prieš žengiant kiekvieną žingsnį, subrangovas (pasikonsultavęs su projekto 
partneriais) paruošdavo mokymą ir įrankius tam, kad užtikrinti jog yra renkama tik 
kitam žingsniui naudinga informacija.
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Vadovo paskirtis
Šio vadovo struktūra yra pristatoma kartu su projekto „Sportas+ Visiems 
(angl. Sport+4ALL) dizainu, projekto tikslais ir istorija. Taip pat šiame vadove 
yra aprašomos esminės sąvokos ir intelektiniai indėliai tam, kad būtų sukurta 
draugiška erdvė žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių neužsiima sportu, o 
taip pat laisvalaikio leidimo būdai siekiant terapinės, sveikatos ar socialinės 
integracijos. Europos partneriai atspinti medicinos ir socialinės reabilitacijos 
paslaugų tiekėjus, tarp kurių – septyni partneriai teikiantys savo paslaugas 
visos šalies mastu: Italija, Ispanija, Portugalija, Vokietija, Šiaurės Airija, Estija ir 
Lietuva.
Projekto partneriai pristato inovatyvius požiūrius į sportą ir laisvalaikio leidimo 
priemones, o taip pat papildomą naudą, nurodytą dalyvavusių projekte 
„Sportas+ Visiems“ vartotojų (angl. Sports+4ALL) kaip kad dalyvavimas sporto 
užsiėmimuose, asmeninis vystymasis, asmeninio įvaizdžio pagerėjimas, 
didesnis pasitikėjimas savimi, sveikesnė gyvensena, dieta, aktyvumas, 
įsitraukimas į bendruomenę, vartotojo gebėjimų suvokimas bei padidėjęs 
dėmesys negaliai visuomenėje.

2

Tikslinė grupė
Tikslinės grupės galinčios gauti naudos iš taikomų metodų bei aktyvumo, 
sveikatingumo ir įtraukimo į visuomenę dėka patirti teigiamų potyrių, aprašytos 
projekto „Sportas+ Visiems“ (angl. Sports+4ALL) partnerių, bus:
• Profesionalai dirbantys medicininės reabilitacijos srityje
• Profesionalai teikiantys reabilitacijos paslaugas
• Profesionalai dirbantys sporto ir laisvalaikio centruose
• Asmenys dalyvaujantys medicininėje reabilitacijoje
• Asmenys dalyvaujantys reabilitacijos paslaugų teikime
• Medicininės reabilitacijos teikėjai
• Socialinių paslaugų teikėjai
• Sporto ir laisvalaikio centrai
• Sporto klubai
• Asmenys dalyvaujantys sporto ir laisvalaikio centruose
• Asmenys besidomintys aktyvumu, sveikatos nauda ir įsitraukimu į   
 visuomenę
• Strategijų kūrėjai
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3Partnerių, organizacijų 

„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

ir sporto iniciatyvų aprašas

ODC, Italija



22 Erasmus Sport+4ALL Project | 2015 - 2017 | Handbook

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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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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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
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4 ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI
BENDRAVIMAS

Bendravimo sąvoka

Bendravimas įvyksta kai siuntėjas išreiškia emociją ar jausmą, sukuria idėją ar 
pajunta poreikį bendrauti. Bendravimo procesas yra pradedamas kai siuntėjas 
priima valingą ar nevalingą sprendimą pasidalinti savo žinute su kitu asmeniu – 
gavėju.
Kiekvienas bendravimo aktas turi mintį, o jos perdavimas – žinutė. Žinutė gali 
būti verbalinė (sakytinė ar rašytinė), arba neverbalinė (kūno kalba, išvaizda, 
balso tonas). Žinutės taip pat gali glūdėti kontekste – pokalbio vietoje ar laike.
Kiekviena žinutė yra siunčiama ir priimama vienu ar keliais iš penkių pagrindinių 
mūsų juslių – ji matoma, girdima, ją galima paliesti, paragauti ar užuosti. 
Jutiminė medija, kurios pagalba siunčiame ir gauname šias įvairias žinutes yra 
komunikaciniai kanalai. Darbo aplinkoje žinutes galime gauti ir siųsti kūno kalbos 
pagalba arba naudojantis laiškais, naujienlaiškiais, skelbimų lentomis, ženklais, 
el. laiškais, priminimais ir kt. Girdimosios žinutės dažnai pasiekia mus pokalbių, 
intervių, pristatymų, telefono pokalbių radijo programų ir kitų garso medijų metu. 
Rega ir klausa yra dvi pagrindinės juslės, kurios visuomenės naudojamos 
perduoti ir gauti žinutes.
Gavėjui gavus žinutę (regos, klausos, lytėjimo, skonio ar kvapo pagalba), jis ar 
ji dažniausiai į ją atsakys (išsiųs atsakomąją žinutę) nevalingai arba valingai. Tai 
paverčia bendravimą besitęsiančių procesu.
Nesusipratimai: komunikacijos proceso metu daug kas gali neįvykti pagal 
planą; todėl, visuomet privalome turėti omenyje, jog kažkas gali nutikti ne taip 
ir būti pasiruošus tam užkirsti kelią. Sėkmingam bendravimui visuomet kelią 
pastoja kliūtys. Pavyzdžiui, pati kalba gali tapti kliūtimi – neaiškiai išdėstyta 
mintis, žargonas, netinkamai pasirinktas tonas. Kita kliūtis gali būti siuntėjo 
nesuvokimas, jog jo kūno kalba siunčia priešingą žinutę nei jo tariami žodžiai. 
Neteisingai pasirinktas kanalas žinutei perduoti – irgi gali būti kliūtimi, kaip ir 
prasti klausymosi įgūdžiai.

Neverbalinis bendravimas
Žmonės transliuoja savo ketinimus ir jausmus net nežinodami apie tai. 
Transliuodami savo žinutes patys to nepastebėdami, tampame nevalingais 
siuntėjais. Kitaip tariant, viskas kas vyksta mūsų viduje, atsispindi išorėje. Mūsų 
kitiems siunčiamos žinutės neapsiriboja vien žodžiais. Neretai daugiau nei 
pusė mūsų siunčiamos prasmės yra perduodama nežodiniu būdu, bet mūsų 
balso tonu bei kūno kalba. Didžiausią nežodinės reikšmės dalį perduoda kūnas: 
veidas, akys, apranga, gestai ir prisilietimas. Todėl privalome būti atsargūs 
ir prisiminti, jog jei žmogus savo kūno kalba siunčia tam tikrą signalą, tai dar 
nereiškia, jog mes suprantame tą signalą teisingai. Tokiu atveju, privalome 
žiūrėti į signalų visumą ir tik tuomet lyginti juos su mūsų turimu to žmogaus 
įspūdžiu.
Itin daug informacijos perduoda mūsų akys. Akių kontaktas (ar jo nebuvimas) 
gali papasakoti mums apie asmens pasitikėjimą savimi, draugiškumą, 
nuoširdumą, ar polinkį dominuoti. Patys vyzdžiai, be kita ko, gali parodyti 
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mums ar žmogus yra susidomėjęs ar ne, nes susidomėjusio žmogaus vyzdžiai 
išsiplečia jam susidomėjus kuo nors ir susitraukia jei susidomėjimas pranyksta 
ar žmogui darosi nuobodu. Kūnas – taip pat nežodinių signalų šaltinis, galintis 
patvirtinti ar paneigti mūsų žodinę žinutę. Atkreipkite dėmesį kokią poza 
siuntėjas laiko savo kūną.
Žmonės geriau įgudę skaityti nežodines žinutes dažnai elgiasi taip:
• Jie žiūri į informacijos visumą, o ne į atskirus signalus;
• Jie atsižvelgia į žinutės kontekstą (laiką ir vietą);
• Jie bando kompensuoti savo nešališkus vertinimus ar išankstinius 
nusistatymus.

Žodinė komunikacija
Sėkmingai bendraujantys žmonės prisiima pilną atsakomybę už bendravimo 
proceso sėkmę. Tokio tipo žmonės prisiima atsakomybę ir yra visiškai užtikrinti, 
jog jūs supratote tai, ką jie norėjo pasakyti. Šie žmonės žino, jog egzistuoja 
komunikacinės kliūtys, todėl jie kalba aiškiai, taisyklingai, vartoja suprantamus 
terminus. Jie taip pat pateikia pavyzdžių, klausia ir atsako, perfrazuoja anksčiau 
jau pasakytas mintis taip palengvindami jų kalbėjimo tikslo supratimą. Vis dėlto, 
tai toli gražu neatleidžia klausytoją nuo atsakomybės bendravimo procese. 
Tinkamai nesiklausant, bendravimas nevyksta.
  
Klausymosi įgūdžiai
Efektyvus klausymasis yra aktyvus dalyvavimas pokalbyje. Tai yra veikla, 
padedanti kalbėtojui būti suprastam geriau. Klausytojas privalo klausyti, o ne 
manyti, jog žino, kas yra sakoma. Pasyvus klausytojas yra dėmesingas, bet 
nedaro nieko, kad pagelbėtų kalbėtojui. Aktyvus klausytojas klausosi atidžiai, 
palaiko akių kontaktą su kalbėtoju, sutelkia dėmesį į pašnekovo žodžius, 
reaguoja į išsakytus dalykus žodžiu, ir apibendrina jau išsakytas mintis, jei 
trūksta aiškumo. 
Kadangi yra skirtumas tarp to, kaip greitai žmogus gali kalbėti ir kaip greitai 
žmogus gali klausyti, kas yra sakoma, pokalbiuose egzistuoja uždelsimas. 
Geri klausytojai tokiais momentais neišsiblaško, o pasinaudoja šiais 
momentais susisteminti tai, kas jau buvo pasakyta ir suprasti kas buvo 
pasakyta. Klausytojas privalo saugotis nuo trikdžių, galinčių nukreipti dėmesį 
nuo gaunamos žinutės. Pašnekovo elgesys, akcentas, apranga ar išvaizda, 
kalbėjimo maniera, ar pristatymas gali nukreipti dėmesį, jei klausytojas 
nesugeba nekreipti į juos dėmesio. 
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ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI | BENDRAVIMAS
Projekto partnerių patirtys: VRC, Lietuva

VRC, prieš įsitraukiant į „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4ALL) projektą, 
nebandė integruoti sporto užsiėmimų ar kurti specialias adaptuoto sporto grupes 
neįgaliesiems. Prieš prisidedant prie šio projekto, sportas VRC buvo laikomas 
terapine veikla. VRC, kartu su centro direktoriaus palaikymu įsitraukė ir pradėjo 
plėtrą plakatų kampanija bei „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4ALL)  svetaine 
tam, kad atkreiptų dėmesį ir suteiktų klientams bei darbuotojams žinių apie 
projekto tikslus bei užsiėmimus, o taip pat apie fizinės veiklos naudą. 
VRC komunikacijos strategija buvo paremta šiomis veiklomis:
• Plakatų kampanija
• „Facebook“ puslapiu centrui bei klientams
• Centro svetainė atnaujinta klientų užsiėmimų nuotraukomis
• klientams per mėnesį skaitomos 4 paskaitos apie sveiką gyvenseną, 
mitybą, fizinę veiklą, priklausomybes
• Darbuotojų susirinkimuose vykdomas darbuotojų švietimas

Klientų atsiliepimai:
• „Aš niekada nemaniau, kad fizinė veikla gali būti taip 
lengva ir smagu“ (Klientas)
• „Aš visą dieną praleidžiu prie kompiuterio ekrano, 
tad pasivaikščiojimai lauke porą kartų per savaitę yra tarsi 
gryno oro gurkšnis. Aš visuomet jų laukiu, nes tai puikus 
būdas susirasti draugų.“ (Klientas)
• „Iš pradžių man buvo baugu, nes nevaikščioju 
(sėdžiu neįgaliojo vėžimėlyje), tad nežinojau ar galėsiu 
dalyvauti šiuose užsiėmimuose, bet prisijungus prie grupės 
supratau, jog visi yra labai paslaugūs ir dabar džiaugiuosi, 
jog esu šios grupės narys.“ (Klientas)
• „Niekad nemaniau, jog atsisakius druskos ir pradėjus 
gerti daugiau vandens man pagerės.“ (Klientas)
• „Paskaitos padėjo man suprasti, jog fizinis 
aktyvumas tai daugiau nei vien svarmenų kilnojimas 
brangiame sporto klube.“ (Klientas)
• „Visi sako – „mesk rūkyti“, bet tik išklausęs paskaitas 
apie sveiką gyvenseną aš supratau, kodėl tai taip svarbu.“ 
(Klientas)
• „Pasidalinus nuomone, jog norėčiau laisvalaikį 
praleisti aktyviau, man padovanojo šachmatų rinkinį. Ačiū, 
merginos!“ (Klientas)
• „Išbandžiau šiaurietišką vaikščiojimą pirmą kartą 
gyvenime. Mano nugaros skausmas sumažėjo.“ (Klientas)

Mokymosi esmė: 
Nuo prisijungimo prie projekto „Sportas+ Visiems“ (angl. 
Sports+4All) VRC pasikeitė požiūris į sporto užsiėmimus 
ar adaptuotą sportą kaip daugiau nei į terapinę veiklą, taip 
atnešant naudą mūsų klientams.
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ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI | BENDRAVIMAS

Atkreipiant dėmesį į bendrą žinių apie adaptuotą sportą trūkumą, „Sportas+ Visiems“ 
(angl. Sports+4All) bendravimas CRPG buvo skirtas ne vien tik įtraukti CRPG 
klientus bei potencialius partnerius, bet taip pat ir edukaciniais tikslais. Suteikdami 
klientams šią informaciją, mes taip pat norime atkreipti dėmesį į fizinės veiklos naudą 
kasdieniniame gyvenime, sugriauti mitus apie fizinio aktyvumo rizikas neįgaliesiems 
bei suteikti neįgaliesiems žinių apie galimybes užsiimti sportu savo gyvenamojoje 
aplinkoje.
CRPG naudojama komunikacijos strategija naudoja penkis pagrindinius užsiėmimų 
tipus, visi kurių turi ryškių mokomųjų bruožų:
1. Specialus „Facebook“ puslapis tam , kad CRPG klientai žinotų, kokie 
užsiėmimai vykdomi bei rastų informacijos apie adaptuoto sporto šakas. Mes 
sukūrėme planą kurio siekiama atkreipti dėmesį į mūsų veiklą, naudojant skirtingą 
sporto šaką kiekvieną mėnesį.
2. Linksmos skrajutės, teikiančios informaciją ne tik apie projektą, bet ir apie 
sveiką gyvenseną, mitybą. Šiuo atveju labai svarbu buvo sukurti medžiagas, kurias 
klientai galėtų turėti su savimi visą laiką ir naudotis jomis kaip dienoraščiu skirtu sekti 
savo progresą.
3. Jau egzistuojantys fizinės veiklos užsiėmimai buvo papildyti informacija apie 
septynias skirtingas sporto šakas (sėdimasis tinklinis, boča, aklųjų riedulys, rankinis, 
krepšinis, šaudymas iš lanko ir badmintonas).
4. Specialios sesijos kartu su klientų grupėmis ir darbuotojais pristatančiais 
projektą bei jo tikslus.
5. Tiesioginiai adaptuoto sporto bandymai.

Mūsų patirtis parodė, jog iš visų aspektų, trys buvo 
pagrindiniai ir užtikrinantys komunikacijos sėkmingumą: 
sporto klubai, kurie buvo pagrindiniai svarbių žinių 
perteikėjai ir naudojo žodinius bei praktinius pavyzdžius 
(pvz., demonstracijas); suasmenintas, tiesioginis 
bendravimas su klientais, sporto stebėtojų bei terapeutų 
svarbios informacijos, susijusios su adaptuota fizine veikla, 
sportu ir sveika gyvensena, perdavimas; investicija į aukštos 
kokybės ir teigiamą žinutę skleidžiančią spausdintinę 
medžiagą, kuri pritraukia galimų dalyvių dėmesį.

Projekto partnerių patirtys: CRPG, Portugalija

Mokymosi esmė:
Klientų dėmesio atkreipimas į fizinio aktyvumo 
kasdieniniame gyvenime naudą, fizinės veiklos rizikos 
neįgaliesiems mitų griovimas, bei jų informavimas apie 
įvairias galimybes užsiimti sporto šakomis buvo esminė 
projekto „Sportas+ Visiems“ (angl. Sports+4All) nauda.
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VARTOTOJŲ ĮTRAUKIMAS

Vartotojų įtraukimo apibrėžimas
Paslaugų vartotojų įtraukimas yra paprasčiausias „procesas, kurio dėka 
žmonėms yra suteikiama galimybė tapti aktyvesniais ir labiau įsitraukti į 
jiems rūpimų klausimų apibrėžimą, sprendimų dėl jų gyvenimus veikiančių 
aplinkybių priėmimo, veiklos krypčių formavimo, aktyvaus paslaugų, bei pokyčių, 
planavimo, kūrimo ir pristatymo“ (WHO, 2002).
Paslaugos vartotojas turėtų būti pagrindinis asmuo besirūpinantis savo paties 
priežiūra bei asmuo kuriantis ir pristatantis asmenines socialines paslaugas. 
Šio proceso palengvinimas tikrai ves link tinkamesnių, aukštesnės kokybės 
paslaugų bei didesnio paslaugų vartotojų pasitenkinimo ir sutikimo.
Esminiai principai reikalingi norint sujungti bendruomenę ir jai reikalingas 
paslaugas bei bendruomenės narių aktyvų dalyvavimą yra:
• Pagarba bendruomenės narių vertybėms
• Atidus dėmesys jų žinių lygiui bei tinkamai pritaikyti ugdymas bei 
galimybės formuoti komandas
• Tinkamas stebėjimas bei vadovavimas
• Aiškiai apibrėžti informacijos mainų kanalai
• Galimybės dalyvauti visuose organizacijos lygmenyse
Paslaugų vartotojų įtraukimas reiškia procesą, kurio metu žmonės naudoję ar 
besinaudojantys paslauga yra įtraukiami į paslaugų planavimą, vystymą bei 
pristatymą. Vis didesnio pripažinimo susilaukia nuomonė, jog, tiesioginė patirtis 
su teikiamų paslaugų vartojimu suteikia paslaugų vartotojams išskirtinį supratimą 
kaip kas veikia bei, kas galėtų būti patobulinta, siekiant užtikrinti geresnes 
paslaugas.
Vartotojų įtraukimas į asmens priežiūros bei gydymo procesą gali padidinti 
jų pasitikėjimą savimi, pagerinti individualų sutikimą su gydymo tikslais bei 
taikomais metodais, ypač jei jiems yra suteikiama galimybė nuspręsti kas bus 
atliekama.

Paslaugų vartotojas
Sąvoka „paslaugų vartotojas“ apima:
• Asmenis, vartojančius sveikatos bei socialines paslaugas kaip pacientai
• Slaugytojus, tėvus ar globėjus
• Organizacija bei bendruomenes atstovaujančias sveikatos bei socialines 
paslaugas vartojančių žmonių interesus
• Visuomenės bei viešosios erdvės narius, kurie yra potencialūs sveikatos 
bei socialinių paslaugų vartotojai
Sąvoka paslaugų vartotojas taip pat apima visuomenėje esančių žmonių 
įvairovę, nesvarbu ar jie būtų skirstomi pagal amžių, odos spalvą, rasę, 
priklausymą etninėms grupėms ar šalims, religiją, negalią, lytį ar seksualinę 
orientaciją, nes visi šie žmonės turi skirtingus poreikius bei rūpesčius. Plačiąja 
prasme yra vartojama sąvoka paslaugų vartotojas, bet kartais taip pat yra 
vartojama sąvoka pacientas jei tai yra tinkamesnis pasirinkimas. 

Įtraukimas

ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI



33Erasmus Sport+4ALL Project | 2015 - 2017 | Handbook

• Įtraukimas į bendruomenes gali suteikti galimybių gauti palaikymą iš 
aplinkinių bei patarimus.
• Įtraukimas į paslaugų sferą gali padėti suteikti aukštesnės kokybės 
priežiūrą, pagerinti gyvenimo kokybę bei santykius tarp darbuotojų bei paslaugų 
vartotojų, o tai lemia didesnę naudą paslaugų vartotojams; tai taip pat gali lemti 
geresnius paslaugų teikėjų rezultatus.
• Įtraukimas į paslaugų planavimą, užsakymą bei priežiūrą gali pagerinti 
paslaugų vartotojų prieigą prie informacijos bei turėti teigiamą efektą priimant 
sprendimus ir pagerinti darbuotojų požiūrį ir elgesį.
Yra keletas įtraukimo būdų. Vienas geriausiai žinomų yra „Dalyvavimo kopėčios“ 
sukurtas Sherry Arnstein.
Vis dėlto, šis metodas turi tam tikrų trūkumų, kadangi jis suvokia skirtingus 
lygmenis kaip hierarchiją, kai tam tikras įsitraukimo lygmuo gali priklausyti nuo 
daugybės veiksnių, tokių kaip paslaugos vartotojas, užduotis ar laikotarpis.
Įsitraukimas taip pat gali būti traktuojamas kaip spektras, kuriame yra įvairovė 
paslaugų vartotojus įtraukiančių į užsiėmimus.
Žemiau yra pateikta įtraukimo spektro lentelė perimta iš Arnstein „Dalyvavimo 
kopėčios“ modelio: 

Paslaugų 
vartotojams yra 
pranešama, 
kas vyksta, bet 
jie neturi jokios 
įtakos priimant 
sprendimus

Informacija

Klausiama pa-
slaugų vartotojų 
nuomonės. Jie 
turi ribotas gal-
imybes priimant 
sprendimus.
decisão.

Paslaugų 
vartotojų pažiūrų 
yra tiesiogiai 
klausiama ir į jas 
atsižvelgiama. 
Jie turi tiesioginę 
įtaką priimant 
sprendimus.

DalyvavimasKonsultacija

Dirbdami lygia-
verčiais partneriais, 
paslaugų vartotojai 
dalinasi sprendimų 
priėmimu ir atsako-
mybe, įtakodami 
ir nuspręsdami 
rezultatus.

Partnerystė 
(bendra 
gamyba)

Paslaugų 
vartotojai 
kontroliuoja 
sprendimų 
priėmimą.

Kontrolė

Pažadas paslaugų vartotojams

Paslaugų 
vartotojų 
gaunama 
informacija 
bus tiksli ir 
subalansuota ir 
nepasenusi.

Paslaugų var-
totojų teikiamas 
grįžtamasis ryšys 
bus priimamas 
rimtai ir jie bus 
informuojami 
apie jų daromą 
įtaką.

Paslaugų 
vartotojai galės 
formuoti procesą, 
jis išliks skaidrus 
ir jie turės įtaką 
priimamiems 
sprendimams.

Paslaugų tiekėjai 
ir paslaugų 
vartotojai 
kartu priims 
sprendimus.

Paslaugų 
vartotojams bus 
pavesti ištekliai 
padėsiantys 
priimti 
sprendimus, o jų 
priimti sprendimai 
bus vykdomi.

• Plakatai
• Skrajutės
• Naujienlaiškiai
• Parodos

• Apklausos
• Interviu
• Tikslinės grupės

Kaip tai atrodytų pritaikius praktiškai?

Paslaugų 
vartotojų 
pagalbos grupės 
įtraukiant grupes 
iš kitų paslaugų 
sektorių. 
Tikslinės 
dirbtuvės.

Įtraukimas 
į projektų 
priežiūrą. 
Dalyvavimas 
ieškant naujovių.

Vartotojų 
vedamos, 
tarpusavio 
paramos grupės.
Vartotojų 
vedamas 
projektų 
stebėjimas.
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Bendruomenės dalyvavimas.
Bendruomenės dalyvavimas yra viena iš vartotojų įsitraukimo ir sveikatos 
stiprinimo spektro elementų. Jis egzistuoja greta dalyvavimo tęstinumo, 
pradedant informacijos mainais, konsultacija, partneryste ir baigiant pilna 
delegacija ir kontrolės perdavimu. „Sėkmingų bendruomenės dalyvavimo 
iniciatyvų esmė yra aktyvus vietinių žmonių dalyvavimas bendruomenės procesų 
vystyme, kurio rezultatas yra vietinių bendruomenių sustiprinimas bei dėmesio 
atkreipimas į sveikatą kaip dalį didesnės, socialinių sveikatą sąlygojančių 
faktorių, sistemos.“ (Pillinger, 2010).

Bendruomenės atstovavimas.
Bendruomenės atstovai gali būti pripažįstami kaip:
• Asmenys „atstovaujantys“, „atstovai“ ir (ar) „konsultuojantys“ vieną ar 
kelias populiacijas ar giminingas grupes;
• Tarpininkai, nuomonės lyderiai, organizatoriai ir šalininkai;
• Atsidavę, dalyvaujantys, drąsiai reiškiantys savo nuomonę, nuoširdūs, 
suteikiantys išorinės perspektyvos, bei patyrę, vedami bendruomenės poreikių 
bei teikiantys pirmenybę savo bendruomenei;
• Tie, kurie atstovauja savo bendruomenę ir siekia, jog ji būtų informuota. 
Taip pat perduoda bendruomenės nuomonę, idėjas tarp bendruomenės ir 
sveikatos bei socialinių paslaugų tiekėjų ir kitų suinteresuotų šalių.

Kodėl mums reikia paslaugų vartotojų įtraukimo?
Nekreipiant dėmesio į įvairias (tarp)tautines strategijas bei tam skirtus 
dokumentus, šią sritį nagrinėjanti literatūra aiškiai dėsto, jog skatinant 
didesnį paslaugų vartotojų įsitraukimą yra pasiekiama nauda individualiu, 
bendruomenės ir visos šalies mastu.
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Individualus lygmuo
• Geresni sveikatos ir gydymo rezultatai.
• Padidėjęs pacientų pasitenkinimas gydymu.
• Padidėjęs savigarbos bei orumo jausmas.
• Pacientų sustiprinimas, leidžiantis užtikrinti didesnę darbuotojų atsakomybę 
už jų priežiūros bei tarpusavio santykių su pacientais pagerinimą, o taip pat padidina 
pasitikėjimą ir užtikrina saugesnę priežiūrą, bei sumažina skundų kiekį.

Bendruomenės lygmuo
• Geresni projektai skirti aptarti, nelygybei sveikatos apsaugos srityje. 
• Didėjančios galimybės užtikrinant geresnes viešosios sveikatos apsaugos 
paslaugas, atitinkančias bendruomenių poreikius.
• Teisingesnės, visus apimančios paslaugos padedančios mažinti socialinę 
atskirtį.
• Sumažėjęs skundų skaičius ir padidėjęs pasitikėjimas. 

Nacionalinis lygmuo
• Užtikrina, jog reikalingi projektai bei paslaugų tiekimo planai yra paruošti, 
informatyvūs, tinkami bei tikslingi.
• Skatinamas kaštų efektyvumas suteikiant geresnes paslaugas.
• Pagerintas sveikatos paslaugų sektoriaus įvaizdis ir padidintas pasitikėjimas 
juo visuomenės akyse.
• Gerėjantis ryšys tarp sveikatos, žmonių gyvenimo būdo bei aplinkybių kurios 
lemia žmonių pasirenkamą gyvenimo būdą supratimas.
Yra būdų, kaip įtraukti tuos paslaugų vartotojus, kurie paslaugomis naudojosi labai 
trumpą laiką ir tik patekus į krizę. Jie yra aprašyti žemiau:
• Išrašymo iš paslaugų teikimo įstaigos apklausos ar interviu.
• Prašymas užregistruoti ir išreikšti savo nuomonę.
• Papildomas klausimas dėl noro įsitraukti galėtų būti pridedamas prie sutikimo 
formos.
• Veikiant kartu su nuotoline komanda sukurti sistemas, padėsiančias palaikyti 
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grįžtamąjį ryšį su paslaugų vartotojais jiems išgyvenus krizę. Tai gali būti įtraukta 
į rašytinius susitarimus ar supratingumo memorandumus. Parama, laikas bei 
darbuotojai dirbantys su atstatymu, gali, iš tiesų, padėti ir paskatinti paslaugų 
vartotojų įsitraukimą.

Paskatinimas paslaugų vartotojams
• Galimybė panaudoti savo žinias bei patirtį padedant gerinti kitiems 
teikiamas paslaugas. Būtinai informuokite juos apie pokyčius įvykusius dėl jų 
indelio.
• Išlaidos įskaitant kelionės ir vaikų priežiūros turėtų būti padengiamos. 
Suderinkite šį žingsnį su specialistai prieš žengdami jį.
• Galimybės tobulėti.
• Galimybė įsidarbinti ar gauti rekomendacinį laišką.

Užtikrinti paslaugų vartotojų atstovavimą
• Nebent į paslaugų vartotojų įsitraukimo procesą jau yra įdiegta 
atstovavimo sistema (vartotojai atstovaujantys savo vartotojų grupės interesus), 
tuomet žmonės yra susirinkę kaip individualūs asmenys ir jų požiūriai bus 
pagrįsti jų potyrių. Jei yra numatoma, jog reikės, kad kažkas atstovautų šiuos 
žmones kaip grupę, tuomet tai turėtų būti aptarta ir atsižvelgta.
• Atkreipkite dėmesį į platų požiūrių pasirinkimą, kuriuos būtų galima 
atskleisti naudojant skirtingus metodus.
• Pamąstykite, kaip geriausia būtų išgauti nuomones iš žmonių turinčių 
skirtingas patirtis bei kilmę.
• Pasvarstykite apie partnerystę su kitomis organizacijomis, dirbančiomis 
su paslaugų vartotojų mokymu bei jų žinių tobulinimu.

Įgalinimas
Asmenys turintys negalią ir norintys dalyvauti sporto užsiėmimuose ar tiesiog 
būti aktyviais siekdami pagerinti savo sveikatą, privalo būti motyvuoti ir 
pasiruošę aktyviai perimti savo padėties valdymą. Riba iki kurios žmogus gali 
užpildyti šį valdžios vaidmenį priklauso nuo jo įgalinimo lygmens. Tai galima 
palyginti su žmogumi darbo situacijoje, kai jis dėl kokios nors priežasties 
nusprendžia pereiti į kitą darbovietę ar darbą, tiek savo organizacijoje tiek už 
jos ribų. Kyla klausimas: „Ar pasikliausi kitu už tave priimamais sprendimais ar 
imtis spręsti reikalus savarankiškai?“ Įgalinimas leidžia žmonėms naudoti savo 
talentus bei gebėjimus efektyviau, taip pat vertinti savo veiksmus su didesniu 
pasitikėjimu. Įgalinimas pagerina žmonių darbo našumą, iniciatyvumą bei 
kūrybiškumą bei leidžia jiems prisiimti atsakomybę. Įgalinimas, dar vadinamas 
„vidine lyderyste“, veda efektyvių santykių su žmonėmis link, o taip pat 
motyvuoja bei sukuria sąlygas kūrybiškumui bei atsinaujinimui.
Įgalinimas taip pat veda link didesnio savarankiškumo skatindamas pačiam 
priimti nepriklausomus sprendimus. Tai didina galimybes sėkmingai įgyti ir 
išlaikyti savo vietą visuomenėje ar darbo rinkoje. Remiantis šia hipoteze, labai 
svarbu yra nustatyti tikslius sąvokų „įgalinimas“ ir „įgalinantis“ apibrėžimus, 
suteikiant šioms sąvokoms konkrečią esmę. 
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Įgalinimo sustiprinimas
Įgalinimas tai dinamiškas procesas, besikeičiantis bėgant laikui vystantis 
asmenybei, įgyjant gyvenimiškos patirties ar išsilavinimą. Žmonės gali atlikti 
testą ir išsiaiškinti kiek, jų manymu, jie yra įgalinti. Tuomet, individualiai ar 
grupėje, jie lanko specifinių mokymų kursą tam, kad toliau vystytų savo „vidinę 
lyderystę“, o tai leidžia jiems priimti didesnę atsakomybę bei valdyti savo 
gyvenimą visais atžvilgiais. Remiantis hipoteze, jog asmens įgalinimas yra itin 
svarbi sąlyga siekiant sėkmingos ir ilgalaikės reabilitacijos, „įgalinančią aplinką“ 
galima apibūdinti kaip teigiamo indėlio skatinimą.
„Įgalinanti aplinka“ yra itin svarbi jų gydyme bei asmeniniame bendravime su 
jais. O ką gi tai reiškia paslaugų teikimo praktikoje, treniravime bei mobilumo ir 
integracijos skatinime?
Žmonės turintys negalią, kuri mažina galimybę dirbti (re)integracijos proceso 
metu susitinka su profesionalais iš įvairių organizacijų ir įstaigų. Tai, kaip su 
jais elgiasi treneriai, konsultantai, ar tų įstaigų darbuotojai veikia jų individualų 
įgalinimą. Tam, kad palaikytume klientus, siekiančius asmeninio įgalinimo, 
būtinas „įgalinantis elgesys“ arba „įgalinantis požiūris“. Todėl palaikantis 
profesionalas privalo turėti tam tikrus gebėjimus ir įgūdžius. 
Tuo pat metu, yra svarbu, jog organizacijos leistų savo profesionalams elgtis 
taip, kad jie skatintų įgalinimą. Tai, pavyzdžiui, galima atlikti, suteikiant į tikslą 
nukreiptų mokymų kursus, vertinant ar apdovanojant įgalinantį elgesį. Taip 
pat, įgalinančios kompetencijos bei įgūdžiai gali būti akcentuojami kaip būtinos 
savybės įdarbinant profesionalus. Lygmuo iki kurio organizacijai pavyks įdiegti 
įgalinimą į savo misiją, filosofiją bei veiklos kryptį bei realizuoti „įgalinantį požiūrį“ 
į savo verslo procesus, paslaugų bei gamybos sektorius priklauso nuo tos 
organizacijos „įgalinimo kokybės“.
Žmonių elgesyje ar kalboje yra matomi aiškūs įgalinimo komponentų 
apibrėžimai, o tai – geras rodiklis kasdienėje praktikoje. Šie aprašymai gali 
būti naudojami sukuriant „įgalinto kandidato ar kliento“ įvaizdį. Tuomet galima 
palyginti įgalinto kandidato ar kliento santykį su profesionalo įgalinančiais 
gebėjimais bei organizacijos gebėjimu įgalinti asmenį.

Šeši komponentai
Remiantis literatūros tyrimais bei keletu išsamių interviu su profesionaliais 
konsultantais, darbo treneriais, bei „tiesioginės patirties mokančiais ekspertais“, 
o taip pat su žmonėmis sėkmingai baigusiais (re)integracijos procedūrą, 
buvo nustatyti ir toliau pateikiami šeši įgalinimo sąvokos komponentai. Šie 
komponentai yra pagrindiniai įgalinimo srityje. Kiekvienas iš jų atstovauja 
specifinį aspektą. Kiek plačiai asmuo realizuoja šiuos komponentus, taip tai 
prisideda prie jo asmeninio „įgalinimo profilio“.

„kompetencijos“ įgalinimo komponentas reiškia, jog esate 
pasitikintis savimi ir turite įgūdžių sėkmingai užbaigti kokią 
nors užduotį. Žmonės turintys stiprų kompetencijos jausmą 
žino, ką jie gali ir ko negali atlikti bei pasitiki savo gebėjimais 
ir nebijo to išreikšti.

Kompetencija: 
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„apsisprendimo“ komponentas reiškia, jog gebate ir nebijote 
priimti su jūsų gyvenimu susijusių sprendimų. Tai suteikia 
jums jausmą, jog esate savo paties likimo kalvis. Didelė 
dalis reabilitacijos procedūrų kandidatų mielai palieka 
viską „ekspertų“ rekomendacijoms – juk jie, žino geriausiai. 
Neretai gali išgirsti juos sakant: „Aš palauksiu ir pažiūrėsiu 
kaip viskas bus“ arba „Pasakykite, ką man daryti.“ Tokiu 
elgesiu jie perkelia atsakomybę dėl tolimesnių veiksmų ant 
profesionalo pečių. Itin paslaugios institucijos atsakymas į 
tokį prašymą galėtų būti „Na, jei tu pats negali išsirinkti, aš 
parinksiu už tave.“

„poveikio“ komponentas suteikia jausmą, jog jūsų 
pasirinkimai įtakoja progreso eigą. Tai yra jausmas, jog 
darote poveikį savo situacijai. Žmonės turintys gerai išlavintą 
poveikio jausmą suvokia, jog jie valdo, formuoja ir yra 
atsakingi už savo vystymąsi per savo priimamus sprendimus. 
Šį komponentą turintys žmonės puikiai suvokia savo veiksmų 
padarinius ir rimtai juos vertina.

„reikšmės“ įgalinimo komponentas reiškia, jog suvokiate 
bei jaučiate, jog jūsų darbas yra reikšmingas, prasmingas 
ir atitinkantis jūsų vertybes bei elgesį. Reabilitacijos 
procedūros, asmeninio augimo ar karjeros metu jūsų 
priimami sprendimai taip pat yra reikšmingi. Žmonės 
lankantys mokomąją programą ar privalomuosius kursus, 
kurie jų nedomina, greičiausiai, nutrauks juos net nepabaigę. 
Nesant prasmei, nieko neįmanoma pakeisti ar pasiekti: šiuo 
atveju tokio tipo reakcijos kaip pzv.: „Kokios naudos man 
duos ši reintegracija“ arba „Kam man vargintis?“, „Tai ne 
man“ yra prasmės trūkumo ženklai.

dažnai nuvertinamas įgalinimo komponentas yra „teigiamo 
tapatumo jausmas“. Jūs jaučiatės teigiamai. Priimate 
save tokius, kokie esate ir jaučiate, jog jūsų apribojimai ar 
galimybių ribos neužima svarbiausios vietos jūsų gyvenime, 
jog dar yra vietos ir kitiems dalykams.

„grupinės orientacijos“ komponentas reiškia, jog suprantate, 
kad esate dalis bendruomenės, jog visuomet yra pasitikėjimo 
kitais jausmas, kuris yra būtinas dirbant grupėje. Asmuo, 
turintis stiprų grupinės orientacijos jausmą, supranta, jog 
jis egzistuoja socialiniame kontekste ir jo elgesys prideda 
vertės ir kitiems visuomenės nariams. Toks žmogus gali 
įvertinti savo vaidmens reikšmę savo aplinkoje ir nesusidaro 
išankstinės nuomonės, jog jo aplinka visuomet prisitaikys 
prie jo situacijos. Toks žmogus taip pat supranta, jog 

Reikšmė:

Teigiamas 
tapatumas: 

Grupinė 
orientacija: 

Apsisprendi-
mas: 

Poveikis: 
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Aplinka

Bendravimo 
įgūdžiai.

Lūkesčių 
išgryninimas

Integracija

prireikus, gali kreiptis į kitus pagalbos neprarasdamas savo 
nepriklausomybės.

Profesionalaus požiūrio į kandidatą ar klientą kokybė, 
atsispindi elgesyje su kandidatu. Reabilitacijos ar mobilumo 
programos proceso metu, įgalinimo strategija priklauso nuo 
keleto sąlygų, kriterijų bei pagrindinių principų. Kai kurie 
šių principų patys savaime yra labai praktiški; kiti yra labiau 
sąlygojami santykių, asmeninių įsitikinimų, profesinių įgūdžių 
ir savybių.

Profesionali aplinka yra pagrindinė sąlyga siekiant 
įgyvendinti įgalinimo strategiją. Tai yra susiję su praktinėmis 
problemomis, tokiomis kaip, kontakto įvykimo vieta, kaip 
yra sudaromos registracijos ir asmens priėmimo kokybė. 
Vis dėlto, sudarant asmens bylą, rašytinės bendravimo 
priemonės, informacijos teikimas ir profesionalo žinių lygis 
taip pat yra profesionalios aplinkos dalis.

Įgalinimo strategijos kokybė yra išreiškiama tiek žodiniu, 
tiek nežodiniu bendravimu tarp profesionalo ir kliento. Tai 
pasireiškia per profesionalo klientui užduodamų klausimų 
tipus, kaip profesionalas perduoda geras ar blogas naujienas 
bei, kaip klientas reaguoja į klausimus ir perduodamą 
informaciją. Tokiais atvejais, itin svarbūs yra profesionalo 
socialiniai gebėjimai. Kaip puikiai profesionalui pavyksta 
sėkmingai nuraminti klientą? Ar jam pavyksta išsklaidyti 
paciento nerimą? O galbūt jis mąsto taip pat kaip ir klientas? 
Kaip jis traktuoja interviu, ir kaip jis reaguoja į kito žmogaus 
elgesį?

Traktuoti asmenį įgalinančiai, reiškia suprasti, kaip tas 
asmuo suvokia savo aplinką. Įgalintas profesionalas moka 
atskirti, ko jis tikisi iš procedūros ir, ko iš jos tikisi kiti. Taip pat 
vesdamas užsiėmimą, profesionalas visuomet supranta jog 
jis turi savų įsitikinimų, pažiūrų ar išankstinių nusistatymų. 
Kas yra svarbu profesionalui, o kas – klientui? Jei yra 
konfliktinio pobūdžio interesų, svarbu, jog abi šalys išlaikytų 
savo tapatumą, savigarbą, bei pasitikėjimą savimi, tačiau, 
taip pat gerbtų šias savybes kitame žmoguje. Įgalinančio 
profesionalo darbas yra išsaugoti ir skatinti šias savybes.

Šis teorinis pagrindas yra taikomas universaliai, tad jūs 
galite užduoti sau klausimą: „Kas jame taip įgalina?“ Kas tai 
yra teigiamas indėlis įgalinimo link ir kas tai yra neigiamas 
indėlis neturintis motyvacijos? Atsakant į šį klausimą 
galima būtų teigti, jog „įgalinanti strategija“ veikia tik tol, kol 

Įgalinimo 
strategijos 
kriterijai
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kandidato gydymas apima dėmesį visiems komponentams: 
kompetencijai, apsisprendimui, poveikiui, reikšmei, 
teigiamam tapatumui, bei grupinei orientacijai.

Glaudumas slypi „įgalinimo strategijos“ sąvokoje. Tai yra 
griežta hierarchinė organizacija, todėl profesionalams sunku 
elgtis įgalinančiai. Tačiau, nepaisant itin riboto laiko ar jei 
tikslas yra sukurti kiek įmanoma daugiau „produkto“ (grąžinti 
žmones į darbo rinką kiek įmanoma greičiau), profesionalas 
vis tiek gali pamąstyti sau kuo kandidatas prisideda, ką 
jis ar ji jaučia, ar kokie gali būti ilgalaikiai rezultatai. Jei 
iš kandidato yra tikimasi savarankiškumo, atsakomybės 
už savo priimtus veiksmus, tai reiškia radikalius pokyčius 
profesionalams, organizacijoms, verslams bei vyriausybėms.

Įgalinimo strategija reikalauja naujo lyderystės tipo. 
Įgalinimas reikalauja tam tikros mąstysenos ir užima 
varomosios jėgos vaidmenį, kūrybiškai paskirstant galią 
pagal žmonių talentus ir individualias galimybes. Įgalinančios 
organizacijos yra lankstesnės ir geba geriau priimti naujoves. 
Šios organizacijos išsiskiria iš kitų atsidavusiais ir labiau 
motyvuotais darbuotojais, kurie patys savaime prisideda prie 
aukštesnės kokybės produktų kūrimo.

Glaudumas

Lyderystė

1. Profesionalas (konsultantas) suteikia grįžtamąjį ryšį ar treniruoja tas 
kompetencijas, kurios yra reikalingos priimant realistiškus sprendimus. Ji(s) 
padrąsina kitą asmenį pasitikėti savo sprendimų priėmimo įgūdžiais ir priimti 
savo sprendimus. Ji(s) padeda kitam asmeniui perkopti savo baimę suklysti. 
O suklydus priimti tai, jog kartais ne viskas klostysis taip kaip norima ir mokėti 
susitvarkyti su nesėkmėmis.

2. Profesionalas suteikia grįžtamąjį ryšį ar treniruoja asmens įgūdžių (gebėjimų) 
panaudojimą savo procese ar darbe. Parama yra skirta užtikrinti, kad asmuo 
realistiškai vertintų savo gebėjimus – tai ką ji ar jis gali atlikti.

3. Profesionalas suteikia kitam asmeniui pasitikėjimo ir erdvės priimti savo 
sprendimus net jei jie nesutampa su profesionalo (konsultanto) požiūriu.
Konsultantas suteikia kitam asmeniui pasitikėjimo ką nors pradėti ar imtis 
iniciatyvos bei skatina  jį(ją) priimti savo sprendimus.

4. Profesionalas suteikia grįžtamąjį ryšį ar konsultuoja atsižvelgdamas į kito 
asmens atsakomybes. Jis(ji) paaiškina kitam asmeniui, jog niekas kitas nėra 

16 Įgalinančių elgesio aspektų
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atsakingas už jo(s) veiksmus sistemoje ar darbe. 

5. Profesionalas suteikia galimybę kitam asmeniui priimti sprendimus jo(s) 
gebėjimų ribose (atsižvelgiant į organizacijoje galiojančius įstatymus ar teisines 
gaires). Konsultantas taip pat suteikia kitam asmeniui galimybes priimti 
sprendimus atsižvelgiant ne tik į organizacijos vidaus taisykles, bet ir į paties 
konsultanto standartus. Konsultantas leidžia tai, net jei jam ir atrodo, kad asmuo 
nėra pajėgus priimti sprendimus.

6. Profesionalas remia kitą asmenį priimant sprendimus proceso ar darbo metu. 
Profesionalas suteikia galimybes atrasti asmeniui tai ko ji(s) nori, pateikdamas 
pakankamai informacijos sprendimams priimti bei užtikrina, jog konsultuojamas 
asmuo yra pakankamai informuotas apie jo(s) galimybes ir rizikas.

7. Profesionalas supranta, jog pasirinkimai yra riboti ir informuoja konsultuojamą 
asmenį apie jo(s) teises ir pareigas, bendrauja su juo (ja) tam, kad ji(s) suprastu 
savo pasirinkimų daromą poveikį ir suteikia jai (jam) galimybę priimti savo 
sprendimus bei valdyti savo pasirinkimus nubrėžtose ribose.

8. Profesionalas aiškiai paaiškina elgesio daromą įtaką kitiems ir užtikrina, 
kad jo(s) konsultuojamas asmuo suvoktų faktą, jog jo(s) elgesys gali neigiamai 
ar teigiamai paveikti kitus žmones. Profesionalas taip pat suteikia progą 
konsultuojamam asmeniui tai patirti bei skatina konsultuojamą asmenį suvokti, 
jog jo(s) atliekami veiksmai turi pasekmes.

9. Profesionalas konsultuoja asmenį rimtai. Ji(s) yra atviras konsultuojamo 
asmens išsakomoms idėjoms, jo(s) išklauso bei parodo supratimą bei jo(s) 
ribas. Konsultantas taip pat palaiko pastovų ryšį su konsultuojamu asmeniu  bei 
parodo, jog stengiasi jam (jai) padėti kiek tik įmanoma. Konsultantas konkrečiais 
savo veiksmais parodo, jog suvokia ir gerbia konsultuojamo asmens norus.

10. Profesionalas parodo, jog jo konsultuojamas asmuo jam (jai) rūpi. Ji(-s) 
nesiunčia nuasmenintų ar standartinių laiškų, o parodo konsultuojamam 
asmeniui, kad konsultantas čia tik dėl jo(-s). Konsultantas suteikia 
konsultuojamam asmeniui progų išreikšti konstruktyvią kritiką ir saugo to 
asmens privatumą.

11. Profesionalas nepriima sprendimų už konsultuojamą asmenį pirma su 
juo (ja) to neaptaręs. Registruodamas susitikimus, konsultantas įtraukia 
konsultuojamą asmenį ir suteikia jam (jai) galimybę išreikšti savo nuomonę, 
ypač, jei yra nuomonių nesutapimas.

12. Profesionalas įsijaučia į konsultuojamo asmens vertybes bei įsitikinimus. 
Ji(-s) tai išreiškia įvairiais būdais, pavyzdžiui, skatindamas konsultuojamą 
asmenį elgtis pagal savo principus  bei padėdamas jam (jai) atrasti savo 
vertybes bei standartus. Ypač skatinami turėtų būti sprendimai bei pasirinkimai 
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svarbūs tam asmeniui – susiję su procesu ar darbo aplinka.

13. Profesionalas suteikia konsultuojamam asmeniui galimybę išbandyti 
gaunamą informaciją, atliekamas veiklas prieš savo vertybes ar įsitikinimus. 
Konsultantas padeda asmeniui apmąstyti savo elgesį. Galimybių ribose, 
konsultantas suteikia konsultuojamam asmeniui galimybes priprasti prie situacijų 
kurios jam ar jai yra visiškai naujos ir nepažįstamos neapkraudamas jo(-s) 
didesniu informacijos kiekiu nei ši(-s) teigia galinti(-s) apdoroti.

14. Profesionalas atsižvelgia į konsultuojamo asmens vertybes ar įsitikinimus 
ir neprašo konsultuojamo asmens dalyvauti veiklose, kurie yra nesuderinami 
su jo(-s) vertybėmis ar įsitikinimais. Konsultantas taip pat turėtų labai aiškiai 
paaiškinti, jog yra gerai susipažinęs su konsultuojamo asmens atveju ir stengtis 
kiek įmanoma sutikti su konsultuojamu asmeniu dėl planuojamų pasiekti tikslų.

15. Profesionalas remia konsultuojamą asmenį realistiškai priimdamas 
įvairius apribojimus, trūkumus, gebėjimus bei gebėjimų trūkumus. Jei būtina, 
konsultantas suteikia progų konsultuojamam asmeniui priimti savo apribojimus ir 
paaiškina atliekamų veiksmų apribojimų svarbą.

16. Profesionalas skatina konsultuojamą asmenį dirbti kartu su kitais. Jis 
paaiškina konsultuojamam asmeniui jog ji(-s) neprivalo viską atlikti pats(-i). 
Šiuo žingsniu konsultantas pabrėžia kaip svarbu yra nenutraukti bendravimo 
su konsultuojamam asmeniui svarbiais žmonėmis. Konsultantas paaiškina, jog 
išlikus problemoms ir prireikus palaikymo konsultuojamasis asmuo gali kreiptis į 
konsultantą, o taip pat ir į kitus.
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Mokymosi esmė:  
Visiems pritaikyto dviračių klubo kaip dalies 
„Sportas+VISIEMS“ projekto idėja  kilo iš tiesioginio 
grįžtamojo ryšio suteikto mūsų paslaugų vartotojų 
norinčių pradėti važinėtis dviračiu pritaikytu neįgaliesiems. 
Paslaugų vartotojų įtraukimas iš esmės padėjo organizuoti 
šį dviračių klubą, nuspręsti jo užsiėmimus, vietas kuriose 
jie vyks bei sudaryti tvarkaraštį.locais e horários.

„Papasakok man ir aš užmiršiu, išmokyk mane ir aš 
prisiminsiu, įtrauk mane ir aš išmoksiu.“
Bendžaminas Franklinas

CEDAR tiki, jog paslaugų vartotojų įtraukimas yra kritiškai 
svarbus sėkmingam paslaugų bei projektų įgyvendinimui. 
Mes dirbame kartu su žmonėmis turinčiais negalią, 
įgalindami juos teikti informaciją bei daryti poveikį mūsų 
teikiamoms paslaugoms.
CEDAR sukūrė naujovišką ir sektiną strategija 
padėsiančią nustatyti bei patenkinti paslaugų vartotojų 
poreikius įkuriant Regioninį vartotojų forumą bei 
integruojant šią strategiją į organizacijos vadovavimą bei 
valdymą.
Pritaikyto dviračių klubo kaip „Sportas+ Visiems“ (angl. 
Sport+4All) projekto dalies idėja  kilo iš tiesioginio mūsų 
paslaugų vartotojų, norinčių pradėti važinėtis dviračiu 
pritaikytu neįgaliesiems, grįžtamojo ryšio. Todėl yra labai 
svarbu, jog paslaugų vartotojai turėjo galimybę išreikšti 
savo idėjas, kurios padėjo įkurti šį dviračių klubą.
Planuojant šį projektą mes surengėme konsultacinę sesiją 
su paslaugų vartotojais tam, kad nuspręstume kaip šis 
klubas atrodys.
Paslaugų vartotojų įtraukimas iš esmės padėjo organizuoti 
šį dviračių klubą, nuspręsti jo užsiėmimus, vietas kuriose 
jie vyks bei sudaryti tvarkaraštį.
Klubo narių kompetentingumo ugdymas pasirodė itin 
naudingas klubo ilgalaikiškumui, nes tuomet klubo 
nariams buvo galima paskirti pagrindinius klubo valdymo 
vaidmenis.
Buvo suformuota pilna paslaugų vartotojų grupė, jų 
įgūdžiai buvo treniruojami, o grupė savanorių dalyvavo 
atitinkamuose mokymuose.
Projektas padėjo daugybei žmonių su negalia pirmą kartą 
savo gyvenimuose važinėtis dviračiu, o tai padarė žymų 
poveikį jų gyvenimuose.

Projekto partnerių patirtis: CEDAR, Šiaurės Airija

ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI 
| VARTOTOJŲ ĮTRAUKIMAS



44 Erasmus Sport+4ALL Project | 2015 - 2017 | Handbook

Astangu profesinės reabilitacijos centro pagrindinis tikslas yra padėti klientams 
pasiekti savo asmeninius bei profesinius lavinimo tikslus bei išnaudoti visa savo 
potencialą. Mes tai atliekame įtraukdami klientus į įvairias fizines ar su sportu 
susijusias veiklas. O tikslas – bandyti motyvuoti juos imtis iniciatyvos bei įtraukti 
juos į užsiėmimų planavimą bei vykdymą. Astangu dėmesio centre visuomet 
yra klientas bei jo(-s) tikslai, svajonės bei potencialas. Tiek profesinio mokymo 
tiek reabilitacijos užsiėmimuose klientai privalo nusistatyti metinius tikslus, kurių 
jie siekia tais metais. Šie tikslai privalo būti realistiški, reikšmingi bei pasiekiami 
tam, kad juos pasiekus jie padarytų poveikį kliento gyvenimui ir, visų svarbiausia, 
pagerintų kliento gyvenimo kokybę.
Astangu darbuotojai, taip pat ir skirtingų reabilitacijos programų profesionalai bei 
mokytojai gyvena labai aktyvius gyvenimus tad visuomet mielai prisijungia prie 
įvairių sporto renginių, o toks teigiamas požiūris į sportą ir aktyvumą motyvuoja 
mūsų klientus būti aktyvesniems bei suteikia jiems puikių sektinų pavyzdžių.
Visos Astangu vedamos programos turi privalomas fizinio lavinimo pamokas 
suteikiančias mūsų klientams progų būti aktyvesniems bei užsiimti įvairiomis 
sporto šakomis kaip kad plaukimas, krepšinis, lauko ritulys (angl. indoor field 
hockey), tinklinis, kūrybinis šokis ir „Astangu jėga“. Dalyvavimas užklasinėse 
veiklose yra pasirinktinas, klientai gali rinktis dalyvauti reguliariai (kas savaitę) 
arba tuomet kai kyla noras dalyvauti, užsiėmimai vyksta laisvu laiko po 
pamokų, už juos mokėti nereikia. Mūsų klientų įsitraukimas lemią didesnį jų  
fizinį aktyvumą, iniciatyvos ėmimąsi, bei užsiėmimą sportu, kurio pasekmė 
– teigiami potyriai ir geros emocijos tiek sporto užsiėmimuose tiek kartu su 
komandos nariais. Dirbdami Astangu  pastebėjome, jog jei klientai turi dalyvauti 
privalomuose fiziniuose užsiėmimuose, neretai tokio tipo užsiėmimai nedaro 
teigiamos įtakos klientui, o dažnai baigiasi tuo, jog klientas tos veiklos ima 
nemėgti ar dalyvauja joje nonoriai.

Experiências dos parceiros: Astangu, Estija

ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI 
| VARTOTOJŲ ĮTRAUKIMAS
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„Astangu jėgos“ užsiėmimuose klientai yra įtraukiami nuo pat projekto pradžios, 
patys klientai nusprendė dėl vardo bei sporto užsiėmimų turinio. Klientai 
(mokiniai) pasiūlė RAMM (JĖGA) ir sukūrė logotipą, nes, jų nuomone tai yra 
tinkamiausias pavadinimas, atspindintis kelionę į sustiprėjimą per treniruotes. 
Vardo konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti viena treniruočių sesija bei 
dietologo konsultacija, kurią atliko profesionalus asmeninis treneris nemokamai 
pasisiūlęs pasidalinti savo žiniomis bei įgūdžiais su mūsų klientais.
„Astangu jėgos“ aktyvumo programos visuomet prasideda nuo įvadinio 
seminaro, kur klientai yra supažindinami su visais užsiėmimais, tiems metams 
nustatytomis treniruočių vietomis, o taip pat su užsiėmimus vesiančiais 
treneriais. Klientams yra suteikiama proga prisidėti su savo idėjomis (norais) 
susijusiais su sesijomis, jie taip pat yra skatinami užimti lyderio poziciją, ir 
savarankiškai padėti atlikti užsiėmimus visai grupei. Klientai, kartu su užsiėmimų 
vadovais taip pat diskutuoja apie finansines galimybes(aplinkybes) ir sutaria 
dėl pinigų sumos, kurią klientai norėtų (galėtų) išleisti tam, kad aplankyti 
įvairius kitus sporto klubus, treniruočių centrus ar įstaigas, o taip pat viešuosius 
laisvalaikio (sporto) renginius už Astangu profesinės reabilitacijos centro ribų. 
Klientas, dalyvaujantis jau antrą sezoną pasidalino savo teigiamais įspūdžiais, 
davė iš užsiėmimų gautos naudos pavyzdžių bei motyvavo naujokus aktyviai 
dalyvauti Astangu RAMM sesijose.

Mokymosi esmė: 
„Astangu jėgos“ užsiėmimuose klientai yra įtraukiami nuo 
pat projekto pradžios, patys klientai nusprendė dėl vardo 
bei sporto užsiėmimų turinio. Klientai (mokiniai) pasiūlė 
RAMM (JĖGA) ir sukūrė logotipą, nes, jų nuomone tai 
yra tinkamiausias pavadinimas, atspindintis kelionę į 
sustiprėjimą per treniruotes.
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PARTNERYSTĖ

Partnerystės sąvoka
Partnerystės vystymo nauda yra žinoma visos šalies mastu, ir atsakymas, 
kodėl yra siekiama suburti partnerystes yra labai paprastas. Darbas su kitomis 
organizacijomis atneša pridėtinės vertės.
Efektyvios partnerystės nauda neatsiranda per naktį. Norint sukurti sėkmingą ir 
visą apimančią partnerystę reikia nemažai laiko, tad itin svarbu nuo pat pradžių 
sukurti teisingą sistemą ir vis atnaujinti partnerystės struktūrą bei procesus tam, 
kad įvertintume jos sėkmę ar nesėkmę.
 Partnerystės sudarymo tikslas yra suteikti organizacijai tokio tipo pridėtinės 
vertės, kokios negalima gauti kitais būdais. Dažna nauda gaunama iš 
partnerystės yra: žmonių turinčių negalią įsitraukimas į daugiau organizacijų, 
kaštų sumažinimas, sveikatos pagerinimas, galimybės gauti prieigą prie itin 
aukštos kokybės išteklių ir pan.
Praktinis partnerystės apibrėžimas yra „bendradarbiavimu paremti dviejų 
šalių santykiai siekiant bendrų tikslų naudojantis tarpusavyje suderintu darbo 
pasidalijimu.“
Ir nors šis apibrėžimas nėra pats tiksliausias, jis padeda atskirti partnerystę 
nuo kitų pagalbą teikiančių santykių formų. Partnerystė iš esmės yra sudėtinga 
sistema už kurios slepiasi praktiniai sprendimai, tiek strateginėje, tiek 
tiesioginėje plotmėse. Keletas partnerystės veiklos tiriamųjų studijų nustatė, 
jog specialistai šį sudėtingumą pažaboja naudodamiesi ilgalaike, lanksčia bei 
organizuota strategija.
Kodėl organizuota? Partnerystės metu, organizacijos sukaupusios daugiau žinių 
apie efektyvų valdymą, išsiugdžiusios gebėjimus, ir įgijusios vertingos patirties, 
keičiasi. Tokiu atveju, partnerystė yra tarsi mokymosi mechanizmas, mokantis 
būti geresniu tame, ką darai bei padedantis pasiekti užsibrėžtus tikslus.
Projekte „Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) mes apibrėžiame partnerystę 
kaip „darbo santykius tarp dviejų ar daugiau šalių, kurių metu yra sukuriama 
pridėtinė vertė naudinga paslaugų vartotojui ir (ar) socialinių paslaugų tiekėjui.“ 
Partnerystė gali būti formuojama su kitomis paslaugų vartotojų organizacijomis, 
visuomene, kitais paslaugų tiekėjais, sporto organizacijomis, mokomosiomis 
institucijomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis (angl. Non-Governmental 
Organizations).
Svarstant galimą partnerystę, reiktų atsižvelgti į kelis labiausiai paplitusių 
partnerystės strategijų esminius komponentus:

Partnerystė reiškia, jog partneriai dalinasi lyderyste 
tarp gerbiamų asmenų, kurie patvirtinti ir įgalinti pačių 
organizacijų bei kuriais partneriai pasitiki tam, kad jie padėtų 
kurti sutarimą bei spręstų konfliktus.

Bendras partnerių sistemos, kultūros, vertybių ir strategijos 
supratimas yra būtinas. Taip pat labai svarbu yra 
aiškus individualių narių vaidmenų, susijusių su darbo 
pasiskirstymu, supratimas.

Lyderystė

Bendras 
supratimas
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Tikslas Bendras tikslas ir vizija padeda ugdyti pasitikėjimą ir atvirumą 
bei pripažįsta visų narių vertybes, įnašus bei poreikius. 
Be to, bendri ir skaidrūs sprendimų priėmimo procesai – 
išplečiantys įtakos ribas, bei kitų paslaugų ir užsiėmimų 
įtraukimas yra esminiai partnerystės bruožai. Kiekvieno 
partnerio suprantami ir priimami kaip svarbūs bendri tikslai, 
uždaviniai veda link geresnio veiklos krypčių, programų 
ir paslaugų teikimo koordinavimo ir, galiausiai – geresnio 
galutinio rezultato.

Bendros vertybės, tarpusavio supratimas ir skirtumų 
priėmimas (vertybių, darbo būdų) – visa tai yra esminiai 
sėkmingos partnerystės komponentai. Pagarba visų partnerių 
indėliams kartu su statuso skirtumų nebuvimu veda link 
aktyvaus efektyvių, savo grupes atstovaujančių bei gebančių 
užimti vertingą vaidmenį partnerystėje narių įtraukimo.

Sveika partnerystė skatina mokymosi atmosferą. To gali būti 
siekiama atliekant stebėjimus bei įvertinimus skirtus narių 
darbui pagerinti. Partnerystėje investicija į partnerio įgūdžius, 
žinias bei gebėjimus turi būti itin vertinama. Toks atviras 
požiūris bei palengvinimo dvasia sukuria progas formuoti 
vienas kito darbus bei kartu mokytis.

Norint, kad partnerystė pavyktų bendravimo srityje, yra 
reikalingos stiprios grįžtamojo ryšio grandinės. Privalo 
egzistuoti efektyvus bendravimas visuose partnerystės bei 
partnerių organizacijų lygmenyse, informacijos mainai bei 
lengva prieiga prie jos.

Įvairios valdymo praktikos bei ištekliai yra reikalingi norint 
išspręsti partnerystės uždavinius bei pasiekti numatytąjį 
partnerystės tikslą. Tiksliau sakant, nariai privalo parodyti 
atsakingumą už savo veiksmus ir tikslus bei užduotis, už 
kuriuos jie yra atsakingi, įvykdymą.
Dirbant su potencialiu partneriu būtina ne mažiau atkreipti 
dėmesį į esmines darbo santykių kliūtis.
Pagrindiniai partnerystės ugdymo taškai:
• Partnerystės poreikis
• Aiškios lyderių pozicijos
• Supratimo aiškumas
• Skirtingos kultūros (papročiai)
• Aiški paskirtis
• Aukštas įsipareigojimo lygis
• Pasitikėjimas
• Aiškiai apibrėžti darbo santykiai
• Veiklos valdymo sistemos

Kultūra ir 
vertybės

Mokymasis ir 
vystymasis

Bendravimas

Veiklos 
valdymas
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• Mokymasis (teigiamos praktikos mainai)
Projekte „Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) socialinių 
paslaugų teikėjai planuoja ir valdo šias partnerystes ir 
jų vidinius išteklius tam, kad paremtų paslaugų vartotojų 
sveikatos skatinimo ir aktyvavimo strategijas bei veiklos 
kryptis. Partnerystė prisidėjo prie efektyvaus procesų 
naudojimo ir padėjo pasiekti projekto tikslą: žmonių turinčių 
negalią įtraukimą į vyraujančias sporto šakas. Šis tikslas 
užtikrina, jog yra tinkamai valdomas projekto poveikis 
visuomenei.
Be to, santykiams keičiantis, partneriai privalo dirbti kartu, 
kad išspręstų bet kokias kliūtis jų kelyje. Žemiau pateiktas 
galimų partnerystės kliūčių sąrašas.

• Ribota vizija (nesugebėjimas įkvėpti)
• Vienas iš partnerių manipuliuoja ar dominuoja arba   
 abu partneriai varžosi dėl lyderio pozicijos
• Aiškaus tikslo trūkumas bei nevienodi tikslo suvokimo   
 lygiai
• Vaidmenų (atsakomybių) nesupratimas
• Partnerių organizacijų, turinčių galutinę sprendimų   
 priėmimo galią, paramos trūkumas
• Darbo atlikimo ar pasaulėžiūrų skirtumai
• Įsipareigojimo trūkumas; vangūs dalyviai
• Nelygi (nepriimtina) jėgos ir kontrolės pusiausvyra
• Esminių partnerystei žmonių (interesų) trūkumas
• Slapti tikslai
• Nesusikalbėjimas
• Įvertinimo ar stebėjimo sistemų trūkumas
• Nesimokymas
• Finansiniai ar laiko įsipareigojimai nusveria potencialią  
 naudą
• Neužtektinai laiko veiksmingai konsultacijai

Kliūtys 
sėkmingai 
partnerystei:
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Išmokimo esmė: „Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) 
projekto metu mes užmezgėme partnerystę su treneriais 
(instruktoriais) iš sporto klubų pritaikytų žmonėms turintiems 
negalią, esančių Taline. Šis bendradarbiavimas pasirodė 
esąs itin naudingas, nes dauguma trenerių (instruktorių) 
sutiko neatlygintinai treniruoti (vesti sesijas) mūsų mokinius mainais už naujas 
žinias bei naują darbo patirtį su žmonėmis turinčiais specialių poreikių.

turintiems negalią. Kiekvienais metais tokių varžybų skaiči-
us vis auga, o su juo – ir mūsų mokinių, dalyvaujančių jose, 
skaičius.
„Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) projekto metu mes 
užmezgėme partnerystės ryšius su treneriais (instruktori-
ais) iš sporto klubų pritaikytų žmonėms turintiems negalią, 
esančių Taline. Šis bendradarbiavimas pasirodė esąs itin 
naudingas, nes dauguma trenerių (instruktorių) sutiko neat-
lygintinai treniruoti mūsų mokinius mainais už naujas žini-
as bei naują darbo patirtį su žmonėmis turinčiais specialių 
poreikių.
Astangu taip pat yra praktikos atlikimo bazė Talino univer-
siteto kūno kultūros specialybės studentams, o tai suteikia 
mums galimybę parodyti/skleisti žmonių turinčių negalią 
aktyvaus užimtumo bei įtraukimo į sportinę veiklą svarbą,  o 
taip pat padeda megzti gerus ryšius su esamais bei būsi-
mais sporto profesionalais.

Astangu profesinio mokymo centras yra ilgalaikis daugybės gerų organizacijų, veikiančių 
skirtingose srityse bei padedančių ryškinti ir vystyti sporto užsiėmimus, partneris, tarp 
kurių Estijos žmonių turinčių negalią sporto unija, Estijos parolimpinis komitetas, Spe-
cialioji Estijos olimpiada bei Estijos teniso federacija. Mes taip pat glaudžiai dirbame su 
žmonėms turinčiais negalią pritaikytomis bei specialiomis mokyklomis ir organizacijomis, 
susijusiomis su seminarais bei konkursais, organizuojamais specialių poreikių turinčiam 
jaunimui.
Astangu kineziterapeutai teikia individualias paslaugas ir už centro ribų, erdvėse, 
priklausančiose mūsų bendruomenės partneriams, viešuosiuose parkuose, lauko sporto 
aikštelėse, sporto salėse pritaikytose žmonėms turintiems negalią bei įvairiuose sporto 
užsiėmimuose. Nors mes turime daug puikių partnerių organizacijų, mums taip pat teko 
pereiti sunkumus kuriant naujas naudingas partnerystes, susijusias su sporto veikla. 
Visuomenėje vis dar glūdi baimė bei abejonės, susijusios su žmonėmis turinčiais negal-
ią ar specialiuosius poreikius bei bendradarbiavimu (darbu) su jais, o visuomenė dar 
labai neseniai pradėjo pastebėti, remti bei integruoti šiuos žmones.
Dalyvaudami projekte „Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) bei iš kitų šio tarptautinio 
projekto partnerių mes įgijome vertingos patirties bei idėjų apie būdus, kaip įgyvendinti 
bendruomenės veikla paremtus užsiėmimus ir kaip sėkmingai susisiekti su organizaci-
jomis bei asmenimis, turint tikslą bendradarbiauti ar bandant suformuoti ateities part-
nerystes, suteikusiais mums drąsos išeiti iš komforto zonos ir įgyvendinti už jos ribų 
kilusias idėjas dėl mūsų klientams siūlomų ir nešančių naudą sporto užsiėmimų. Met-
ams bėgant, mūsų mokiniai, darbuotojų remiami, tapo aktyvesni sporto varžybose už 
Astangu ribų, o varžybos, kuriose jie dalyvauja, yra specialiai organizuojamos žmonėms 

Projekto partnerių patirtis: Astangu, Estija
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CRPG skatina vidaus iniciatyvą pavadinimu „Adaptuota fizinė veikla“ (toliau 
– AFV) (angl. Adapted Physical Activity), kuri buvo įtraukta į reabilitacines ir 
prieš reabilitacines programas. AFV siekia suteikti informacijos apie sveikos 
gyvensenos įpročius, taip pat ir fizinę veiklą bei maitinimąsi ir sudominti žmones 
turinčius negalią sportu, parodant CRPG klientams mūsų visiems pritaikytus 
sporto modulius, o taip pat parodyti nepritaikytiems sporto klubams ką sugeba 
žmonės turintys negalią.
Tam, kad pasiektume šį bendravimo tarp žmonių turinčių negalią ir sporto 
klubų tikslą, mes pakvietėme keletą vietinių regiono sporto klubų atvykti ir 
pademonstruoti jų vedamas sporto treniruotes CRPG klientams. Sporto klubų 
atstovai atvykdavo su treneriais ir atletais, pristatydavo sporto šaką CRPG 
klientams ir kartu pažaisdavo. Vienas iš CRPG klientų, apsilankius sėdimojo 
tinklinio komandai, netgi tapo sėdimojo tinklinio komandos nariu.
Kaip pažymėta kokybiniame programos įvertinime, AFV partnerystės užėmė itin 
svarbų vaidmenį ir itin daug prisidėjo siekiant įgyvendinti dėmesio atkreipimo bei 
klientų motyvacijos užsiimti sportu tikslus. Dar vienas esminis sėkmės bruožas 
buvo sporto partnerių suteiktas inventorius bei žinios siekiant sporto užsiėmimus 
paversti realybe CRPG klientams. Partnerystei besitęsiant kurį laiką, pakvietimai 
ima plūsti iš abiejų pusių, partneriams kviečiant CRPG dalyvauti įvairiuose 
specialiuose jų organizuojamuose renginiuose.

Išmokimo esmė: 
Dar vienas esminis sėkmės bruožas buvo sporto partnerių suteiktas 
inventorius bei žinios siekiant sporto užsiėmimus paversti realybe CRPG 
klientams. Partnerystei besitęsiant kurį laiką, pakvietimai ima plūsti iš abiejų 
pusių, partneriams kviečiant CRPG dalyvauti įvairiuose specialiuose jų 
organizuojamuose renginiuose.

Projekto partnerių patirtis: CRPG, Portugalija

ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI 
| PARTNERYSTĖ



51Erasmus Sport+4ALL Project | 2015 - 2017 | Handbook

Paprastai mąstant, yra akivaizdu, kad žmonės daro tam tikrus dalykus, 
pavyzdžiui eina į darbą, siekdami įgyti tam tikrų dalykų, arba norėdami išvengti 
tam tikrų dalykų, kurių jie nenori. Kodėl būtent jie nori to, ką jie daro ir nenori to, 
ko nedaro, vis dar yra paslaptis. Tai juodoji dėžė ir ji nebuvo visapusiškai ištirta.
Bendrai, pagrindinės motyvacijos perspektyvos atrodo maždaug taip: 
poreikiai – elgesys – pasitenkinimas 
Kitaip tariant, jūs turite tam tikrus poreikius ir norus (šie terminai bus vartojami 
sinonimiškai), ir tai priverčia jus atlikti tam tikrus veiksmus (elgesys), kuris 
tenkina tuos poreikius (pasitenkinimas), o tada tai gali pasikeisti, kurie poreikiai/
norai bus pagrindiniai (kai kuriuos intensyvinant arba leidžiant jums pereiti prie 
kitų). 
Šio modelio variantai labiausiai tinkami eksperimentatoriaus arba 
vadovo požiūriu, reikia, kad būtų pridėta lentelė “atlygis” tarp “elgesys” ir 
“pasitenkinimas”. Taip, kad darbuotojai, kurie turi tam tikrų poreikių, daro tam 
tikrus dalykus (elgesys), už kurį jiems vėliau vadovai nustato atlygį (pvz. kelionės 
ar premijos), kurios atitinka poreikius, ir taip toliau.
Yra daug teorijų, kurios nurodo poreikių hierarchiją, kuriose poreikiai apačioje 
yra labiausiai neatidėliotini ir būtina juos patenkinti, o tik po to dėmesį galima 
kreipti į kitus.

Viena iš plačiausiai minimų motyvacijos teorijų yra 
hierarchinė poreikių teorija, kurią iškėlė psichologas Abraham 
Maslow. Maslow suskirstė žmonių poreikius hierarchine 
forma, didėjančia tvarka nuo mažiausių iki didžiausių ir 
padarė išvadą, jog kai poreikis yra patenkinamas, jis nustoja 
būti motyvuojantis. 
Kai kiekvienas iš šių poreikių iš esmės yra patenkinamas, 
sekantis poreikis tampa dominuojančiu. Motyvaciniu 
požiūriu, teorija siekia pasakyti, jog, nors, nei vienas poreikis 
niekuomet nėra pilnai patenkinimas, tačiau šis nepilnai 
patenkintas poreikis nebeilgai būna motyvuojantis. Taigi, 
jeigu jūs ką nors norite motyvuoti, jūs turite suprasti, kuriame 
hierarchijos lygyje yra asmuo ir sutelkti dėmesį į šių arba 
lygiu aukščiau esančių poreikių patenkinimą.   

Šios teorijos poreikiai yra:

• Fiziologiniai poreikiai. Šie poreikiai yra svarbūs 
žmogaus gyvenimo palaikymui. Maistas, vanduo, šiluma, 
pastogė, miegas, medicina ir švietimas yra pagrindiniai 
fiziologiniai poreikiai, kurie patenka į pirminį poreikių 
patenkinimo sąrašą. Maslow nuomone, kol šie poreikiai nėra 
patenkinami iki tam tikro lygio siekiant palaikyti gyvybę, joks 
kitas motyvacinis veiksnys negali veikti. 

Maslow 
motyvacijos 
teorija

MOTYVACIJA

Motyvacjos apibrėžimas
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Fredericko 
Herzbergo 
motyvacijos – 
higienos teorija

• Apsaugos arba saugumo poreikiai. Tai yra poreikiai 
be fizinio pavojaus, baimė prarasti darbą, turtą, maistą 
ar pastogę. Tai taip pat apima apsaugą nuo bet kokios 
emocinės žalos. 

• Socialiniai poreikiai. Atsižvelgiant į tai, jog žmonės 
yra socialinės būtybės, jie turi poreikį priklausyti ar būti 
priimami kitų. Žmonės stengiasi patenkinti savo meilės, 
priėmimo ir draugystės poreikius. 

• Pagarbos poreikiai. Remiantis Maslow, kai žmonės 
pradeda tenkinti savo priklausomumo poreikius, jie linkę 
gerbti kitus ir nori patys būti gerbiami kitų. Ši poreikių 
rūšis sukuria tokį pasitenkinimą kaip galia, prestižas ir 
pasitikėjimas savimi. Tai apima tiek vidinės pagarbos 
veiksnius, tokius kaip savigarba, savarankiškumas ir 
pasiekimai, tiek išorinius, tokius kaip statusas, pripažinimas ir 
dėmesys.

• Savirealizacijos poreikiai. Maslow tai įvardija kaip 
aukščiausią hierarchijos poreikį. Tai yra motyvas, kuris 
skatina būti tuo, kuo galime būti, o taip pat šie poreikiai 
apima augimą, potencialo siekimą ir saviraišką. Tai asmens 
potencialo maksimizavimas ir kažko pasiekimas.

Remiantis Maslow, žemesniems poreikiams yra skiriama 
pirmenybė. Jie privalo būti patenkinami prieš aktyvuojant 
kitus. Šioje vietoje atsiranda keletas pagrindinių pojūčių – 
beprasmiška jaudintis dėl to, ar pasirinkta spalva gerai atrodo 
ant jūsų, kai jūs mirštate nuo bado ar jūsų gyvybei gresia 
pavojus. Yra keletas pagrindinių dalykų, kurie yra svarbesni 
už visus kitus.   

Remiantis Herzberg, įtaką motyvacijai daro dviejų rūšių 
veiksniai, kurie veikia skirtingais būdais:

• Higienos veiksniai. Tai yra veiksniai, kurių nebuvimas 
motyvuoja, tačiau kurių buvimas neturi suvokiamo poveikio. 
Tai yra dalykai, kuriuos darydami žmonės lieka nepatenkinti 
ir siekia jų atsikratyti. Labai geras to pavyzdys yra heroinas 
heroiną vartojančiam narkomanui. Ilgalaikiai narkomanai 
nesišvirkščia norėdami pasijusti danguje; jie švirkščiasi 
norėdami sustoti jaustis sergantys – būti normaliais. Kiti 
pavyzdžiai apima tinkamas darbo sąlygas, saugumą, darbo 
užmokestį, išmokas (kaip sveikatos draudimas), įmonės 
politikos, tarpasmeniniai santykiai. Apskritai, tai yra išoriniai 
dalykai, esantys Maslow/Alderfer hierarchijos apačioje. 
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• Motyvatoriai. Tai yra veiksniai, kurių buvimas 
motyvuoja. Jų nebuvimas nesukelia jokio nepasitenkinimo, 
o tiesiog nesugeba motyvuoti. To pavyzdžiai yra visi Maslow 
hierarchijos viršuje esantys dalykai ir vidiniai motyvatoriai. 
Higienos veiksniai lemia nepasitenkinimą, o motyvatoriai 
lemia pasitenkinimą. Abu dalykai yra nepriklausomi ir jūs 
galite būti abiejų viršuje. 

• Saugumas, statusas, santykiai su pavaldiniais, 
asmeninis gyvenimas, darbo sąlygos, santykiai su 
prižiūrėtojais, įmonės politika ir administravimas.

• Augimo perspektyvos, pažanga darbe, atsakomybė, 
iššūkiai, pripažinimas ir pasiekimai.

Elton Mayo darbas geriausiai yra žinomas kaip „Hawthorne 
eksperimentai“. Jis atliko elgsenos eksperimentus Vakarų 
Amerikos elektros įmonėje „Hawthorne Works“, kuri yra 
įsikūrusi Čikagoje. Jis atliko keletą apšvietimo eksperimentų, 
įvedė pertraukas darbo metu bei suteikė galimybę  atsigerti 
pertraukų metu. Remdamasis tuo, jis padarė išvadas, jog 
motyvacija yra labai sudėtingas dalykas. Tai nebuvo susiję 
tik tai su atlyginimu, darbo sąlygomis ir morale, tačiau kartu 
tai apėmė psichologinius ir socialinius veiksnius. Nors šis 
tyrimas buvo kritikuojamas iš daugelio pusių, pagrindinė 
išvada buvo tokia:
• Žmonės yra motyvuojami kažkuo daugiau nei tik 
atlyginimas ir sąlygos;
• Pripažinimo poreikis ir priklausymo pojūtis yra labai 
svarbūs;
• Požiūris į darbą yra stipriai įtakojamas grupių.

Tarkim, jog darbuotojas A gauna 20 proc. priedą, o 
darbuotojas B – 10 proc. Ar abu bus motyvuojami? Ar A bus 
motyvuojamas dvigubai? Ar B bus motyvuojamas neigiamai? 
Lygybės teorija sako, jog ne tikrasis atlygis motyvuoja, tačiau 
suvokimas, kuris yra grindžiamas ne tik atskirai atlygiu, 
tačiau lyginant įdėtas pastangas su kitų pastangomis. Jei 
kažkas gauna 5 proc. priedą, B gali jaustis patenkintas dėl 
savo priedo, net jei ji dirbo sunkiau nei visi kiti. Tačiau, jei A 
gauna dar didesnį priedą, tačiau B suvokia, jog jis dirbo taip 
pat sunkiai kaip ir A, jis jausis nelaimingas. 
Kitaip sakant, žmonių motyvacija atsiranda iš santykių 
santykio: asmuo lygina atlygio pastangų santykį su atlygio 
pastangų santykiu, kurį mano, jog gavo kiti asmenys. 
Žinoma, realiai prognozuoti, kaip asmuo reaguos į šią 

Higienos 
veiksnių 
pavyzdžiai:

Motyvacinių 
veiksnių 
pavyzdžiai:

Hawthorne 
eksperimentai

Lygybės teorija
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Sustiprinimo 
teorija

motyvavimo sąlygą yra gana sudėtinga:
• Žmonės neturi išsamios informacijos apie tai, kaip kiti yra 
apmokami. Taigi, jie remiasi nuovoka, gandais ir išvadomis;
• Kai kurie žmonės yra jautresni lygybės klausimams nei 
kiti;
• Kai kurie žmonės yra linkę ignoruoti trumpalaikį 
neteisingumą iki tol, kol dalykai pradės reikšti ilgalaikėje 
perspektyvoje.

Operantinis sąlygojimas yra sąvoka, kurią naudojo Skinner 
norėdamas apibūdinti tam tikro elgesio pasekmių poveikį 
elgesiui ateityje. 
Operantinis sąlygojimas yra keturių rūšių: teigiamas 
sustiprinimas, neigiamas sustiprinimas, bausmė ir išnykimas. 
Tiek teigiamas, tiek ir neigiamas sustiprinimas stiprina elgesį, 
kai tuo tarpu bausmė ir išnykimas silpnina elgesį. 

• Teigiamas sustiprinimas. Elgesio stiprinimas. Tai 
teigiamų gėrybių, kaip elgesio pasekmių, gavimo procesas. 
Jūs darote pardavimus, gaunate komisinius. Jūs padarote gerą 
darbą, gaunate priedus ir paskatinimus. 

• Neigiamas sustiprinimas. Elgesio stiprinimas. Tai yra 
streso pašalinimo, kaip elgesio pasekmės procesas. Ilgalaikės 
sankcijos yra nebetaikomos šalims, kai pagerėja žmogaus 
teisių įrašai (matote, kaip sėkminga tai yra!). Žemas statusas 
kaip moksliuko iš Salomon Brother yra atimamas, kai jis padaro 
pirmą didelį pardavimą. 

• Išnykimas. Elgesio silpninimas. Tai teigiamų gėrybių 
negavimo procesas esant tam tikram elgesiui. Taigi, jeigu 
žmogus deda papildomas pastangas, tačiau nieko už tai 
negauna, jis nustoja tai daryti.

• Bausmė. Elgesio silpninimas. Tai bausmės gavimo 
procesas už tam tikrą elgesį. Sumažintas darbo užmokestis už 
nuolatinį vėlavimą. 
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Fiziologiniai

Saugumo

Socialiniani

Pagarbos

Savirealizacijos
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Vartotojų motyvacijos strategija ODC buvo stipri investicija tiesioginiams ir 
asmeniniams santykiams su vartotojais: tai reiškia nuolatinį ryšį; proceso 
pertraukimų nebuvimą; individualaus bendravimo rinkinį tarp sveikatos 
motyvacijos ir socialinės motyvacijos. 
ODC mes sukūrėme į klientą orientuotą motyvacijos procesą, kuris yra raktas į 
sėkmę visose su sportu susijusiose veiklose kartu apimant teisingą dinamišką 
derinį tarp dviejų kintamųjų:
1. Vartotojų jausmas, jog jie yra palaikomi – lydimi, o ne paliekami vieni po 
reabilitacijos, žinojimas, jog jie turi nuolatinį susidomėjimą ir paramą iš personalo;
2. Palengvinimas ir laipsniškas savarankiškumo ir nepriklausomumo 
skatinimas visiems vartotojams. Visi dirba pagal savo galimybes tiek ODC viduje, 
tiek už jos ribų.

ODC sukūrė strategiją valdyti šį asmeninės motyvacijos procesą praktiškai:
1. Švietimo programos kūrimas vartotojams, kuriems yra svarbus fizinis 
aktyvumas ankstyvuosiuose reabilitacijos etapuose, nelaukiant kol jų reabilitacijos 
terapija bus užbaigta, skatinant personalą naudoti ODC priemones kuriant 
motyvaciją būti aktyviems ir nelaukti kol reabilitacijos terapinė programa baigsis.
2. Gydymo personalas paklausė kiekvieną vartotoją leidimo sukurti 
asmeninį „specialaus parengimo“ sporto pasiūlymą, kuriuo jis galėtų vadovautis 
užsiimdamas sportine veikla ateityje.
3. Vartotojų grupių susitikimų palengvinimas siekiant sustiprinti dalyvavimą 
ateityje per dinamišką grupių sąveiką ODC viduje ir integruojantis grįžti į 
visuomenę.
4. Nuolatinė parama, skatinimas ir šilti personalo ir vartotojo santykiai 
motyvuoja juos tęsti savo reabilitaciją, įskaitant jų sporto užsiėmimus.

Išmokimo esmė: 
Vartotojų motyvacijos strategija ODC buvo stipri 
investicija sukurti  tiesioginius ir asmeninius santykius su 
vartotojais; tai reiškia nuolatinį ryšį; proceso pertraukimų 
nebuvimą; individualaus bendravimo rinkinį tarp sveikatos 
motyvacijos ir socialinės motyvacijos.

5. Sporto teikiamos naudos sveikatai ir rizikos didėjimo 
esant neaktyviai gyvensenai akcentavimas susitikimų metu ir 
esant asmeniniams santykiams.
6. Socialinės naudos, susijusios su sporto grupių 
dalyvavimu ir įsitraukimu į bendruomenę, pabrėžimas 
vartotojams.
7. Personalas atlieka galutinį vertinimą ir dalinasi 
užsiėmimų rezultatais su vartotojais, taip siekiant sukurti 
motyvaciją pabrėžiant sėkmingus pasiekimus ir sveikatos 
būklės pagerėjimą  per sporto programos naudojimo 
laikotarpį.

Projekto partnerių patirtis: ODC,  Italija 

ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI 
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Išmokimo esmė: 
Komandinio sporto motyvacija apima ne tik paslaugų 
vartotojus, ji apima ir  žmones, esančius šalia paslaugų 
vartotojų, pvz., gimines ir draugus. Komandos nariai 
kalbasi apie šią patirtį ir gerus jausmus po rungtynių 
su giminaičiais ir draugais, kurie tampa liudytojais, kaip 
dalyvavimas ir įsitraukimas į sportą padaro teigiamą 
poveikį jų būsenos pagerėjimui.

INTRAS vartotojai, futbolo komanda, kaip „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4All) 
projekto dalis sutinka, kad komanda turėtų dalyvauti miesto futbolo lygoje, kur kitos 
komandos turi vidutinius-aukštus fitneso ir futbolo įgūdžius, kas reiškia, jog dauguma 
INTRAS vartotojų komandos rezultatų gali būti neigiami.
Esant tokioms sąlygoms, pasiruošimas susidurti su pralaimėjimu keletą kartų iš 
eilės yra kažkas, ką reikia spręsti, kadangi dauguma šių rezultatų sezono metu buvo 
pralaimėjimas, tačiau nuolat gerėja su kiekvienomis varžybomis. INTRAS psichologijos 
ir komandos valdymui naudoja ne komandos  žaidimo rezultatą, dalyvavimo lygį 
kiekvienose futbolo rungtynėse, taip siekiant pažymėti komandos vystymąsi, pažangą 
ir tobulėjimą, kas duoda motyvacijos komandai.
Be to, oponentų komandos, kurios varžėsi su žmonių turinčių negalią komanda, taip 
pat pripažįsta komandos pagerėjimą, kas didina žaidėjų savigarbą nepaisant rungtynių 
rezultato, kuris baigėsi pralaimėjimu. Šis aspektas yra ypač svarbus, kadangi jis 
parodo bendravimo ir tarpusavio santykių svarbą, kurie motyvuoja ir pagerina žmonių 
savivertę. 
Esminis dalykas buvo aplinka ir pasitikėjimas pačios komandos viduje, kuris sukuria 
motyvuotą žaidėjų grupę nepaisant jų pralaimėjimu pasibaigusio žaidimo, kadangi 
komanda žino, kaip sutelkti dėmesį į gerinamus dalykus ir parodyti tą pagerėjimą, 
žingsnis po žingsnio, kiekvienose rungtynėse taip atliekant kiekvieno žaidėjo ir visos 
komandos konstruktyvinę kritinę analizę, pripažįstant klaidas ir mokantis iš kiekvieno 
žaidimo.
Papildomas poveikis vartotojams, kurie dalyvauja šioje praktikoje, pasireiškia kaip 
pasitikėjimo kūrimas ir komandos formavimas sujungiant dalyvius kartu ir klijuojant 
juos prie komandos, kadangi jie užsiima bendra veikla ir turi apie ką pasikalbėti, kas 
pagerina jų santykius su kitais komandos nariais ir paskatina kitų paslaugų vartotojus 
tapti futbolo komandos nariais. 
INTRAS futbolo komanda naudoja bendruomenės išteklius ir įrangą siekiant surengti 
praktines rungtynes ir žaisti pagrindinėse futbolo lygose, kas suteikia komandos 
vartotojams jausmą, jog jie yra aktyvūs savo bendruomenės nariai, o taip pat gali 
būti su žmonėmis iš savo kaimyninių rajonų ir dalintis su jais veikla, kas tampa vidine 
motyvacija ir asmeniniu iššūkiu jiems, kas skatina juos progresuoti savo atsigavimo 
proceso metu. 
Komandinio sporto motyvacija apima ne tik  paslaugų vartotojus, ji apima ir  žmones, 
esančius šalia paslaugų vartotojų, pvz., gimines ir draugus. Komandos nariai kalbasi 
apie šią patirtį ir gerus jausmus po rungtynių su giminaičiais ir draugais, kurie tampa 
liudytojais, kaip dalyvavimas ir įsitraukimas į sportą padaro teigiamą poveikį jų 
būsenos pagerėjimui.

Projekto partnerių patirtis: Intras, Ispanija

ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI 
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DARBUOTOJŲ ĮTRAUKIMAS

Darbuotojų įtraukimas yra darbuotojų dalyvavimo procesas ir  darbuotojų 
įgalinimas tam, kad jie padarytų savo indėlį siekiant tikslo. Įtraukimas reiškia 
darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus ir sprendžiant problemas bei 
didesnis savarankiškumas kasdienio darbo procesuose. Siekiamas rezultatas 
yra, kad darbuotojai būtų labiau suinteresuoti, labiau atsidavę, našesni ir 
labiau patenkinti savo darbu. Pagrindiniai įtraukimo matmenys yra: darbuotojų 
dalyvumas (tiek asmeninis tiek komandoje), įgalinimas ir savarankiškai 
besivaldanti komanda. Darbuotojų dalyvumas priklauso nuo vadovybės 
iniciatyvos ir kaip sąvoka reiškia, kad darbuotojams yra suteikta galimybė aptarti 
ir padėti spręsti problemas, susijusiais su jų darbu bei daryti įtaką sprendimams. 
Įgalinimas yra vertinamas kaip svarbus darbuotojų dalyvumo, socialinio 
dalyvavimo ir socialinės integracijos organizacijos sistemoje klausimas. 
Darbuotojų įtraukimas suteiks darbuotojams daugiau laisvės, savarankiškumo 
ir savikontrolės savo darbe. Darbuotojų įgalinimas taip pat reiškia atsakomybės 
prisiėmimą už sprendimus. Darbo savarankiškumas gali būti taikomas tiek  
atskiram darbuotojui, tiek  grupei kaip visumai. 
Komandinis darbas yra laikomas kaip efektyvus būdas didinti darbuotojų 
įtraukimą. Nors problemas sprendžianti komanda leidžia darbuotojams dalyvauti 
priimant sprendimus, tačiau daugeliu atvejų tai tik teisė teikti rekomendacijas. 
Kaip darbuotojų įtraukimo pavyzdys yra taip vadinamasis „kokybės ratas“, kuris 
yra dažnai naudojamas dirbant su darbuotojų grupėmis tobulinimo klausimais. 
Kai kurios organizacijos kuria komandas, kurios ne tik sprendžia problemas ar 
prisideda prie jų sprendimo tobulinimo, bet taip pat įgyvendina sprendimus ir 
prisiima atsakomybę už rezultatus ir pasiekimus. 

Darbuotojų įtraukimo apibrėžimas

ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI



59Erasmus Sport+4ALL Project | 2015 - 2017 | Handbook

Išmokimo esmė: 
CEDAR pripažįsta, kad sėkmingas paslaugų teikimas, 
įskaitant veiklą susijusią su sportu žmonėms turintiems 
negalią, priklauso nuo mūsų darbuotojų ir dalyvių 
tarpusavio profesionalios sąveikos ir paramos. 

„Puikių dalykų versle niekada nepadarys vienas žmogus. Jie yra padaromi žmonių 
komandos“. 

Steve Jobs

CEDAR pripažįsta, kad sėkmingas paslaugų teikimas žmonėms turintiems negalią 
priklauso nuo darbuotojų su dalyviais profesionalios tarpusavio sąveikos  ir paramos.
CEDAR kvalifikuotų, patyrusių ir motyvuotų darbuotojų komanda buvo pagrindinis 
mūsų „Sportas+ Visiems“ (angl. Sport+4All)  projekto sėkmės veiksnys.
Mums pasisekė, kad pas mus buvo įdarbintas žmonių turinčių negalią sporto 
specialistas su aukšto lygio įgūdžiais ir reikšminga patirtimi, tiesiogiai susijusia su 
nauja sporto veikla ir šio svarbaus žmogaus turėjimas buvo lemtingas, užtikrinant kitų 
personalo narių skatinamą ir rėmimą dalyvauti programoje. 
Vis dėlto neįmanoma įkurti ir prižiūrėti pritaikytą dviratininkų klubą be aktyvaus 
platesnio darbuotojų ir savanorių komandos dalyvavimo. 
Todėl mūsų Bendruomenės integracijos darbuotojų komanda, kuri palengvina ir 
koordinuoja socialines ir Bendruomenės tarpusavio bendravimo galimybes žmonėms 
turintiems fizinę negalią, padarė svarbų įnašą projekto plėtrai ir nuolatinei paramai.

CEDAR pastebėjo, kad per palyginamosios analizės veiklą su kitais „Sportas+Visiems“ 
(angl. Sport+4All) partneriais, mes nustatėme svarbiausius gebėjimus, reikalingus 
darbuotojams, parengiant ir įgyvendinant sporto projektą  žmonėms turintiems negalią. 

Šie gebėjimai yra:
• Patirtis,  padedant  žmonėms turintiems negalią ir kitoms pažeidžiamoms  
grupėms sporto aplinkoje;
• Žinios apie atitinkamas valstybės įstaigas ir 
visuomenines organizacijas, remiančias dalyvavimo 
galimybes sportinėje veikloje;
• Žmonių turinčių negalią Socialinio modelio 
žinojimas ir vykdymas;
• Profesinė kvalifikacija sporte;
• Organizaciniai ir bendravimo įgūdžiai;
• Sugebėjimas atpažinti ir kreiptis dėl finansavimo 
galimybių, kad palengvintų sportinę veiklą.  

Projekto partnerių patirtis: CEDAR, Šiaurės Airija 

ESMINIAI SĖKMĖS BRUOŽAI 
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ĮTRAUKTIS
REZULTATAI5

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

Teisės aktai  

Įtrauktis yra suvokiamas kaip procesas, kuris yra taikomas visiems asmenims, 
bet labiausiai atsižvelgiant į tas grupes, kurios istoriškai buvo atstumtos ar 
asmenis, turinčius negalią. Kai svarstome žmonių turinčių negalią įtraukimą, 
būtų tikslinga apžvelgti keletą straipsnių iš Jungtinių Tautų Konvencijos dėl 
asmenų turinčių negalią teisių. 

9 straipsnis (Pritaikymas žmonėms turintiems negalią)
Norėdami suteikti galimybę žmonėms turintiems negalią gyventi savarankiškai 
ir visapusiškai dalyvauti visose gyvenimo srityse, valstybės šalys turi imtis 
atitinkamų priemonių, užtikrinant asmenims turintiems negalią prieinamumą 
vienodomis sąlygomis su kitais, prie fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir 
ryšių, įskaitant informacijos ir ryšių technologijas bei sistemas, ir kitų patogumų ir 
paslaugų, prieinamas visuomenei, tiek miesto tiek kaimo vietovėse.

25 straipsnis (Sveikata)
Valstybės šalys pripažįsta, kad žmonės turintys negalią turi teisę gauti 
aukščiausio lygio gydymą  be diskriminacijos dėl negalios. Valstybės šalys 
imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti galimybes neįgaliems žmonėms naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis, atsižvelgiant į lytį bei su gydimu susijusią 
reabilitaciją. 

30 straipsnis (Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, poilsiaujant, leidžiant  
laisvalaikį  ir sportuojant)
Siekiant sudaryti sąlygas neįgaliems žmonėms dalyvauti vienodomis sąlygomis 
su kitais poilsio, laisvalaikio ir sporto veikloje, valstybės šalys imasi atitinkamų 
priemonių: 
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a. Skatinti ir remti dalyvavimą, kiek tai įmanoma, asmenų turinčių negalią 
bendrojo lavinimo sportinėje veikloje visais lygiais;
b. Užtikrinti, kad žmonės turintys negalią turėtų galimybę organizuoti, kurti ir 
dalyvauti konkrečioje negaliai būdingoje sporto bei laisvalaikio veikloje ir šiuo 
tikslu skatinti teikimo vienodomis sąlygomis su kitais, atitinkamus nurodymus, 
mokymą ir išteklius;
c. Užtikrinti, kad žmonės turintys negalią turėtų prieigą prie sporto, laisvalaikio ir 
turizmo vietų;
d. Užtikrinti, kad vaikai turintys negalią galėtų lygiai su kitais vaikais dalyvauti 
žaidimų, poilsio, laisvalaikio ir sporto veikloje, įskaitant tas veiklas švietimo 
sistemoje;
e. Užtikrinti, kad žmonės turintys negalią galėtų gauti paslaugas, kurios yra 
susijusios su poilsio, turizmo, laisvalaikio bei sportinės veiklos organizavimu.
Daugelis šalių yra ratifikavusios žmonių turinčių negalią teisių konvenciją ir 
sukūrė politiką ir teisės aktus, kad įgyvendintų žmonių turinčių negalią teisių 
konvenciją savo šalyje.

Perėjimas nuo integracijos prie įtraukimo

Dažnai girdime žodžius „integruotas“ arba „įtrauktas“ apibūdinant parametrą, 
kuris yra skirtas neįgaliems žmonėms (ar kitiems socialiai remtiniems 
asmenims). Kai kuriais atvejais terminai vartojami sinonimiškai, tačiau esama 
esminių skirtumų: 
„Įtraukties sąvoka pakeitė ankstesnį terminą „integracija“, naudotą 1980-
ais, nurodant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių paskirties vietą, 
lavinimo mokyklose  [bei suaugusiems, įdarbintiems atviroje darbo rinkoje]. (…) 
problema, apibūdinant integraciją tik patalpinimo atžvilgiu, yra ta, kad tai labai 
mažai pasako apie kokybę švietimo [ir/arba darbo] gaunamo šiame kontekste. 
Integracijos judėjimas buvo grindžiamas asimiliacijos modeliu. Jos tikslas 
buvo padėti tam tikriems mokiniams, kad jie galėtų „atitikti“ [mokymosi, darbo] 
programos kontekstą, nekeičiant pačios programos. Skirtingai nuo integracijos, 
įtrauktis yra apie mokinio [asmens] teisę visapusiškai dalyvauti mokyklos 
[užimtumo ir kitų socialinių struktūrų] gyvenime ir mokyklos [darbdavių, (sporto) 
infrastruktūros] turi sutikti ir priimti juos. “ (Winter & O’Raw, 2010 m., su mūsų 
pataisymais skliaustuose).
Įtrauktis turi aiškų tikslą: kovoti su atskirties situacijomis, kurios vyksta 
mokyklose, įdarbinimo ir visose kitose įstaigose bei visuomenės struktūrose. Dėl 
tos priežasties,  įtrauktis buvo postuluojamas kaip „efektyviausia priemonė kovoti 
su diskriminuojančiu požiūriu, kuriant palankiai vertinančias bendruomenes, 
integruotą visuomenę, kuriant socialinę sistemą, naudingą kiekvienam individui, 
tuo pačiu tampant vis labiau ekonomiškais“ (UNESCO, 1994).
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Įtraukiančio sporto apibrėžimas

Nėra vieno įtraukiančio sporto sąvokos aiškinimo – jis turi įvairių prasmių, 
atsižvelgiant į skirtingų kartų žmones ir kontekstą. Vis dėlto šis sporto įtraukimo 
apibrėžimas, susijęs su sporto dalyviais, atrodo, apima didžiąją dalį dabartinių 
apmąstymų: 
„Procesas, kai visi tie, kurie siūlo sporto pramogas,  suteikia sporto pramogas 
bei galimybes – ar tai būtų mokyklose, ankstyvam amžiui ar kasdienybei 
– sukuria savo kultūrą, politiką ir praktiką kaip įtraukti visus visuomenės 
asmenis. Tai labai svarbi strateginio planavimo tobulinimo dalis. Tai nereiškia, 
kad jie traktuoja visus dalyvius taip pat. Greičiau yra atsižvelgiama į sporto 
dalyvių  įvairią gyvenimo patirtį ir poreikius. Įtraukimas į sportą reiškia lygias 
galimybes visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, etninės 
kilmės, religinių įsitikinimų, priežiūros statuso, funkcijų sutrikimų, seksualinės 
orientacijos, pasiekimų, socialinio ar ekonominio statuso. Skiriama daug 
dėmesio įvairių grupių asmenų aprūpinimui bei pasiekimams. Tačiau tuo 
siekiama daug daugiau, yra kovojama su grupių atskirtimi, kurios buvo 
atstumtos ar diskriminuojamos praeityje, imantis pozityvių veiksmų ir per išteklių 
nukreipimą siekiant užtikrinti, kad jų teisės būtų išsaugomos“. (OFSTED, 2000)
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INTRAS „Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) projektas, skirtas sukurti futbolo 
komandą asmenims, turintiems psichikos sveikatos problemų, kurie naudojosi INTRAS 
reabilitacijos paslaugomis, o integracijos paslaugos buvo grindžiamas tuo, kad visos 
futbolo komandos vienodomis sąlygomis varžysis futbolo lygoje ir tai yra svarbus 
laimėjimas, nes mes visi remiame vienodumo koncepciją tiems, kurie dalyvauja, 
žaidžiant futbolą. 
Vienodas sąlygas žaisti futbolą bendrojo lavinimo futbolo lygoje reiškia, kad kai 
kurios komandos bus geresnės ar blogesnės, nei kitos komandos, tačiau nei viena 
komanda nesirinks būdo žaisti „nenugalėsi mūsų komandos“, arba sumažins žaidimo 
intensyvumą, kad neišgąsdintų mūsų, nes mes esame lygūs, kai žaidžiame futbolą  
futbolo aikštelėje.
Tai futbolo komandos projekto koncepcija, ir tai yra tai, ko projekto pagalbininkai nori 
pasiekti ir ko žaidėjai nori pasiekti, tai yra jausmas, kurio mes ieškome ir tai yra, ką 
mes norime perduoti ir skleisti kitoms komandoms ir Bendruomenei. Visa tai buvo 
planuojama ir kruopščiai pasverta prieš kuriant Futbolo komandą „Sportas+Visiems“ 
(angl. Sport+4All). 
Mūsų pagrindinis uždavinys buvo atverti daugiau „langų“ ir nukreipti mintis į tokio 
pobūdžio sporto veiklą. Sėkmingai integravus futbolo veiklą vietos aplinkoje buvo 
imtasi kitų dviejų iniciatyvų: viena Valladolid čempionatas Futbolas 7 organizuojama 
Eusebio Sacristán fondo ir kita Madride įtraukiančio futbolo turnyre.
„Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) projekto veiklos platinimas ir vartotojų, 
kurie dalyvavo, sėkmė prasideda nuo vartotojų, kurie naudoja paramą ir išteklius 
vadovaujami INTRAS kolegų, pvz., žurnalo „veintemetros“, kuriame buvo paskelbtas 
straipsnis apie šią iniciatyvą. Tokiu būdu, daugiau žmonių, kurie lanko INTRAS 
įstaigas, yra įtraukiami į procesą.
INTRAS naudoja socialinius tinklus (Facebook, 
Instagram, Twitter), kad informuotų vartotojus ir 
visuomenę apie savo veiklą ir žingsnis po žingsnio mes 
sukūrėme naujas galimybes pažinti INTRAS, pirmiausiai 
vartotojams, kurie dalyvauja mūsų programose ir sukurti 
naujus bendradarbiavimo  ir bendravimo ryšius, tiek 
organizacijai, tiek vartotojams, tai palengvina INTRAS 
misiją ir viziją, kad žmonės su psichikos sveikatos 
problemomis būtų matomi, ne tik fizinėje ir sporto veikloje, 
bet ir dalyvaujantys bendruomenėje, mokymuose ir 
darbuose. Mes sukūrėme visus prieš tai paminėtus 
bendradarbiavimo būdus ir keletą kitų, pavyzdžiui, sporto 
diena su Decathlon, veikla su Regioninio Fechtavimo 
Federacija arba Ispanijos baidarių čempionatas.
Visi šie veiksmai yra atliekami atsižvelgiant į 
Bendruomenės žmonių su psichikos sveikatos 
problemomis dalyvavimą, naudojant viešuosius išteklius 
ir veiksmus įtrauktus į bandomąją iniciatyvą, mes jau 
išplatinome mūsų veiklą užbaigdami dalyvavimo ciklą. 

Projekto partnerių patirtis : Intras, Ispanija
REZULTATAI | ĮTRAUKTIS
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Sekdami šio projekto modeliu, Viešųjų socialinių paslaugų ir psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugų įstaigos sužino, kaip mes dirbame ir gali nukreipti žmones, 
kuriems gali būti naudingas dalyvavimas sporto veikloje. Skleidžiant informaciją 
apie veiklą per socialinius tinklus, galimi paslaugų vartotojai ir jų šeimos nariai 
gali sužinoti, kaip pasinaudoti siūlomomis veiklomis. 
Galiausiai, šias sporto veiklas platina paslaugų vartotojai per socialinius tinklus 
ir naujas technologijas, todėl jos pasiekia skirtingas tikslingas auditorijas. Be to, 
skleidžiant gerąją patirtį regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, žinios tampa 
prieinamos specialistams, viešojo administravimo institucijoms, universitetams ir 
mokymo centrams, tokiu būdu darant poveikį per  matomumą, kurio mums reikia 
sukurti integruotą visuomenę.

Išmokimo esmė: 
INTRAS naudojo  socialinius tinklus (Facebook, Instagram, Twitter) kuriant 
įtraukiančią visuomenę, informuojant vartotojus ir visuomenę apie savo veiklą 
ir kuriant naujas galimybes pažinti INTRAS. Tai INTRAS misija ir vizija, kad 
žmonės su psichikos sveikatos problemomis, būtų matomi, ne tik fizinėje ir 
sporto veikloje, bet ir dalyvaujantys bendruomenėje, mokymuose ir darbuose.
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Dalyvio įsitraukimo istorija –
BBW Ravensburg Įtraukiančiojo sporto diena 

Feliksas buvo labai sunkiai sužalotas prieš tris metus. Jo plaučiai buvo visiškai sužaloti, 
jis ilgą laiką buvo komoje, jo kūne buvo daugybė sulaužytų kaulų ir jis buvo iš dalies 
paralyžiuotas. Neįtikėtina, bet po daugiau nei vienerių metų reabilitacijos jis galėjo 
vaikščioti. Jo smegenų pažeidimai buvo milžiniški, tačiau didelė dalis jų funkcijų dabar 
vėl veikia. Jo istorija yra labiausiai stebinanti, net jei jo kalba vis dar yra šiek tiek 
neaiški, jo judesiai kartais truputį nekoordinuoti. Feliksas, nedvejodamas nei sekundės, 
prisijungė prie mūsų tą pačią dieną, nors jis nesugebėjo įveikti 3000 m, bet jis įveikė 6 
ratus iš septynių su puse, kovojo, vaikščiojo, juokėsi, o tada viską metė... ne nusivylęs, 
bet labai laimingas, kad jis galėjo tiek padaryti!
Jis sakė: „Šiuo metu tai yra pergalė man. Aš negalėjau užbaigti, kad gaučiau sporto 
ženklelį, bet aš esu dabar labai laimingas, ir pavargęs“. Visi darbuotojai, kurie buvo 
įtraukti į sporto veiklą buvo labai laimingi.

BBW Įsitraukę bėgikai – atlikimo vertinimas ir rezultatai

a) „Iškritimų“ skaičius: 14 iš 42
Dėl Ramadano, ligos, pakeistos profesijos, praktinių mokymų, motyvacijos
(b) Dalyvavimas mokymuose  % 
42 bėgikai dalyvavo treniruotėse. Mes žymėjome dalyvavimą kiekvieną kartą, siekiant 
tiesiogiai informuoti bėgikus ir kontroliuoti dalyvavimą treniruotėse;
31 bėgiko dalyvavimo lygis sudarė 50 % arba daugiau;
23 turėjo aukštesnį nei 60 % dalyvavimo reitingą;
15 turėjo daugiau nei 70 %;
8 bėgikai pasiekė daugiau kaip 80 %. 
(c) grupės sudėtis: BBW personalo dalyvavimas kartu 
su vartotojais trijose lenktynėse 
Didelė sėkmė, kad dalyvavimu sudėtingose lenktynėse 
susidomėjo darbuotojai – iš viso 151 dalyviai 5 
lenktynėse.

Santrauka: 
„Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) projektas „BBW 
ĮSITRAUKĘ BĖGIKAI“ buvo didelė sėkmė su daug 
nugalėtojų. Yra tokių, kurie dabar labiau džiaugiasi sportu, 
kurie turėjo naudos iš nuostabios grupinės atmosferos 
emociniu lygmeniu, kai kurių sustiprėjo savigarba (kaip 
Jasmin), yra tokių, kurie tapo artimesni personalui, 
kurie džiaugėsi, galėdami dalyvauti bėgikų veikloje su 
darbuotojais ir BBW vartotojais.
Tarp laimėtojų buvo mokytojų ir darbuotojų taip pat. 
Kažko darymas kartu yra pasitikėjimo ir mokymosi ateityje 

Projekto partnerių patirtis: BBW, Vokietija 
REZULTATAI | ĮTRAUKTIS
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pagrindas. Projektas tapo artimas mūsų širdžiai.
Mes buvome pakviesti dalyvauti lenktynėse 2017 m. ir mes priimsime šį 
kvietimą.
Susiradome naujų partnerių, tokių, kaip TSB Ravensburg. Šios partnerystės 
rezultatas yra dar nežinomas, tačiau tai yra visiškai naujas kelias BBW – 
sportas.
BBW vartotojai dalyvavo 5 bėgimo trasose Ravensburg Įtraukiančiojo sporto 
dienos lenktynėse. Visi mūsų bėgikai buvo įtraukti, priimti ir pagerbti.

Išmokimo esmė: 
„Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) projektas „BBW ĮSITRAUKĘ BĖGIKAI“ 
buvo didelė sėkmė su daug nugalėtojų. Yra tokių, kurie dabar labiau džiaugiasi 
sportu, kurie turėjo naudos iš nuostabios grupinės atmosferos emociniu 
lygmeniu, kai kurių sustiprėjo savigarba, yra tokių, kurie tapo artimesni 
personalui, kurie džiaugėsi, galėdami dalyvauti bėgikų veikloje su darbuotojais 
ir BBW vartotojais. Mes supratome, kad nei religija, nei tautybė ar etninė kilmė 
nevaidina jokio vaidmens, kai mėgaujatės sportu kartu. 
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NAUDA SVEIKATAI 
Naudos sveikatai sąvoka 

Siekiant išvengti negalios, suaugusiesiems neturintiems negalios labai 
rekomenduojama fizinė veikla. Tarpusavio ryšys tarp pasyvaus gyvenimo būdo ir 
ligų, kurios gali sukelti neįgalumą, jau įrodytas. Skirtumai tarp reguliarios fizinės 
veiklos ir sėdimo gyvenimo būdo bei jų daroma įtaka širdies ir kraujagyslių ligų 
rizikai vyresnio amžiaus žmonėms turintiems judėjimo apribojimų taip pat jau 
nustatyti. Laikas, kasdien praleistas sėdint turi tiesioginę sąsają su 10 metų 
sunkia koronarinės širdies ligos rizikos prognoze vyresniojo amžiaus žmonėms 
turintiems judėjimo apribojimų. Trukmė, o ne intensyvumas  (t. y. vidurkis/min), 
kasdienio fizinio aktyvumo yra proporcingai susijęs su sunkios koronarinės 
širdies ligos rizikos balu šioje populiacijoje. Žmonės, daugiau laiko praleidžiantys 
fiziškai aktyviai sumažiną riziką ateityje patirti osteoporozinių lūžių klubo sąnarių 
srityje dėl mažo kaulų mineralinio tankio. Fizinio krūvio sukelti pakitimai vietinėje 
bei sisteminėje citokinų gamyboje taip pat gali padėti palaikyti sveikatos ir 
imunines funkcijas. Sportuojant mažėja galimybė susirgti lengvo ir vidutinio 
sunkumo depresija bei nerimo sutrikimais. Fiziškai aktyvus gyvenimo būdas 
sustiprina „energingumo“ jausmą, gerina gyvenimo kokybę, bei kognityvinę 
funkciją ir yra asocijuojamas su mažesne kognityvinės funkcijos praradimo bei 
senatvinės silpnaprotystės rizika. Esant progresuojančioms ligoms (pavyzdžiui, 
išsėtinei sklerozei), fizinis aktyvumas gali paskatinti antrosios šios ligos fazės 
pradžią.
Tiek žmonės turintys negalią dėl progresuojančios ligos, tiek nesergantys jomis 
nustatė, kad pati didžiausia fizinio aktyvumo nauda, jų manymu, yra fizinis 
funkcijų palaikymas, pagerėjęs socialinis gyvenimas bei savikontrolės jausmas.
Neįgaliųjų, užsiimančių sportu, gyvenimo kokybė yra geresnė nei tų, kurie to 
nedarė. Žmonių turinčių judėjimo apribojimų ir užsiimančių adaptuotu sportu 
gyvenimo kokybė yra panaši į asmenų, neturinčių apribojimų.
Fizinio aktyvumo gairėse rekomenduojama, kad suaugusiems, įskaitant 
neįgaliuosius, reikėtų atlikti ≥150 minutes (2,5 valandos) per savaitę vidutinio 
intensyvumo aerobinius fizinius pratimus arba ≥ 75 minučių (1,25 valandos) per 
savaitę sunkaus intensyvumo aerobinės veiklos arba lygiaverčio derinio.
Žinant sveikatą gerinantį poveikį, fiziškai aktyvi gyvensena yra itin 
rekomenduojama asmenims, turintiems negalią arba sergantiems lėtinėmis 
ligomis. Todėl labai svarbu skatinti fizinį aktyvumą šių žmonių tarpe.
Potencialiai efektyvi intervencija, skirta skatinti ilgalaikį dalyvavimą sporto 
užsiėmimuose, žmonėms turintiems negalią ar sergantiems lėtinėmis ligomis 
yra specialiai pritaikytas konsultavimas – specialiai pritaikomo bendravimo 
forma. Specialiai pritaikytas bendravimas yra skirtas pasiekti tam tikrą 
žmogų, priklausomai nuo tik tam asmeniui būdingų bruožų ir yra susijęs su 
susidomėjimo rezultatu bei yra gautas iš individualaus vertinimo.
Žinant, kad pacientai dažnai susiduria su daugybe problemų persikeliant iš 
reabilitacijos į namų aplinką, o taip pat ir užsiimant fizine veikla (t. y., fizinės, 
socialinės, požiūrio ir finansinės problemos ir kliūtys), todėl intervencija siekiant 
pažaboti šiuos sunkumus turi prasidėti dar reabilitacijos centre ir tęstis klientą 

REZULTATAI



68 Erasmus Sport+4ALL Project | 2015 - 2017 | Handbook

perkėlus į namų bei socialines aplinkas, kur ji galėtų būti dar efektyvesnė.
Tyrimai, rodo, kad po reabilitacijos taikomos intervencijos yra veiksmingos.
Tai turėtų užkirsti kelią po reabilitacijos patiriamam fizinės veiklos sumažėjimui 
ir, savo ruožtu, taip pat gali neutralizuoti po reabilitacijos išryškėjantį sveikatos 
suprastėjimą.
Šios programos veiksmingumas tikriausiai skiriasi tarp pacientų, pavyzdžiui, 
skirtingų amžiaus grupių pacientų. Kiti veiksniai, kurie gali būti susiję su 
pritaikytos konsultavimo programos veiksmingumu, galėtų būti paciento savybės 
(pvz., diagnostika ir elgsenos pokyčių stadija) ir programos (pvz., bendra 
konsultacijos trukmė, kiek yra taikomas motyvacinis interviu (MI) ir gydymo 
forma, pagal kurią yra siūloma programa) charakteristikos. 
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Šiuo metu mes tyrėme 97 pacientus, nes žinome, jog jie 
pabaigs reabilitacijos programą (periodas 2015 m. spalis 
– 2017 m. rugsėjis).

Šiems pacientams buvo taikomas pritaikytas 
konsultavimas. Mes naudojome individualius interviu ir 
grupės motyvaciją. Visi šie pacientai du kartus per savaitę 
bėgiojo 4 mėnesius ir tokiu būdu, prižiūrimi medikų, 
užsiimdavo fizine veikla. 
Fizinio aktyvumo tipas buvo pasirinktas (iš mūsų centro 
siūlomų) pagal paciento pageidavimą ir medicininės 
indikacijas ir kontraindikacijas.
Mes nusprendėme, jog kompiuterinė laikysenos ir judesio 
analizė kartu su klinikiniu įvertimu yra būtina. Objektyviai 
ir kiekybiškai įvertinti motorikos įgūdžiai leidžia mums 
geriau suprasti, kokios fizinės veiklos yra naudingiausios 
ir saugiausios. Kompiuterinė laikysenos ir judesio analizė 
buvo naudinga padedant treneriui pritaikyti kiekvieno 
paciento programą pagal jo fizinius gebėjimus. Išskyrus 
vartotojus su kognityviniais sutrikimais, visi kiti mūsų 
pacientai perėjo šią apžiūrą prieš pradedant fizinius 
užsiėmimus, siekiant patvirtinti klinikines indikacijas ir 
kontraindikacijas.
2017 m. sausį, visi priimti pacientai (97) baigė fizinio 
aktyvumo ir medicininės kontrolės programą. 
59 iš jų buvo atlikta kompiuterinė laikysenos ir judesių 
analizė. Nė vienam  nepablogėjo motorinės funkcijos. Kai 
kuriems, jos net pagerėjo (žr. lentelę).
51 iš jų toliau tebėra fiziškai aktyvūs pasibaigus 
reabilitacijai. Dabar jie džiaugiasi užsiimdami fizine veikla 
kaip vartotojai ir taip pat patiria socialinio dalyvavimo 
naudą.

Projekto partnerių patirtis: ODC, Italija
REZULTATAI | NAUDA SVEIKATAI 
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Siekiant objektyviai įvertinti mūsų bėgikų patiriamą sveikatos naudą, BBW 
sporto projekte  mes atlikome Kuperio testą tris kartus su trijų mėnesių trukmės 
pertraukomis tarp bandymų. Šis testas parodo, ar bėgiko sportinė būklė 
pagerėjo atliekant bėgiko per  12 min. nubėgto atstumo palyginimus.
Iš visų 19 bėgikų, 17 bėgikų aiškiai parodė, kad jie galėjo nubėgti ilgesnius 
atstumus. Pagerėjo jų pajėgumas, o su juo pagerėjo ir jų gerovė. „Dabar bėgti 
taip lengva“, sakė Muhammad po sėkmingų paskutiniųjų lenktynių. 
Pasižiūrėjus į treniruočių lankomumą taip pat yra matomi aiškūs rezultatai. Iš 42 
registruotų bėgikų tik 7 praleido daugiau nei 50 % užsiėmimų. 
8 bėgikai prisijungė prie kiek daugiau nei 80 %, 7 bėgikai daugiau kaip 70 %, o 
bendras lankomumo vidurkis yra maždaug 65 %. 
Sebastianas mums prasitarė, kad jis metė rūkyti, Yannivas išdidžiai paskelbė, 
kad dabar jis rūko mažiau. 
Samuelis paminėjo, kad jis numetė svorio, Benas nustojo gerti tiek daug 
„Kokakolos“ ir saldžiųjų gėrimų. 

Jasmina („aš norėjau įrodyti, kad mergina gali nubėgti 10 
km“) įgijo kur kas daugiau pasitikėjimo savimi ir psichikos 
stabilumą. Tai yra sunku įrodyti mums, bet jis pastebimas. 
Taigi, galų gale, mes matome teigiamą šios sporto iniciatyvos 
poveikį individualiems vartotojams. Mūsų vartotojai 
džiaugiasi geresne sveikata. O mes galime pareikšti: buvo 
verta tai daryti.

Projekto partnerių patirtis: BBW, Vokietija 
REZULTATAI | NAUDA SVEIKATAI 
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AKTYVUMAS 
Aktyvumo apibrėžimas 

Aktyvus dalyvavimas sporte bei fizinis aktyvumas gali ženkliai prisidėti prie 
sveiko gyvenimo būdo, o taip pat prie fizinės ir emocinės žmonių gerovės. 
Tiesioginis teigiamas poveikis reguliaraus dalyvavimo sporte, mankštos darymo 
ar užsiėmimas fizine veikla, jau kurį laiką yra naudojamas reabilitacijoje ir yra 
veiksminga priemonė siekiant užkirsti kelią ligoms. Fizinio aktyvumo nauda 
jauname amžiuje prisideda prie sveikų kaulų vystymosi, sveikos širdies ir plaučių 
funkcijos, o taip pat pagerėjusios motorinės ir kognityvinės raidos. Fizinio 
aktyvumo palaikymas gali padidinti funkcinį pajėgumą vyresnio amžiaus žmonių 
tarpe, ir gali padėti užtikrinti gyvenimo kokybę ir nepriklausomumą.

REZULTATAI
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VRC projekto veiklos:
Periodinis pasivaikščiojimas lauke:
Tikslas: Įgalinti klientus būti fiziškai aktyvesniais.
Įgyvendinimo etapai:
Pasivaikščiojimų tvarkaraščio sudarymas ir tvarkaraščio bei projekto informacijos išplatini-
mas VRC;
Laiko pasivaikščiojimams lauke du kartus per savaitę kartu su kineziterapeutu (ergotera-
peutu) bei kitais darbuotojais paskyrimas;
Prieš kiekvieną pasivaikščiojimo sesiją, informuoti profesinės reabilitacijos mokytojus 
paskatinti profesinės reabilitacijos klientus dalyvauti pasivaikščiojimų lauke veikloje;
Siekiant pagerinti klientų motyvaciją vedamas klientų lankomumo fizinėje veikloje sąrašas 
bei sudaroma lentelė;
Klientai konsultuojami juos dominančiais klausimais, susijusiais su jų sveikata ar gyvenimo 
būdu (sveikas gyvenimo būdas, sveikatos sutrikimai, sveika mityba);
Dalintis klientų, užsiimančių fizine veikla nuotraukomis „Facebook“ puslapyje siekiant dar 
labiau motyvuoti šiuos klientus ir skatinti kitų klientų įsitraukimą į sporto veiklą.
Nuo 2016 m. balandžio 5 d. iki 2017 m. birželio 30 d. buvo suorganizuota 114 pasivaikščio-
jimų. Bendras dalyvių skaičius yra 310.

Periodinės paskaitos apie sveikatą ir gerovę
Tikslas:  Įgalinti klientus, besinaudojančius VRC medicininės ir profesinės reabilitacijos 
paslaugomis, užsiimti fizine veikla bei ugdyti sveiką gyvenimo būdą.
Įgyvendinimo etapai:
Sukurti „PowerPoint“ paskaitų pristatymai (preliminarios temos gali keistis priklausomai nuo 
klientų poreikių);
Tvarkaraščio sudarymas (paskaitų planavimas – kartą per mėnesį. Trukmė – maždaug 
viena valanda);
Skleisti informaciją  VRC (skelbimų lentose, „Facebook“ ir centro interneto svetainėje);
Projekto metu mes turėjome 12 paskaitų. Jose iš viso sudalyvavo 102 klientai. Nuo 8 iki 26 
žmonių dalyvavo kiekvienoje „Sveikata ir gerovė“ paskaitoje. 

Informacija klientams apie prieinamus ir pritaikytus sporto klubus (duomenų bazės 
kūrimas ir informacinės skrajutės gamyba) 

Tikslas: Informuoti apie žmonėms turintiems negalią pritaikytus 
sporto klubus ir įgalinti žmones turinčius negalią būti fiziškai ak-
tyviais ir po profesinės reabilitacijos.
Veiksmų įgyvendinimas:
Mes susisiekėme tiek su visai visuomenei skirtais sporto klubais, 
tiek su sporto klubais pritaikytais žmonėms turinčiais negalią siek-
dami juos informuoti apie „Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) 
projektą, pabrėžiant pagrindinį projekto tikslą, kad būtina įtraukti 
žmones turinčius negalią dalyvauti fizinėse veiklose ir sporto 
užsiėmimuose, taip pat klausėme  informacijos apie jų klubą, 
kurią vėliau pristatėme informacinėje skrajutėje. Juos ši idėja labai 
sudomino ir atsiuntė mums atsiliepimus su savo kontaktine infor-
macija.  Informacijos surinkimas ir skrajutės gamyba;
Informacijos pasidalinimas klientų „Facebook“ paskyrose ir inter-
neto svetainėje.

Projekto partnerių patirtis: VRC, Lietuva
REZULTATAI | AKTYVUMAS 
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Dviračių klubo narių apklausa
Iš viso buvo suorganizuotos 148 pasivažinėjimo dviračiais sesijos (rugsėjo 15 – kovo 
17 d.). Vidurkis – 2 užsiėmimai per savaitę.
Nuo projekto pradžios sudalyvavo 48 paslaugų vartotojai.
73 % paslaugų vartotojams dalyvavo sesijose  kartą per savaitę ar dažniau.
75% paslaugų vartotojų nebuvo važiavę dviračiu iki dalyvavimo projekte.
CEDAR žmonėms turintiems negalią pritaikytų dviračių klubas susikūręs su „Spor-
tas+Visiems“ (angl. Sport+4All) projekto parama remia žmones turinčius negalią būti 
aktyvesniais ir taip gerinti jų sveikatą ir gerovę.
Žmonės turintys negalią dažnai mažiau dalyvauja fiziniuose užsiėmimuose nei jų 
bendraamžiai neturintys negalios. Naujausi tyrimai iš Belfasto miesto tarybos Sveika-
tos plėtros padalinio parodė, kad tik 12 proc. žmonių turinčių negalią skiria pakanka-
mai laiko per savaitę fiziniam aktyvumui, palyginti su vidutiniškai 34 % visų piliečių. 
Projektas taip pat suteikė progą daugeliui žmonių turinčių negalią važiuoti dviračiu 
pirmą kartą, o tai turėjo didelį poveikį jų gyvenimo kokybei.

Grįžtamasis ryšys iš partnerės organizacijos (dienos centras): „Dėkoju, jog teiki-
ate tokią išskirtinę ir vertingą paslaugą. Paslaugų vartotojai tikrai mėgaujasi „On Yer 
Bike“ pasivažinėjimo dviračiu sesijomis. Grupės susitikdavo su CEDAR darbuotojais 
kiekvieną antradienio rytą laisvalaikio centre, o vasarą jie eidavo į vietinį parką. „On 
Yer Bike“ turi puikų įvairių dviračių pasirinkimą, kuris užtikrina, kad kiekvienas gali 
dalyvauti, nesvarbu, kokias fizines negalias jie turi. Yra nuostabu pamatyti džiaug-
smą ir malonumą, kuriuos ši iniciatyva suteikia paslaugų vartotojams, turintiems 
judėjimo suvaržymų, galėjimą laisvai judėti. Džiugina grupės pažangos stebėjimas 
ir matyti kiekvienos savaitės sesijos naudą, kuri yra naudinga jų sveikatai ir gerovei. 
Keletas vartotojų sakė, kad „On Yer Bike“ dviračių veikla yra vienas iš jų gyvenimo 
pasiekimų, nes jie niekada nemanė, kad dėl savo judėjimo suvaržymo galėtų važinė-
tis dviračiu.“

Gina aktyvėja
„Aš dalyvavau daugelyje įvairių dviračių sporto užsiėmimų. Buvo džiugu ir smagu 
juose dalyvauti, nes ten pilna juoko ir linksmybių. Tai puikus būdas sustiprėti ir susi-
tikti naujų žmonių. Jis taip pat padėjo man įgauti šiek tiek pasitikėjimo. Žmonės man 
buvo itin paslaugūs ir kantrūs, nes aš turiu klausos sutrikimų, o taip pat esu registruo-
ta akloji. Tikiuosi, kad dar daug žmonių turės galimybę sudalyvauti šiose nuostabiose 
pasivažinėjimų sesijose, nes tai tikrai yra puikios savijautos šaltinis.“

Projekto partnerių patirtis: Cedar, Šiaurės Airija
REZULTATAI | AKTYVUMAS 
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Iš viso 295 klientai dalyvavo pritaikytoje fizinėje veikloje. Klientų amžiaus 
vidurkis buvo 37 (STD = 11,38, Min. = 18, Maks. = 65) (1 paveikslėlis), 
ir kiekvienas klientas vidutiniškai dalyvavo 24 sesijose. Dalyvavo keturi 
kineziterapeutai ir vienas sportinės veiklos organizatorius. Dauguma dalyvių 
buvo bedarbiai (57,6 %) arba ieškantys savo pirmojo darbo (32,9 proc.). Dalis 
klientų buvo su įgyta (62,4 %) ir įgimta (37,3 %)  negalia.

1 vertinimo etapas – surasti nepatenkintus poreikius
Visų pirma paprašėme CRPG klientų užpildyti klausimyną internete tam, 
kad galėtume įvertinti nepatenkintus poreikius. Dalyvavo 38 klientai (moterų 
= 10). 70 % respondentų pareiškė nuolat užsiėmę sporto veikla anksčiau  
(plaukimas buvo populiariausias iš įrašytų sporto šakų). Priežastys, dėl kurių 
niekuomet nebuvo užsiimama sportu buvo susiję su laiku, motyvacija, sveikatos 
problemomis ar ekonominėmis priežastimis.

2 vertinimo etapas – užtikrinamas įpročių pokytis
Šiame etape, mes paprašėme 53 dalyvių pritaikytų fizinio aktyvumo užsiėmimų 
pabaigoje atsakyti į klausimus apie poveikį, ko jie išmoko. Jų buvo paprašyta 
nurodyti sveikos mitybos įpročių ir fizinės veiklos pokyčius – mūsų du 
pagrindinius programos sėkmės rodiklius. Vidutinis lankytojų amžius buvo 36,72 
(STD = 10,53), buvo 28 vyrai, 62,3 % turėjo įgytą negalią ir 35,8 % turėjo įgimtą 
negalią. Daugiau nei 80 % turėjo didesnį nei 4 metų formaliojo švietimo stažą. 
17 % naudojosi pagalbine technika.
Atkreipdami dėmesį į sveikatos įpročius, 75,5 % pranešė, jo jų įpročiai pasikeitė. 
Daugiausiai pažymėti nauji įpročiai buvo „Kontroliuoju mityba“, „Geriu daugiau 
vandens“ ir „Valgau daugiau daržovių“ (2 paveikslėlis). Atsakydami į klausimą 
apie fizinį aktyvumą ar užsiėmimą sporto šaka, 73,6% apklaustųjų atsakė, jog 
tapo aktyvesni. Dauguma nurodė „ėjimą kalnuotoje vietovėje“ kaip naują fizinio 
aktyvumo įprotį.
Tai įrodo, jog pritaikyta fizinė veikla turėjo įtakos ne tik fizinio aktyvumo didinimui, 
bet ir sveikos mitybos įpročių formavimui. 

3 vertinimo etapas – kokybinis vertinimas
Siekiant geriau suvokti, ką pritaikytas fizinis aktyvumas reiškia dalyviams, dviejų 
pritaikytų fizinio aktyvumo modulių pabaigoje (iš viso 20 dalyvių,) mes sudarėme 
tikslines grupes.
Vienai grupei, vizitas iš sporto klubo buvo pagrindinis dalyvių patirties su 
pritaikyto fizinio aktyvumo veikla aspektas. Dalyviai taip pat spontaniškai 
paminėjo CRPG darbuotojus, kurie, jų žiniomis, patys taip pat yra atletai.
Kitoje grupėje, pagrindinis aspektas buvo adaptuotos fizinės veiklos, esančios jų 
tvarkaraštyje svarba ir jie vienareikšmiškai prašė skirti jiems daugiau adaptuotos 
fizinės veikos valandų bei užsiėmimus skirti du kartus per savaitę (šiuo metu 
klientai dalyvauja vieną kartą per savaitę). Jie pabrėžė poveikį, kurį fizinė veikla 
padarė jų mąstymui ir atvirkščiai.

Projekto partnerių patirtis: CRPG, Portugalija 
REZULTATAI | AKTYVUMAS 
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1 lentelė  CRPG pritaikytos fizinio aktyvumo programos dalyvių skaičius

1 paveikslėlis 295 klientų dalyvaujančių AFV amžiaus pasiskirstymas.

2 lentelė AFV programoje dalyvaujančių klientų negalios priežastis

personalas 4
klientų skaičius

2015

2016

2017

295

110

104

81

Dalyviai

n %
Įgyta

Įgimta

Nelaimingas atsitikimas darbe 

Eismo įvykis 

Liga

Kiti nelaimingi atsitikimai

184 62,4%

110 37,3%

12 4,1%
27 9,2%

128 43,4%
17 5,8%

Negalios priežastis

Įpročių kaita naudojant Pritaikytą fizinį aktyvumą 

2 Paveikslėlis Nurodytas įpročių keitimas 
po AFV programos.

3 Paveikslėlis Nurodytas fizinio aktyvumo 
padidėjimas po AFV programos
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 „Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) projektas prasidėjo 2014 – 2015 m., 
kai buvo akivaizdu, kad dalyvavimas fizinėje ir sporto veiklose, nepaisant 
visuotinai pripažintos naudos ir teigiamo poveikio žmonių gyvenimui, buvo dar 
opi Europos piliečių problema ir dar daugiau piliečių – pavyzdžiui, žmonėms 
turintiems negalią, kurie turi didesnių sunkumų norėdami gauti netgi pačias 
paprasčiausias galimybes dalyvauti bet kur, o taip pat ir sporto bei fizinio 
aktyvumo užsiėmimuose.

Atsižvelgiant į šiuos elementus, „Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) pabrėžia 
darbą bei iniciatyvas atliktas 7 organizacijų, reabilitacijos centrų neįgaliems 
žmonėms ir, ypač, su neurologine negalia – kuriose šie žmonės gali įvertinti 
ir pateikti atsakymus į poreikius ir lūkesčius susijusius su sportu ir taip padėti 
didžiajai daliai žmonių, net jei jie patys ir nėra aktyviai dalyvaujantys sporto 
veiklose. Šie potencialūs vaidmenys atsirado ne tik todėl, kad buvo galimybė 
atliepti žmonių turinčių negalią interesus, bet, ir atsižvelgiant į tai, jog šie 
partneriai šiuo metu dirba reabilitacijos įstaigose, įdarbinimo, medicininio 
gydymo, profesinio mokymo ir kitose srityse, turi įgūdžius bei gebėjimus, 
palyginimus ir patirtis – įrankius, reikalingus norint paskatinti dalyvavimą, o tuo 
pačiu ir sveikatą bei gerovę, priklausymą bei dalyvavimą visuomenėje. Per trejus 
seminarų, mokymo renginių, tyrimų, palyginimų bei eksperimentų su dalyvavimo 
sporto užsiėmimuose įrankiais ir procedūromis  metus, mes pabrėžiame kai 
kuriuos aspektus. Ypač, keletą komentarų mes laikome išskirtiniais nepaisant 
daugybės nuostabių, teigiamų patirčių bei gerų kolegų jau atliktų tyrimų apie 
Sportą žmonėms turintiems negalią. 
Tai tėra pasiūlymai įkvėpti mūsų 7 partnerių gautos patirties ir būtent jais mes čia 
dalinamės ir, todėl, neteigiame, jog jie – galutiniai.

Mes pabrėžiame žodžius: motyvacija; aplinka; dalyvavimas; lankstumas

IŠVADOS6

1

2

Reikia pabrėžti, kad sporto sąvoka šiame projekte – kaip paaiškinta 
Europos Tarybos rekomendacijoje – „sportas – tai visos fizinės veiklos 
formos kurios, naudodamos neorganizuotą ar organizuotą dalyvavimą, 
siekia, tobulinti fizinę ištvermę ir psichinę gerovę, formuoti socialinius 
santykius ar siekti rezultatų įvairaus lygio varžybose.“

Dar viena pagrindinė pastaba, kad bendroje kultūroje, sportas, kuriame 
dalyvauja žmonės turintys negalią yra suprantamas kaip „Parolimpinės 
sporto šakos“, o tai skatina susižavėjimą neįgaliais sportininkais 
dalyvaujančiaisiais sporto šakose ir teigiamą patirtį. Bet tai priemonė tiems, 
kurie jau yra motyvuoti arba perkopę tą pirmąją kliūtį, trukdančią pradėti 
sportuoti. Daugumai žmonių turinčių negalią tai yra labai didelė kliūtis ir – 
literatūra bei partnerių patirtimi įrodyta – tai visuma sudėtingų ir tarpusavyje 
susipynusių objektyvių ir subjektyvių  veiksnių.
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Naudojantis tais pačiais lankstumo ir perkeliamumo kriterijais, šis vadovas yra tarsi priedas prie kitų 
keturių projekto galutinių rezultatų:
a. Rekomendacijos sporto centrams organizuoti užsiėmimus įtraukiančius ir neįgaliuosius
b. Įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų sporto treneriams norint vesti užsiėmimus žmonėms turintiems 
negalią, aprašas 
c. Įrankis padedantis įvertinti žmonių, turinčių negalią, likusius įgūdžius ir gebėjimus dalyvauti sporto 
užsiėmimuose 
d. Kryžminis tyrimas 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“
Šie rezultatai taip pat remiasi projekto gyvavimo laikotarpiu iškilusiais aspektais, nuo struktūruotos 
lyginamosios analizės tarp partnerių iki savo veiklos tvarkymo siekiant padėti žmonėms turintiems 
negalią užsiimti sportu  su „Sportas+Visiems“ (angl. Sport+4All) pagalba visoje Europoje.

Svarbus klausimas visiems tiems, kuriems rūpi „Sportas visiems“ yra motyvacija. Todūl, 
norint ūveikti barjerū ir išsikovoti galimybū sportuoti visū pirmū reikia apsvarstyti objektyvius ir 
subjektyvius veiksnius bei kliūtis. 
Laimūjimo potyris – čia, tai – potyris, kai dalyvauja daugiau žmoniū, sportuojama daugiau 
laiko – suteikia atsakymus tiek apie objektyviūsias tiek subjektyviūsias kliūtis. 
Pavyzdžiui, parodant klinikinius rezultatus, bet taip pat rūpinantis veikla – kaip kad, grupūs 
santykiais, asmeninio pripažinimo poreikiu ar baime, socialumu. 
Kaip nestruktūruota veikla bando atkreipti dūmesū ū subjektyviū plotmū, iškyla rizika, jog tokia 
veikla nesugebūs motyvuoti; labiau tikūtina, jog veikla paremta tik socialiniais ar santykiniais 
veiksniais medicinos lygmenyje duos neigiamus ar kompromisinius rezultatus. Taigi, 
visada reiktū kurti vertybiū ciklū – demonstruoti rezultatus siekiant užtikrinti fizinū gerovū bei 
paremti norint perkopti asmeninio charakterio kliūtis ir suvaržymus.

Nuolatinis dalyvavimas sporte yra naudingas, jeigu yra pabrūžiamas ne tik sportas, 
bet ir asmeninū aplinka; ne tik kaip partnerystūs, bet taip pat ir dalyvavimo aplinkybūs, 
susijusios su išoriniais veiksniais pvz., logistikos, transporto. Geriausi rezultatai yra 
pasiekiami atsižvelgiant ū aspektus ir sūlygas. Sportas, kaip uždaras pasaulis (žmonūms 
turintiems negaliū pritaikytos sporto salūs, palaikomos išlaidas, tikslingos metodikos ir kt.) 
dažnai suvokiamas kaip apimantis platesnius veiksnius (gyvenimo laikū, transportū, išorūs 
apribojimus ar galimybes). 

Kita atsiradusi problema, yra poreikis didinti žmoniū dalyvavimū veiklose. Teigiami projektai 
atsiranda, kai vartotojai gali aktyviai dalyvauti (išreikšti savo poreikius ir pageidavimus, kartu 
planuoti, galbūt valdyti). Dalyvavimas taip pat reiškia jog vartotojas yra atsakingas už savo 
atvirumū dūl dalyvavimo ateityje. 

Svarbus elementas, iš pradžiū atrodūs kaip ribojantis faktorius, buvo partneriū tikslū 
pasirinkimas bei žmoniū turinčiū negaliū aktyvumas. Vis dūl to, tai suteikū galimybū 
lankstesniems rezultatams bei projekto metu sukurtiems ūrankiams. Tiesū sakant, 
naudojantis organizuotu ir planuotu lyginamuoju darbu, tai leido ne susieti patirtis ir 
rezultatus tiesiogiai su tikslu, ar veikla ir negalia (moksliškai nelabai tikūtina užduotis), bet 
pristatyti platū pritaikytū potyriū pasirinkimū, kuriuos galima būtū vadinti ne nurodančiais ar 
mokomaisiais bet tiesiog kaip patirtis bei ūrankius, kuriuos galima keisti ir suasmeninti, ar 
iš kuriū galima ištūsti kai kuriuos elementus – jei jie yra suvokiami kaip ūdomūs jūsū realybei, 
verslui ar tikslinei auditorijai. 
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7
SUSIJĘ SU ŽMONIŲ TURINČIŲ NEGALIĄ 
SKATINIMU DALYVAUTI SPORTO 
VEIKLOSE

DAŽNIAUSIAI
UŽDUODAMI KLAUSIMAI

1. Kas yra lengviausias būdas įsitraukti į sporto veiklas?
Aktyvus vaikščiojimas yra paprasčiausias būdas sportuoti, tai labai padeda norint 
sulieknėti ir atsipalaiduoti. Intensyvios treniruotes nėra vienintelis būdas įgauti 
formą ir pagerinti savo sveikatą. Kasdien įveikta vaikščiojimo norma atstumu ar 
laiku padeda treniruoti sėdmenų, keturgalvių, pakinklių, blauzdų ir pėdų raumenis. 
Tačiau ėjimas taip pat gali palengvinti nugaros skausmus, sumažinti psichologinį 
stresą ir apsaugoti nuo senatvinės silpnaprotystės ir depresijos bei suteikti 
ilgaamžiškumo ir pagerinti gebėjimą gyventi savarankiškai.

2. Ar būti fiziškai aktyviam ir užsiimti sportu – tas pats?
Pasak PSO, fizinis aktyvumas yra bet koks kūno judėjimas išeinantis iš skeleto 
raumenų, kuris naudoja energiją. Tai apima sportą, mankštą ir kitą veiklą, 
pavyzdžiui, žaidimus, kitas laisvalaikio praleidimo formas, namų ruošos darbų 
atlikimą ir sodininkystę.

3. Ko gali išmokti organizacija pradėdama naują sporto projektą?
Mes sužinojome, ko reikia norint sukurti naują, novatorišką projektą. Mes 
supratome kaip tai integruoti į esamas programas ir veiklą organizacijoje. Dabar 
mes galime pakeisti požiūrį į sportinę veiklą ir to pabaigoje turėti labai sėkmingą 
projektą.
Mes supratome kaip lyginamosios analizės atlikimas ir idėjų mainai su kitais 
paslaugų teikėjais tarptautiniu mastu padėjo plėtoti naujoviškus projekto aspektus. 
A) mes bendraujame naujais būdais, pvz. naudodamiesi „WhatsApp“ programėle. 
(B) Mes registratūroje įrengsime televizorių tam, kad geriau informuotume savo 
lankytojus bei vartotojus apie organizacijos vedamas sporto veiklas. (C) Centrinėse 
vietose mes naudojame plakatus, siekdami informuoti mūsų vartotojus apie 
treniruočių tvarkaraščius bei planuojamus sporto renginius. (D) Mes įsitraukiame 
į naujas ir svarbias partnerystes.  Tai padeda mūsų organizacijai parengti naujas 
sporto programas. Ir mes jau išmokome, kokios svarbios partnerystės gali būti 
mūsų organizacijai plėtojant sporto programas BBW ir vartotojų labui. Surinkome 
daug naujų idėjų, kurias mes norime įtraukti į galimų organizacijos teikiamų veiklų 
sąrašą artimoje ateityje, kaip antai: mokymo dienoraštis, mitybos seminaras ir 
klausimynai apie vartotojų pasitenkinimą. 

4. Kokie buvo naujos sporto veiklos privalumai (rezultatai)?
Organizacijos nurodė būtinybę turėti naują darbuotoją, kuris kurtų ir įgyvendintų 
sporto veiklas, kaip neatskiriamą organizacijų įvairių užsiėmimų vartotojams dalį. 
Sporto vadybininko pozicijos įsteigimas suteiks naujų idėjų sportui. Organizacijose 
vykdomi sporto užsiėmimai įgijo naują pripažinimą ir vis daugiau žmonių iš mūsų 
administracijos bei paslaugų sektoriaus ima suprasti, jog sportas yra svarbus 
mūsų vartotojams, jų gerovei bei patiems darbuotojams. Mes sukūrėme du naujus 
partnerystės ryšius, kurie atvers naujus organizacijos sporto aspektus, o taip pat 
radome rėmėjų mūsų bėgimo programai.
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Sekant sporto projekto veiklas, organizacija stengiasi įgyvendinti sporto vertinimą 
atliekant dalį vertinimo, taikomo visiems naujiems potencialiems vartotojams tam, 
kad visapusiškai suprastume vartotojų poreikius.
Organizacijos išmoko bendravimo tarp darbuotojų ir vartotojų svarbą ir mes 
supratome, kad mūsų vartotojai turi aktyviau dalyvauti  priimant sprendimus 
darančius poveikį jų gyvenimams, be to, mes sukūrėme naują platformą, skirtą 
vidinei komunikacijai tiek darbuotojams, tiek vartotojams. Sporto iniciatyvos 
„Bėgimas visiems“ įtraukimas į miesto ir vietinius renginius penkeriose lenktynėse ir 
dėl žiniasklaidos pagalbos, padėjo įgyti daug dėmesio organizacijai ir vartotojams, 
mūsų darbui ir vartotojų įtraukimui į bendruomenę.
Šis aspektas netgi atkreipė mūsų Socialinių reikalų ministro dėmesį, kuris atėjo 
organizacijai pasakyti kalbą mūsų pasirodymo metu Visus apimančio miesto sporto 
dienoje.

5. Kas yra pritaikytas fizinis aktyvumas?
Tarptautinė institucija Pritaikytos fizinės veiklos federacija, nagrinėjanti sporto, fizinę 
ir judėjimo veiklas skirtas neįgaliesiems asmenims, apibūdina šių dienų aktualijas 
kaip „svarbus požiūris į individualius  fizinio aktyvumo skirtumus, kurie reikalauja 
ypatingo dėmesio“.

6. Kokios yra pagrindinės kliūtys suaugusiems žmonėms užsiimti 
sportu?
Žmonės turintys negalią patiria daug kliūčių, susijusių su sportu ir fiziniu aktyvumu, 
kai kurios iš šių apima: 
• Fizines (trūksta tinkamų patalpų ir įrenginių); 
• Psichologines (pasitikėjimo, informuotumo apie esamas galimybes ir 
teigiamo kitų požiūrio stoka);
• Logistinės (kelionės kaina, nepakankama parama lankyti ir komunikacijos 
stoka)
Asmenys, turintys neurologinius bei griaučių raumenų sutrikimus pažymi apie 
sudėtingas bendras kliūtis, pagalbininkus, demotyvatorius bei motyvatorius 
darančius įtaką dalyvavimui fizinėje veikloje  (žr. lentelę). Šių veiksnių įtaka fizinio 
aktyvumo dalyvavimui priklauso nuo individualaus asmens; todėl, planuojant 
intervencijas būtina priimti individualiai pritaikytas strategijas.

Nesikeičiančios 
sąlygos

Palaipsniui 
kintančios 
sąlygos

Sunku išlaiky-
ti pusiausvyrą 
vaikštant, raumenų 
silpnumas, skaus-
mas, sustingimas, 
šlapimo pūslės, 
kvėpavimo prob-
lemos, depresija, 
baimė susižeisti 

Svyruojantys 
simptomai ir 
nuovargis 

Tas pats Tas pats Tas pats Tas pats 

Noras išsaugoti 
nepriklauso-mybę, 
noras išlaikyti 
norimą kūno svorį 
bei funkcijas 
ir užkirsti kelią 
antrinėms ligoms

Trūksta 
motyvacijos, 
drovėjimasis 
ir nerimas 
viešose vietose, 
nusivylimas ir 
pyktis

Tikslo nusistaty-
mas ir siekimo 
malonumas, geras 
jausmas, linksmu-
mas, jausmas, jog 
esi „normalus“, 
motyvacija ir 
optimizmas, savęs 
atradimas iš naujo 
ir atitrūkimas nuo 
tikrovės

Pritaikymo 
trūkumas, 
išlaidos, būtinybė 
keliauti bei žinių 
ir informacijos 
trūkumas iš 
sveikatos 
priežiūros 
specialistų

Lemiami 
motyvatoriai

Labiausiai 
paplitęs 
asmeninis 
demotyvatorius

Asmeniniai 
motyvatoriai 

Labiausiai 
paplitusios 
aplinkos 
kliūtys

Labiausiai 
paplitę 
demotyvatoriai
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7. Koks sportinės veiklos poveikis klientams su psichikos 
sveikatos sutrikimais?
Galimybė reguliariai dalyvauti varžybose yra svarbus žingsnis į priekį, 
siekiant kovoti su gėdos jausmu, susijusiu su psichikos liga, tai leido INTRAS 
organizacijai bendradarbiauti su sporto įstaigomis, kurios nedirba su negalią 
turinčiais žmonėmis. Nemaža dalis žmonių su psichikos sveikatos problemomis 
nesijaučia maloniai, dalyvaudami žmonėms turintiems negalią pritaikytose 
varžybose ar konkursuose skirtuose tik žmonėms su protine negalia, ir šios 
naujos iniciatyvos reiškia daugiau galimybių jiems ir įsitraukimo galimybes, o tai 
suteikia mums progą kurti prasmingus, individualizuotus ir tinkamus gyvenimo 
projektus mūsų tikslinėms grupėms. 

8. Ko reikia jūsų organizacijai, kad galėtų įgyvendinti tokią 
veiklą?
Pirmas ir svarbiausias žingsnis siekiant, kad sporto iniciatyva būtų tvari yra 
užmegzti partnerystės ryšius su sporto organizacijomis tiek iš viešojo, tiek iš 
privačiojo sektorių bei rasti mentorius, kurie galėtų teikti organizacijoms žinias,  
išteklius, kontaktus ir galimą finansavimą. 
Finansavimas yra svarbus norint leisti organizacijai valdyti sąnaudas, susijusias 
su sporto veikla, ypač su draudimo išlaidomis, kurios padidina šios veiklos kainą, 
ypač jei visą suma turi būti sumokėta klientų. Norint pasiekti organizacijas, 
kurios gali padėti jums ir paversti sportines veiklas tvariomis, turėtų būti 
suplanuota ir įgyvendinama sklaidos strategija, kad būtų pasiekta plačioji 
visuomenė, ir sugriauti stereotipai.

9. Kodėl būtent dviračių sporto veikla žmonėms turintiems 
negalią? 
Dviračiai gali būti siaubą kelianti veikla žmonėms turintiems negalią, nes tai ne 
tik sportas, kuris tampa vis populiaresnis, bet svarbesnis ir tvaresnis susisiekimo 
būdas, o taip pat ir paprastas būdas norint palaikyti jėgas bei sveikatą
Pritaikyta įranga leidžia žmonėms turintiems negalią naudotis ir drąsiai važinėti 
dviračiais ir padeda asmenims turintiems pasitikėjimo stoką sėsti ant dviračio. 
Dalyviai, kurie buvo įtraukti į pritaikytų dviračių klubą, pabrėžia privalumus 
suteikiančius gebėjimą judėti savarankiškai, dalyvauti atliekant reguliarią 
mankštą ir smagiai praleisti laiką su kitais žmonėmis.

10. Kokios yra pagrindinės kliūtys, su kuriomis susiduria 
žmonės turintys negalią, bet norintys užsiimti sportu? 
Nėra pakankamai žinių norintiems pradėti sportuoti savarankiškai ir žmonės 
nesiryžta pradėti, nes jiems trūksta patirties, kad galėtų tai padaryti.
Nestabili sveikatos būklė gali apsunkinti reguliarias treniruotes, o atsilikus nuo 
reguliaraus grafiko, sumažėja motyvacija ir efektyvumas. 
Įvairios išlaidos norint dalyvauti sporto užsiėmimuose, gali sudaryti didelę dalį 
asmens pajamų – pavyzdžiui trenerio paslaugos, įėjimo į sporto salę mokesčiai, 
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įrangos nuoma ir t. t.
Didžiausi apribojimai dalyvauti yra įvairių sporto šakų ir įrangos nepritaikymas 
žmonėms turintiems negalią (sporto salės, salės, aikštelės ir kt.) Vis dar yra 
gana įprasta, kad asmenims reikia padėti patekti į sporto klubus ar sporto sales, 
nes daugelis iš jų neturi neįgaliojo vėžimėlio prieigos ir pan. Daugelis žmonių 
turinčių negalią taip pat reikalauja specialios įrangos, kuri tam tikru būdu yra 
pritaikoma pagal jų poreikius ir sugebėjimus.

11. Kokie reikalavimai yra keliami personalo nariams norint 
vadovauti sporto veiklai, skirtai žmonėms turintiems negalią? 
Darbuotojai neprivalo būti profesionalais, bet jie turi būti suinteresuoti dirbti su 
žmonėmis turinčiais negalią.
Jei jie yra suinteresuoti ir motyvuoti, jie visada gali pasinaudoti įvairių šaltinių 
(knygų, interneto svetainių, seminarų, kursų) informacija.
Būtų gerai turėti darbuotoją, kuris galėtų konsultuoti kitus darbuotojus dėl galimų 
apribojimų ir (arba) suvaržymų, susijusių su kai kurių klientų turimomis ligomis ir 
sutrikimais.

12. Kas yra pagrindiniai sporto praktikos (fizinio aktyvumo) 
pagalbininkai žmonėms turintiems negalią?
Tyrimų duomenys rodo, kad pagrindiniai motyvatoriai žmonėms turintiems 
negalią, skatinantys juos užsiimti fizinio aktyvumo praktika yra sveikata, 
džiaugsmas, didėjanti fizinė jėga, reabilitacijos komandos patarimai bei 
socialinių ryšių palaikymas.

13. Ar yra gairių ir rekomendacijų dėl fizinio aktyvumo ir 
sveikatos įpročių?
Yra gairės rekomenduojančios fizinį aktyvumą specifinėms tikslinėmis grupėms 
ir jos yra prieinamos įvairiomis kalbomis. Vienas iš pagrindinių šaltinių yra 
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Nacionalinis sveikatos, fizinio aktyvumo 
ir negalios centras angl. The National Centre on Health, Physical Activity and 
Disability (NCHPAD) taip pat turi informacijos žmonėms turintiems negalią, kurią 
galima rasti jų interneto svetainėje.
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