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„Neformalusis švietimas yra atvirumo kitiems, tolerancijos kitoniškumui, 

mokėjimo kurti naujus ryšius pamatas“. J. Juškus, D. Žvirdauskas, V. 

Stanišauskienė, „Neformalusis švietimas Lietuvoje. Faktai, interesai 

vertinimai”, 2008 

 

ĮVADAS 

2010 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įpareigojo Švietimo mainų 

paramos fondą (toliau – Fondas) 2010-2013 m. administruoti ESF projektą „Neformaliojo švietimo  

paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse” (toliau – Projektas). Projektu  buvo siekiama 

sukurti kokybiškai naujas neformaliojo švietimo paslaugas, ugdyti neformaliojo švietimo teikėjų 

kompetenciją ir skatinti naujų neformaliojo ugdymo metodų naudojimą. Įvertinus 2010-2013 metų 

patirtį ir siekiant didesnės socialinės naudos, buvo skirtas papildomas finansavimas neįgalių vaikų 

edukacinėms programoms 2014-2015 metais, jas organizuojant visus metus.  Pratęsto Projekto 

trukmė 21 mėn. (2013-11-01–2015-09-15). Visas projekto biudžetas – 4.130.473 EUR, iš jų 

neįgalių vaikų edukacinėms programoms skirta 455.000 EUR. 

Neįgaliems vaikams skirtų neformaliojo švietimo edukacinių programų tikslas (toliau – 

Programos) – ugdyti vaikų emocinius, tarpkultūrinius ir organizacinius įgūdžius bei kūrybiškumą. 

Projekto laikotarpiu viešojo pirkimo būdu buvo atrinkti 2 paslaugos teikėjai: Labdaros ir paramos 

fondas „Algojimas“ (toliau – „Algojimas“)  ir UAB sveikatos centras „Energetikas“ (toliau – 

„Energetikas“). Edukacinėse programose iš viso dalyvavo 648 negalią turintys vaikai.   

 Vertinimo ataskaitos tikslas – įvertinti neįgaliems vaikams skirtų neformaliojo švietimo 

edukacinių programų įgyvendinimo aktualumą, ypatumus ir poveikį dalyviams. Ataskaita parengta 

remiantis Programų monitoringo rezultatais, paslaugos teikėjų ataskaitų bei atliktų dalyvių apklausų 

duomenimis. 

 Siekiama, kad ataskaitoje išdėstyta informacija ir įžvalgos pasitarnautų rengiant bei 

tobulinant neįgaliems vaikams skirtas neformaliojo švietimo programas. 
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1. Situacijos analizė 

2010–2020 metų Europos strategijoje dėl neįgalumo pabrėžiama lygių galimybių 

įgyti kokybišką išsilavinimą ir mokytis visą gyvenimą galimybių svarba. Tai pamatiniai veiksniai, 

leidžiantys neįgaliems asmenims visavertiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Tačiau 

atskirties problemos aktualios daugeliui Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių narių. ES 

pripažįstama kiekvienos šalies atsakomybė už švietimo turinį ir organizavimą. Be to, ji remia šalių 

pastangas skatinti mokinių bei studentų su negalia integraciją į švietimo sistemą ir mokymąsi visą 

gyvenimą, remdama įvairias nacionalines (naudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas) bei 

tarptautinio bendradarbiavimo programas.  

Rengiant projekto paraišką bei šią ataskaitą buvo išanalizuoti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys neformalųjį ir formalųjį neįgalių vaikų švietimą, 

susipažinta su neįgaliųjų teises reglamentuojančiais Lietuvos ir pasaulio strateginiais dokumentais 

bei tyrimais. Atsižvelgta į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, nevyriausybinių  

organizacijų atstovų, ekspertų  bei tėvų, auginančių vaikus su negalia, rekomendacijas.  

Formalusis švietimas.  

Atgavus nepriklausomybę Lietuvoje buvo vykdoma aktyvi vaikų su negalia 

integravimo į bendrojo lavinimo mokyklas politika (įtraukus švietimas). Buvo pasiekta ženklių 

rezultatų: 2007 m. specialiųjų poreikių turintys vaikai, kurie buvo ugdomi specialiosiose ugdymo 

institucijose, sudarė tik 1 proc. Vis dėlto  per  pastaruosius septynerius metus (2007-2014) šio 

rodiklio kokybinio pagerėjimo nepastebėta. Atvirkščiai, stebimas nežymus pablogėjimas ir 

tendencija, kad didėja specialiųjų poreikių turinčių mokinių bendrojo ugdymo mokyklų 

specialiosiose klasėse (žr. lentelę žemiau). Pradėjus visą specialųjį ugdymą finansuoti iš valstybės 

biudžeto, auga mokinių skaičius specialiosiose mokyklose, specialiosiose klasėse. 2014–2015 m. m. 

mokėsi 100 mokinių daugiau nei 2013–2014 m. m. Tam turėjo įtakos ir 2008 m. prasidėjusi 

ekonominė krizė,  dėl kurios sumažėjo spec. pedagogų, psichologų bei mokytojų padėjėjų skaičius 

bendrojo lavinimo mokyklose (mažinant ugdymo įstaigų personalo skaičių, jie buvo atleidžiami 

pirmiausia).  2015 m. net 14 savivaldybių pradinėse mokyklose nebuvo pagalbos specialistų. 
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Metai 
Mokinių 

skaičius 

SUP* turintys 

mokiniai 

specialiosiose 

mokyklose 

SUP 

turintys 

mokiniai, 

integruoti į 

bendrųjų 

mokyklų 

bendrąsias 

klases 

SUP 

turintys 

mokiniai 

bendrųjų 

mokyklų 

specialiosio

se klasėse 

Viso 

mokinių, 

turinčių 

SUP 

SUP turintys 

mokiniai 

specialiosiose 

mokyklose 

(proc.) 

SUP 

turintys 

mokiniai, 

integruoti į 

bendrųjų 

mokyklų 

bendrąsias 

klases 

(proc.) 

SUP turintys 

mokiniai 

bendrųjų 

mokyklų 

specialiosiose 

klasėse (proc.) 

2007 485879 4679 51070 794 56543 0,96 10,51 0,16 

2008 464917 4596 48745 865 54206 0,99 10,48 0,19 

2009 440504 4345 46780 879 52004 0,99 10,62 0,20 

2010 415873 4114 42616 886 47616 0,99 10,25 0,21 

2011 415873 3952 42616 1.048 47616 0,95 10,25 0,25 

2012 373874 3952 35451 722 40125 1,06 9,48 0,19 

2013 357.530 3545 35067 1006 39618 0,99 9,81 0,28 

2014 344.721 3615 34593 1011 39219 1,05 10,04 0,29 

Informacinių technologijų centro duomenys 

 SUP* - specialieji ugdymo poreikiai  

Pažymėtina, kad  Lietuva ratifikavo 2010 m. Jungtinių Tautų Fakultatyvų Konvencijos 

Protokolą, kurio 24 straipsnio nuostatos skelbia, kad valstybė turi užtikrinti, jog negalią turintys 

vaikai į specialiąsias ugdymo institucijas būtų nukreipiami tik išimtiniais atvejais. Deja, Lietuvoje 

tolstama nuo šios nuostatos įgyvendinimo. 2014 m. Lietuvos teisės instituto parengtoje mokslinėje 

išvadoje dėl Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo ir 

galimybių gauti ugdymą ir išsilavinimą, atitinkantį asmenų prigimties gebėjimus, yra teigiama, kad 

„...Lietuva neatliko pakankamai žingsnių, kuriais teiktų tinkamą sąlygų pritaikymą visiems 

neįgaliesiems, taip pat turintiems specialiųjų poreikių švietimo srityje, bendrojo lavinimo įstaigose 

ir plėtotų įtraukiojo švietimo sistemą tokią, kokia ji yra apibrėžta Konvencijoje. Kadangi tinkamo 

sąlygų pritaikymo nurodytiems asmenims neteikimas yra draudžiamas diskriminacijos aktas, yra 

pagrindo manyti, atsižvelgiant į tokių sąlygų neteikimo situacijos aplinkybes (įvertinus, ar teikiant 

šias sąlygas nebūtų vadinamosios neproporcingos ar nepagrįstos naštos atvejo), kad galimas 

Konvencijos nuostatų pažeidimas, kuris skųstinas, remiantis Fakultatyviu Konvencijos 

Protokolu. Lietuvai reikalinga skirti pakankamus resursus įtraukiojo švietimo neįgaliesiems, taip pat 

turintiems specialiųjų poreikių švietimo srityje, vystymui. Rekomenduotina, kad valstybė 

reikšmingai padidintų savo pastangas teikdama tinkamų sąlygų pritaikymą neįgaliesiems, 

taip pat turintiems specialiųjų poreikių švietimo srityje, pagrįstą jų individualiais poreikiais, 

teikdama jiems reikalingą paramą bendrojo lavinimo švietimo sistemoje, tęsdama mokytojų ir kito 

personalo mokymą, leidžiantį jiems dirbti įtraukiojo švietimo įstaigose.“ 
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Neformalusis švietimas.  

2008 m. atliktas tyrimas „Neformalusis švietimas Lietuvoje. Faktai, interesai 

vertinimai” (Jonas Juškus, Dainius Žvirdauskas, Vilija Stanišauskienė) parodė, kad Neformaliojo 

švietimo sistemoje esama diskriminacijos apraiškų dėl nevienodų prieinamumo galimybių: vaikams 

su specialiaisiais poreikiais, nepasiturinčių šeimų, rizikos grupės šeimų bei atokesnių vietovių 

vaikams sunkiau dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose. Tyrimo išvadose pabrėžiama, kad 

„…specialiųjų poreikių mokiniams būtinas atskiras, individualizuotas, aiškiau reglamentuotas 

požiūris skatinant neformaliojo švietimo prieinamumą. Tikslinga įvairiapusiškai gerinti bendrojo 

lavinimo mokyklų materialinę bazę (mokymo priemones, inventorių), ypač kaimų ir rajonų 

mokyklose, turinčiose daug specialiųjų poreikių mokinių“. Taip pat tyrime atkreipiamas dėmesys, 

kad: 1) turėtų būti tobulinama neformaliojo švietimo institucijų infrastruktūra, gerinant jų 

prieinamumą visų grupių specialiųjų poreikių vaikams; 2) būtina skatinti kvalifikuoto neformaliojo 

švietimo sklaidą specializuotose specialiųjų poreikių vaikams skirtose institucijose (pensionatuose, 

globos namuose ir kt.); 3) vaikams iš nepasiturinčių šeimų būtina užtikrinti visų šios grupės 

mokinių neformaliojo švietimo finansavimą ne tik bendrojo lavinimo mokyklose, bet ir 

neformaliojo švietimo institucijose, didinant šios grupės mokinių finansavimą; 4) būtina įvairiomis 

formomis (kvalifikacijos tobulinimo, patirties pasidalijimo seminarais ar pan.) remti 

mokytojus/vadovus, gebančius dirbti su įvairią negalią bei sutrikimus (fizinę, psichinę, emocinę ir 

elgesio) turinčiais vaikais. Tyrimo autorių nuomone,  atvirumo kitiems ir tolerancijos ugdymas kaip 

atsvara patyčioms turėtų būti visų neformaliojo švietimo formų prioritetas. 

Socialiniai aspektai. Tėvams, kuriems gimsta negalią turintis vaikas,  dėl nuolatinės 

jo priežiūros  poreikio (dažnai bent vienas iš tėvų turi atsisakyti darbo), psichologinės įtampos ir, 

neretai, visuomenės spaudimo (vaiką palikti ir „nesigadinti sau gyvenimo“, formuojamas jausmas, 

kad tėvai vaiką myli „be reikalo“) reikia visokeriopos (finansinės, psichologinės, metodinės) 

paramos. Taigi,  neįgalių vaikų ugdymas tokioms šeimoms tampa itin sudėtingas. Todėl būtinas 

sklandus tarpinstitucinis (Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, LR Sveikatos apsaugos 

ministerijų) bendradarbiavimas. Negalią turinčių vaikų tėvai ir nevyriausybinių organizacijų 

atstovai akcentavo, kad nors Lietuvoje vaikams su negalia skiriama didesnė BVP dalis negu kitose 

išsivysčiusiose valstybėse, tik nedidelė jų dalis pasiekia negalią turintį vaiką. Šeima per mėnesį 

maksimaliai gali gauti apie 450 eurų – į šią sumą įeina pašalpos, priežiūros pašalpos ir 

kompensacija transportui. Tuo tarpu valstybė institucijoms, teikiančioms paslaugas, vidutiniškai per 

mėnesį vienam neįgaliam vaikui skiria keletą kartų didesnes lėšas. Vis dėlto vaikai stokoja net 

būtiniausių sveikatos priežiūros paslaugų. Anot tėvų,  opi problema yra ankstyvos intervencijos 
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paslaugų stoka. Kol laukiama diagnostikos (kartais užtrunkama ne vienerius metus, kol bus 

nustatyta tiksli diagnozė)  vėluojama su savalaike  intervencija, praleidžiamas intervencijai 

palankiausias  vaiko raidos etapas. Intervencinės paslaugos nesuteikiamos kol nenustatoma 

diagnozė (pvz., cukrinis diabetas, autizmas ir pan.), o kai tai atsitinka, tėvai mina slenksčius nuo 

vieno specialisto prie kito: psichiatras sako, kad čia ne jo kompetencija, siunčia pas logopedą, šis 

irgi sako, kad negali padėti ir siunčia pas kitą specialistą. Iš esmės finansavimas skiriamas 

institucijai, bet realios pagalbos vaikai, turintys negalią, deja, negauna. Kitose šalyse (Didžioji 

Britanija, Vokietija ir kt.) veikia intervencijos prieš diagnozavimą sistema: kai tik pastebimas 

menkiausias raidos sutrikimas (pvz. trijų mėnesių amžiaus vaikas nekelia galvutės) nedelsiant 

suteikiamos intervencijos paslaugos (raumenų tonusui stiprinti). Pvz., Vokietijoje neįgalumas 

nebūtinai turi būti nustatomas - vaikui skiriamos lėšos vaiko raidos sutrikimų koregavimui iš 

krepšelio (pvz. psichologo paslaugos vaikui, išgyvenančiam po tėvų skyrybų). Tuo tarpu Lietuvoje 

parama neįgaliam vaikui yra susijusi su pašalpa, išmoka, o ne su sisteminiu paslaugų teikimu, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, raidos ypatumus, amžių.  

Opi yra šeimos, kuriose gimsta neįgalus vaikas, iširimo problema. Mama visą dėmesį 

skiria vaikui, nes nėra geros paslaugų struktūros, „vieno langelio“, kuris teiktų visokeriopą pagalbą 

tokiai šeimai. Tėvams nesuteikiama nuolatinė psichologo pagalba, jie lieka vieni. Vyrai atitolsta, 

jiems sunkiau susitvarkyti su savo jausmais ir  jie tiesiog pasitraukia. Ketveri ir aštuoneri metai 

vaiko amžiaus yra slenksčiai, kai šeimos dažniausiai skiriasi.  Tad mamai tenka visa vaiko 

priežiūros našta, ženkliai pablogėja jos ir vaiko finansinė padėtis.  

Stovyklose kalbinti tėvai pabrėžė,  kad Lietuvoje skaudi tema yra patyčios bei žemas visuomenės 

tolerancijos lygis kitoniškumui. Ypač tai aktualu mažesnių miestų, kaimų vietovėse. Pasitaiko 

atvejų, kai kaimo bendruomenė ir pati šeima ignoruoja faktą, jog šeimoje gyvena vaikas su negalia. 

Jo gyvenimas apsiriboja šeimos būstu,  ignoruojami jo socialiniai  poreikiai. Tėvams vienodai 

nepriimtinas ir jų vaikų netoleravimas (pvz. vaiko su kalbos sutrikimais apsilankymas parduotuvėje, 

kai pardavėja net nesistengia suprasti, ko vaikas nori) ir perdėtas dėmesys (norėdami išvengti 

nemalonaus spoksojimo, tėvai vengia su negalia turinčiu vaiku rodytis viešose vietose)  – abiems 

atvejais apribojamas vaikų integravimasis į visuomenę.  

Siekiant pagerinti esamą situaciją iš esmės, būtina: 1)  sukurti ir plėtoti kompleksinę  

pagalbos sistemą neįgaliam ar specialiųjų poreikių turinčiam vaikui ir jo šeimai; 2) „vieno langelio“ 

principu pradėti teikti informaciją apie teikiamas paslaugas (neformaliojo ir formaliojo švietimo, 

sveikatos bei  socialinių  paslaugų); 3) sudaryti tinkamas sąlygas neįgaliems vaikams taip pat 
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turintiems specialiųjų poreikių švietimo srityje ugdytis bendrojo lavinimo mokyklų  įprastinėje 

mokymosi aplinkoje (ne specialiosiose klasėse); 3) plėtoti laikino „atokvėpio“ paslaugas neįgalius 

vaikus auginančių šeimų nariams; 4) tobulinti neformaliojo švietimo institucijų infrastruktūrą, 

gerinant jų prieinamumą visų grupių specialiųjų poreikių vaikams; 5) didinti visuomenės toleranciją  

kitoniškumui naudojant visas įmanomas priemones (pvz. socialinė reklama; į šią temą orientuotas 

ugdymo turinys, neformaliojo švietimo programos ir projektai).  

2. 2014-2015 m. Programų konkurso apžvalga  

  

Edukacinių programų vaikams su negalia organizavimo paslaugos stacionariose vaikų 

poilsio stovyklose 2014-2015 metams buvo perkamos supaprastinto atviro konkurso būdu.  

Pirkimas buvo skirstomas į tris dalis, perkant paslaugas pagal Lietuvos Respublikos teritorinį 

administracinį suskirstymą (apskrityse). 

 

2.1. Reikalavimai paslaugų tiekėjams: Programų tikslai ir rodikliai 

 

Konkurso reikalavimai numatė, kad: 

- Edukacinės programos vaikams su negalia turi būti įgyvendinamos vadovaujantis 2005 m. 

gruodžio 30 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK -2695 patvirtinta 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija. 

- Programos turi būti įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

- Programose gali dalyvauti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie prasidėjus Programoje 

numatytai veiklai turi būti ne jaunesni nei 4 ir ne vyresni nei 18 metų amžiaus. 

- Programos trukmė ne trumpesnė nei 5 dienos ir ne trumpesnė nei 30 ak. val.  

- Paslaugos turi būti suteiktos per laikotarpį nuo 2014 m. birželio 1 d., bet ne anksčiau kaip 

nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 31 d. imtinai. 

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) procentų edukacinės 

programos dalyvių gaus dalyvavimą Programoje patvirtinantį pažymėjimą. 

 

Reikalavimai Programoms: 

- Programos tikslas – plėtoti vaikų su negalia socializacijos galimybes, ugdyti asmenines, 

edukacines ir socialines kompetencijas bei suteikti vaikams galimybę turiningai praleisti 

laisvalaikį. Programa turi būti vykdoma taikant neformalaus ugdymo principus ir metodus. 
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- Minimalus vieno Vaiko užimtumas Programoje ne mažesnis nei 5 d. (neprivaloma, kad 

Programos trukmė būtų nepertraukiama). Minimali vieno Vaiko vienos dienos užimtumo 

trukmė - 6 akademinės valandos. 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai Tiekėjams: 

- Tiekėjas per paskutinius trejus metus arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu 

tiekėjas vykdė veiklą mažiau kaip trejus metus) yra suorganizavęs bent dvi neformaliąsias 

edukacines programas neįgaliems vaikams, kuriose (kartu ar atskirai) dalyvavo ne mažiau 

kaip 50 neįgalių vaikų ir kurių trukmė (bendra ar atskira) buvo ne trumpesnė nei 

15akademinių valandų. 

- Tiekėjas turi patalpas, reikalingas organizuoti stacionarias vaikų poilsio stovyklas konkurso 

sąlygose nustatytu paslaugos teikimo laikotarpiu. 

 

Programų vertinimo kriterijai: 

- Tikslų ir uždavinių pagrindimas bei atitikimas pasirinktai temai. 

- Programos veiklų įvairovė, patrauklumas ir atitikimas numatytų tikslų įgyvendinimui. 

- Programos dalyvių atvykimo/grįžimo ir priežiūros užtikrinamas. 

- Grupių vadovų kompetencija ir planuojamas parengimas. 

- Laukiami Programos rezultatai bei dalyvių aktyvumo ir pažangos vertinimas. 

- Programos viešinimas. 

 

Viso planuota pirkti edukacinių programų organizavimą septyniems šimtams vaikų su 

negalia stacionariose vaikų poilsio stovyklose. Siekiant užtikrinti tolygų vaikų pasiskirstymą pagal 

jų gyvenamąją vietą, buvo numatyti tokie perkamų paslaugų kiekiai ir kiti reikalavimai:  

 

Pirkimo  

dalis 

Paslaugų teikimo vieta(-

os) 

Vaikų skaičius  

(minimalus perkamų Paslaugų kiekis) 

Iš kaimo 

gyvenamųjų 

vietovių ne mažiau 

kaip 

Bendras vaikų 

skaičius 

1 Alytaus apskritis 

Kauno apskritis 

Marijampolės apskritis 
115 230 
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2 Klaipėdos apskritis, 

Šiaulių apskritis, 

Tauragės apskritis, 

Telšių apskritis 

115 230 

3 Vilniaus apskritis,  

Utenos apskritis,  

Panevėžio apskritis 
120 240 

Iš viso: 350 700 

 

2.2. Neįgaliems vaikams skirtų neformaliojo ugdymo programos pirkimo konkurso rezultatai  

 

Viso konkurse dalyvavo 5 tiekėjai. Tiekėjas labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ 

pateikė 3 pasiūlymus 3 pirkimo dalims. Iš viso 1 pirkimo daliai pateikti 3 pasiūlymai, 2 pirkimo 

daliai – 2 ir 3 pirkimo daliai – 2 pasiūlymai. 

Eil. 

Nr. 
Tiekėjo pavadinimas Pirkimo dalis 

1 UAB „Paliatyvios medicinos centras“ 1 

2 VšĮ „Vaikų poilsis“ 1 

3 Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ 1 

4 UAB Sveikatos centras „Energetikas" 2 

5 Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ 2 

6 VšĮ „Vaikystės šilelis“ 3 

7 Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ 3 

 

Vertinant pasiūlymus, UAB „Paliatyvios medicinos centras“ 1 pirkimo dalyje buvo 

atmestas dėl netinkamų skaičiavimų pasiūlymo finansų dalyje. VšĮ „Vaikystės šilelis“ 3 pirkimo 

dalyje buvo atmestas, nes pasiūlymas neatitiko minimalių kokybės reikalavimų. 

1 ir 3 pirkimo dalių laimėtoju tapo labdaros ir paramos fondas „Algojimas“, 2 pirkimo 

dalies - UAB Sveikatos centras „Energetikas“.  

 

2.3. 2014-2015 m. projekto lėšomis remtos neįgaliems vaikams skirtos neformaliojo ugdymo 

programos 
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 „Algojimas“ 1 pirkimo dalyje numatė organizuoti stovyklą „Auk, stiprėk ir tobulėk“ 

Gegužinės kaime, Kaišiadorių rajone.  Suplanuotos 29 pamainos po 8-7 vaikus kiekvienoje jų. 

Pamainos trukmė – 5 dienos. 

 Programos tema – vaikų su negalia ir juos lydinčių asmenų socializacija per meninę veiklą.  

Programa numatyta siekti dėl sunkios negalios ar dėl sveikatos būklės negalinčio lankyti mokymo 

įstaigos vaiko ir jį lydinčio asmens psichosocialinės reabilitacijos ir taip skatinti neįgalių vaikų, jų 

tėvų/globėjų socialinę integraciją, pasitikėjimą bei orumą; sukurti palankias sąlygas saviraiškai bei 

meninių gebėjimų ugdymui. 

 Programos uždaviniai: pasitikėjimo ir saviraiškos ugdymas ir skatinimas, naudojant meno 

terapijos metodus; neįgalių vaikų savarankiškumo ugdymas, tobulinant turimus gebėjimus; 

emocinės ir fizinės būklės gerinimas; gebėjimo rinktis ir orientuotis dinamiškoje aplinkoje 

ugdymas; kūrybiškumo, mokymosi bendradarbiauti ugdymas per dailės, muzikos, improvizacijos 

užsiėmimus; suteikti lydinčiam asmeniui atokvėpio akimirkų; sudaryti sąlygas saviugdos ir 

turiningo laisvalaikio praleidimui. 

 Šią programą „Algojimas“ buvo taikęs jau 5 metus. Programoje numatyta taikyti dailės, 

muzikos ir teatro užsiėmimus. Buvo numatyta, kad teatro terapija padės atsipalaiduoti, atsikratyti 

kompleksų, pamatyti save ir kitus kitokiu kampu, iškelti užslopintas emocijas. Dailės užsiėmimai 

skatins kūrybiškumą, pažadins neįgalių asmenų aktyvumą, padės spręsti psichikos problemas, 

išreikšti jausmus, ugdys individualumą, suteiks gyvenimo džiaugsmo. Muzika padės bendrauti be 

žodžių. Muzikos užsiėmimuose bus kuriama žaidybinė, smagi, saugi aplinka, kurioje įsiklausoma į 

kiekvieną vaiką, išlaukiama jo iniciatyvos ir atsako.  

 

 2 pirkimo dalyje Šventojoje sveikatos centras „Energetikas“ įsipareigojo organizuoti 

Programą „Kurk besišypsantį pasaulį“.  Numatytos 5 pamainos po 40 vaikų ir 1 pamaina, kurioje 

dalyvaus 30 vaikų. 

 Programos tema – neįgalių vaikų socializacijos galimybių ir socioedukacinės veiklos plėtotė 

bei estetinių kompetencijų ir kūrybinių gebėjimų ugdymas.  

 Pagrindiniai Programos tikslai: plėtoti emocijų raišką bei socializacijos galimybes; ugdyti 

asmenines, edukacines ir socialines kompetencijas; tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.  

Programa taip pat buvo siekiama suteikti stovyklų dalyviams teigiamų emocijų, komfortabilią 

aplinką, tobulinti neįgalių vaikų bendravimo įgūdžius, ugdyti jų savarankiškumą, pasitikėjimą 

savimi ir aplinkiniais, švelninti psichologinius konfliktus, plėtoti kūrybines vaikų idėjas ir emocijų 

raišką įvairiose meno terpėse, taip skatinant jų aktyvumą. 
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 Stovyklos metu numatyti taikyti žaidimų, muzikos terapiniai (dainos, muzikos instrumentai, 

šokiai), tautodailės užsiėmimai, įskaitant pasakos kūrimą, piešimą, mandalų kūrimą. Programoje 

įtrauktos ir ekskursijos į Šventosios evangelikų liuteronų bažnyčią, susitikimai su įvairiais svečiais.   

 

 3 pirkimo dalyje laimėjęs „Algojimas“ parengė psichosocialinės reabilitacijos stovyklą 

„Stovyklauk su Švelniuku“ kaimo turizmo sodyboje „Kernavės bajorynė“, Širvintų raj. Numatytos 

6 pamainos po 24 vaikus ir 2 pamainos po 48 vaikus.       

 Stovykla skirta bet kokios negalios vaikams ir jų lydintiems asmenims, skatinant pasitikėjimą 

ir saviraišką, naudojant meno terapijos metodus; gerinant stovyklos dalyvių emocinę būklę, ugdant 

gebėjimą rinktis dinamiškoje aplinkoje, ugdant kūrybiškumą ir mokymąsi bendradarbiauti per 

dailės, muzikos, improvizacijos užsiėmimus, suteikiant lydinčiam asmeniui atokvėpio ir sudarant 

sąlygas saviugdai ir turiningam laisvalaikio leidimui. 

 Programa apima patyrimo žaidimus, bendrą svajonių piešinį, vandens žibintų leidimą, meno 

terapiją (aplinkos ir savęs pažinimą per spalvas, draugų piešimą padedant savanoriams), muzikos 

instrumentų kūrimą iš aplinkoje esančių daiktų, emocijų perteikimą improvizacijų pagalba, 

dekoracijų gamybą ir spektaklio kūrimą, dovanėlių kūrimą naujai atrastiems draugams.  

 Lydintiems asmenims numatytas fraktalinis savęs piešimas, savęs bei aplinkos pažinimas, 

pasakos kūrimas ir savianalizė, grožio procedūros, individualios psichologo konsultacijos, 

papuošalų gamyba, spektaklio ir dekoracijų kūrimas, kt.  

 Nors programų temos skirtingų tiekėjų stovyklose skyrėsi, bet jų tikslai buvo panašūs – 

sukurti saugią ir jaukią aplinką vaikams, kurioje jie galėtų labiau atsiskleisti ir per įvairias veiklas 

išreikšti savo emocijas, jausmus bei kūrybiškumą, kad būtų tobulinami jų socialiniai bei 

savarankiškumo įgūdžiai.  

 

3. Programų įgyvendinimo vertinimo metodika  

Siekiant nuosekliai ir visapusiškai atlikti Programų vertinimą bei užtikrinti tikslingą ir efektyvų 

ESF lėšų panaudojimą, Programų įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdoma Programų stebėsena ir 

kokybinis veiklos turinio, kryptingumo, kokybės, pažangos, poveikio dalyviams vertinimas, teikiant 

rekomendacijas Projekto užsakovui, paslaugų tiekėjams bei dalyviams aktualiais programų 

įgyvendinimo klausimais bei tolimesniam programų įgyvendinimo tobulinimui.  

 

3.1. Programų veiklų monitoringas. 

 

Programų veiklų monitoringo uždaviniai: 
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 vertinti programų kokybę, pažangą bei poveikį programų dalyviams; 

 susipažinti su Programų administravimo modeliais bei ištekliais (žmogiškaisiais, 

 organizaciniais, finansiniais, kt.) bei vertinti jų efektyvumą; 

 padėti paslaugų teikėjams spręsti su Programų veiklų įgyvendinimu susijusias problemas; 

 rinkti ir skleisti gerosios praktikos pavyzdžius; 

 rinkti ir sisteminti informaciją. 

Programų veiklų įgyvendinimo monitoringo objektai: 

 teikiamų paslaugų kokybė (teikiamų paslaugų atitikimas pasiūlyme pateiktai informacijai); 

 Programų poveikis dalyviams; 

 Programų įgyvendinimo modelių efektyvumas. 

Programų veiklų įgyvendinimo monitoringo metodai:  

Monitoringo seminarai.: 2014 m. birželio 5 d. Fondo atstovai organizavo edukacinių programų 

 neįgaliems vaikams tiekėjams skirtą monitoringo seminarą,  apie projekto administravimą ir 

finansų valdymą bei projekto viešinimo veiklas. Seminare dalyvavo 3 atstovai iš 2 paslaugų teikėjų 

organizacijų – Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ ir UAB Sveikatos centro „Energetikas“.  

Paslaugų teikėjai buvo konsultuojami individuliai telefonu ir e. paštu. Parengta projekto valdymo 

atmintinė tiekėjams. 

 Vizitai į tiekėjų organizuojamus renginius. Fondo atstovai 2015 m. sausio 8 d. dalyvavo 

Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ labdaros renginyje „Ištiesk gerumui ranką“ Lietuvos radijo 

ir televizijos didžiojoje studijoje.   

 Vizitai į Programos veiklų įgyvendinimo vietas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Fondo 

 atstovai atliko 6 monitoringo vizitus edukacinių programų neįgaliems vaikams vykdomose vietose: 

1) Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“: 2014-07-09 Šatijų dvare, Šatijų kaime, Lapių 

seniūnijoje, Kauno rajone; 2014-08-06 „Kernavės bajorynėje“, Kernavėje, Širvintų raj.; 2015-05-07 

Vytauto g. 2, Druskininkuose); 2015-05-22 „Kernavės bajorynėje“, Širvintų raj. 

2) UAB Sveikatos centras „Energetikas“: 2014-09-09 Kuršių takas 1, Palangoje; 2015-05-14 

 Kuršių takas 1, Palangoje. 

Monitoringo vizitų metu buvo apklausti edukacinių programų neįgaliems vaikams vadovai, 

programų dalyviai ir lydintieji asmenys/tėvai/globėjai. Buvo taikytas interviu metodas. 6 atliktų 

monitoringo vizitų metu buvo apklausti 22 vadovai, 87 dalyviai, 8 lydintieji asmenys/tėvai/globėjai. 

Dauguma atvejų, apklaustųjų nuomonė apie edukacinių programų kokybę buvo teigiama. 

 Paslaugos tiekėjo konsultavimas. Fondas nuolat konsultavo atrinktus tiekėjus programų 
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veiklos įgyvendinimo klausimais (e. paštu, telefonu bei formalių ir neformalių susitikimų metu). Be 

to, paslaugų teikėjų prašymu, buvo suorganizuotos 4 individualios konsultacijos Fonde. 

 Paslaugų tiekėjų bei Programų dalyvių apklausa. Fondas vykdė programų dalyvių 

(vadovų ir tėvų/globėjų) apklausą programų įgyvendinimo laikotarpiu. Paslaugų teikėjai  turėjo 

užtikrinti, kad ne mažiau kaip 80 procentų visų grupių vadovų bei vaikus lydinčių asmenų  

pamainos  pabaigoje užpildytų apklausos apie Programos kokybę anketas internete: klausimynas 

grupių vadovams http://www.publika.lt/apklausa-15-538d6596d4b77.html; klausimynas 

tėvams/globėjams/lydintiems asmenims  http://www.publika.lt/apklausa-15-538d6f771a158.html 

Pažymėtina, kad šis reikalavimas nebuvo išpildytas: stovyklose dalyvavo 648 vaikai ir tiek pat 

tėvų/globėjų, o anketas užpildė 268 tėvai/globėjai (41proc.); stovyklose dirbo 156 vadovai, o 

anketas užpildė 33 vadovai (21 proc.). 

 Veiklos tarpinės ir galutinės ataskaitų vertinimas. Fondas analizavo ir, jei buvo būtina, 

 teikė  rekomendacijas tiekėjams dėl veiklų koregavimo.  

2014-2015 m. Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ organizuotose edukacinėse programose 

neįgaliems vaikams dalyvavo 418 (iš 470 planuotų) vaikų.  Edukacinių programų organizatorių 

teigimu, 24 dalyviai į stovyklą neatvyko dėl sveikatos problemų/pablogėjus sveikatai. Patikrinus 

projekto galutines ataskaitas paaiškėjo, kad 9 dalyviai neatitiko sutartyje numatytų reikalavimų 

dalyvių amžiui – 4-18 metų, todėl jų dalyvavimas edukacinėse programose nebuvo užskaitytas. 

Monitoringo vizitų metu Fondo atstovai nustatė, kad 2 pamainose dalyvavo 19 vaikų mažiau, nei 

buvo deklaruota Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ pateiktuose dalyvių sąrašuose prieš 

patikros vizitus.  

Programų veiklų monitoringo laikotarpis. Programų monitoringas buvo vykdomas nuo 

paslaugos pirkimo dokumentų paskelbimo iki paslaugos tiekėjo sutartinių įsipareigojimų  su Fondu 

laikotarpio pabaigos, t.y. iki 2015-05-31.  

 

Programų veiklų stebėsenos rezultatai 

1) Pateiktos rekomendacijos paslaugų tiekėjams dėl programų įgyvendinimo veiklų bei finansų 

administravimo;   

2) Parengta neformaliojo švietimo programų neįgaliems vaikams edukacinių programų  

 įgyvendinimo  ataskaita, kurioje apžvelgiama situacijos analizė, identifikuoti dalyvių poreikiai bei 

pateiktos išvados bei  rekomendacijos tolimesniam Programų įgyvendinimui;  

3) Paslaugos vertinimo rezultatai pateikiami Europos socialinio fondo agentūrai ir Švietimo ir 

mokslo ministerijai su galutine ataskaita.  

 

http://www.publika.lt/apklausa-15-538d6596d4b77.html
http://www.publika.lt/apklausa-15-538d6f771a158.html
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4. 2013-2015 m. projekto lėšomis remtos neįgaliems vaikams skirtos neformaliojo 

ugdymo programos 

 

4.1. Programų tikslai ir uždaviniai 

 

Programų tikslus ir uždavinius sąlygojo edukacinių programų tikslinė grupė – vaikai su negalia. 

Labdaros paramos fondo „Algojimas“ (toliau – „Algojimas“) Programos pagrindinis tikslas buvo 

suteikti sunkios negalios vaikui (nepriklausomai nuo negalios pobūdžio) ir jį slaugančiam 

(lydinčiam) asmeniui psichosocialinę reabilitaciją. Sunkią negalią turinčio vaiko dalyvavimas 

stovykloje suteikė postūmį vaiko emocinei ir psichosocialinei raidai. Tiekėjų pasirinktos terapijos 

padėjo vaikams adaptuotis naujoje aplinkoje, priimti nepažįstamus žmones. Daugelis vaikų jiems 

skirtoje programoje dalyvavo pirmą kartą, todėl ne tik patiems vaikams, bet ir juos lydėjusiems 

asmenims tai buvo didelis iššūkis ir neišdildoma patirtis.  

UAB Sveikatos centras „Energetiko“ (toliau – „Energetikas“) Programa ugdė vaikų su negalia 

emocines bei socialines kompetencijas, sudarė sąlygas vaikų kūrybinei saviraiškai, įgyti 

bendravimo ir bendradarbiavimo bei fizinis aktyvumo įgūdžius, tuo pačiu padidino pasitikėjimą 

savimi ir šalia esančiais. 

 

4.2. Programų dalyviai 

„Algojimo“ Programoje dalyvavo įvairią negalią turintys vaikai: nuo specifinio mišraus raidos 

sutrikimo iki sunkios kompleksinės negalios. Pirmumas dalyvauti programoje buvo teikiamas 

vaikams, gyvenantiems atokiose vietovėse, nelankantiems mokyklos, jaunesnio amžiaus, dar 

nedalyvavusiems tokioje stovykloje. Buvo suorganizuotos 28 Programos pamainos, kuriose buvo 

ugdomi 418 vaikų. Informaciją apie Programos teikiamas galimybes tiekėjas  platino ne tik 

žiniasklaidos priemonėse, bet ir per specialiąsias ugdymo institucijas, sveikatos ir sveikatinimo 

įstaigas (Vilniaus, Kauno klinikos), kitas NVO, specialistų asociacijas. Dalis šių institucijų į 

kvietimus nereagavo, dalis jų nuolat skatino tikslines šeimas registruotis į Programą. Registracija 

vyko naudojant „Algojimo“ duomenų bazę ir Facebook paskyroje. 

„Energetiko“ Programoje dalyvavo įvairią fizinę ir psichinę negalią turintys vaikai: cerebralinį 

paralyžių ir kitus sveikatos sutrikimus (kurtumą, aklumą,  leukemiją),  Dauno sindromą, įvairaus 

laipsnio autizmą. Programoje galėjo dalyvauti visi norintieji, pateikę gydytojo pažymą, kurioje buvo 

nurodyta vaiko sveikatos būklė ir gebėjimai integruotis į socioedukacinę stovyklos Programą, taip 
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pat rekomendacija, ar Programos dalyviui reikia lydinčio asmens. Informacija apie Programą buvo 

viešinama internetiniame „Energetiko“ puslapyje, skelbta žiniasklaidoje (spaudoje ir  radijuje), per 

neįgaliųjų organizacijas,  kreiptasi į visų miestų ir rajonų socialinės paramos skyrius, seniūnijas. 

Programoje dalyvavo 115 vaikų iš kaimo gyvenamųjų vietovių ir 115 vaikų iš miestų. 

 Visus vaikus lydėjo tėvai, globėjai ar kiti lydintys asmenys, pvz. socialiniai 

darbuotojai.  

 

4.3. Programų adaptacija skirtingo amžiaus ir skirtingos negalios vaikams ir jų 

individualiems poreikiams 

 

Adaptuojant  Programą dalyviui abu tiekėjai atsižvelgė į kiekvieno vaiko sveikatos būklę ir 

individualius gebėjimus. „Algojimas“ taip pat atsižvelgė į tokius kriterijus, kaip vaiko amžius, tėvų 

lūkesčiai, bendri tėvystės įgūdžiai. Tėvai savo lūkesčius bei vaiko pomėgius ir interesus aprašydavo 

registracijos anketose. Vis dėlto daugeliu atvejų, atvykus į stovyklą, išryškėdavo neadekvatus vaiko 

vertinimas: arba pernelyg optimistiškas, arba priešingai - vaikas būdavo pernelyg nuvertinamas. 

Todėl atvykus į stovyklą, Programa buvo koreguojama,  vaikui priskiriami savanoriai, padedantys 

dalyvauti Programos veiklose. Stovyklose grupės buvo formuojamos neatsižvelgiant į vaikų 

negalios lygį, tačiau grupių vadovai, atsižvelgdami į vaiko sveikatos būklę, dirbdami formuodavo 

atskiras grupeles ir atitinkamai pritaikydavo užsiėmimus. Vaikams, turintiems elgesio ir emocijų 

ypatumų, buvo sudarytos sąlygos pabūti vieniems (pvz. pasisupti, pagulėti hamake ar uždarame 

namelyje), kai tuo metu kiti vaikai tęsė užsiėmimą. Visos programos veiklos buvo orientuotos ne į 

rezultatą ar pasiekimus, bet į įsitraukimą ir dalyvavimą, socialinių santykių ir ryšių užmezgimą ir jų 

plėtotę. Tik tose pamainose, kuriose dalyvavo daugiau vaikų, turinčių fizinę negalią, buvo įvedami 

konkurencingumo skatinimo elementai (pvz. sukurtų darbų parodėlė). Elgesio ir emocijų sutrikimus 

turintys vaikai buvo skatinami už dalyvavimą ir įsitraukimą. 

„Energetikas“, įvertinęs vaiko individualius poreikius ir galimybes, formuodavo skirtingas 

grupeles kiekvienai Programoje numatytai veiklai: sunkesnę negalią turintiems vaikams  organizavo 

daugiau smulkiąją motoriką lavinančias bei menines veiklas, ypatingą dėmesį skyrė jų emocijų 

raiškai;  lengvesnę negalią turintiems vaikams įgyvendino aktyvesnes veiklas, lavino fizinius 

gebėjimus (pvz. organizavo žygius). Su vyresniaisiais organizavo susitikimus su Programos 

svečiais, su mažaisiais – daugiau žaidė. Esant poreikiui, užduotys buvo palengvinamos ir 

pritaikomos tam, kad vaikai gebėtų pasiekti norimų rezultatų, jaustųsi patogiai ir saugiai siūlomose 

aplinkybėse ir veiklose. 
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Abiejų tiekėjų stovyklose vaikai su lengvesne negalia buvo  skirstomi į grupeles pagal jų norus 

ar pomėgius.  

 

4.4. Programos dalyvių aktyvumas ir pažanga  

 

„Algojimo“ Programos organizatorių pirmasis neakivaizdinis susipažinimas su vaikais ir 

šeimomis vyko šeimoms užpildant išankstines anketas. Ilgainiui atsiskleidė tai, kad tėvų pateikta 

informacija apie vaiką buvo labai subjektyvi ir neatitiko realios situacijos. Vykdant Programą 

pavyko pasiekti užsibrėžto tikslo – kuo didesnio tiek tėvų, tiek vaikų įsitraukimo. Tam didelės 

įtakos turėjo tai, kad Programoje dalyvavo profesionalūs psichoterapeutas ir edukologas, kurie teikė 

individualias konsultacijas tėvams. Buvo pastebėta, kad kuo tėvai mažiau „susitaikę“ su vaiko 

negalia, tuo jie tampa gynybiškesni, negirdintys jiems teikiamos informacijos. Tokiems tėvams 

buvo skirta daugiau laiko individualiam darbui su psichoterapeutu. Vaiko aktyvumas Programoje 

tiesiogiai priklausė nuo tėvų išgyvenimo dėl vaiko  negalios gilumo. Kuo tėvų išgyvenimas gilesnis, 

tuo labiau jie „pririša“ vaiką prie savęs. Nuoširdi savanorių draugystė su vaiku ir užsitarnautas 

vaiko pasitikėjimas savanoriais ir vadovais sukūrė palankias sąlygas  tėvams pamatyti ne tik kliūtis, 

bet ir tikras savo vaiko galimybes. Buvo stengiamasi tėvams parodyti, kad ne vaiko negalia yra 

užkarda vaiko tobulėjimui, o tėvų požiūris, nuostatos ir santykis į vaiką. Tai sąlygojo aktyvų tėvų 

įsitraukimą į Programą. Programos organizatoriai pastebėjo, kad norint padėti vaikui, pirmiausia 

pagalbą reikia suteikti tėvams. Kiekvienos dienos vakare vyko visų pamainos dalyvių susitikimas, 

kurio metu tėvai, vadovai ir savanoriai pasidalindavo dienos įspūdžiais, pastebėjimais, 

pageidavimais. Ketvirtos dienos programoje, dalyvaujant psichoterapeutui ir edukologui, vykdavo 

pokalbis apie vaiko gebėjimų atpažinimą ir atskleidimą. Pastebėta, kad paprašius tėvų pristatyti 

savo vaiką, jie dažniausiai pradėdavo vardinti savybes, skiriančias jį nuo sveikųjų (pvz. “mano 

vaikas nešneka“, „mano vaikas nevaikšto“ ar „mano vaikas nesupranta, ką mes jam sakome“ ir t.t.). 

Paprašyti dar kartą papasakoti apie vaiką, o ne apie jo negalią, jie nuščiūdavo, susigraudindavo, 

supratę, kad vaike mato tik ligą ir jos pasekmes. Tėvų požiūrio pasikeitimas vertinant savo negalią 

turintį vaiką – aukščiausias pasiekimas per trumpą pamainos laiką (5 dienas). Tėvų požiūrio į vaiką 

kaita lėmė vaiko savarankiškumo spartą ir daugelis tėvų paskutinės dienos refleksijos metu 

sakydavo: „nebepažįstu savo vaiko“. Ne kartą tėvai suglumę stebėjo, kaip jų vaikai prašydavo 

nevažiuoti namo ar leisti gyventi su savanoriais. Tai iliustruoja vaikų savarankiškumo, 

psichosocialinio lankstumo ir atvirumo pasiekimus. Daugelio tėvų padėkos ir prisipažinimai, kad tik 
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dalyvaudami Programoje suprato požiūrio į savo vaiką klaidingumą ir vaikų nuoširdūs 

atsisveikinimo apsikabinimai su savanoriais ir vadovais – tikriausi Programos sėkmės įrodymai.   

„Energetiko“ Programos organizatoriai kiekvieną vaiką stebėjo individualiai (stebėjimo 

metodas), vertino psichologinį/emocinį klimatą grupėse, kaip vaikai prisitaiko stovyklautojų būryje, 

ar jiems reikalinga papildoma specifinė-individuali psichologo, socialinio pedagogo pagalba. 

Nuolat buvo vertinama individuali vaiko pažanga. Kiekvieną dieną grupių vadovai aptardavo dienos 

pastebėjimus vakariniame pasitarime. Vertinant vaikų aktyvumą ir pažangą ypatingas dėmesys 

buvo skiriamas vaikus atlydėjusių tėvų/globėjų nuomonei. Su jais buvo diskutuojama, kaip pavyko 

vaikus sudominti, įtraukti į užsiėmimus, kokias emocijas jie patyrė. Kiekvieną dieną patirti 

įspūdžiai, nuotaikos ir emocijos buvo vertinami popietinėse refleksijose, pasisekimai (dalyvių 

pažangos rodikliai) fiksuojami pamainos šypsenų lentoje. Po kiekvienos įvykdytos veiklos 

kūrybiškiausieji, aktyviausieji vaikai buvo pagiriami, apdovanojami Programos organizatorių 

įsteigtais prizais. Bendrai, Programos dalyviai buvo  aktyvūs ir žingeidūs. Kaip ir buvo tikėtasi, 

lengvesnę negalią turintys vaikai buvo aktyvesni, sunkesnę – pasyvesni. Kaip teigiamą Programos 

rezultatą tiekėjas pažymi vaikų įgytus laisvesnio bendravimo įgūdžius: atvirumą, atsipalaidavimą. Į 

stovyklą atvykę nedrąsūs, tylūs ir uždari vaikai vos per penkias dienas sugebėjo atsipalaiduoti, 

prisitaikyti naujoje aplinkoje, atsirado pasitikėjimas, išryškėjo jų meniniai gebėjimai.  

 

4.5. Programų rezultatai ir poveikis dalyviams 

Įgyvendinant Programas buvo pasiekta svarių kokybinių rezultatų. 

„Algojimo“ Programa buvo vykdoma vadovaujantis neformalaus ugdymo principais: 

prieinamumo, individualizavimo, demokratiškumo, patirties ir pozityvumo. Laikantis šių principų 

buvo pasiekti išsikelti uždaviniai, kurie užtikrino teigiamus pokyčius ir rezultatus visiems 

Programos dalyviams: vaikams, tėvams, savanoriams, darbuotojams, netiesioginiams dalyviams.  

Vaikai tapo savarankiškesni; išaugo pasitikėjimas savimi ir aplinkiniais.  

Tėvai gavo ir įsisavino naujų žinių apie vaiko ugdymą, sveikatinimą, pozityvią tėvystę.  

Savanoriai įtvirtino savo turimas žinias ir kompetencijas; įgavo praktinių žinių bendravime 

su skirtingos negalios vaikais.  

Vadovai pritaikė teorines žinias ir naujas terapines metodikas praktikoje, stebėjo jų poveikį 

tiek vaikams, tiek tėvams; vadovai, dirbdami kitose formaliojo ar neformaliojo švietimo įstaigose, 

skleidžia žinią apie negalią turinčių vaikų ir jų šeimų poreikius; prasiplėtė vadovų kompetencijos 

darbui su skirtingą negalią turinčiais vaikais.  
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Netiesioginiai dalyviai: netiesioginiais dalyviais tiekėjas įvardija įstaigos personalą, kitus 

Programoje nedalyvavusius šeimos narius,  specialistus, dirbančius su vaikais jų gyvenamoje 

vietovėje.  

„Algojimo“ programoje dalyvavo šeimos iš skirtingų Lietuvos regionų, turinčios skirtingus 

socialinius įgūdžius, skirtingas finansines galimybes ir kitus skirtingumus, tiekėjas pasinaudojo 

galimybe atlikti apklausą ir tyrimus. Su tyrimo rezultatais Programos užsakovai bus supažindinti 

baigus apibendrinti tyrimo medžiagą. 

Kaip reikšmingus Programos rezultatus „Energetikas“ įvardijo: 

 pamainose  sukurtą sveikatai palankią ( saugi, atvira ir pozityvi) gyvenamąją aplinką; 

stovyklos dalyvių (vaikų ir jų tėvelių) emocinį komfortą, patirtas džiugias ir šiltas emocijas; 

 Programos ženklų prisidėjimą prie neįgalių vaikų socialinės integracijos problemų  

sprendimo, socialinės atskirties mažinimo bei neįgaliųjų socialinės raidos gerinimo 

proceso;  

 neįgaliųjų bendravimo ir emocinių įgūdžių patobulėjimą;  

  Programos dalyvių užimtumą prie jūros, sporto aikštynuose ir sveikatos centro  

baseine, kuris padėjo jiems patirti fizinio aktyvumo naudą, palaikyti ir stiprinti sveikatą; 

 naujas vaikų teorines ir praktines žinias; įgyvendintas originalias užduotis; susitikimus 

 su stovyklos svečiais, kurie dalinosi gerąja praktika ir patirtimi. 

 

4.6. Pasikeitimai įgyvendinant Programas 

 

„Algojimas“ įvardijo vieną pagrindinį pokytį – dalies Programos pamainų vykdymo 

vietos keitimas.  Kiti pakeitimai – vaikų skaičius pamainose. Kadangi Programa buvo vykdoma 

visais metų laikais, neturėdamas patirties darbui kitais sezonais nei vasarą, tiekėjas neatsižvelgė į 

kitiems sezonams būdingas rizikas: peršalimo ligas, sezoninius buities darbus lauke ir kt. Nauja 

vieta – Santariškių vaikų ligoninės reabilitacijos skyrius Druskininkuose „Saulutė“ (buvusi vaikų 

sanatorija „Saulutė“) Programai suteikė plėtros galimybių: į bendras veiklas įsijungė ne tik 

Programos dalyviai, bet ir šeimos su negalią turinčiais vaikais, dalyvavusios reabilitaciniame 

gydyme. Paprašyti Programos specialistai pravedė mokymus ligoninės specialistams ir personalui 

šiomis temomis: „Kaip bendrauti su negalią turinčio vaiko tėvais ir kitais šeimos nariais“, „Vaiko 

negalios pobūdžio įtaka tėvų šeimos tarpusavio santykiams“, „Vaiko situacijos ekologinio 

žemėlapio metodikos pristatymas ir praktiniai užsiėmimai“. Džiugu, kad specialistai noriai 

dalyvavo mokymuose, todėl darytina prielaida, kad Programa praturtino reabilitacijos skyriaus 

„Saulutė“ edukacines programas, kuriose dalyvauja vis naujos šeimos su negalią turinčiais vaikais. 
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 „Energetiko“ Programoje keitėsi tik vaikų skaičius pamainose. 

 

 

 

 

4.7. Programų įgyvendinimo aplinka 

 

„Algojimo“ Programos buvo vykdomos skirtingose vietose: Kauno rajone esančioje 

kaimo turizmo sodyboje „Kernavės bajorynė“ ir Druskininkų vaikų reabilitacijos įstaigoje, kurios 

aplinka labiau primena ligoninę, nei vietą vaikų stovyklai. Reabilitacijos įstaiga buvo pasirinkta 

įvertinus sezoniškumo ypatumus bei neįgalių vaikų sveikatinimo svarbą: maitinimui buvo skirtas 

didelis dėmesys,  buvo atsižvelgta į kiekvieno vaiko poreikius. Tėvai galėjo papildomai pasinaudoti 

galimybe nemokamai konsultuotis su įvairiais sveikatos specialistais, atvykstančiais iš Santariškių 

ligoninės. „Saulutės“ aplinka yra pritaikyta visas negalias turintiems vaikams, todėl tenkino visų 

vaikų poreikius ir jų tėvų lūkesčius. Programos vykdymui buvo skirtos patalpos atskirame pastato 

korpuse, prie aplinkos jaukumo prisidėjo profesionalūs dailininkai, padovanoję savo tapybos darbų. 

Ateityje tiekėjas ketina surengti šių darbų aukcioną, o lėšas skirti Programos tęstinumui. Vaikų 

saugumu tiesiogiai rūpinosi tėvai, kurie pasirašė „Algojimo“ parengtą papildomą sutartį. Už 

Programos dalyvių saugumą taip pat buvo atsakingi ir patalpų  šeimininkai. Šis reikalavimas buvo 

įtrauktas į sutartį dėl patalpų nuomos. 

„Algojimo“ stovyklos turėjo nemažai socialinių partnerių įvairiose srityse, pradedant 

Kaimo turizmo sodyba „Kernavės bajorynė", kurie dotavo dalį stovyklos patalpų kainos, maisto 

produktų gamintojais, kurie tiekė maisto produktus, baigiant paslaugų teikėjais, tokiais kaip 

„Raudonos nosys gydytojai klounai“, kurie atvykdavo linksminti vaikų į renginius ir UAB 

„Ceragem centras“, atvežusiais masažines lovas, kuriose galėdavo atsikvėpti vaikus lydėję asmenys. 

Buvo bendradarbiaujama ir su kitomis verslo organizacijomis, kurių atstovai atvykdavo į stovyklas, 

pabendraudavo su vaikais, atveždavo dovanėlių.  

„Energetiko“ Programa buvo įgyvendinta prie Baltijos jūros ir tiekėjo yra 

apibūdinama kaip išskirtinė aplinka, kuri dalyviams suteikė gerą nuotaiką, padėjo atsipalaiduoti, 

lengviau adaptuotis. Teritorija buvo apšviesta ir aptverta, įrengti erdvūs sporto aikštynai. Kultūrinei 

veiklai, grupiniams užsiėmimas buvo skirtos ir patogiai neįgaliesiems pasiekiamos konferencinės 

salės, biblioteka. Komfortabili ir saugi erdvė čia leido  vaikams nevaržomai dalyvauti visuose 

Programoje numatytuose užsiėmimuose. Svarbiausi „Energetiko“ privalumai: sveikatos centras 

įsikūręs ant jūros kranto, yra įrengtas medinis takas, pritaikytas neįgaliems su vežimėliais 
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privažiuoti prie pat vandens. Taigi žaidimai, kūrybiniai užsiėmimai pagal poreikį ir galimybes 

galėjo nevaržomai vykti ir tiesiog ant jūros kranto. Gyvenamosiose patalpose taip pat visur vaikai 

laisvai judėjo invalido vežimėliais, naudojosi įrengtu liftu. Ištisus metus šildomose patalpose 

Programos dalyviai gyveno specialiai neįgaliesiems pritaikytuose kambariuose su praplatintomis 

durimis, įrengtais pandusais, specialiai neįgaliesiems pritaikytais vonios kambariais. Centriniame 

sveikatingumo centro  pastate įrengtas vidaus baseinas su vandens krepšiniu, kaskadomis. Čia 

vandens temperatūra – + 32 ºC – tinkamiausia cerebralinio paralyžiaus stovyklautojams. Programos 

dalyviai su judėjimo negalia į vandenį su vežimėliu leidosi  pandusu, buvo iškeliami specialiu 

keltuvu, naudojosi vertikalia vonia. Programos dalyvių maitinimui buvo skirtas tinkamas dėmesys: 

dalyvių valgiaraštį paruošė sveikatos centro dietologai. Pagal poreikį pamainos darbuotojai, grupių 

vadovai maitino negalią turinčius ir savarankiškai valgyti negalinčius vaikus. Programos dalyviams 

pagal poreikius buvo sudarytos  sąlygos gyventi atskiruose kambariuose su juos lydinčiais ir 

prižiūrinčiais asmenimis. Teritoriją nuolat saugojo saugos tarnyba „KOMANDA“. Individualiam 

vaikų saugumui  užtikrinti buvo numatytas socialinių darbuotojų, stovyklos grupių vadovų, 

medicinos specialistų naktinis budėjimas, o dienos metu vyko nuolatinė dalyvių priežiūra. 

 

4.8. Programų viešinimo veiklos 

 

„Algojimas“ pasirengė galimų informacijos sklaidos partnerių sąrašą ir tekstą, kuriuo kvietė 

tapti Programos informaciniais partneriais. Tiekėjo teigimu, pagrindiniai šalies informaciniai 

portalai (delfi.lt. lrytas.lt, 15 min. ir kt.) priėmė bendrą sprendimą – nereklamuoti socialinių 

projektų nemokamai. Todėl buvo tartasi su regioninių laikraščių atstovais dėl informacijos apie 

Programos galimybes neįgalių vaikų šeimoms skelbimo ir kainų nuolaidų suteikimo. Informacijos 

sklaidos partneriais tapo LSA, laikraštis „Bičiulystė“, radijo stotis „Laisvoji banga“. Informacija 

buvo nuolat atnaujinama „Algojimo“ tinklapyje ir Facebook paskyroje. 2014 m. nuorodos į 

Programos viešinimą:  

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/56587/stovykloje_vaikams_su_negalia_ir_devynios_maidan

o_aktyvistu_seimos 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-08-09-stovykloje-vaikams-su-negalia-ir-devynios-

maidano-aktyvistu-seimos/120602 

http://www.tv3.lt/naujiena/801835/stovykloje-vaikams-su-negalia-ir-devynios-maidano-aktyvistu-

seimos 

https://www.lrp.lt/lt/spaudos-centras/pranesimai-spaudai/nevyriausybines-organizacijos-pilietiskos-

lietuvos-stiprybe/6596/20075 

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/56587/stovykloje_vaikams_su_negalia_ir_devynios_maidano_aktyvistu_seimos
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/56587/stovykloje_vaikams_su_negalia_ir_devynios_maidano_aktyvistu_seimos
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-08-09-stovykloje-vaikams-su-negalia-ir-devynios-maidano-aktyvistu-seimos/120602
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-08-09-stovykloje-vaikams-su-negalia-ir-devynios-maidano-aktyvistu-seimos/120602
http://www.tv3.lt/naujiena/801835/stovykloje-vaikams-su-negalia-ir-devynios-maidano-aktyvistu-seimos
http://www.tv3.lt/naujiena/801835/stovykloje-vaikams-su-negalia-ir-devynios-maidano-aktyvistu-seimos
https://www.lrp.lt/lt/spaudos-centras/pranesimai-spaudai/nevyriausybines-organizacijos-pilietiskos-lietuvos-stiprybe/6596/20075
https://www.lrp.lt/lt/spaudos-centras/pranesimai-spaudai/nevyriausybines-organizacijos-pilietiskos-lietuvos-stiprybe/6596/20075
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http://m.kaunodiena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvoje-poilsiauja-maidano-kovotoju-

seimos-643094#.VWw1Qs-qqko 

http://www.kitoksvaikas.lt/2014/08/10/spalvota-vasara-sodyboje/ 

http://l24.lt/lt/visuomene/item/38401-prezidente-pabreze-nevyriausybini-organizacij-svarba-

demokratines-valstybes-gyvenime 

http://l24.lt/lt/visuomene/item/38377-prezidente-lankysis-vaik-su-negalia-stovykloje-kernaveje 

http://l24.lt/lt/svietimas/item/37907-vaiku-vasaros-stovykloms-darbo-ikarstis 

http://www.kvac.lt/lt/naujienos 

https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/575_f16794bcba47a2fbc6908e4dfecac4f8.pdf 

http://www.tapk.lt/lt/naujienos/archive/p15/edukacine-programa-vaikams-gwdr.html 

http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/ukrainos-kovotojams-lietuviu-parama/185266 

http://statius.lt/junkis-i-savanoriu-buri/ 

http://www.snaujienos.lt/naujienos/kultra-ir-pramogos/35128-maieji-per-vasaros-atostogas-

nenuobodiauja 

http://1psl.lt/lietuva/2014/08/d-grybauskaite-nevyriausybines-organizacijos--pilietiskos-lietuvos-

stiprybe 

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/neigalus_vaikai_vasara_5_diena

s_gales_stovyklauti_dykai/ 

2015 m. nuorodos į Programos viešinimą: 

http://www.sakiaivsb.lt/8906/labdaros-ir-paramos-fondas-algojimas-kviecia-neigalius-vaikucius-i-

nemokamas-stovyklas/?read=20637 

http://www.butenai.lt/naujienos/25-seimu-su-neigaliais-vaikais-stovyklos-barono-viloje 

http://www.svencionys.lt/lit/Labdaros_ir_paramos_fondas_Algojimas_kviecia_seimas_auginancias

_vaikus_su_negalia_i_organizuojamas_stovyklas/7219 

http://www.manorajonas.lt/news/lietuvoje/5614-algojimas-kviecia-vaikus-i-stovyklas 

http://www.regionunaujienos.lt/labdaros-ir-paramos-fondas-algojimas-informuoja/ 

http://www.silale.lt/go.php/lit/Labdaros-ir-paramos-fondas-Algojimas-informuoja 

http://kartenosbendruomene.lt/component/content/article/329-lpf-qalgojimoq-organizuojama-

nemokama-stovykla.html 

Filmukas apie Prezidentės viešnagę Programos pamainoje:  

https://www.youtube.com/watch?v=sOMnhBzTkgQ 

Pagrindinis „Energetiko“ Programos viešinimas buvo vykdomas internete 

http://www.energetikas.lt/ bei  Facebook paskyroje: buvo skelbiama informacija apie Programos 

rezultatus, buvusių stovyklų dalyvių ir grupių vadovų atsiliepimus; galimybę dalyvauti Programoje 

http://m.kaunodiena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvoje-poilsiauja-maidano-kovotoju-seimos-643094#.VWw1Qs-qqko
http://m.kaunodiena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/lietuvoje-poilsiauja-maidano-kovotoju-seimos-643094#.VWw1Qs-qqko
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ir sąlygas. Viešinimas buvo vykdomas ir kitomis priemonėmis: pranešimai spaudoje 

(Informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“, Valstybės laikraštyje „Lietuvos Aidas“); žinutės 

radijo stotyse M1, „Žinių radijas“; plakatai, skrajutės (sveikatingumo centro teritorijoje, 

suinteresuotose specialiojo ugdymo įstaigose – buvo platinama spausdinta reklaminė medžiaga, 

kviečianti dalyvauti Programoje); dalyviai buvo kviečiami el. laiškais, susitikimų su asociacijų ir 

draugijų atstovais metu; Programos dalyviams buvo teikiami suvenyrai ir atminimo dovanėles su 

skiriamaisiais Programos ženklais.   

 

4.9. Programos vadovų mokymai 

 

 Stovyklų grupių vadovų mokymai  buvo privaloma Programos dalis. Per visą 

„Algojimo“ Programos įgyvendinimo laikotarpį dirbo 64 savanoriai, 23 praktikantai, 15 įvairių 

sričių specialistų:  meno terapijos (6), psichoterapeutas (1), edukologas (1), psichologas (1), 

slaugytojas (1), kineziterapeutas (1), šokio terapijos (1),  teatro terapijos (2), fraktalinio piešimo 

terapijos (1). Specialūs mokymai buvo organizuojami Programos vadovams, neturėjusiems žinių ir 

kompetencijų darbui su negalią turinčiais vaikais ir jų šeimomis. Atskiri mokymai buvo 

organizuojami savanoriams ir grupių vadovams.  Abiejų mokymų tikslas buvo supažindinti su 

Programos turiniu, paruošti darbui su negalią turinčiais vaikais ir juos lydinčiais asmenimis bei 

supažindinti su Saugos taisyklėmis. Savanorių mokymų metu  buvo pristatyti veiklos metodai ir 

šeimų, auginančių neįgalų vaiką, situacija Lietuvoje; emocijų valdymas; pasiskirstyta 

atsakomybėmis. Mokymų, skirtų grupių vadovams, metu, buvo gilinamos žinios apie darbo su 

neįgaliais vaikais specifiką ir metodus, konfliktų valdymą, vadovų funkcijas bei atsakomybes. 

Programos įgyvendinimo metu vyko praktinio darbo rezultatų aptarimai  naudojant refleksijos bei 

pokalbio, savianalizės metodus. Pažymėtina, kad ne visi apklausoje dalyvavę vadovai nurodė, jog 

dalyvavo mokymuose. 

 „Energetiko“ Programoje dalyvavo 27 vadovai: pedagogai, socialiniai darbuotojai, 

psichologai, įvairių meno sričių specialistai. Buvo suorganizuoti dveji trijų dienų vadovų mokymai, 

kuriuose dalyvavo visi pamainų vadovai. Mokymų metu buvo naudojami praktiniai/patyriminiai 

metodai. Vadovai ir savanoriai pasidalino patirtimi, kaip  organizuoti komandinį darbą, aptarė 

metodines priemones, ieškojo naujų būdų, metodų, formų, padedančių lavinti vaikų socialines-

emocines kompetencijas. Buvo mokomasi, kaip veiklose naudoti žaidimų terapiją, simuliaciją ir 

vaidmenų/situacijų žaidimus, atpažinti ir valdyti emocijas. 
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 4.10. Sunkumai įgyvendinant Programas 

 Sudėtinga surinkti grupes. Abu tiekėjai tvirtino, kad sukomplektavus grupes, atvyksta ne 

visi vaikai su juos lydinčiais asmenimis. Taip nutinka dėl įvairių priežasčių: tėvų nenoro 

važiuoti, staiga susirgusių vaikų, pasikeitusių šeimos planų (pvz. stovyklos laikotarpiu 

gautas kvietimas apsilankyti pas gydytoją) ar kt. Vienais atvejais stovyklų organizatoriai 

buvo informuojami dieną prieš stovyklą, tačiau būta nemažai atvejų, kai apie neatvykimą 

stovyklų organizatoriai nebuvo informuoti apskritai. „Energetiko“ organizatoriai turėjo 

atvejį, kai buvo išsiuntę autobusą paimti kelis vaikus iš vienos vietovės, tačiau nė vienas 

vaikas neatvyko. Šiuo atveju buvo patirti finansiniai nuostoliai, sugaištas laikas beprasmei 

kelionei  bei naujų stovyklauti galinčių vaikų paieškai, nepriimti kiti norėję ir galėję 

stovyklauti vaikai. 

  „Algojimo“ organizatoriai susidūrė su problema parenkant Programų įgyvendinimui 

tinkamas patalpas ir aplinką (atitinkančią vaikų ir jų šeimų poreikius: ergonomiška aplinka, 

infrastruktūra, kokybiškas maitinimas ir kt.) bei subtiekėjų įsipareigojimų sąlygų keitimu. 

Deja, tokių vietų, kurių šeimininkai drįsta priimti negalią turinčius vaikus ir jų šeimas, 

Lietuvoje yra nedaug. Buvo atvejis, kad jau susitarus dėl Programos vykdymo ir 

įgyvendinimo sąlygų, šeimininkai nusprendė atlikti klientų apklausą, kurios pagrindinis 

tikslas buvo išsiaiškinti kitų klientų požiūrį į neįgalius vaikus. Apklausos rezultatai 

nemaloniai nustebino – virš 90 proc. respondentų (klientų) atsakė, kad jei žinotų, kad kartu 

bus šeimos su negalią turinčiais vaikais, rinktųsi kitą vietą. Į klausimą „kas lemia Jūsų tokį 

pasirinkimą“ 100 proc. respondentų pažymėjo atsakymą „norime pailsėti ir negalvoti apie 

rūpesčius. Tokių vaikų (neįgaliųjų) buvimas šalia trukdo atsipalaiduoti“. Taigi, visuomenės 

netolerancija ir susiformavusios neigiamos nuostatos buvo viena iš pagrindinių kliūčių 

siekiant kokybiškai įgyvendinti Programą. 

 Ypač opi problema – atokiai gyvenančių šeimų, kuriose auga negalią turintys vaikai, 

pasiekiamumas. Šeimos, auginančios neįgalius vaikus, nėra laikomos šeimomis, kurioms 

būtina socialinė pagalba. Jei šeima turi pakankamus socialinius įgūdžius, vaiko negalia 

nelaikoma požymiu valstybės pagalbai gauti. Todėl, bendraujant su seniūnijų atstovais 

ieškant potencialių Programos dalyvių, paaiškėjo, kad jie su tokiomis šeimomis nebendrauja 

ir jų nepažįsta. Pvz., „Algojimo“ organizatoriai 17 metų berniuką ir jo mamą iš Prienų 

rajono įtraukė į Programą po to, kai šią šeimą atsitiktinai „aptiko“ nauja socialinė 

darbuotoja, per klaidą užsukusi į jų namus. Berniukas auga pilnoje šeimoje vienas, abu tėvai 

ilgalaikiai bedarbiai, vaikui būnant 3-ų metų amžiaus nustatyta sunki negalia ir skirta slauga 
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iki pilnametystės. Per 14-os metų laikotarpį nei pats vaikas, nei jo tėvai jokios pagalbos ir 

paslaugų negavo, nors vaikas įrašytas į mokyklos mokinių sąrašus ir mokykla gavo jam 

skirtą mokinio krepšelį. Miestuose  gyvenančios šeimos noriai  dalyvavo Programose, o  

pritraukiant šeimas iš kaimo reikėjo įdėti daug pastangų, bendradarbiauti su vietos 

socialiniais darbuotojais.  

 Socialinės problemos šeimose, turinčiose vaikus su negalia. Tiek „Algojimo“, tiek 

„Energetiko“ atstovai patikino, kad itin glaudžiai bendradarbiavo su socialiniais darbuotojais 

dar stovyklų dalyvių atrankos metu. Stengiamasi daugiau išsiaiškinti apie šeimą, problemas 

šeimoje, tokias kaip alkoholio vartojimas, kt. Nepaisant to,  pasitaikė atvejų, kai vaikus 

lydėjusiems tėvams ar seneliams patiems reikėdavo pagalbos dėl asmeninių problemų ar 

sveikatos (80% tėvų/globėjų, dalyvavusių „Energetiko“ Programoje patys turėjo negalią), 

nes vaikus lydėję asmenys nesugebėdavo pasirūpinti atlydėtais vaikais. Tokiu atveju 

nukentėdavo Programos įgyvendinimo kokybė, nes visas pastangas reikėjo dėti įvairių, ne su 

Programa susijusių, problemų sprendimui.    

 Programų organizatoriai susidūrė su kai kurių vaikus lydėjusių tėvų/asmenų  pozityvios 

tėvystės įgūdžių stoka, socialinių įgūdžių bei žinių apie vaiko ugdymo ir sveikatinimo 

galimybes trūkumu arba kitokiais jų lūkesčiais. Vaikus lydinčių asmenų suinteresuotumas 

dalyvauti tokioje stovykloje turi tiesioginės įtakos Programos rezultatams. Pasitaikydavo 

atvejų, kai tėvai nenorėdavo dalyvauti Programos veiklose ir pasirinkdavo tiesiog 

pasivaikščiojimą prie jūros vietoj pvz. meninių užsiėmimų. Taip pat nemažai tėvų, ypač 

dalyvavusių „Energetiko“ stovyklose, turėjo didelių lūkesčių dėl sveikatinimo paslaugų, 

tokių, kaip mankštos, masažai, logopedai, baseinas, kt. Jiems atrodė, kad meninės ar kitokio 

pobūdžio Programos veiklos nėra reikšmingos ar svarbios ir kad jų vaikams labiausiai reikia 

sanatorinio pobūdžio paslaugų.   

 Dar viena problema – nenumatytos išlaidos. Programų vykdymo laikotarpiu pasikeitė 

valiuta, todėl didėjo kainos už paslaugas: nakvynę, maitinimą, padidėjo minimali mėnesinė 

alga ir pakilo valandinio darbo įkainiai. Lėšos, skirtos Programos vykdymui „susitraukė“, 

todėl Programų organizatoriai turėjo ieškoti papildomų finansavimo šaltinių. 

 „Algojimo“ Programos įgyvendinimo laikotarpiu pasikeitė jos administratorius. Naujas 

darbuotojas nepateisino lūkesčių, todėl administravimo krūvį teko paskirstyti „Algojimo“ 

fondo biuro darbuotojams, neturintiems projektų administravimo patirties. Darbų 

išskaidymas keletui darbuotojų nepasiteisino.    
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4.11. Paslaugų teikėjų siūlymai dėl neformaliojo švietimo programų, skirtų vaikams su 

negalia, tobulinimo 

 

„Algojimo“ organizatorių siūlymai:  

 Leisti  neformaliojo švietimo neįgaliems vaikams edukacinėse  programose dalyvauti 

 ankstyvojo amžiaus vaikams (nuo 0 iki 4-ių metų) ir jų tėvams. Tėvai, susilaukę negalią turinčio 

vaiko, išgyvena stiprų ilgalaikį stresą, patiria gilius išgyvenimus dėl ištikusios nelaimės. Tuo tarpu 

vaikas jam reikalingos pagalbos nesulaukia.  Tėvams būtų suteikta ir psichologinė, ir metodinė 

parama, o vaikas sulauktų savalaikės pagalbos. 

 Praplėsti  neformaliojo švietimo paslaugų neįgaliems vaikams paketą, įtraukiant  

paslaugas tėvams (mokymosi visą gyvenimą paslaugos), kurių metu būtų suteikiamos reikalingos 

žinios ir informacija apie jų negalią turinčio vaiko slaugą, priežiūrą, ugdymą, santykių psichologiją, 

vaikų auklėjimą, pozityvią tėvystę ir kt. 

 Pagal galimybes padidinti vaiko ir jį lydinčio asmens dienos kainą programoje, kainą 

 diferencijuojant priklausomai nuo vaiko negalios lygio: jei vaiko negalia sunki ir jam skirta slauga 

(sunkiausia negalios forma), skirti 20 proc. didesnį finansavimą dėl didesnių vaiko poreikių.   

 Taikyti sąlygą – tėvų dalinį apmokėjimą už teikiamas paslaugas atsižvelgiant į vaiko 

negalios lygį  - kuo mažesnė vaiko negalia, tuo didesnis tėvų finansinis prisidėjimas: 

- jei vaiko negalia lengva – kompensuojama 60 proc. programos kainos.  

- jei vaiko negalia vidutinė ir neskirta priežiūra – kompensuojama 70 proc. programos 

kainos. 

- jei vaiko negalia vidutinė ir skirta slauga – kompensuojama 80 proc. programos kainos.  

- jei vaiko negalia sunki ir skirta priežiūra – kompensuojama 90 proc. programos kainos. 

- jei vaiko negalia sunki ir skirta slauga – kompensuojama pilna programos kaina. 

„Energetiko“ organizatorių nuomone, reikėtų mažinti programos dalyvių su sunkia negalia skaičių, 

nes stovykla nebeužtikrina neformaliojo ugdymo siekių. Tokių vaikų tėvams yra prioritetinis 

sanatorinis gydymas, kur stiprinama fizinė vaikų sveikata. 

 

4.12.  Programų įgyvendinimo finansiniai aspektai 

 

 

Programų įgyvendinimo finansų valdymas buvo  pirkimo dokumentuose numatytas reikalavimas.  

Vieno Vaiko vienos dienos dalyvavimo Programoje įkainį sudarė dvi leistinų Tiekėjo išlaidų dalys, 

kurių kiekviena negalėjo būti didesnė nei 0,5 Bazinės socialinės išmokos dydžio:  
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1) su Programos aprašyme numatytų veiklų įgyvendinimu susijusių darbuotojų darbo 

užmokesčiui, socialinio draudimo ir garantinio mokesčio įmokoms bei prekėms ir paslaugoms, 

tiesiogiai susijusioms su Programos aprašyme numatytų veiklų įgyvendinimu, pvz. neformaliajam 

švietimui reikalingų priemonių įsigijimui, patalpų nuomos bei išlaikymo, ryšio paslaugoms, 

mokymams, Vaikų ir savanorių maitinimui, Programos viešinimui ir pan.  

2) transporto nuomos, kuro apmokėjimo, autobuso bilietų ir kt. išlaidos, susijusios su Vaiko 

atvykimu ir grįžimu į/iš Programos vietą bei vaiką lydinčio asmens kelionės, nakvynės ir maitinimo 

išlaidos. 

„Algojimo“ stovyklose vieno vaiko vienos dienos dalyvavimo Programoje įkainis buvo 130 Lt (38 

EUR), „Energetiko“ stovyklose – 111 Lt (32 EUR). Nei vaikams su negalia, nei juos lydintiems 

asmenims dalyvavimas stovyklose nekainavo.  

 

2014-2015 m. vaikų su negalia edukacinėms programoms buvo skirta 433.150 Lt (125.449 EUR). 

„Algojimo“ stovykloms, kuriose turėjo poilsiauti 470 vaikų, buvo skirta 305.500 Lt (88.479 EUR), 

„Energetiko“ stovykloms, kuriose numatytas 230 vaikų poilsis – 127.650 Lt (36.970 EUR). 

Įvertinus „Energetiko“ galutinę ataskaitą, patvirtinta 230 vaikų su negalia dalyvavimas, ir 

išmokėta 125.525 Lt (36.355,55 EUR) šiam tiekėjui skirta suma.  

Deja, „Algojimas“ neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ir, įvertinus šios organizacijos teiktas 

galutines ataskaitas, patvirtintas 418 vaikų su negalia dalyvavimas ir išmokėta 271.173,08 Lt 

(78.699.05 EUR) suma. „Algojimas“ 52 vaikų su negalia nesuteikė edukacinių programų paslaugų, 

todėl vietoje skirtos 305.500 Lt (88.479 EUR)  sumos, šiam tiekėjui sumokėta tik 271.732,08 Lt 

(78.699.05 EUR).   

Iš planuotų 700 vaikų su negalia, edukacinės programos stacionariose vaikų poilsio stovyklose 

paslaugos suteiktos 648 vaikams.  

 

5. Programų dalyvių apklausų rezultatų analizė  

 

 Siekiant efektyviau įvertinti Programų poveikį ir rezultatus bei tobulintinas sritis, stovyklos 

pabaigoje Tiekėjai buvo įpareigoti apklausti visus vaikus lydėjusius tėvus/globėjus ar kitus 

lydinčius asmenis (toliau – vaikus lydėję asmenys) bei Programų vadovus. Švietimo mainų paramos 

fondo parengtas apklausos formas užpildė  46 proc. lydinčių asmenų bei 21 proc. Programų vadovų. 
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5.1 Tėvų, globėjų ir lydinčių asmenų apklausos rezultatai 

  

 Apklausoje dalyvavo 268 vaikus lydėję asmenys.  

 35 proc. jų dalyvavo stovyklose Vilniaus, Utenos bei Panevėžio apskrityse, 46 proc. - Kauno, 

Alytaus bei Marijampolės apskrityse, likę 19 proc. - Klaipėdos, Šiaulių, Telšių bei Tauragės 

apskrityse (žr. 1 pav.). 

 

 

      

 Pusė visų vaikus lydėjusių asmenų (dalyvavusių apklausoje) ir, tikėtina, vaikų, buvo iš 

Vilniaus ir Kauno apskričių (51 %) (žr. 2 pav.),  10 % iš Šiaulių apskrities, 6 % iš Telšių, po 8 % iš 

Panevėžio ir Klaipėdos apskričių, po 5 % iš Alytaus ir Marijampolės apskričių,  4 % iš Utenos bei 3 

% iš Tauragės apskričių. 
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 94 % visų į klausimyną atsakiusių tėvų, globėjų bei lydinčių asmenų buvo moterys, 6 % - 

vyrai. Respondentų vaikų, dalyvavusių programose, pasiskirstymas pagal lytį buvo tolygesnis – 60 

% berniukų ir 40 % mergaičių. 

 Didžioji dalis visų stovyklavusių vaikų buvo su sunkia ir vidutine negalia, iš viso – 73 %, su 

lengva negalia – 27 % (3 pav.). 

 

  

 

 Užsiėmimų, skirtų vaikams, kokybę 96 % tėvų, globėjų ir lydinčių asmenų  vertino gerai ir 

labai gerai (žr. 4 pav.),  1 % vertino patenkinamai, 3% - labai blogai. 
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 Panašiai vertinta ir užsiėmimų, skirtų lydintiems asmenims, kokybė – 79 proc. tėvų, globėjų ir 

lydinčių asmenų ją vertino labai gerai, 17 proc. – gerai, 1 proc. – patenkinamai, 3 proc. – labai 

blogai (5 pav.). 

 

  

  

 Labai teigiamai vaikus lydėję asmenys vertino ir edukacinių programų grupių vadovų darbą. 

96 % jų vertino labai gerai ir gerai, 4 proc. patenkinamai ir labai blogai (6 pav.). 
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 Programos pritaikymas vaiko poreikiams taip pat buvo vertinamas labai pozityviai: 96 proc. 

vaikus lydėjusių asmenų manė, jog Programa buvo pritaikyta jų vaikų poreikiams (7 pav.). Tik 3 

proc. programos pritaikymą vaikams vertino neigiamai. 

 

  

  

 Beveik visi vaikus lydėję asmenys sutarė, kad stovyklos aplinka (patalpos, įranga, priemonės)  

buvo tinkama  įgyvendinti Programai, taip pat buvo pritaikyta vaikams su įvairaus lygio negalia (8 

pav.) . 98 proc. jų aplinką vertinimo gerai ir labai gerai. Ir tik 2% aplinka buvo nepatenkinti. 
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 Kaip ir visą programos įgyvendinimą, lydintys asmenys puikiai įvertino ir Programos 

rezultatus bei jų poveikį vaikams – labai gerai ir gerai rezultatus įvertino 97% (9 pav.). Neigiamai 

programos rezultatus vertino tik 3 % tėvų. 

 

  

  

 Vertindami savo lūkesčių išpildymą programos pabaigoje, beveik visi tėvai, globėjai ar 

lydintys asmenys pažymėjo, kad stovykla atitiko arba viršijo lūkesčius. Kai kurie paminėjo, kad 

gavo daug naujos informacijos, pabendravo su kitais tėvais, turinčiais vaikus su negalia, gavo daug 

palaikymo, supratimo, kartu su vaikais gerai ir turiningai praleido laiką. 

 Vertinant programos poveikį vaikui, vaiką lydėję asmenys nurodė, kad pagerėjo vaikų 

bendravimo įgūdžiai, vaikai susirado draugų,  pradėjo lengviau bendrauti su nepažįstamais ar mažai 
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pažįstamais asmenimis, išmoko naujų veiklų, gavo daug teigiamų emocijų, įgavo daugiau 

savarankiškumo ir drąsos, labiau atsipalaidavo, praplėtė žodyną, pagerėjo miegas, atsirado noras 

piešti, sumažėjo agresijos.  

 Aprašydami poveikį sau, vaikus lydėję asmenys nurodė pasidalintą patirtį, naują informaciją, 

poilsį, naujas pažintis, optimizmą, atsipalaidavimą, jausmą, kad tu ir tavo vaikas yra reikalingi, 

turiningą laiką, išmoktus naujus dalykus, paprastesnį susigyvenimą su vaiko negalia, pokalbius su 

kitais tėvais ir specialistais, teigiamas emocijas, poilsį, atotrūkį nuo buities, laiką sau, suvokimą, 

kad gyvenime būna ir blogiau, suvokimą apie meninės veiklos naudą. 

 Kaip programų stipriąsias puses, vaikus lydėję asmenys nurodė: stovyklų organizavimo vietą, 

pasiruošimą, sąlygas,  stovyklos organizatorius, jų atsidavimą, organizatorių paslaugumą, 

geranoriškumą, apgyvendinimą, maitinimą, programą, dėmesį vaikams ir jų poreikiams, vaikų 

ugdymą, tai, kad stovyklose nebuvo patyčių, kad buvo diferencijuota veikla tėvams ir vaikams, 

dėmesį tėvų poilsiui, baseiną, atsakingus vadovus, savanorius, jūrą, procedūras, užtikrintą saugumą, 

vaikų užimtumą, specialistų konsultacijas, dėmesį kiekvienam vaikui ir suaugusiajam, terapinius 

užsiėmimus vaikams, meno terapijos užsiėmimus, psichologo pagalbą, galimybę atvykti su kitais 

šeimos nariais. 

 Kaip programų tobulintinas sritis, vaikus lydėję asmenys įvardijo: darbą su šeimomis, didesnę 

savanorių patirtį, mažesnių pamainų poreikį, vaikų užimtumo įvairovę, didesnę savanorių 

iniciatyvą, vaikų veiklų diferencijavimą, programos pritaikymą prie sunkios negalios vaikų 

poreikių, programos pritaikymą pagal amžių, lydinčių asmenų užimtumą, informacijos apie 

tvarkaraštį ir būsimas veiklas nebuvimą, išankstinės programos poreikį, individualių konsultacijų 

stoką, atidesnę savanorių atranką, ilgesnės stovyklos trukmės poreikį – nors 7 dienų, daugiau 

informacijos tėvams ir globėjams, bendrus užsiėmimus – vaikams ir tėvams. 

 Vaikus lydėję asmenys, vertindami vaikų su negalia dalyvavimą bendrose vaikų vasaros 

poilsio stovyklose, lyginant su specialiomis šiems vaikams skirtomis stovyklomis, pasiskirstė į tris 

dalis: vieni vertinti negalėjo, nes dalyvavo pirmą kartą ir bendrose stovyklose nebuvo, kiti įvertino 

teigiamai tiek bendrąsias, tiek specialiąsias stovyklas, nes jų vaikams, dažniausiai su lengva negalia, 

tiko visos stovyklos; kiti labiau vertino specialiąsias stovyklas, nes jose labiau paisoma vaikų 

poreikių, aplinka labiau pritaikyta, vaikus gali lydėti tėvai, nėra patyčių, vaikai labiau atsipalaidavę, 

skiriamas dėmesys tėvams.  

 Apibendrinus galima teigti, kad didžioji daugumą vaikus lydėjusių asmenų labai teigiamai 

vertino tiek Programos įgyvendinimą, tiek stovyklų organizavimą. Ypač aukštai buvo įvertintas 

„Algojimo“ stovyklose tėvams skirtas dėmesys, veiklos, konsultacijos su specialistais. Tuo tarpu 

„Energetiko“ stovyklose, kuriose to nebuvo numatyta, tėvai nurodė kaip tobulintiną stovyklos pusę. 
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Nepaisant to, abu programų organizatoriai sutaria, kad veiklos vaikus lydintiems asmenims, kuriais 

dažniausiai būna tėvai, yra labai reikalingos ir prasmingos, tačiau, reikalaujančios papildomo 

personalo bei finansavimo.    

 

5.2 Grupių vadovų apklausos rezultatai 

  

 Iš viso klausimyną užpildė 33 grupių vadovai. 67 proc. jų dirbo Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės 

bei Telšių apskričių stovyklose, 27 proc. – stovyklose Vilniaus, Utenos bei Panevėžio apskrityse, 

likę 6 proc. – Alytaus, Kauno bei Marijampolės apskrityse (10 pav.).  

 

 

  

 35 proc. grupių vadovų ne stovyklų metu dirba mokytojais, 32 proc. – socialiniais 

darbuotojais, 6 proc. psichologais, 6 proc. studijuoja. 21 proc. kaip savo profesinę veiklą nurodė 

„kita“ (teatro pedagogas, jaunimo darbuotojas, socialinis pedagogas, socialinės meno raiškos 

vadovas, meno terapeutas) (11 pav.). 
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 Didžioji dalis grupių vadovų turėjo 3-10 darbo metų patirtį (46 proc.), perpus mažiau vadovų 

buvo su iki 2 metų patirtimi (21 proc.) bei  11- 20 metų patirtimi (24 proc.). 3 vadovai (9 proc.) 

turėjo 21 ir daugiau metų patirtį (12 pav.). 

  

   

 

 82 proc. visų apklausoje dalyvavusių grupių vadovų sudarė moterys, 18 proc. – vyrai. 

 85 proc. visų grupių vadovų dalyvavo Programos vadovų organizuotuose mokymuose prieš 

stovyklos pradžią. 15 proc. arba 5 vadovai pažymėjo, kad mokymuose nedalyvavo. 4 jų dirbo UAB 

„Energetikas“ stovykloje, 1 – „Algojimo“ stovykloje. 

 75 proc. mokymuose dalyvavusių grupių vadovų mokymus vertino kaip labai naudingus, 25 

proc. – naudingus. Neigiamai vertinusių mokymus nebuvo. 
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 87 proc. grupių vadovų manė, kad grupių vadovams būtinas specialus pasirengimas ir 

išsilavinimas, 13 proc. jų – specialus išsilavinimas atrodė nereikalingas. 

 Vertinant grupių vadovų lūkesčius, 79 proc. vadovų nurodė, kad stovyklose jiems svarbesnis 

vaikų įsitraukimas nei rezultatas. 9 proc. vadovų svarbesnis yra rezultatas, o likę 12 proc. – 

nežinojo, kas jiems yra svarbiau.  

 Grupių vadovų klausiant apie tikėtinus rezultatus, visi vadovai nurodė, jog didžiausias jų 

lūkestis, jog vaikai įdomiai praleistų laisvalaikį ir kad dalyvavimas stovykloje palengvintų vaikų 

integraciją į visuomenę. 94 proc. vadovų tikėjosi, kad dalyvavimas programoje ugdys vaikų 

savarankiškumą ir socialinius įgūdžius, 90 proc. vadovų – kad dalyvaudami stovykloje vaikų tėvai 

pagilins žinias apie neįgalių vaikų neformaliojo ugdymo metodus. Šiek tiek mažiau vadovų - 78 

proc. tikėjosi, kad dalyvaudami stovyklose galės pailsėti vaikų tėvai.  6 proc. vadovų nemanė, jog 

tokio pobūdžio stovykla galėtų būti poilsio vieta neįgalių vaikų tėvams. Likę vadovai nežinojo, kaip 

vertinti savo lūkesčius. (13 pav.). Įdomu tai, kad vadovai, pasisakę neigiamai už tėvų poilsį tokių 

specializuotų stovyklų metu, dalyvavo „Energetiko“ stovykloje, kurioje specialus dėmesys vaikus 

lydintiems asmenims nebuvo numatytas programoje, jiems papildomos atskiros veiklos nebuvo 

organizuotos. 
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 100 proc. vadovų nurodė, kad jiems buvo mokama už darbą. Tai rodo, kad nė vienas 

apklausoje dalyvavusių grupių vadovų nebuvo savanoris, nors vadovaujantis tiekėjų pateiktomis 

ataskaitomis ir informacija gauta monitoringo vizitų metu itin daug savanorių dirbo „Algojimo“ 

stovyklose. 

 Į klausimą, kada būtų tikslinga į veiklų organizavimą įtraukti tėvus/globėjus/lydinčius 

asmenis, vadovai atsakė įvairiai. Nemažai vadovų nurodė, kad tai priklauso nuo pačių tėvų, jų 

motyvacijos. Keli vadovai nurodė, kad įtraukti tėvus yra netikslinga arba reikia įtraukti tik tada, kai 

vaikas negali pasirūpinti savimi. Tačiau nemaža dalis vadovų mano, kad tėvus, globėjus ar lydinčius 

asmenis būtina įtraukti kuo  anksčiau ir kuo dažniau, gal net prieš stovyklos pradžią.  

 Vaikų įtraukimą į veiklų organizavimą vadovai vertino vieningiau. Vieni teigė, kad visada 

reikia stengtis įtraukti vaikus, kiti pasisakė, jog tai apsprendžia vaiko negalia.  

 Kaip pagrindinius motyvus dirbti stovyklose su vaikais su negalia vadovai nurodė: norą būti 

naudingu, dirbti prasmingą darbą, norą padėti vaikams su negalia, savirealizaciją, kvalifikacijos 

kėlimą, didesnį atlygį ir geresnes darbo sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad tik 1 asmuo nurodė 

atlyginimą ir darbo sąlygas, pagrindinės priežastys, skatinančios dirbti su vaikais su negalia buvo 

prasminga veikla, noras padėti ir realizuoti save. Kita vertus, visiems, klausimyną pildžiusiems 

grupių vadovams, buvo mokamas darbo užmokestis, todėl atmesti piniginio faktoriaus, kaip visai 

nereikšmingo, negalima. 

 Grupių vadovai, vertindami vaikų su negalia poilsį bendrose vaikų vasaros poilsio stovyklose, 

palyginti su specialiomis šiems vaikams skirtomis stovyklomis, pasidalino apylygiai į dvi dalis. 

Vieni pasisakė už neįgalių vaikų geresnę integraciją bendrosiose stovyklose, kiti – priešingai: 

minėjo, jog specialiose stovyklose vaikai su negalia gauna daugiau dėmesio, jiems labiau 

pritaikomos užduotys ir aplinka, tokiose stovyklose mažiau vaikų, labiau atsižvelgiama į kiekvieno 

poreikius. Pažymėtina, kad ir „Algojimo“, ir „Energetiko“  organizatoriai šiuo klausimu turėjo 

vienodą nuomonę – vaikai su sunkia negalia turėtų turėti galimybę dalyvauti atskirose stovyklose, 

kur jiems specialiai būtų pritaikyta ir edukacinė programa, ir tinkama aplinka bei priemonės.

 Apibendrinant galima būtų teigti, jog grupių vadovų nuostatos ir tikslai labai stipriai priklauso 

nuo grupių vadovų mokymų, kurie organizuojami stovyklose siekiant supažindinti su Programos 

tikslais, vertybėmis, siekiais. Pavyzdžiui, „Algojimo“ stovyklose, kuriose darbas su vaikų tėvais 

buvo Programos dalis, grupių vadovai tuo tikėjo ir matė prasmę, tuo tarpu „Energetiko“ stovyklų 

vadovų dalis nesuprato, kodėl vaikų su negalia tėvams turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, ką tai 

galėtų pakeisti. 

 Apklausa taip pat parodė ir kitus išsiskiriančius grupių vadovų požiūrius, tokius kaip vaikų 

įtraukimas į veiklų organizavimą. Kyla klausimas, ar grupių vadovų nuostatos ir tikslai kartais 
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nesikerta su stovyklų ir Programų nuostatomis, kas turėtų būti itin aktualu programų 

organizatoriams.  

 

6. IŠVADOS   

 Per 2007-2014 metų laikotarpį Lietuvoje kokybinio pagerėjimo įtraukiojo švietimo srityje 

nepastebėta. Atvirkščiai, stebimas neženklus pablogėjimas ir tendencija, kad didėja specialiųjų 

poreikių turinčių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse. 

 2014 m. Lietuvos teisės instituto parengtoje mokslinėje išvadoje dėl Jungtinių tautų 

neįgaliųjų teisių konvencijos fakultatyvaus protokolo, pasirašyto 2010 metais,  įgyvendinimo ir 

galimybių gauti ugdymą ir išsilavinimą, atitinkantį asmenų prigimties gebėjimus yra teigiama, kad  

„...Lietuva neatliko pakankamai žingsnių, kuriais teiktų tinkamą sąlygų pritaikymą visiems 

neįgaliesiems, taip pat turintiems specialiųjų poreikių švietimo srityje, bendrojo lavinimo įstaigose 

ir plėtotų įtraukiojo švietimo sistemą tokią, kokia ji yra apibrėžta Konvencijoje. (...) Lietuvai 

reikalinga skirti pakankamus resursus įtraukiojo švietimo neįgaliesiems, taip pat turintiems 

specialiųjų poreikių švietimo srityje, vystymui“.  

 Supaprastinto atviro pirkimo dėl edukacinių programų vaikams su negalia organizavimo paslaugų 

stacionariose vaikų poilsio stovyklose 2014-2015 m. 1 ir 3 pirkimo dalių laimėtoju tapo labdaros ir 

paramos fondas „Algojimas”, 2 pirkimo dalies - UAB Sveikatos centras „Energetikas”. 

„Algojimas” įsipareigojo organizuoti 470 vaikų su negalia poilsį, „Energetikas“ – 230 vaikų. 

 „Algojimo“  edukacinių programų tema - vaikų su negalia ir juos lydinčių asmenų socializacija per 

meninę veiklą. „Energetiko“ - neįgalių vaikų socializacijos galimybių ir socioedukacinės veiklos 

plėtotė bei estetinių kompetencijų ir kūrybinių gebėjimų ugdymas. Nors programų temos skirtingų 

tiekėjų stovyklose skyrėsi, bet jų tikslai buvo panašūs – sukurti saugią ir jaukią aplinką vaikams, 

kurioje jie galėtų labiau atsiskleisti ir per įvairias veiklas išreikšti savo emocijas, jausmus bei 

kūrybiškumą, kad būtų tobulinami jų socialiniai bei savarankiškumo įgūdžiai. 

 Iš viso stovyklose dalyvavo 648 vaikai su negalia, kuriuos lydėjo tėvai, globėjai ar kiti asmenys, 

pvz. socialiniai darbuotojai.  

 Visose stovyklose Programos buvo adaptuojamos atsižvelgiant į kiekvieno vaiko sveikatos būklę ir 

individualius gebėjimus. Taip pat buvo įvertinamas ir vaiko amžius, tėvų lūkesčiai, bendri tėvystės 

įgūdžiai. Abiejų tiekėjų stovyklose vaikai su lengvesne negalia buvo  skirstomi į grupeles pagal jų 

norus ar pomėgius. 

 „Algojimo“ stovyklose ypač pasiteisino Programoje dalyvavę profesionalūs psichoterapeutas ir 

edukologas, kurie teikė individualias konsultacijas tėvams. Nuoširdi savanorių draugystė su vaiku ir 

užsitarnautas vaiko pasitikėjimas savanoriais ir vadovais sukūrė palankias sąlygas  tėvams pamatyti 
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ne tik kliūtis, bet ir tikras savo vaiko galimybes. Buvo stengiamasi tėvams parodyti, kad ne vaiko 

negalia yra užkarda vaiko tobulėjimui, o tėvų požiūris, nuostatos ir santykis į vaiką. Nuostatų kaita 

sudarė sąlygas aktyviam tėvų įsitraukimui į Programą.  Programos organizatoriai pastebėjo, kad 

norint padėti vaikui, pirmiausia pagalbą reikia suteikti tėvams. 

 „Energetiko“ Programos organizatoriai kiekvieną vaiką stebėjo individualiai (stebėjimo metodas), 

vertino psichologinį/emocinį klimatą grupėse, kaip vaikai prisitaiko stovyklautojų būryje, ar jiems 

reikalinga papildoma, specifinė individuali psichologo, socialinio pedagogo pagalba. Nuolat buvo 

vertinama individuali vaiko pažanga. Ypatingai svarbus dėmesys vertinant vaikų aktyvumą ir 

pažangą buvo skiriamas vaikus atlydėjusių tėvų/globėjų nuomonei. Su jais buvo diskutuojama, kaip 

pavyko vaikus sudominti, įtraukti į užsiėmimus, kokias emocijas jie patyrė. 

 Visose stovyklose vyko sistemingas veiklų vertinimas. „Algojimo“ stovyklose kiekvienos dienos 

vakare vyko visų pamainos dalyvių susitikimas, kurio metu tėvai, vadovai ir savanoriai 

pasidalindavo dienos įspūdžiais, pastebėjimais, pageidavimais. „Energetiko“ stovyklose kiekvienos 

dienos patirti įspūdžiai, nuotaikos ir emocijos buvo vertinami popietinėse refleksijose, pasisekimai 

(dalyvių pažangos rodikliai) fiksuojami pamainos šypsenų lentoje. 

 „Algojimo“ bendradarbiavimas su socialiniais partneriais leido suteikti įvairesnių paslaugų stovyklų 

dalyviams. Taip pat aktyvus savanorių įsitraukimas į Programų veiklas leido suteikti ir vaikus 

lydėjusiems asmenims šiek tiek atokvėpio ir galimybę pasikonsultuoti su specialistais. Tokia gerąja 

praktika galėtų pasinaudoti ir kitos stovyklos. 

 Nors abu tiekėjai informaciją apie Programas skleidė labai plačiai, panaudodami įvairias 

žiniasklaidos priemones, vis dėlto, kad surinktų Programų dalyvius jiems teko glaudžiai 

bendradarbiauti  ir su socialiniais darbuotojais, kurie ne tik informavo potencialias šeimas apie 

galimybę nuvykti į stovyklą, bet ir suteikė stovyklų organizatoriams daug naudingos informacijos 

apie šeimą, jos ypatumus, bėdas ir problemas.  

 Programos mokymai vadovams buvo privalomi. Abu tiekėjai deklaravo, kad tokius mokymus 

organizavo, tačiau apklausos metu keli grupių vadovai teigė, kad tokiuose mokymuose nedalyvavo.  

Mokymuose dalyvavę grupių vadovai apklausos metu nurodė juos buvus naudingus ir labai 

naudingus. Tokie mokymai turi didelį poveikį pristatant vadovams stovyklos siekius ir vertybes, 

kuriuos vadovai turėtų perteikti įgyvendinami Programą. Kaip rodė apklausos duomenys, kai kurių 

vadovų požiūris skyrėsi nuo programoje deklaruojamų siekių.  

 Daugiausia  sunkumų įgyvendinant Programas organizatoriai turėjo komplektuojant grupes ir 

keičiant dalyvius dėl įvairių priežasčių: tėvų nenoro važiuoti, staiga susirgusių vaikų, pasikeitusių 

šeimos planų (pvz. stovyklos laikotarpiu gautas vizitas pas gydytoją) ar kt. Vienais atvejais 

programų organizatoriai buvo informuojami dieną prieš stovyklą. Tačiau būta nemažai atvejų, kai 
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apie neatvykimą programų organizatoriai nebuvo informuoti apskritai. Dėl to organizatoriai patyrė 

tiek laiko, tiek finansinių nuostolių. 

 Ypač opi problema – atokiai gyvenančių šeimų, kuriose auga negalią turintys vaikai, 

pasiekiamumas. Šeimos, auginančios neįgalius vaikus, nėra laikomos šeimomis, kurioms būtina 

socialinė pagalba. Jei šeima turi pakankamus socialinius įgūdžius, vaiko negalia nelaikoma 

požymiu valstybės pagalbai. Todėl, bendraujant su seniūnijų atstovais ieškant potencialių 

Programos dalyvių paaiškėjo, kad jie su tokiomis šeimomis nebendrauja ir jų nepažįsta. Miestuose  

gyvenančios šeimos noriai  dalyvavo Programose, o  pritraukiant šeimas iš kaimo reikėjo įdėti daug 

pastangų, bendradarbiauti su vietos socialiniais darbuotojais. 

 Socialinės šeimų su neįgaliais vaikais problemos, kurias lydintys asmenys „atsiveža“ į stovyklas 

taip pat turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai. Siūloma programų organizatoriams daugiau 

bendrauti su socialiniais partneriais ir išsiaiškinti, ar vaiko tėvai ar globėjai bus pajėgūs lydėti vaiką 

į stovyklą, ar jie galės dalyvauti Programos veiklose. Priešingu atveju, lydintis asmuo yra nepajėgus 

užtikrinti vaiko saugumo, jo dalyvavimo Programos veiklose ir t.t.   

 Siekiant nuosekliai ir visapusiškai atlikti programų vertinimą bei užtikrinti tikslingą ir efektyvų ESF 

lėšų panaudojimą, Programų įgyvendinimo laikotarpiu buvo vykdoma Programų stebėsena ir 

kokybinis vertinimas, vertinant veiklos turinį, kryptingumą, kokybę, pažangą, poveikį dalyviams ir 

pateikiant rekomendacijas Projekto užsakovui, paslaugų tiekėjams bei dalyviams. Stebėsenos 

metodai: monitoringo seminarai, vizitai į tiekėjų renginius bei stovyklas, tiekėjų konsultacijos, 

tiekėjų ir Programų dalyvių apklausa, tiekėjų tarpinių ir galutinių ataskaitų vertinimas.  

 Kai kurių tėvų motyvacijos stoka neleido  jų vaikams pilnai įsitraukti į Programos veiklas. Siūloma 

kuo intensyviau ir kuo anksčiau skleisti informaciją apie programų tikslus ir planuojamas veiklas, 

kad lydintys asmenys žinotų, ko gali tikėtis. Čia taip pat svarbus vaidmuo tenka socialiniams 

darbuotojams, kurie dažnai yra tarpininkai tarp stovyklų organizatorių ir šeimų su neįgaliais vaikais. 

 Nors grupių vadovų ir tėvų dalyvavimo apklausoje intensyvumą turėjo užtikrinti programų 

organizatoriai, dalyvavimas apklausoje nebuvo toks aktyvus, kaip buvo tikėtasi. Organizatoriai 

nurodė, kad tėvams buvo sudėtinga pildyti e. formas internete. Todėl kai kurie jų pildė popierines 

formas, o organizatoriai perkėlė šiuos duomenis į sistemą vėliau. Kadangi tiekėjų sutartiniai 

įsipareigojimai neužtikrino aukšto dalyvių įsitraukimo į vertinimo veiklas, ateityje siūloma naudoti 

kitokius metodus, tokius, kaip interviu, focus grupės pačiose stovyklose, vengiant apklausų. 

 Kaip rodo apklausos duomenys, užsiėmimų, skirtų vaikams, kokybę, programos adaptavimą vaiko 

poreikiams, aplinkos tinkamumą tėvai, globėjai ir lydintys asmenys  vertinimo gerai ir labai gerai: 

užsiėmimų kokybė – 96 proc., užsiėmimų, skirtų lydintiems asmenims, kokybė – 96 proc., 

edukacinių programų grupių vadovų darbas – 96 proc., Programos pritaikymas vaiko poreikiams – 
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96 proc., stovyklos aplinka (patalpos, įranga, priemonės)  buvo tinkama  įgyvendinti Programai – 

98 proc., Programos rezultatai bei jų poveikis vaikams – 97 proc. 

 Beveik visi vaikus lydėję asmenys pažymėjo, kad stovykla atitiko arba viršijo lūkesčius. 

 Vertinant programos poveikį vaikui, vaiką lydėję asmenys nurodė, kad pagerėjo vaikų bendravimo 

įgūdžiai, vaikai susirado draugų,  pradėjo lengviau bendrauti su nepažįstamais ar mažai pažįstamais 

asmenimis, išmoko naujų veiklų, gavo daug teigiamų emocijų, įgavo daugiau savarankiškumo ir 

drąsos, labiau atsipalaidavo, praplėtė žodyną, pagerėjo miegas, atsirado noras piešti, sumažėjo 

agresijos.  

 Aprašydami poveikį sau, vaikus lydėję asmenys nurodė pasidalintą patirtį, naują informaciją, poilsį, 

naujas pažintis, optimizmą, atsipalaidavimą, jausmą, kad tu ir tavo vaikas yra reikalingi, turiningą 

laiką, išmoktus naujus dalykus, paprastesnį susigyvenimą su vaiko negalia, pokalbius su kitais 

tėvais ir specialistais, teigiamas emocijas, poilsį, atotrūkį nuo buities, laiką sau, suvokimą, kad 

gyvenime būna ir blogiau, suvokimą apie meninės veiklos naudą. 

 Kaip programų stipriąsias puses, vaikus lydėję asmenys nurodė: stovyklų organizavimo vietą, 

pasiruošimą, sąlygas, programų organizatorius, jų atsidavimą, organizatorių paslaugumą, 

geranoriškumą, apgyvendinimą, maitinimą, programą, dėmesį vaikams ir jų poreikiams, vaikų 

ugdymą, tai, kad stovyklose nebuvo patyčių, kad buvo diferencijuota veikla tėvams ir vaikams, 

dėmesį tėvų poilsiui, baseiną, atsakingus vadovus, savanorius, jūrą, procedūras, užtikrintą saugumą, 

vaikų užimtumą, specialistų konsultacijas, dėmesį kiekvienam vaikui ir suaugusiajam, terapinius 

užsiėmimus vaikams, meno terapijos užsiėmimus, psichologo pagalbą, galimybę atvykti su kitais 

šeimos nariais. 

 Kaip programų tobulintinas sritis, vaikus lydėję asmenys įvardijo: darbą su šeimomis, didesnę 

savanorių patirtį, mažesnių pamainų poreikį, vaikų užimtumo įvairovę, didesnę savanorių 

iniciatyvą, vaikų veiklų diferencijavimą, programos pritaikymą prie sunkios negalios vaikų 

poreikių, programos pritaikymą pagal amžių, lydinčių asmenų užimtumą, informacijos apie 

tvarkaraštį ir būsimas veiklas nebuvimą, išankstinės programos poreikį, individualių konsultacijų 

stoką, atidesnę savanorių atranką, ilgesnės stovyklos trukmės poreikį – nors 7 dienų, daugiau 

informacijos tėvams ir globėjams, bendrus užsiėmimus – vaikams ir tėvams.    

 Stovyklų grupių vadovais dirba įvairia veikla užsiimantys asmenys: 35 proc. grupių vadovų ne 

stovyklų metu dirba mokytojais, 32 proc. – socialiniai darbuotojais, 6 proc. psichologais, 6 proc. 

studijuoja. 21 proc. kaip savo profesinę veiklą nurodė „kita“ (teatro pedagogas, jaunimo 

darbuotojas, socialinis pedagogas, socialinės meno raiškos vadovas, meno terapeutas). 
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 Didžioji dalis grupių vadovų turėjo 3-10 darbo metų patirtį (46 proc.), perpus mažiau vadovų buvo 

su iki 2 metų patirtimi (21 proc.) bei  11- 20 metų patirtimi (24 proc.). 3 vadovai (9 proc.) turėjo 21 

ir daugiau metų patirtį. 

 87 proc. grupių vadovų manė, kad grupių vadovams būtinas specialus pasirengimas ir išsilavinimas, 

13 proc. jų – manė priešingai. 

 Vertinant grupių vadovų lūkesčius, 79 proc. vadovų nurodė, kad stovyklose jiems svarbesnis vaikų 

įsitraukimas nei rezultatas. 9 proc. vadovų svarbesnis yra rezultatas, o likę 12 proc. – nežinojo, kas 

jiems yra svarbiau.  

 Grupių vadovų klausiant apie tikėtinus rezultatus, visi vadovai nurodė, jog didžiausias jų lūkestis, 

jog vaikai įdomiai praleistų laisvalaikį ir kad dalyvavimas stovykloje palengvintų vaikų integraciją į 

visuomenę. 94 proc. vadovų tikėjosi, kad dalyvavimas programoje ugdys vaikų savarankiškumą ir 

socialinius įgūdžius, 90 proc. vadovų, kad - dalyvaudami stovykloje vaikų tėvai pagilins žinias apie 

neįgalių vaikų neformaliojo ugdymo metodus. Šiek tiek mažiau vadovų - 78 proc. tikėjosi, kad 

dalyvaudami stovyklose galės pailsėti vaikų tėvai.  6 proc. vadovų nemanė, jog tokio pobūdžio 

stovykla galėtų būti poilsio vieta neįgalių vaikų tėvams. Vadovai, pasisakę neigiamai už tėvų poilsį 

tokių specializuotų stovyklų metu dalyvavo „Energetiko“ stovykloje, kurioje specialus dėmesys 

vaikus lydintiems asmenims nebuvo numatytas programoje, jiems papildomos atskiros veiklos 

nebuvo organizuotos. 

 100 proc. vadovų nurodė, kad jiems buvo mokama už darbą. Tai rodo, kad nei vienas apklausoje 

dalyvavusių grupių vadovų nebuvo savanoris. 

 Į klausimą, kada būtų tikslinga į veiklų organizavimą įtraukti tėvus / globėjus / lydinčius asmenis, 

vadovai nurodė, kad tai priklauso nuo pačių tėvų, jų motyvacijos. Keli vadovai nurodė, kad įtraukti 

tėvus yra netikslinga arba tik tada, kai vaikas negali pasirūpinti savimi. Tačiau nemaža dalis vadovų 

deklaravo/teigė, kad tėvus, globėjus ar lydinčius asmenis būtina įtraukti kuo dažniau ir kuo 

aktyviau, gal net prieš programos pradžią.  

 Vaikų įtraukimą į veiklų organizavimą vadovai vertino vieningiau. Vieni teigė, kad visada reikia 

stengtis įtraukti vaikus, kiti pasisakė, jog tai apsprendžia vaiko negalia.  

 Kaip pagrindinius motyvus dirbti stovyklose su vaikais su negalia vadovai nurodė: norą būti 

naudingam, dirbti prasmingą darbą, norą padėti vaikams su negalia, savirealizaciją, kvalifikacijos 

kėlimą, didesnį atlygį ir geresnes darbo sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad tik 1 asmuo nurodė 

atlyginimą ir darbo sąlygas, pagrindinės priežastys, skatinančios dirbti su vaikais su negalia buvo 

prasminga veikla, noras padėti ir realizuoti save. Kita vertus, visiems, klausimyną pildžiusiems 

grupių vadovams, buvo mokamas darbo užmokestis, todėl atmesti piniginio faktoriaus, kaip visai 

nereikšmingo, negalima. 
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 Grupių vadovai, vertindami vaikų su negalia poilsį bendrose vaikų vasaros poilsio stovyklose, 

lyginant su specialiomis šiems vaikams skirtomis stovyklomis, pasidalino apylygiai į dvi dalis. 

Vieni pasisakė už neįgalių vaikų geresnę integraciją bendrosiose stovyklose, kiti priešingai, minėjo, 

jog specialiose stovyklose vaikai su negalia gauna daugiau dėmesio, jiems labiau pritaikomos 

užduotys ir aplinka, tokiose stovyklose mažiau vaikų, labiau atsižvelgiama į kiekvieno poreikius. 

 

7. REKOMENDACIJOS 

 Siekiant pagerinti neįgalių vaikų ugdymo situaciją iš esmės, būtina: 1)  sukurti ir plėtoti 

 kompleksinę pagalbos sistemą negalią ar specialiųjų poreikių turinčiam vaikui ir jo šeimai; 2) 

„vieno langelio“ principu  informuoti apie teiktinas  paslaugas (neformaliojo ir formaliojo švietimo, 

sveikatos bei  socialinių  paslaugų); 3) sudaryti tinkamas sąlygas neįgaliems vaikams taip pat 

turintiems specialiųjų poreikių švietimo srityje ugdytis bendrojo lavinimo mokyklų  įprastinėje 

mokymosi aplinkoje; 3) plėtoti laikino „atokvėpio“ paslaugas neįgalius vaikus auginančių šeimų 

nariams; 4) tobulinti neformaliojo švietimo institucijų infrastruktūrą, gerinant jų prieinamumą visų 

grupių specialiųjų poreikių vaikams; 5) inicijuoti  „proveržį“ didinant visuomenės toleranciją  

kitoniškumui tam naudojant visas įmanomas priemones (pvz. socialinė reklama; į šią temą 

orientuotas ugdymo turinys, neformaliojo švietimo programos ir projektai, kt.). 

 Ir ateityje organizuoti vaikams su negalia (ypatingai sunkia) atskiras stovyklas, kur jiems specialiai 

būtų pritaikyta ir edukacinė programa, ir tinkama aplinka bei priemonės. 

 Leisti  neformaliojo švietimo neįgaliems vaikams edukacinėse  programose dalyvauti ankstyvojo 

amžiaus vaikams (nuo 0 iki 4-ių metų) ir jų tėvams. Tėvai, susilaukę negalią turintį vaiką, išgyvena 

stiprų ilgalaikį stresą, kurį sąlygoja ir žinių trūkumas apie jų negalią turinčio vaiko slaugą, priežiūrą, 

ugdymą, santykių psichologiją, vaikų auklėjimą, pozityvią tėvystę ir kt.  

 Ateityje vaikus lydintiems asmenims skirtas veiklas įtraukti į perkamų paslaugų reikalavimus ir 

leistinas išlaidas, kadangi dėmesys vaikų tėvams ar globėjams, specialistų konsultacijos ar tiesiog 

atokvėpis yra itin svarbūs tiek jiems patiems, tiek geresniam vaiko įsitraukimui į veiklas stovykloje 

ir tolesniam  jo ugdymui.  

 Jeigu vaikas,  turintis negalią, auga socialinių problemų turinčioje šeimoje, programoje numatyti 

galimybę finansuoti kitą lydintįjį asmenį, pvz. vietos socialinį darbuotoją, papildomą vadovą.  

 Diferencijuoti vieno vaiko edukacinių programų kainą, atsižvelgiant į vaiko negalios lygį: jei vaiko 

negalia sunki ir jam skirta slauga (sunkiausia negalios forma), skirti 20 proc. didesnį finansavimą 

(dėl didesnių vaiko poreikių).   
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 Pasirenkant edukacinių programų kokybės vertinimo metodus atsižvelgti į tai, kad nemažai tėvų, 

auginančių vaikus su psichine negalia, patys turi mažesnę ar didesnę negalią  (pvz. tokiems tėvams 

yra sudėtinga pildyti klausimynus internetu, dalyvauti focus grupėje ir pan.). 

 Siekiant padidinti neformaliojo vaikų švietimo edukacinių programų patrauklumą ir prieinamumą 

bei jų kokybę, ateityje tikslinga būtų atsisakyti programų įgyvendinimo paslaugų pirkimo per 

viešuosius pirkimus modelio ir taikyti konkursinio finansavimo modelį. 
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8. PRIEDAI 

1 priedas. Klausimyno tėvams, globėjams, lydintiems asmenims anketa 

 

KLAUSIMYNAS VAIKŲ, UGDYTŲ PAGAL EDUKACINES PROGRAMAS NEĮGALIEMS 

VAIKAMS STACIONARIOSE VAIKŲ POILSIO STOVYKLOSE, 

 

TĖVAMS / GLOBĖJAMS / LYDINTIEMS ASMENIMS  

 

Švietimo mainų paramos fondas (toliau - ŠMPF), įgyvendindamas ESF projektą 

„Neformaliojo švietimo sistemos sukūrimas Lietuvos savivaldybėse“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-01-

001 vykdo edukacinių programų neįgaliems vaikams stacionariose vaikų poilsio stovyklose 

kokybinį vertinimą. Siekdamas susipažinti su Programos veiklų įgyvendinimo eiga, ŠMPF maloniai 

prašo užpildyti klausimyną.  

 

Atsakymus siųskite ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos po stovyklos pamainos pabaigos. 

1. Stovyklos pavadinimas 

____________________________________________________________________________ 

2. Programos įgyvendinimo vieta (apskritis): 

 Vilniaus, Utenos bei Panevėžio apskritys 

 Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės bei Telšių apskritys 

 Alytaus, Kauno  bei Marijampolės apskritys 

Atsakykite į klausimą pažymėdami labiausiai tinkantį atsakymą 

3. Iš kokios apskrities Jūs atvykote? 

 Vilniaus 

 Kauno 
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 Klaipėdos 

 Panevėžio 

 Šiaulių 

 Utenos 

 Marijampolės 

 Alytaus 

 Tauragės 

 Telšių 

Atsakykite į klausimą pažymėdami labiausiai tinkantį atsakymą 

4. Jūsų lytis: 

 Vyras 

 Moteris 

Atsakykite į klausimą pažymėdami labiausiai tinkantį atsakymą 

5. Jūsų vaiko, poilsiavusio stovykloje, amžius: 

__________________________________________________________________________ 

6. Kokią negalią turi Jūsų vaikas? 

 Lengvą 

 Vidutinę 

 Sunkią 

Atsakykite į klausimą pažymėdami labiausiai tinkantį atsakymą 

7. Įvertinkite programos kokybę, kai: 1-labai blogai, 2-blogai, 3-patenkinamai, 4-gerai, 5-

labai gerai 

 1 2 3 4 5 

Kaip Jūs vertinate užsiėmimų, skirtų vaikams, kokybę? □ □ □ □ □ 

Kaip Jūs vertinate užsiėmimų, skirtų lydintiems asmenims, 

kokybę? 
     

Kaip vertinate edukacinės programos vadovų darbą? □ □ □ □ □ 

Kaip vertinate programos pritaikymą Jūsų vaiko 

poreikiams? 
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Kaip vertinate programos įgyvendinimo aplinką (patalpas, 

įrangą, priemones)? 
□ □ □ □ □ 

Kaip vertinate programos rezultatus ir jų poveikį vaikams? □ □ □ □ □ 

 

8. Kaip stovykla atitiko Jūsų lūkesčius? 

________________________________________________________________________________ 

9. Trumpai aprašykite, kokį poveikį Jūsų vaikui turėjo stovykla. 

________________________________________________________________________________ 

10. Trumpai aprašykite, kokį poveikį Jums turėjo stovykla. 

________________________________________________________________________________ 

11. Kokios šios stovyklos stipriosios pusės? 

________________________________________________________________________________ 

12. Kokios šios stovyklos tobulintinos pusės? 

 

13.  Kaip Jus vertinate vaikų su negalia poilsį bendrose vaikų vasaros poilsio stovyklose, 

lyginant su specialiomis šiems vaikams skirtomis stovyklomis? 

 

 

 



48 

 

2 priedas. Klausimyno grupių vadovams anketa 

 

KLAUSIMYNAS EDUKACINIŲ PROGRAMŲ NEĮGALIEMS VAIKAMS 

STACIONARIOSE VAIKŲ POILSIO STOVYKLOSE 

GRUPIŲ VADOVAMS 

 Švietimo mainų paramos fondas (toliau - ŠMPF), įgyvendindamas ESF projektą „Neformaliojo 

švietimo sistemos sukūrimas Lietuvos savivaldybėse“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-01-001 vykdo 

edukacinių programų neįgaliems vaikams stacionariose vaikų poilsio stovyklose kokybinį 

vertinimą. Siekdamas susipažinti su Programos veiklų įgyvendinimo eiga, ŠMPF maloniai prašo 

užpildyti klausimyną.  

Atsakymus siųskite ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos po stovyklos pamainos pabaigos.  

 

  

Stovyklos pavadinimas  

Programos įgyvendinimo vieta (apskritis) 

 

□ Alytaus  

□ Kauno  

□ Klaipėdos 

□ Marijampolės 

□ Panevėžio 

□ Šiaulių 

□ Tauragės 

□ Telšių 

□ Utenos 

□ Vilniaus 
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1. Jūsų pagrindinė profesinė veikla: 

□ mokytoja/as  

□ mokyklos administracijos darbuotojas 

□ socialinis darbuotojas 

□ psichologas 

□ studentas 

□ kita 

Jei kita, paaiškinkite________ 

 

 

2. Jūsų darbo stažas: 

□ 0 -2 metai   

□ 3 -10  metų  

□ 11 -20 metų 

□ 21  ir daugiau 

3. Jūsų lytis: 

□ mot. 

□ vyr. 

 

4.  Ar programos vadovai organizavo mokymus grupių vadovams? 

 Taip 

 Ne 

 Nežinau 

Atsakykite į klausimą pažymėdami labiausiai tinkantį atsakymą. 

5.  Jei taip, ar mokymai buvo naudingi? 

 Labai naudingi 

 Naudingi 

 Nenaudingi 

Atsakykite į klausimą pažymėdami labiausiai tinkantį atsakymą. 
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Klausimai Taip Ne Nežinau 

Man svarbesnis vaikų įsitraukimas  nei veiklos 

rezultatas 
□ □ □ 

Man svarbesnis veiklos rezultatas nei vaikų 

įsitraukimas 
□ □ □ 

 

8. Kada Jūsų manymu būtų tikslinga į veiklų organizavimą įtraukti globėjai/lydintys 

asmenis? 

________________________________________________________________________________ 

9. Kada Jūsų manymu būtų tikslinga į veiklų organizavimą įtraukti vaikus? 

________________________________________________________________________________ 

10. Kokio edukacinių programų neįgaliems vaikams rezultato aš tikiuosi? 

Klausimai Taip Ne Nežinau 

Tikiuosi, kad vaikai įdomiai praleis laisvalaikį □ □ □ 

Tikiuosi, kad dalyvavimas stovykloje 

palengvins vaikų integraciją į visuomenę 
□ □ □ 

Tikiuosi, kad dalyvaudami stovykloje vaikų 

tėvai galės pailsėti 
□ □ □ 

Tikiuosi, kad dalyvaudami stovykloje vaikų 

tėvai pagilins žinias apie neįgalių vaikų 

neformaliojo ugdymo metodus  

□ □ □ 

Tikiuosi, kad dalyvavimas programoje ugdys 

vaikų savarankiškumą ir socialinius įgūdžius 
□ □ □ 

 

6. Ar tokių edukacinių programų grupių vadovams būtinas specialus išsilavinimas? 

 Taip 

 Ne 

 Nežinau 

Atsakykite į klausimą pažymėdami labiausiai tinkantį atsakymą. 

7. Mano, kaip grupės vadovo, lūkesčiai 
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11. Kas Jus paskatino dirbti šioje stovykloje su šia edukacine programa? 

________________________________________________________________________________ 

12. Ar Jums buvo mokama už darbą stovykloje? 

 Taip 

 Ne 

Atsakykite į klausimą pažymėdami labiausiai tinkantį atsakymą. 

 

13. Kaip Jus vertinate vaikų su negalia poilsį bendrose vaikų vasaros poilsio stovyklose, 

lyginant su specialiomis šiems vaikams skirtomis stovyklomis? 

________________________________________________________________________________ 

 

      

 


