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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS MOKINIAMS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas Socialinis darbas su neįgaliais žmonėmis 

Rengėjas(-ai) 

 

Dr. Laura Varžinskienė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

 

40 ak. val 

Tikslas, uždaviniai 

 

 Programos tikslas – supažindinti praktikus su profesiniu socialiniu darbu su 

neįgaliais žmonėmis, įgyti specifinių darbo su neįgaliaisiais žinių ir įgūdžių, 

susipažinti su darbo su neįgaliaisiais ypatumais, pagrindinėmis teorijomis, 

aiškinančiomis negalios ypatumus, metodais, veikiančia teisine baze. 

Programos uždaviniai: (1) žinoti įvairius neįgaliųjų integracijos aspektus; 

(2) suprasti poreikių atpažinimo ir atliepimo svarbą darbo su neįgaliaisiais 

procese; (3) sugebėti įvertinti neįgaliųjų žmonių poreikius, identifikuoti 

problemas, numatyti galimus sprendimo būdus ir formas, įvertinti 

intervencijos efektyvumą; (4) darbe taikyti įvairias negalios teorijas; (5) 

apibrėžti svarbiausius darbo su neįgaliais žmonėmis ypatumus, atpažinti 

socialinį ir medicininį neįgaliųjų integracijos modelius; (6) taikyti įgalinimo 

strategijos pagrindinius principus pagalbos neįgaliesiems ir jų šeimoms 

procese; (7) taikyti aktyvaus klausymo metodus darbe su neįgaliaisiais; (8) 

pagalbos procese pasinaudoti veikiančia teisine baze neįgaliesiems; (9) 

žinoti, kokios paslaugos yra teikiamos neįgaliems žmonėms. 

Tikslinė grupė Programa skirta socialiniams darbuotojams. 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Pagrindinės temos: (1) sveikatos, negalios, sutrikusios veiklos, 

reabilitacijos sąvokos; (2) paslaugų ir paramos neįgaliesiems asmenims 

istorinis procesas; (3) medicininis ir socialinis integracijos modeliai; (4) 

Socialinis darbas su neįgaliais žmonėmis. (5) Poreikių atpažinimas ir 

atliepimas; (6) individualus ir komandinis darbas su neįgaliais žmonėmis; 

(7) įgalinimo strategija; (8) gedėjimo etapai ir pagalba juos pereiti; (9) 

šeimų, kuriose yra neįgalūs žmonės ypatumai ir darbas su jomis; (10) 

bendravimo su neįgaliu asmeniu ypatumai; (11) organizacijų, draugijų, 

klubų veikla ir jų reikšmė neįgaliųjų integracijai; (12) socialinė neįgaliųjų 

asmenų apsauga Lietuvoje. 

Mokymo(-si) metodai  Paskaitos, teoriniai seminarai, praktiniai seminarai, intervizija, darbas mažose 

grupelėse, video medžiagos peržiūra, diskusijos, vaidmenų žaidimai, 

savarankiškas darbas. 

 

Pasiekimų vertinimas Individuali užduotis, susiejant teoriją su praktine-asmenine patirtimi. 

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

Programą baigęs asmuo turėtų: (1) žinoti įvairius neįgaliųjų integracijos aspektus; 

(2) žinoti, kokios paslaugos yra teikiamos neįgaliems žmonėms. (3) suprasti 

poreikių atpažinimo ir atliepimo svarbą darbo su neįgaliaisiais procese; (4) darbe 

taikyti įvairias negalios teorijas; (5) taikyti įgalinimo strategijos pagrindinius 

principus pagalbos neįgaliesiems ir jų šeimoms procese; (6) taikyti aktyvaus 

klausymo metodus darbe su neįgaliaisiais; (7) analizuoti svarbiausius darbo su 

neįgaliais žmonėmis ypatumus, atpažinti socialinį ir medicininį neįgaliųjų 

integracijos modelius; (8) pagalbos procese pasinaudoti veikiančia teisine baze 

neįgaliesiems; (9) sugebėti įvertinti neįgaliųjų žmonių poreikius, identifikuoti 

problemas, numatyti galimus sprendimo būdus ir formas, įvertinti intervencijos 

efektyvumą; 



Išduodamo dokumento 

tipas 

Socialinio darbuotojo kompetencijos plėtotę liudijantis pažymėjimas. 

Asmuo kontaktams  Socialinio darbo kompetencijų centro vadovė Žaneta Grinkevičiūtė 

Tel.:8-37 327846, el. p. z.grinkeviciute@sgi.vdu.lt 

 

 


