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Neįgalių asmenų inkliuzija į visuomenę 

 
Šilutės žemės ūkio mokykla (autorius Vilma Grigonienė) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Profesinis mokymas socialiai pažeidžiamoms grupėms  

Priemonės tikslas 

Siekti sėkmingos neįgalių asmenų integracijos į visuomenę ir darbo rinką. 

Priemonės įgyvendinimas 

Kasmet į savarankišką gyvenimą mokykla išleidžia apie 30 jaunuolių, turinčių protinę negalią. Tačiau daug 

metų iš eilės būdavo pastebima, kad net ir įgiję profesiją neįgalūs asmenys sunkiai adaptuojasi naujoje 

aplinkoje, negali rasti darbo arba jį gavę nesugeba atlikti jiems patikėtų funkcijų. Visuomenės, ypač 

darbdavių, požiūris į neįgalius asmenis vis dar yra negatyvus.  

Todėl mokykla nutarė imtis priemonių, kurios galėtų pagerinti situaciją.  

1. Nutarta nuolat šviesti visuomenę bei formuoti pozityvų jos požiūrį, skatinti geranoriškumą, plėsti pagalbos 

neįgaliesiems tinklą. Pradėtas aktyvus bendradarbiavimas su vietine žiniasklaida: informacija ir naujienos 

apie vykdomą veiklą ir pasiektus rezultatus spausdinama nepriklausomame rajono laikraštyje „Šilutės 

naujienos“.  

2. Sukurta karjeros planavimo programa, kuri orientuota į pagalbą baigiamųjų kursų moksleiviams tiek 

ruošiantis ieškoti darbo, tiek pradedant savarankišką gyvenimą. Įgyvendinant šios programos tikslus ir 

uždavinius su jaunuoliais grupėse bei individualiai dirba mokyklos psichologas, socialinis pedagogas, 

specialusis pedagogas, grupių vadovai.  

3. Pradėta vykdyti intensyvi tarptautinė projektinė veikla, kurios metu ES šalyse stažavosi ne tik patys 

neįgalūs jaunuoliai, bet ir  jiems dėstantys profesijos mokytojai – tokiu būdu siekiama perimti inovacijas ir 

gerąją patirtį.  

4. Atnaujintos mokymo programos, optimaliai pritaikant jas prie neįgalių asmenų galimybių ir poreikių. 

Mūsų partneriai: 

Kauno statybininkų mokykla; 

Tauragės profesinio rengimo centras; 

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai; 

Salo+Partner, Berufliche Bildung GmbH, Hamburg, Vokietija; 

EuroformRFS, Rende, Italija; 

Mesleki Egitim Merkezi, Turkija; 

Centro de profesorado de Sevilla, Ispanija.  

P.A. Group s.r.l., Verona, Italija. 

UAB „Šilutės leidyba“. 
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Pasiekti rezultatai  

Išaugo mokinių pasitikėjimas savo jėgomis; 

Padidėjo galimybė įsidarbinti; 

Pagerėjo absolventų įsidarbinimo rodikliai; 

Lengvesnė neįgalių asmenų adaptacija naujoje aplinkoje;  

Pakilo profesijos mokytojų kvalifikacija, diegiami inovatyvūs mokymo metodai; 

Pakito visuomenės, ir ypač darbdavių, požiūris į neįgalius asmenis. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Mes manome, kad taikant kompleksinį darbą sudaromos geresnės sąlygos proto negalią turintiems 

jaunuoliams įgyti profesiją, pasiruošti savarankiškam gyvenimui, o vėliau- adaptuotis ir įsilieti į darbo rinką. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Todėl, kad neįgalūs asmenys kiekvienoje visuomenėje ir bendruomenėje savaime reikalauja didesnio 

dėmesio, žmogiškųjų bei finansinių resursų. Mes pastebimai panaikinome barjerą,  pasiekėme didesnio nei 

anksčiau proto negalią turinčių jaunuolių savarankiškumo, ir manome, kad sudarėme sąlygas absolventams 

lengviau integruotis į visuomenę, o visuomenei padėjome priimti neįgalius asmenis kaip pilnateisius jos 

narius.     

 


