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Darbo tikslas. Įvertinti žmonių su fizine negalia rekreacinių veiklų naudingumą, jų
organizavimo bei vykdymo galimybes.
Uždaviniai:
1. Nustatyti sveikatos stiprinimo rekreacinėse veiklose prieinamumą ir organizavimą fizinę
negalią turintiems asmenims.
2. Įvertinti ekonominės - finansinės, informacinės, fizinės ir psichosocialinės aplinkos faktorių
galimą įtaką neįgaliųjų dalyvavimui rekreacinėse veiklose sveikatos stiprinimo tikslais.
3. Nustatyti vykdomų veiklų naudingumą fizinę negalią turintiems asmenims.
Tyrimo metodika. Tyrimas buvo vykdomas 2011 metų liepos – rugpjūčio mėnesiais
„Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse ( Palangoje). Iš viso analizei tinkamos 77
anketos.
Rezultatai:
Apklausoje dalyvavo 77 fizinę negalią turintys asmenys 66 vyrai ( 86 % ) ir 11 moterų ( 14 % ).
Žmonės atrenkami pagal vykdomų projektų tikslinę paskirtį, tai yra kad dalyvavimas projekte
asmeniui turėtų išliekamąją vertę. 58 proc. sudaro sportuojantys ir 42 proc. – nesportuojantys
asmenys. Po rekreacinių stovyklų 72,7 proc. apklaustųjų pagerėjo fizinė būklė, o 77,9 proc.
pagerėjo psichologinė būsena. Neįgaliųjų sveikatai gerinti reikalingi ne vien vaistai, sanatorijos,
bet ir buvimo gamtoje, kuomet derinamas poilsis su sporto užsiėmimais, kultūrinių ir kitų
renginių dėka tobulinama neįgaliojo asmenybė. 55,8 proc. apklaustųjų mano, jog rekreacine
veikla užsiimančių įstaigų jų mieste pakanka. 48,1 proc. tiriamųjų mano, kad labiausiai jų mieste
nepakanka sportinių kultūrinių renginių. Respondentų, kurie sporto/rekreacijos centre/klube
lankosi kartą per savaitę ar dažniau fizinė būklė pagerėjo 42,9 proc., o psichologinė būsena
pagerėjo 44,2 proc. apklaustųjų. Didžiausią įtaką apsilankyti sporto/rekreacijos centre/ klube
turėjo draugų bei artimųjų įtaka, tai sudaro 58,4 proc. Pačių neįgaliųjų nuomone, informacijos
sklaida Lietuvoje ( 55,8 proc.), mieste ( 53,2 proc.), gyvenamojoje vietoje ( 55,8 proc.),
sporto/rekreacijos klube ( 66,2 proc.) bei žiniasklaidoje ( 53,2 proc.) nėra pakankama. Lėšų
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gavimui yra teikiami projektai Neįgaliųjų reikalų departamentui, todėl nuo lėšų kiekio priklauso
vykdomos

veiklos

apimtis.

Respondentų

nuomone,

lemiamas

veiksnys,

ribojantis

sportinę/rekreacinę veiklą yra reklamos, informacijos trūkumas.
Išvados:
Apžvelgus tyrimo rezultatus, galima teigti, jog vykdomos rekreacinės veiklos turi teigiamą
poveikį fizinę negalią turintiems asmenims. Visos rekreacinės stovyklos yra tikslinės,
padedančios įveikti fizinius, dvasinius ar kultūrinius sunkumus, atsižvelgiant į kiekvieno
neįgaliojo galimybes. Šios veiklos padeda neįgaliąjam įveikti dėl neįgalumo atsiradusius
kompleksus (baimės, nepilnavertiškumo jausmą ir pan.), įsitraukti į aktyvų socialinį, kultūrinį
gyvenimą, užsiimti fizine veikla.
Raktažodžiai: fiziškai neįgalus, rekreacija, organizavimas, prieinamumas.
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Aim of the study. To evaluate the benefits of recreational activities, their organisation and
realization for individuals with physical disabilities.
Objectives.
1. To determine the accessibility and organisation of health promotion through recreational
activities for individuals with physical disabilities.
2. To evaluate how economical-financial, informational, physical and psychosocial factors
influence physically disabled people’s health promotion through recreational activities.
3. To determine the benefits of recreational activities for people with physical disabilities.
Methods.
The research was carried out in July – August,

2011 at “The Centre of Landscape and

Recreation Therapy” in Monciškės (Palanga). 77 questionnaires had been analysed.
Results.
77 individuals with physical disabilities participated in the survey : 66 male (86%) and 11
female (14%). People have been chosen according the purpose and target of the projects, that is,
the personal participation in the project should have lasting legacy. People who play sports – 58
%,

do not play sports – 42%.

Disabled

people (72,7%) admitted their physical health

improvement after recreational activities, and even 77,9% people admitted their better
psychological state. To improve their health disabled people need not only remedies,
sanatoriums, but also they must stay in nature when sports and relaxation are combined; the
personality of disabled individual is improved through cultural and other activities. 55,8%
respondents think there are enough recreational organizations in their towns. 48,1% respondents
declare the lack of sports and cultural shows/events in their towns. Better physical conditions
have the respondents (42,9%) who visit fitness/recreation clubs once a week or more, and
respondents‘ (44,2%) have better psychological status. Family members, relatives and friends
encouraged and influenced greatly to visit the recreation/fitness/sports clubs (about 58,4%
disabled people admitted it). The individuals with physical disabilities admit the lack of
information that influences negatively their passive participation in activities: in Lithuania
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(55,8%), in towns (53,2%), in their living places (55,8%), in fitness/recreation clubs (66,2%), in
media (53,2%). The projects are submitted to the Department for the Affairs of Disabled at the
Ministry of social security and labour with the purpose to get finance so the amount of
recreational activities depend on the finance designated. Respondents think that the lack of
advertisements, information are also very important in unsufficient development of recreational
activities among people with physical disabilities.
Conclusions.
After the revision of the survey results it is stated that recreational activities realized have
positive effects on individuals with physical disabilities. All recreational camps are purposeful
helping to get over physical, emotional and cultural problems of each physically disabled
individual. The activities help the physically disabled people to overcome different phobias as a
result of disability such as fear, inadequacy, loneliness etc., to take part in social and cultural life
actively, to do sports, to take part in different leisure activities.

Key words. Physically disabled, recreation, organisation, accessibility.
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ĮVADAS
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi PSO strategija „Sveikata visiems
XXI amžiuje“ bei Lietuvos sveikatos programa siekia gerinti visuomenės sveikatos būklę,
remdamasi pagrindinėmis vertybėmis – sveikatos santykių teisumu bei solidarumu, t.y. suteikiant
visiems gyventojams vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros resursais bei gauti
kokybiškas paslaugas. Lietuvos Respublikos patvirtinta sveikatos programa siekiama ugdyti
sąmoningą visuomenės požiūrį į sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą kaip pagrindinę visaverčio
gyvenimo sąlygą. [61]
Apie neįgaliųjų problemas Lietuvoje viešai prabilta tik prieš du dešimtmečius. Per tą
laiką buvo išleisti įstatymai, reglamentuojantys neįgaliųjų ir jų artimųjų teises, kuriamos
socialinės, psichologinės, reabilitacijos ir kt. paslaugos. Daug diskutuojama apie negalios
asmenų sėkmingą socializaciją ir kitus veiksnius, nulemiančius žmogaus dalyvavimą
visuomeniniame, kultūriniame gyvenime, siekiama sudaryti tinkamas sąlygas, kad jie jaustųsi
saugūs ir pilnaverčiai kasdieninėje veikloje. [54]
LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (2005 m. nauja redakcija ) neįgalumas
apibrėžiamas, kaip dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos
veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės
gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas. Žmonės su fizine ( judėjimo ) negalia gyvena
visuomenėje, kaip mažuma, kurios specifiniai poreikiai nepripažįstami ar netinkamai tenkinami.
Visuomeniniame gyvenime tokie žmonės susiduria su įvairiomis kliūtimis, pvz. dažniau patiria
nedarbą, skurdą, socialinę atskirtį. [32], [10]
Pastaruoju meto neįgalių asmenų problemoms skiriamas vis didesnis dėmesys. Lietuvos
Respublikos Lygių galimybių įstatyme pabrėžiama, kad būtina imtis įvairių priemonių įgalinant
žmones su negalia nekliudomai dalyvauti visuomenės gyvenime ir turėti lygias galimybes.
Siekiant lygių galimybių, būtina iš esmės pakeisti požiūrį į neįgaliųjų politiką – pagrindinis
dėmesys turi būti skiriamas patiems neįgaliesiems, kurių teisės yra lygiavertės įgalių žmonių
teisėms. [33] Tokie klausimai kaip ekonominis ir socialinis neįgalumo pasekmių mažinimas,
kova su nelygybe sveikatos srityje - yra labai aktualūs, o svarbiausi šios srities tikslai – mažinti
socialinę atskirtį, sudaryti geresnes sąlygas švietimui, užimtumui, mobilumui, naudotis
informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Vienas iš svarbiausių sveikatos stiprinimo
uždavinių – užtikrinti galimybę naudotis ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugomis. Vadinasi,
asmenims su negalia turi būti užtikrinta teisė užsiimti kultūrine, rekreacine ir laisvalaikio veikla,
sukurtos, užtikrintos galimybės ir sudarytos sąlygos dalyvauti poilsio, kultūros ir sporto veikloje.
[37]
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Fizinė veikla yra labai svarbi, siekiant gyventi aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą bei turėti
prasmingą laisvalaikį. [22] Neįgaliųjų fizinės veiklos vienas iš pagrindinių tikslų yra atgauti
judesių galimybę, fizines galias, būtinas judėjimui, buitinei veiklai, darbui. Tai svarbios
neįgaliųjų reabilitacijos, rekreacijos, integracijos į visuomenę priemonės – tai ne tik mankšta, bet
ir bendravimas, pasaulio ir aplinkos pažinimas, savirealizacijos galimybė. [52]
Temos aktualumas ir naujumas
Neįgalieji yra lygiateisiai mūsų visuomenės nariai ir jiems privalo būti sudarytos lygios
teisės ir galimybės dalyvauti fizinio ugdymo, neįgaliųjų sporto, rekreacijos ir kitose veiklose.
Šias nuostatas taip pat remia Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos socialinė politika. Per pastarąjį
dešimtmetį gydymo įstaigose neįgaliesiems buvo teikiama tik medicininė pagalba, gydant ligos
komplikacijas bei pakenkimų paūmėjimus. Tačiau jose dar labai menkai taikoma fizinė, socialinė
ir psichologinė reabilitacija bei rekreacija. Žmogaus sveikatos užtikrinimui būtina pusiausvyra
tarp veiklos ir poilsio. Rekreacija ypač aktuali neįgaliesiems, norintiems atgauti fizines, dvasines,
emocines jėgas, o tuo pačiu turiningai praleisti savo laisvalaikį. Rekreacija gerina ne tik fizinį
pajėgumą, motorinius gebėjimus, bet ir neįgaliųjų savivertę, gebėjimą bendrauti ir
bendradarbiauti, skatina motyvaciją dalyvauti įvairiose veiklose. Neįgalieji vis dar susiduria su
informacijos stoka apie rekreacines veiklas ir jų prieinamumą, tai gali būti siejama ir su
motyvacijos nebuvimu dalyvauti fizinėje veikloje bei menku fiziniu aktyvumu. Tyrimo
aktualumą nusako ir mokslinių tyrimų, susijusių su neįgaliųjų rekreacijos bei laisvalaikio
vadyba, stoka Lietuvoje. Norintieji spręsti laisvalaikio kokybės socialinėje sistemoje problemas
šiandien ypač stokoja kvalifikuotų žinių ir tyrimų. Tikimasi, kad šio darbo tyrimas bent dalinai
atskleis, ar Lietuvoje neįgaliųjų rekreacija bei laisvalaikis yra pakankamai gerai organizuojamas
ir prieinamas fizinę negalią turintiems asmenims. Situacija Lietuvoje, kalbant apie neįgaliųjų
rekreaciją, nėra pakankamai ištirta, todėl šis darbas padės įvertinti esamą situaciją ir numatyti
gaires neįgaliųjų rekreacijos tolesnei raidai.
Tikslas: Įvertinti žmonių su fizine negalia rekreacinių veiklų naudingumą, jų organizavimo bei
vykdymo galimybes.
Uždaviniai:
1. Nustatyti sveikatos stiprinimo rekreacinėse veiklose prieinamumą ir organizavimą fizinę
negalią turintiems asmenims.
2. Įvertinti ekonominės - finansinės, informacinės, fizinės ir psichosocialinės aplinkos faktorių
galimą įtaką neįgaliųjų dalyvavimui rekreacinėse veiklose sveikatos stiprinimo tikslais.
3. Nustatyti vykdomų veiklų naudingumą fizinę negalią turintiems asmenims.
Hipotezė – fizinę negalią turinčių asmenų sveikata gerėja dalyvaujant rekreacijoje, ir neįgalieji
ją teigiamai vertina.
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LITERATŪROS APŽVALGA
1. SVEIKATOS STIPRINIMO REKREACINE VEIKLA
NEĮGALIESIEMS GALIMYBĖS
1.1. Sveikatos samprata ir jos sąsajos su fizine negalia
Kasdieniniame gyvenime sveikatos samprata gali būti labai skirtingai suprantama.
Sveikata yra plati sąvoka, kuri gali įkūnyti platų reikšmių diapazoną, pradedant nuo siaurai
techninių ir baigiant visa apimančiomis moralinėmis ar filosofinėmis reikšmėmis. [17]
Istorijos eigoje „sveikatos“ sąvoka pamažu keitėsi. Nepriklausomoje Lietuvoje sveikata
buvo pripažįstama kaip viena iš svarbiausių žmogaus vertybių. Sovietmečiu didžiausias
dėmesys, kalbant apie žmogaus sveikatą, buvo kreipiamas fizinei sveikatai. Todėl ilgą laiką
vyravo nuostata, kad, darniai funkcionuojant mūsų kūnui, tai yra - visoms organizmo sistemoms
dirbant sinergiškai, žmogus yra sveikas. Pastaruoju metu keičiasi ir sveikatos samprata, į sveikatą
imta žiūrėti platesne (holistine) prasme. Sveikata suprantama kaip visuma, susidedanti iš viena nuo
kitos priklausančių sričių: emocinės, fizinės, protinės, socialinės, asmeninės, dvasinės ir profesinės.
Jei kas nors nutinka vienai sričiai, neišvengiamai paveikiama ir kita. Kiekvieną sritį reikia suvokti
visumos kontekste.[13]

Sveikata dažnai apibrėžiama dvejopai – vartojant neiginį arba teiginį. Vartojant neiginį,
ji nusakoma kaip ligų ir negalavimų nebuvimas. Toks sveikatos supratimas buvo paplitęs Vakarų
kultūrose ir atspindi medicininį sveikatos modelį. Teigiamas sveikatos supratimas akcentuoja
fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės būseną. [42] Mes dažnai galvojame apie sveikatą moksline
medicinos kalba, nes tai yra mūsų kultūrinio palikimo dalis ir mums tai atrodo savaime
suprantama. [17]
Aiškią ir plačiai naudojamą iki dabar sveikatos sąvoką pateikė 1948 m. Pasaulio
sveikatos organizacija: „Sveikata yra visiška fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligų ar
negalavimų nebuvimas“. [9]
Lietuvos Respublikos Sveikatos Sistemos Įstatyme pripažįstama ir įtvirtinam nuostata,
kad gyventojų sveikata yra didžiausia visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė; tai ne tik ligų
ir fizinių defektų nebuvimas, bet ir fizinė, dvasinė bei socialinė žmonių gerovė. [26]
Geros sveikatos ir gerovės galima pasiekti per daugelį hierarchinių pakopų. Norint sukurti

veiksmingus sveikatos gerinimo planus, reikia gerai suprasti, kokio tipo veiksmai būtini.
Sveikatos gerinimo koncepciją puikiai atspindi sveikatos trikampis ( 1 pav. ). [64] Siekiant
gerovės, turi būti vykdoma kryptinga veikla žemesnėse trikampio pakopose.
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1 pav. Sveikatos trikampis.

Gerovės samprata iš tiesų sunkiai įvertinamas dalykas, paremtas ir objektyviomis žmogaus
gyvenimo sąlygomis, ir subjektyviu jų vertinimu, pavadintas nauju – gyvenimo kokybės terminu.
Gerovės samprata aiškinama kaip pasitenkinimo savo gyvenimu lygis, santykiai su savo šeimos,
kolektyvo nariais, kitais žmonėmis, teigiamu savęs vertinimu, vidinių prieštaravimų nebuvimu,
džiugiomis emocijomis, laimės pojūčiu, jausmu, kad esi mylimas ir reikalingas. Visi šie gerovės
elementai labai svarbūs visų žmonių sveikatai. [12]

Šiuo metu dauguma nacionalinės sveikatos apsaugos priemonių skirtos ligoms gydyti ir
tik nedaugelis - sveikatos kokybei gerinti apskritai. [64] Todėl sveikatingumo reikia siekti,
kuriant sveiką aplinką, stiprinant bendruomenės veiklą, ugdant asmeninius įgūdžius ir
perorientuojant sveikatos paslaugas ir jų prieinamumą ne tik įgaliesiems, bet ir neįgaliesiems.
Negalia – tai asmens būklė, kai jis dėl sutrikusios sveikatos negali atlikti funkcijų,
kurias paprastai atlieka įgalus žmogus. [24]
Pagal teorinį medicininį – individualų negalios sampratos modelį, negalia yra laikoma
esanti paties individo problema, o jos priežastys yra tik organizmo fiziologinių funkcijų pastovus
netekimas ar jų sumažėjimas, arba dėl to pakitusi žmogaus psichika. Todėl neįgalus asmuo visą
laiką laikomas ligoniu – pacientu, jį reikia gydyti, jis yra priklausomas nuo medikų ar paramedikų pagalbos, ar socialinių darbuotojų globos, jam taikomos ligonių reabilitacijos priemonės,
siekiant jo funkcijas atgauti iki arba kiek galima arčiau „sveikųjų normos“. [1] Negalumo
valdymo paskirtis – gydyti asmenį, skatinti jo prisitaikymą ir keisti elgesį. Medicininė priežiūra
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yra pagrindinė išeitis, o svarbiausias politinio lygmens atsakas – sveikatos priežiūros politikos
keitimasis ir reforma. [59]
1980 metais Pasaulio Sveikatos Organizacija ( PSO ) išleido Tarptautinę sutrikimų,
negalumų ir invalidumų klasifikaciją. Nors invalidumo sampratos esmė lieka ta pati – liga yra
žmogaus socialinio funkcionavimo svarbiausia priežastis, [59] negalia ir invalidumas yra
suprantami kaip tiesioginė įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų pasekmė, dėl kurios
asmuo negali visai arba iš dalies pasirūpinti savimi, savo socialiniu gyvenimu, įgyvendinti savo
teisių ar vykdyti savo pareigų, negali dirbti bei atlikti savo funkcijų, kurias atlieka „sveikas
žmogus“. [1] Tačiau klasifikacijoje jau kalbama apie tris žmogaus funkcionavimo lygmenis:
kūno organų, asmens - individo ir socialinį. O XX amžiaus paskutiniame dešimtmetyje
klasifikacijoje atsiranda dvi naujovės. Pirma, prie trijų ( kūno sutrikimų, negalumo ir
invalidumo) klasifikacijų prijungiama aplinkos veiksnių klasifikacija. Be to, neigiamos sąvokos
keičiamos teigiamomis ar neutraliomis: kūno sutrikimai – kūno funkcijomis ir struktūromis;
negalumas – veikla; invalidumas – dalyvumu. Specialistų mąstymas pasikeičia, ir jie pradeda
matuoti ne tai, ko žmogus negali, o tai, ką jis gali. Taigi, pagal naująją sampratą, negalumas
(veiklos ribotumas ir dalyvumo varžymas) yra sveikatos pokyčio ir aplinkybių ( aplinkos
veiksnių ir asmenybės savybių) sąveikos išdava. [59]
Asmens funkcionavimas tam tikroje srityje yra sveikatos būklės ir aplinkybių sąveika.
Funkcionavimo, negalumo ir sveikatos komponentų sąveikos schema pateikta 2 paveiksle.
Analizuojant schemą, matome, kad vieno elemento pokyčiai sukelia kito arba kitų elementų
pokyčius. Tie pokyčiai ir sąveikos yra specifiniai ir ne visuomet nuspėjami. Negalumas taip pat
gali pakeisti pačią sveikatos būklę. Normalu teigti, kad pajėgumą riboja vienas ar daugiau
sutrikimų arba asmens veiksmus varžo vienas ar daugiau veiklos ribotumų. [59]
2 paveiksle parodytas aplinkybių (aplinkos ir asmenybės veiksnių) vaidmuo. Tos
aplinkybės veikia asmens sveikatos būklę, dalyvumą bei veiklos tipus. Aplinkos veiksniai įtakoja
asmenybės veiksnius, pastariesiems priskirtini lytis, rasė, amžius bei kiti veiksniai. [59]
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Sveikatos pokytis
( Liga )

Kūno funkcijos ir
struktūros

Veiklos

Aplinkos
veiksniai

Dalyvumas

Asmenybės
veiksniai

2 pav. Funkcionavimo, negalumo ir sveikatos komponentų sąveikos schema.
Sveikata yra pagrindinė žmogaus teisė, todėl visi žmonės turi turėti prieigą prie
pagrindinių sveikatos stiprinimo šaltinių. Sveikata yra kasdieninio gyvenimo šaltinis, o ne
gyvenimo tikslas. [53]

1.2. Rekreacijos samprata, sandara ir funkcijos
Terminas rekreacija kilęs iš lotynų kalbos žodžio recreatio, kuris reiškia pasveikimą,
jėgų atgavimą, poilsį, pramogą, tai yra žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas. [60]
Rekreacijos samprata yra suvokiama įvairiai. Tai priklauso nuo individo fizinių,
dvasinių, ekonominių bei kitų savybių. Rekreacijos sąvoka iš esmės apibūdina nuolat poilsio
metu vykstantį pirminį ar kartotinį nuostatų, požiūrio ir siekių kūrimo psichologinį vyksmą, kuris
skatina gyvenimo džiaugsmo, prasmės ir malonumo gyventi suvokimą. Rekreacija yra vienas iš
tikslų, siekiant padėti žmonėms su negalia ugdyti jų požiūrį, supratimą ir įpročius, padedančius
aktyviai, sveikai ir maloniai ilsėtis. [49], [58]
Rekreacija – tai žmogaus sveikatos atgavimas, fizinių jėgų atkūrimas ( susigrąžinimas ),
teigiamos emocinės, dvasinės, kultūrinės psichoemocinės būsenos, malonių pojūčių, išgyvenimų
atkūrimo, atnaujinimo procesas. [65]
Rekreacija yra viena iš laisvalaikio sudėtinių dalių. Dabartiniame Lietuvių kalbos
žodyne laisvalaikiu vadinamas laisvas, atsiejamas nuo darbo laikas. [8] Lietuviškoje tarybinėje
enciklopedijoje pateikiama: laisvalaikis – žmogaus ( žmonių grupės, visuomenės) ne darbo laiko
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dalis, skirta žmogaus ar žmonių laisvai pasirenkamai veiklai, kuri padeda jam atstatyti ir ugdyti
savo jėgas. [23]
Terminas laisvalaikis yra vartojamas tada, kai kalbama apie laiką, o terminas rekreacija
– kai kalbama apie veiklą. [57] Rekreacija suteikia pasitenkinimą, malonumą ir asmeninę laimę.
Kitaip tariant, rekreacija yra sudėtinė laisvalaikio dalis, o kartais gali būti visiškai su juo
sutapatinama. Rekreacinis laisvalaikis yra skirtas sveikatai stiprinti bei atgauti fizinę ir dvasinę
pusiausvyrą. Tai ypač aktualu žmonėms su negalia. Jis skirstomas į aktyvų ir pasyvų,
organizuotą ir neorganizuotą, individualų ir kolektyvinį, pozityvų ir negatyvų. Rekreacinio
laisvalaikio skirstymo schema pateikiama 3 paveiksle. [20], [6]

3 pav. Rekreacinio laisvalaikio skirstymo schema.
Pasyviu laisvalaikiu laikoma būsena, kai žmogus kaupia energiją ir atstato darbo metu
išeikvotas fizines ir dvasines jėgas ( skaitymas, stalo žaidimai, poilsis kaimo sodyboje, kultūros
ir meno renginiai ir pan.).
Aktyvi fizinė veikla reikalinga organizmo pusiausvyrai atstatyti, kai dvasiškai
nuvargstama ( aktyvi rekreacija, hobis, atostogos, žaidimai, sportas savo malonumui).
Pozityvus laisvalaikis padeda asmenybei visapusiškai tobulėti, sudaro sąlygas
kūrybinėms galioms plėtotis, kaupiama bendradarbiavimo kultūra.
Negatyvus laisvalaikis sietinas su alkoholio, narkotikų vartojimu, agresyviu elgesiu ar
kita neigiama veikla.
Rekreacijos formas būtina kaitalioti: nuo pasyvaus laisvalaikio pereiti prie aktyvaus,
nuo fizinių rekreacinių laisvalaikio formų naudinga žengti prie kūrybos, dvasinio pasitenkinimo.
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[6] Tuo tarpu rekreacijos rūšis galima skirstyti į kasdieninė; savaitgalio; atostogų; švenčių.
Kiekvienai paminėtai rekreacijos rūšiai būdinga skirtinga veikla bei laiko sąnaudos.
Ilgą laiką neįgalieji buvo nustumti, „nematomi“ ir nesietini su laisvalaikiu. [3] Bet
neįgalūs žmonės rekreacijos programose gali lengvai prisitaikyti ir konstruktyviai veikti. Jie gali
išmokti rinktis, keistis, įsilieti į grupinę veiklą ir būti aktyvi jos dalis. Aišku, kad neįgalieji,
panašiai kaip ir įgalieji, suvokia laisvalaikio praleidimą ir perpranta jo organizavimo principus.
Veikdami grupėse, neįgalieji užsitarnauja pagarbą, yra vertinami ir besalygiškai priimami, dažnai
tampa draugais. Būdami kartu su įgaliaisiais ir įsitraukdami į jų laisvalaikį, išmoksta įvairios
fizinės veiklos ir gali linksmai leisti laiką. [36]
Žmogaus prigimtis, jo vidinė fizinė sandara, biologinė bei psichologinė būsenos yra
tarpusavyje susiję. Šioms dalims harmoningai veikiant, žmogus jaučiasi pilnavertis, todėl
rekreacijos tikslai neįgaliesiems, skirstomi (4 pav.) [65]:

4 pav. Rekreacijos tikslai neįgaliesiems.

Žmogui planuojant veiklą, dirbant, kuriant ar siekiant socialinės lygybės, asmenybės
laisvės bei dvasinio tobulėjimo, skatinamas biologinis vystymasis. Siekiant išsaugoti žmogaus
sveikatą, darbingumą, ilgaamžiškumą bei žmogaus organizmo gyvybines funkcijas, skatinamas
fiziologinis vystymasis. Žmogaus psichinės būsenos tiesiogiai veikia sveikatą, darbingumą - tai
yra psichologinę būseną. Socialinis – psichologinis suvokimas vystosi, žmogui įsitraukiant į
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naują veiklą, matant ir jaučiant, kaip keičiasi jo socialinis statusas, nuostatos ar gebėjimai.
Individo tiesioginis jausmo išgyvenimas, dvasinė būsena, kurią lemia jo santykis su supančia
gyvenimiška aplinka, skatina emocinės - psichologinės būsenos kaitą. Žmogaus materialinių ir
dvasinių vertybių visuma, priklausanti nuo jo išsilavinimo, profesijos, amžiaus, kasdienio
gyvenimo tradicijų, lemia kultūrinį – dvasinį suvokimą.
Rekreacijos funkcijos
•

ekonominė funkcija, susijusi su darbo jėgų atgavimu ir pagamintų produktų vartojimu;

•

socialinė-psichologinė funkcija, suteikianti asmeniui galimybę pasirinkti – bendrauti ar
būti vienumoje, padėti mažinti psichinę įtampą ir atsipalaiduoti;

•

kultūrinė funkcija susijusi su tradicijų palaikymu – kalendorinių švenčių ar
bendruomeninių renginių organizavimu. [57], [6]

1.3. Fizinio aktyvumo nauda fizinę negalią turintiems asmenims
Neįgaliųjų žmonių gyvenime judėjimas užima svarbią vietą. Fizinė veikla stimuliuoja
ne tik gyvybines, bet ir protines bei emocines organizmo funkcijas.[16] Žmonėms su negalia
nejudrumas reiškia „buvimą tarp keturių sienų“, t.y. socialinį atskyrimą, gyvenimo būdo
sustingimą. [32]
Neįgaliųjų norą užsiimti fiziniu aktyvumu skatina šie, vienas su kitu glaudžiai susiję,
emociniai, pažinimo ir psichomotoriniai tikslai (5 pav.):

5 pav. Fizinio aktyvumo tikslai neįgaliesiems.
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Pažinimo tikslai – apima mąstymo įgūdžius, kurie būtini mokantis tam tikros žaidimų
elgsenos, suvokiant sporto taisykles, strategiją, kūrybiškai pritaikant suvoktus ir išmoktus
veiksmus kliūtims nugalėti. [49] Pažinimo nauda: padeda vystyti intelektualųjį individo
potencialą, t.y. mąstymą, koncentraciją ( veiksmų ir jausmų ), aktyvumą, lankstumą. [16]
Emociniai tikslai – apima asmens jausmus, požiūrį, siekius, vertybes, interesus, norus,
kurie ugdo savivoką, sveikatos sampratą ir savo kūno įvaizdį, socialinę kompetenciją,
visuomenės gyvenimo supratimą. [49] Emocinės būklės nauda: savivoka yra labai svarbi, nes
padeda suvokti savo moralinius principus bei vertybes, susieti juos su socialine aplinka, priimti
žmones tokius kokie jie yra. [16]
Psichomotoriniai tikslai – apima sensomotorinę funkciją, fizinę ištvermę, judėjimo
įgūdžius ir modelius, dalyvavimą sportinėje veikloje bei šokiuose, tobulina jų įgūdžius ir
įpročius. [49] Psichomotorinės veiklos nauda: padeda organizmui išlaikyti tinkamą fizinę būklę,
todėl neįgalieji gyvena „normalų“ gyvenimą, nebūna prikaustyti prie lovos. [16]
Seras Liudvigas Guttmannas, neįgaliųjų žmonių sporto pradininkas, teigė: „ Negalios ištiktam
žmogui sportas turėtų tapti varomąja jėga, padedančia surasti ir atkurti ryšius su aplinkiniu
pasauliu, o kartu pripažinti lygiaverčiu ir gerbiamu piliečiu“. [67]
Negalios žmonių sportas ypač išpopuliarėjo po Antrojo pasaulinio karo. Guttmannui
pasiūlius žmonių su pažeistu stuburu reabilitacijai taikyti sportą, apimant visus fizinius,
psichologinius ir socialinius faktorius. Sunkaus invalidumo žmonės pirmą kartą pajuto
integravimosi į visuomenę galimybes. Praėjo daug laiko, kol visuomenė suprato ir pripažino
sporto ir fizinės rekreacijos naudą negalios ištiktiems žmonėms. [67]
Lygių galimybių neįgaliems žmonėms teikimo bendrosios taisyklės užtikrina, kad
neįgalūs žmonės turi teisę turiningam laisvalaikiui ir sportui. Todėl jie turi būti integruojami į
kultūrinę bei sportinę veiklą ir dalyvauti šiose veiklose kartu su įgaliaisiais visuomenės nariais.
[33] Deja, neįgalieji vis dar išlieka mažiausiai aktyvia žmonių grupe. Tam, kad pasikeistų
neįgaliųjų požiūris į save bei savo sveikatą, kad jie pradėtų pozityviai vertinti save, - turi būti
dedamos milžiniškos pastangos. Pirmiausiai būtina atkreipti dėmesį į jų poreikius bei interesus ir
stengtis šalinti kliūtis, trukdančias pasiekti numatytų tikslų. [47], [44]
Sveikatingumo ir rekreacijos veiklų prieinamumas neįgaliesiems yra labai svarbus, o
sportas yra vienas iš būdų, padedančių neįgaliesiems spręsti daugelį fizinių, psichologinių,
socialinių problemų. [44] Neįgaliųjų sportas gali būti rekreacinio pobūdžio, tai yra sporto šakų ar
jų elementų taikymas neįgaliųjų rekreacijos tikslais. Rekreacinė veikla turintiems fizinę negalią
žmonėms organizuojama, pritaikant įvairias neįgaliųjų sporto šakas. Tai gali būti plaukimas,
vežimėlių krepšinis, jodinėjimas, biliardas, sėdinčiųjų tinklinis, neįgaliųjų lygumų ir kalnų
slidinėjimas, neįgaliųjų bendroji ir ritminė gimnastika, neįgaliųjų lengvoji atletika, neįgaliųjų
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dviračių turizmas ir orientacinis sportas, neįgaliųjų rekreacinis ir sportinis irklavimas, neįgaliųjų
šokiai ir kt. Kai kurios neįgaliųjų sporto šakos skirtos tik esant tam tikriems pažeidimams, kitos
aprėpia daugiau negalios tipų. [49]
Viena iš populiariausių neįgaliųjų rekreacijos priemonių yra vežimėlių krepšinis,
padedantis visapusiškai tobulinti neįgalų asmenį, stiprinant jį fiziškai bei dvasiškai. Pastebimas
tamprus ryšys tarp neįgaliųjų fizinės veiklos bei jų gyvenimo kokybės pagerėjimo.
Sportuojantiems neįgaliesiems perėjimas nuo įprasto sėdėjimo vežimėliuose iki vežimėlių
krepšinio varžybų atneša daugybę teigiamų psichologinių, socialinių bei sveikatai naudingų
pojūčių. Tokie neįgalieji labai teigiamai vertina savo fizinės veiklos patirtį, jos efektyvumą bei
naudą savo jausmų, įsitikinimų kaitai, o tai įgalina neįgaliuosius toliau aktyviai dalyvauti
sportinėje rekreacinėje veikloje. [11] Sportinis žaidimas stiprina valią, ugdo bendradarbiavimo,
pagalbos, paramos kitam ir pasitikėjimo jausmus bei patiria daug malonių ir džiaugsmingų
išgyvenimų, kurie palankiai veikia jų psichoemocinę būseną. [52]
Skirtingos fizinės negalios asmenys gali išbandyti save dalyvaudami daugelyje
lengvosios atletikos rungčių: bėgimo, metimo, šuolių, daugiakovės ( penkiakovės). Turintys
lengvesnes negalias: rankų amputacijas, vienos kojos, abiejų kojų žemiau kelio sąnario
amputacijas, hemiplegiją, nedidelius kojų sutrikimus, gali bėgioti, mokytis mesti įrankius
stovėdami. Naudojant sportinius vežimėlius, sparčiau gerėja fizinio pajėgumo rodikliai: didėja
ištvermė, greitumas, jėga, plaučių ventiliacija bei širdies – kraujagyslių sistema. [51]
Dviratis - puiki sporto, rekreacijos ir judėjimo priemonė, ir ją gerai pritaiko neįgalieji
savo laisvalaikiui. Neįgaliųjų dviračių sportas stiprina visus kūno raumenis, gerėja ištvermė,
valia, dingsta nervinė įtampa, pagerėja nuotaika. [66]
„Arčiausiai gamtos“ esanti sporto šaka, puiki priemonė neįgaliųjų rekreacijai –
neįgaliųjų orientavimosi sportas. Šia sporto šaka gali užsiiminėti įvairaus amžiaus neįgalūs
žmonės. Orientavimosi sporto technikos mokymo metodika žmonėms su negalia yra truputį
kitokia nei įgaliems. Buvimas gamtoje neįgaliuosius atpalaiduoja, suteikia daug malonių
emocijų. [67]
Graži, estetiška, plastiška sporto šaka, lavinanti koordinaciją, lankstumą, jėgą, ištvermę
yra neįgaliųjų bendroji ir ritminė gimnastika. Šis sportas padeda ugdyti valią, ryžtą bei drąsą.
Daugelis gimnastikos pratimų naudojami kaip neįgaliųjų reabilitacijos ir rekreacijos priemonės.
Prieš pradedant neįgaliąjam lankyti gimnastikos pratybas, turi būti išsiaiškinta jo neįgalumo
priežastis, negalios ypatumai, turintys įtakos psichosocialiniams ir fiziniams gebėjimams.
Sportuojant būtina kūrybiškai pritaikyti gimnastikos pratimus, kad neįgalieji kuo mažiau patirtų
įtampos bei pervargimo. [43]
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Noras judėti būdingas visiems žmonėms. Judėjimo poreikis ir ekspresija būtina ir
neįgaliesiems. Neįgaliųjų šokio menas padeda lavinti kūną, kontroliuoti kūno judesius,
koordinaciją, judesių grakštumą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. Neįgaliųjų šokiai – puiki
integracijos priemonė į visuomenę, nes neįgalūs šoka su įgaliaisias. [31] Šokio menas yra puiki
psichoterapinė rekreacijos priemonė, kadangi gerina kūno plastiką, ugdo muzikinę klausą, ritmo
pojūtį ir pan. Neįgalieji pajunta gyvenantys aktyvų pilnakraujį gyvenimą. [40] Pasak V.
Kazlauskaitės, šokdami žmonės bendrauja su aplinka, kitais žmonėmis ir net pačiu savimi.
Judesiai yra mūsų vidinio pasaulio impulsai, tyrinėdami juos, galime geriau pažinti patys save.
[19]
Žiemos sporto šaka – neįgaliųjų slidinėjimas - kasmet vis daugiau pritraukia įvairaus
amžiaus, skirtingų socialinių sluoksnių neįgaliuosius. Tai viena iš kelionių, aktyvaus poilsio,
fizinio aktyvumo, sveikatinimo priemonių. Slidinėjimas, kaip ir kita fizinė veikla, atitraukia
dėmesį nuo minčių apie negalią, padeda įveikti nerimą, sunkumus, atgaivina sveikos gyvensenos
tradicijas, palengvina bendravimą su kitais negalios ištiktais ir įgaliais žmonėmis. [34]
Rekreacinės veiklos metu neįgaliesiems organizuojamos įvairios iškylos į gamtą, prie
jūros, ežerų, upių, žygiai su baidarėmis, plaustais ir pan. Neįgaliam asmeniui vanduo teikia daug
malonių išgyvenimų. Įvairūs žaidimai atviruose vandens telkiniuose vasaros stovyklose,
maudynės padeda neįgaliesiems ne tik džiaugtis gyvenimu, bet ir kitaip vertinti save, aplinkinius,
perspektyviai žvelgti į ateitį. Rekreacinis neįgaliųjų plaukimas padeda neįgaliesiems geriau
suvokti savo kūną ir jo galimybes, gerina nuotaiką, savijautą. Vanduo veikia raminančiai ir
padeda atsipalaiduoti, todėl gali sušvelninti kai kurių ligų ar pažeidimų simptomus. Jis teigiamai
veikia visą neįgaliojo organizmą. [52] Rekreacinis neįgaliųjų irklavimas tinka bet kokios
negalios žmonėms. Teigiama, kad irklavimas yra tinkamas aktyvus poilsis neįgaliesiems, nes
padeda atsiriboti nuo realybės, pajusti mažesnę įtampą, patekti į komandinę aplinką. [36]
Landšaftas labai tinkama vieta neįgaliųjų žmonių rekreacijai, nes gamtoje žmogus pailsi
fiziškai ir dvasiškai. Mus supantis landšaftas - vietovė ir jos reljefas, vandens telkiniai,
augmenija – turi didžiulės įtakos žmonių nuotaikai, darbingumui, kitoms psichinėms funkcijoms,
skatina fantaziją, vaizduotę, sukelia gyvenimo džiaugsmą, pasitikėjimą savo jėgomis, įkvepia
geros ateities viltį. [30] Lietuvoje neįgalieji gali apsilankyti "Landšafto terapijos ir rekreacijos
centre" (LTRC), įkurtame 1996 metais pajūryje, netoli Šventosios esančiame Monciškių kaime.
Pastaraisiais metais šalyje susiklostė praktika, kuomet gydymo įstaigose neįgaliesiems teikiama
tik medicininė pagalba, gydant ligos komplikacijas bei pakenkimų paūmėjimus. Vienok jose dar
labai menkai taikoma fizinė, socialinė ir psichologinė pacientų reabilitacija ir rekreacija. Tad
Monciškėse įsikūręs LTRC tarsi užpildo šią spragą, padedant neįgaliesiems kuo greičiau
socialiai ir fiziškai prisitaikyti gyvenime. [25]
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Žmonėms su negalia žirgo judesys – geriausia hipoterapija ( graikiškai arklys ir
gydymas ) – tai yra gydymas arklių pagalba. Jodinėjant neįgalieji sustiprėja fiziškai ir emociškai.
Jodinėjimas sukelia teigiamas emocijas, nes žirgo judesiai, jo reagavimas į aplinką, gamtos
vaizdai ir garsai atitraukia neįgalųjį nuo sunkių minčių, skatina optimizmą bei žvalią nuotaiką.
[29] Jojimas mažina raumenų skausmą ir įtampą, gerina judesių koordinaciją bei pusiausvyrą. Be
to, padeda atstatyti prarastas judėjimo funkcijas ar jas kompensuoti. Juk net ir paprastas buvimas
šalia žirgo sukelia daug teigiamų emocijų. [63]
Kaimo turizmas ypač išpopuliarėjo pastaraisiais metais. Tai turizmo rūšis, apimanti
kelionę į kaimo vietoves ir rekreacinę veiklą jose. Neįgalieji noriai naudojasi šiomis
paslaugomis. Būtina sąlyga jame – pritaikyta aplinka neįgaliųjų poreikiams. Būdingos kaimo
vietovės charakteristikos, tokios kaip maža sodyba, nedaug žmonių, rekreacinė veikla

(

jodinėjimas žirgais, žvejyba, plaukimas, pirtys, slidinėjimas, ir kita) atpalaiduoja bei teigiamai
veikia neįgaliųjų fizinę bei dvasinę būseną.
Rekreacinė veikla neįgaliojo gyvenime turėtų užimti vieną svarbiausių vietų, todėl kad
sportinės veiklos dėka padidėja emocinė kontrolė, pagerėja fizinė būklė, sumažėja ar išnyksta
depresija, pagerėja neįgaliųjų prisitaikymo įgūdžiai. Pažymėtina, jog aktyvi veikla yra naudinga
ir svarbi, nes joje dalyvaujant padidėja neįgaliojo supratimas apie rekreacinės veiklos svarbą
sveikatai, padidėja pasitenkinimas gyvenimu bei laisvalaikiu. Deja, kad ir kokia svarbi ir
naudinga būtų rekreacinė veikla, tačiau neišvengiamai susiduriama su trukdžiais, trukdančiais
įsitraukti į šias veiklas, t.y. neįgaliųjų nuostata, kad laisvalaikio veikla yra nesvarbi jų fizinei
būklei, taip pat laiko ir gebėjimų trūkumas turiningai rekreacinei veiklai. Didžiausi trukdžiai
užsiimti rekreacine veikla yra motyvacijos stoka bei baimė prieš naujus iššūkius. Daugelis
neįgaliųjų susiduria su informacijos trūkumu, transporto neįgaliesiems problemomis,
finansinėmis problemomis bei netinkama socialine aplinka. [56]
Pastaruoju metu iškylantys terapinės rekreacijos sunkumai yra informacijos
trūkumas apie rekreaciją, nes ji prieinama tik specialistams arba organizacijoms, dirbančioms su
neįgaliaisiais, tačiau ne visi neįgalieji priklauso kuriai nors neįgaliųjų organizacijai. Kitas
svarbus sunkumas terapinės rekreacijos plėtotei yra specialistų, galinčių dirbti šioje srityje,
trūkumas. [27]

1.4.Rekreacinių veiklų organizavimas ir prieinamumas neįgaliesiems
Organizacijos, užsiimančios rekreacine veikla, yra nekomerciniai subjektai, t.y.
nekomercinio produkto gamintojai ar kūrėjai, jos suinteresuotos nekomercine realizacija, t.y.
rekreacinių veiklų pateikimu neįgaliesiems. Lietuvos nekomercinis sektorius yra nepakankamai

19

išsivystęs, nes stokoja lėšų ir organizacinio pajėgumo. Be to, jis susiduria ir su vyriausybės, ir su
visuomenės dvilypiais jausmais. [48]
Organizacija yra socialinis darinys, sukurtas savitai veiklai; tai tikslo siekianti,
sąmoningai struktūrizuota sistema, turinti santykinai nustatytas savo veiklos ribas. Maža
organizacija dažnai valdo ribotus išteklius, tarp jų ir žmogiškuosius. Dėl šios priežasties
darbuotojai organizacijoje turi veikti lanksčiai ir gebėti atlikti daug skirtingų užduočių ir
funkcijų. Organizacija turi šiuos požymius [20]:
1) socialinė grupė – organizuotai dirbantys žmonės;
2) tikslinga veikla – teikiamos paslaugos ir skirstomos pajamas;
3) atvira aplinkai – palaiko ryšius su kitomis organizacijomis, įstaigomis;
4) turi valdymo struktūrą, pasiskirstę pareigomis; veikia kontrolės ir koordinavimo mechanizmai;
5) veikla reglamentuojama teisės aktais.
Organizacijos turi savo išteklius, kurie skirstomi į materialiuosius (kapitalas, įrenginiai,
reikmenys), žmogiškuosius ( dirbantys žmonės, vadovai su savo gebėjimais, žiniomis, įgūdžiais,
mokėjimais), technologiją, informaciją. [20]
Visuomenės rekreacija užsiimančios institucijos, nepriklausomai nuo jų nuosavybės,
naudoja šalies turimus išteklius – žemę, landšaftą, darbą, kapitalą, statinius, įrenginius į galutinį
šalies produktą – rekreacijos paslaugas. [65]
Neįgaliųjų rekreacinių paslaugų vadyboje svarbus klausimas yra paslaugos gaminimo
arba teikimo sistema. Paslauga negali būti atskirta nuo jos teikimo. Paslaugos teikimas numato
kliento ( neįgaliojo ) dalyvavimą vienokia ar kitokia forma. Kliento ( neįgaliojo) dalyvavimas
pasireiškia jo sąveika su kontakto personalu ( organizatoriais ) ir sąveika su įrengimais. Šios
sąveikos padarinys yra sukurta paslauga. Sąveika ir jos elementai yra valdomi ir palaikomi
vidinių organizacinių struktūrų ( 6 pav.). [62]

Vidinė
organizacijos
struktūra

Įrengimai ir
kitos
materialiosios
priemonės
Kontakto
personalas

Klientas ( neįgalusis)

Paslauga

6 pav. Paslaugos teikimo proceso elementai ( Sudaryta pagal Vengrienę B., 2006 ).
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Vidinė organizacijos struktūra apima visus padalinius, kurie atlieka klientui nematomą
veiklą. Tai gali būti operacijos, reikalingos paslaugai atlikti, kuriose nebūtinas kliento
dalyvavimas. Į jį taip pat įeina padaliniai, atliekantys administracines valdymo funkcijas ir pan.,
pradedant buhalterija ir baigiant valytojomis.
Įrengimai – tai visos materialiosios priemonės paslaugai teikti ( transportas, pastatai,
pandusai, rekreacinės veiklos įranga ir pan.)
Kontakto personalas – tai darbuotojai, kontaktuojantys su klientais, derinantys
technines ir marketingo funkcijas, t.y. atlikdami su paslauga susijusias operacijas ir kartu
aptarnaudami klientą, kuriam teikiama paslauga.
Klientas – yra fizinis ar juridinis asmuo – paslaugos vartotojas. Jo dalyvavimas gali būti
skirtingų formų:
1) klientas ( neįgalusis) tiesiogiai dalyvauja kuriant paslaugą naudodamasis įranga,
2) klientas ( neįgalusis) dalyvauja procese tiesiogiai veikdamas kartu su kontakto personalu (
organizatoriais ) ir įranga.
Apsisprendus dėl paslaugos bei veiklos strategijos, organizuojama paslauga.
Pagrindiniai paslaugų organizavimo klausimai [62]:
Tinkamas vietos parinkimas – paslaugos teikimo vieta turi būti arti kliento;
Įrangos išdėstymas paslaugos teikimo vietoje – pritaikomas kliento fiziologinėm reikmėm;
Paslaugos organizavimas – aplinka ir fiziniai komponentai sąlygoja paslaugos pobūdį;
Darbuotojų įgūdžiai – padeda kurti didžiają paslaugos produkto dalį, būtina kliento ir teikėjo
sąlyga, svarbios bendravimo savybės;
Laiko normos – priklauso nuo kliento ( neįgaliojo );
Prognozavimas – galimos trumpo ir ilgo laikotarpio prognozės, paremtos laiko panaudojimu.
Nors neįgaliųjų gyvenime buvo ir yra daug teigiamų poslinkių, tačiau Lietuvos
neįgaliųjų organizacijos dažnai susiduria su labai keista situacija: metų pradžioje jos nežino, kaip
tais metais gyvens ir dirbs, kiek gaus pinigų, kokie projektai ir kokia dalimi bus finansuojami, o
kokie - atmesti. Tai yra tinkamos vadybos, suderinamumo stoka.
Pažymėtina, kad produktų ir paslaugų plėtros sferoje nepakankamai atsižvelgiama į
neįgaliųjų poreikius. Daug prekių ir paslaugų, kaip ir didelė dalis fizinės infrastruktūros, tebėra
nepakankamai prieinama neįgaliesiems. [21]
Europos Komisijos komunikatas „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios.
Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“, apibrėžia prieinamumą kaip neįgaliųjų galimybę
tokiomis pat kaip ir kitų asmenų sąlygomis naudotis fizine infrastruktūra, transportu,
informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) ir kitomis priemonėmis bei paslaugomis, nes
visose šiose srityse vis dar susiduriama su rimtomis kliūtimis. [21]
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Komisija numato užtikrinti prekių, paslaugų, įskaitant viešąsias paslaugas, ir pagalbinių
įtaisų prieinamumą neįgaliesiems - gerinti sporto, laisvalaikio, kultūros ir rekreacinių
organizacijų veiklos, renginių ir vietų, prekių ir paslaugų, įskaitant garso ir vaizdo prekes ir
paslaugas, prieinamumą, skatinti dalyvauti sporto renginiuose ir organizuoti specialiai
neįgaliesiems skirtus renginius. [21]
Deja, didelė dalis neįgaliųjų nedalyvauja rekreacinėse veiklose dėl nedraugiškos jiems
aplinkos, t.y. netinkamų pastatų, jų poreikiams nepritaikytų patalpų, įrengimų, organizacinių bei
praktinių trūkumų, diskriminacijos, netinkamo socialinio požiūrio. Negalios žmonės mano, kad
tokie, faktoriai, kaip parkai, fitneso centrai, sporto salės, sveikatingumo klubai, žaidimų aikštelės
– yra sunkiai prieinami jais naudotis. Fizinė aplinka (vidinė ir išorinė) neigiamai įtakoja
neįgaliųjų, dalyvaujančių rekreacinėje veikloje, skaičių. Faktoriai, ribojantys prieinamumą prie
rekreacinių veiklų yra: nepritaikyti pastatai, įrengimai, informacijos trūkumas apie rekreacines
veiklas, nepakankamas vadybininkų bei kito aptarnaujančio personalo skaičius, netinkamas
profesionalumo lygis ir pan. [47], [44]
Prieinamumas yra pirminė dalyvavimo socialiniame ir ekonominiame gyvenime sąlyga,
bet Europos Sąjungai dar reikia daug nuveikti, kad būtų pasiektas šis tikslas. Komisija siūlo
naudotis teisinėmis ir kitomis priemonėmis, pvz., standartizavimu, kad būtų optimizuotas fizinės
infrastruktūros, transporto ir IRT ( Informacinės ir ryšių technologijos) prieinamumas, remiantis
skaitmenine darbotvarke ir pavyzdinėmis Sąjungos iniciatyvomis dėl inovacijų. Europos
Sąjungos veiksmais bus remiami ir papildomi nacionaliniai veiksmai, skirti įgyvendinti nuostatas
dėl prieinamumo, pašalinti esamas kliūtis, pagerinti galimybes naudotis pagalbinėmis
technologijomis ir padidinti jų įvairovę. [21] Europos Komisijos Komunikate iškelti teiginiai
priimtini pritaikymui ir Lietuvoje.

2. APLINKOS POVEIKIS NEĮGALIŲJŲ REKREACINIŲ POREIKIŲ
TENKINIMUI
Aplinkos veiksnių įtaka asmenims, turintiems sveikatos pokyčių, yra labai įvairi ir
sudėtinga. Šie aplinkos veiksniai yra: ekonominiai – finansiniai, informaciniai, fiziniai ir
psichosocialiniai.

2.1. Ekonominės - finansinės aplinkos poveikis
Ekonominė sfera yra viena svarbiausių žmogaus gyvenimo sričių. Ekonominės
neįgaliųjų problemos: pragyvenimo lygis, lengvatos, gydymo problemos, darbas, užimtumas,
transportas. Be to, viena iš svarbiausių neįgaliųjų problemų yra pati negalia bei kasdieninio
asmeninio gyvenimo klausimai. Mūsų visuomenėje svarbiausi klausimai siejami su išsilavinimu
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ir darbu, nes aukštesnė kvalifikacija suteikia galimybę dirbti kvalifikuotesnį darbą, gauti
didesnes pajamas, užimti siekiamą poziciją visuomenėje. Esant nelygybei darbo, švietimo ir
vartojimo sferose vyksta žmonių diferencijacija į „stipriuosius“ ir „silpnuosius“. Šiuo atveju
neįgalūs asmenys yra „silpnieji“. Dėl savo neįgalumo jie neturi lygių galimybių dalyvauti
švietimo ir darbo procesuose, tikėtis vienodų pajamų su kitais visuomenės nariais, konkuruoti
darbo rinkoje. [32]
Ekonominės

kliūtys

ypač

skaudžios

neįgaliesiems,

gyvenantiems

nedideliuose

miesteliuose ar kaimo vietovėse, nes ten susiduriama su jokių rekreacinių veiklų nebuvimu.
Tinkamai įrengti jau esamas patalpas rekreaciniams tikslams brangiai kainuoja, be to, nėra
tinkamos įrangos rekreacinei veiklai vystyti. Tai iškart susiaurina tokių veiklų apimtį. Be to,
norint pasiekti rekreacijos pastatus, sveikatingumo sales, susiduriama su transportavimo
problema (degalų brangumas, tinkamų automobilių trūkumas). Jei sušvelninti jau esamą
situaciją, objektus rekreacijai ir laisvalaikiui patartina planuoti, projektuoti ir statyti taip, kad kuo
mažiau reikėtų sunaudoti lėšų,

todėl tikslinga pritraukti rėmėjus, numatyti dotacijas bei

finansavimą iš asmenų, atleidžiant juos nuo mokesčių. [46]
Turimos rekreacinės aplinkos puoselėjimas, naujos kūrimas skatina šalies visų
ekonomikos šakų vystymąsi, darbo vietų rekreacijos srityje kiekio didinimą, teikiamų rekreacijos
paslaugų kokybės gerinimą. Prarastos sveikatos atkūrimui ir valstybė, ir žmonės išleidžia gana
daug pinigų, eikvoja sveikatą ir laiką. Tai nėra geras ekonominis rodiklis. [65]
Žmonės su fizine negalia yra asmenys, turintys specialių poreikių, kurių patenkinimui
reikalingos nemenkos lėšos: sveikatos priežiūrai, specialiai neįgaliųjų technikai, būtiniausiems
daiktams, gyvenamosios aplinkos pritaikymui, rekreacijai ir laisvalaikiui. Su pajamomis
tiesiogiai susijęs vartojimas bei įvairių poreikių tenkinimas. Kiekvienas žmogus jaučiasi
laimingas tada, kai jo poreikiai yra visiškai patenkinami. Deja, žmonės su negalia ne visada turi
galimybių vartoti paslaugas ir prekes būtinas jų gebėjimams ugdyti ir užtikrinti tinkamą
gyvenimo lygį. [32]
Neįgaliųjų sporto rekreacinės programos daugiausia finansuojamos iš valstybės
biudžeto lėšų. Tačiau valstybės biudžeto skiriamų lėšų nuolat nepakanka sistemingai veiklai
vykdyti. Miestų bei rajonų savivaldybės labai menkai remia sporto klubus ir mažai prisideda,
vystant neįgaliųjų rekreacinę veiklą. Neįgaliųjų sportas turi labai mažai privačių rėmėjų, nes nėra
toks patrauklus ar profesionalus kaip sveikųjų sportas. [35]
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2.2. Informacinės aplinkos poveikis
Pagal Europos veiksmų planą valstybės narės raginamos užtikrinti neįgaliesiems
prieinamą, tarptautinius prieinamumo reikalavimus atitinkančią, informaciją. Būtina didinti
informacijos šaltinių prieinamumą neįgaliesiems, išlaikyti ir tobulinti šiuo metu turimus,
neįgaliesiems naudoti pritaikytus informacijos šaltinius ir priemones. Vienas iš tokių šaltinių –
pritaikyta ir internetu prieinama universali neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos informacinė
sistema, kur neįgalieji gali rasti jiems reikalingą, nuolat atnaujinamą ir aktualią informaciją. [35]
Pastarajame dešimtmetyje pagrindinis dėmesys skiriamas visuomenės informavimui
apie neįgaliųjų problemas, tačiau pačiam neįgaliajam informacinė aplinka nepakankamai
pritaikyta. Neįgalieji jaučiasi nustumti į šalį nuo naudojimosi informacinėmis bei
komunikacinėmis technologijomis. [50] Dėl nepakankamai gerai pritaikytos aplinkos jie neturi
galimybės sėkmingai naudotis informacijos šaltiniais, nors šiuo metu informacinė aplinka gerėja:
nevyriausybinių organizacijų pastangomis teikiama kompensacinė technika, skirta palengvinti
informacijos prieinamumą, organizuojami apmokymai, kaip naudotis kompiuterine įranga ir t.t.
[15]
Esamą informacinę aplinką galima įvertinti sekančiai:
1) Informacinė aplinka pačiam neįgaliąjam pritaikyta tik pavieniais atvejais;
2) Trūksta žinių apie informacinės aplinkos pritaikymo būdus ir priemones;
3) Informacinės technologijos dar nėra pilnai įdiegtos;
4) Vykdomos priemonės yra nepakankamos panaikinti dėl informacijos neprieinamumo
atsiradusią neįgaliųjų izoliaciją;
5) Nėra užtikrinamos neįgaliųjų lygios galimybės dalyvauti informacinės visuomenės kūrimo
procese;
6) Nespėjama adaptuoti paskutinių informacijos technologijų pasiekimų neįgaliųjų poreikiams;
7) Ribotos galimybės pasiekti informaciją atsiliepia neįgalaus asmens gebėjime įgyti profesiją,
būti savarankiškam, dalyvauti visuomenės gyvenime. [15], [50]
Informacinėms technologijoms sparčiai tobulėjant ir skverbiantis į mūsų kasdienybę,
kompiuteris tapo įrankiu, padedančiu užsiimti fizine veikla, kadangi jis suteikia daug
informacijos apie būtinas kompiuterines programas. Šiai veiklai vystyti kompiuteris padeda
išmokti ar tobulinti pagrindinius sportinius įgūdžius, taisykles, strategijas. Svarbu, kad juo
išmoktų naudotis kuo daugiau neįgalių žmonių. [16], [5] O tam tikslui būtina:
1. plataus ir gero turinio tinklo neįgaliesiems sukūrimo,
2. neįgaliesiems tinkamų naršyklių prieinamumo,
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3. pagalbinių technologijų naudojimo (skeneriai, tinkama klaviatūra, apsauginių filtrų
panaudojimas ir t.t.),
4. prieš ruošiant tinkamą paieškos sistemą, būtina išsiaiškinti neįgaliųjų patirtį, norus,
tikslus, tada bus paruoštas pilnas spektras reikalingų komandų potencialiam vartotojui.
[50]
Kiekvienas visuomenės narys susiduria su reklama. Tai svarbus masinės kultūros
komponentas. [55] Deja, reklamoje ne visada rasime informacijos apie neįgaliųjų problemas, tuo
labiau trūksta žinių apie rekreacines veiklas. Žiniasklaida įtakoja sklaidą apie neįgaliųjų fizinę
veiklą. Įvairiuose žiniasklaidos tipuose, tokiuose kaip spauda (ir kita spausdinta medžiaga –
lapeliai, lankstinukai ir pan.), internetas, elektroninė žiniasklaida, audio (radijas, garso įrašai),
audiovizualinė (televizija, videomedžiaga, kinas) dominuoja sportuojančių įgalių žmonių
nuotraukos. Neįgalieji ir čia jaučiasi skriaudžiami: retai kada užtinkamos rekreacine veikla
užsiimančių neįgaliųjų nuotraukos. Be to, žiniasklaida visiškai nesidomi arba tik paviršutiniškai
domisi neįgaliųjų reabilitacijos, rekreacijos problemomis, galbūt todėl retai randama spausdinta
informacija apie paslaugas ar rekreacines veiklas, teikiamas neįgaliesiems. [47]

2.3. Fizinės aplinkos poveikis
Judėjimo funkcijų sutrikimų turintys neįgalieji dažniausiai patiria netiesioginę
diskriminaciją dėl nepritaikytos fizinės aplinkos. [35] Jie sunkiai patenka į sporto, rekreacines
bei turizmo vietas, neturi vienodų galimybių dalyvauti laisvalaikio ir sporto veikloje. Tokiu
atveju, neįgalieji patiria atskirtį. [32]
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788) 6 straipsnyje nustatyta,
kad pastatų savininkai atsako už jų pritaikymą neįgaliesiems, tačiau šių pastatų pritaikymo
klausimai sprendžiami tik projektuojant, statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant
pastatus, o norint pritaikyti senus pastatus savininkams, be geranoriškumo, trūksta lėšų, todėl tik
nedidelė dalis šių pastatų yra pritaikyti neįgaliesiems, ypač judantiems su vežimėliais.
Neįgaliesiems nepritaikyta aplinka (visuomeninės paskirties pastatai, gatvės, keliai, transportas ir
jo infrastruktūra – autobusai, troleibusai, traukiniai, taip pat stotys, stotelės) nesudaro tinkamų
sąlygų pasiekti rekreacijos bei laisvalaikio praleidimo vietas. [35]
Dauguma sportinės įrangos gamintojų negamina tinkamos, neįgaliesiems pritaikytos
įrangos, todėl daug neįgaliųjų atsisako fizinės veikos. Sporto ar sveikatingumo klubai neįsigyja
neįgaliesiems skirto inventoriaus dėl jo brangumo ar dėl to, kad tik nedidelė dalis neįgaliųjų
galės juo naudotis. Be to, jei įsigyjama įrengimų, pritaikytų neįgaliesiems, tai paprastai tik
vienam ar dviems pratimams atlikti. Neįgalieji būna nepatenkinti, ypač kai šalia sportuojantys
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įgalieji turi galimybę naudotis daug įvairesniais įrengimais. Jie jaučiasi ignoruojami, o jų
rekreacinės programos būna gana vienodos. [45], [47]
Neįgalieji neturi sudaryti psichologiškai atskiros visuomenės dalies nei teisine, nei
ekonomine, nei kultūrine ir kita prasme. Jiems turi būti numatomi visi reikiami aplinkos įrangos
elementai, skirti poilsiui, sportui, reabilitacijai, rekreacijai ir kitai veiklai. Be to, tinkamas
dėmesys kreipiamas į neįgaliųjų pėsčiųjų perėjų įrengimą, automobilių stovėjimo aikšteles,
pandusų įrengimą, sanitarinių mazgų įrengimą bei rekreacines teritorijas ( miškai, parkai,
dviračių, pėsčiųjų takai). [4]

2.4. Psichosocialinės aplinkos poveikis
Neįgaliam žmogui frazė „Neįgalumas – tai menas, tai yra išradingas kelias gyventi“ (
Neil Marcus) įgauna ypatingą prasmę. Pažymėtina, kad per visą 20 amžių žmogaus kūnas buvo
tobulinamas per fizines veiklas, sportą, todėl fizinis lavinimas vaidina žymų vaidmenį estetiškam
įgaliųjų ir neįgaliųjų asmenų kūno lavinimui. [3]
Visuomenėje ilgą laiką vyravo neigiamas požiūris į neįgaliuosius. Į negalią turinčius
žmones buvo žiūrima kaip į pasigailėjimo vertus, priklausomus nuo kitų, reikalaujančius
pagalbos asmenis, kurie negali pasiūlyti visuomenei nieko gero: dauguma jų neišsilavinę,
nedirbantys, priverčiantys nejaukiai jaustis susitikus. Neįgalieji jautėsi bejėgiai ir beviltiškai
nusivylę neigiamu visuomenės narių požiūriu į save. Jie nepriimami į įprastą sveikųjų pasaulį.
[28] Nebuvo pripažįstama, kad asmenys su negalia turi tas pačias teises kaip ir likę visuomenės
nariai, kad jie taip pat nori būti nepriklausomi, gerbiami ir laisvi. Į dirbančius neįgaliuosius
nebuvo žiūrima kaip į lygiaverčius draugus, o tik iš aukšto kaip į bendradarbius, kolegas. [39],
[7]
Kiekvienas asmuo visą savo gyvenimą mokosi susigyventi su pačiu savimi ir kitais
žmonėmis. Neįgalūs žmonės, bendraudami su įgaliaisiais, jaučia emocinę ir psichologinę įtampą
dėl ne visada draugiškos aplinkos savo atžvilgiu. Neįgaliems žmonėms dažnai tenka patirti
„auksinės žuvelės sindromą“, tai yra, kai žmonės juos smalsiai stebi, perdėtai tyrinėja.[2]
Neigiamos pastabos, pasityčiojimai, nedraugiški komentarai pasigirsta ne tik iš įgaliųjų asmenų
pusės, bet taip pat iš aptarnaujančiojo personalo. Neįgalieji, lankydamiesi sveikatingumo ar
rekreacijos vietose, jaučiasi drovūs, pažeidžiami. Jiems iškyla emocinės, psichologinės kliūtys,
atsidūrus nepažįstamoje aplinkoje, jie nerimauja, ar kas jiems suteiks reikiamą pagalbą
sportuojant. Baimė būti nesuprastam, drovumo jausmas, artimųjų palaikymo stoka, nedraugiška
aplinka – visa tai psichologiniai motyvai, ribojantys neįgaliųjų dalyvavimą rekreacinėse
veiklose. [46]
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Neretai neįgalūs žmonės psichologiškai yra pažeidžiami dėl savo neįgalių kūnų,
nukenčia jų savivoka, savęs vertinimas. Savasis „aš“ yra labai svarbus kiekvienam žmogui.
Darnus santykis su aplinka ir su savimi yra tiesiogiai susijęs su asmens geros savijautos bei
elgesio pasireiškimu, mažina jo pažeidžiamumą, polinkį į depresiją ir beviltiškumą. Teigiamo
savęs vertinimo poreikis yra vienas iš pagrindinių asmenybės elgesio varomųjų jėgų,
pasireiškiančių įvairiuose jo poelgiuose, reakcijose, mintyse ir pan. Žemas savęs vertinimas
menkina žmogaus kūrybiškumą, riboja galimybę plėtoti sugebėjimus, pozityviai spręsti
problemas, bendrauti su kitais žmonėmis. [32] Būtent rekreacinė bei fizinė veikla leidžia
neįgaliesiems suvokti savo priklausomybę visuomenei, tai yra, per rekreacines ir fizines veiklas
neįgalieji jaučiasi svarbūs, galintys bendrauti ir bendradarbiauti ir su įgaliaisiais, ir su kitais
neįgaliaisiais, o tai teigiamai veikia jų dvasinį emocinį pasaulį, kelia jų savimonę, savivertę. Jie
gana sėkmingai bando susidoroti su gyvenimo stresu, nors jau pati negalia yra pastovus jų
gyvenimo stresas.[7]
Tapę neįgalūs, daugelis asmenų patiria depresiją, netenka pasitikėjimo ir mano, kad jų
gyvenimas yra ribotas. Vienas iš būdų, padedančių įveikti neigiamas mintis yra sportas. Nuo
seno žinoma, kad sportas - tai pramoga, poilsis, proga tobulėti, lavėti naujiems įgūdžiams. Tokie
pasiekimai padeda bendrauti ir bendradarbiauti, įsijungti į rekreacines programas, gerinti savo
fizinę būklę. Tai kelias į visapusišką tobulėjimą. [36] Neįgalieji ieško tinkamos veiklos, kuri
padėtų jiems įgyti patenkinamą fizinę būklę ir, tuo būdu, padėtų sumažinti ar net išvengti tokių
pavojingų ligų, kaip širdies ligos. Be to, fzinė veikla teigiamai veikia neįgaliųjų psichologinę
būseną. Fiziškai aktyvūs žmonės rečiau kenčia nuo depresijos ar nerimo. Neįgalieji, užsiimdami
rekreacinėmis veiklomis, išreiškia savąjį „aš“, o tai veda į saviraišką, nepriklausomą gyvenimo
būdą, mėgiamus užsiėmimus bei darbą, dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Tokiu būdu jie
tampa pilnaverčiais visuomenės nariais. [38] Viena iš būtinų sąlygų, sumažinančių emocinę
psichologinę neįgaliųjų įtampą – draugiškos jiems aplinkos sukūrimas. Be to, turi būti tinkamai
atrenkami ir paruošiami specialistai darbui su neįgaliaisiais. Būtina sąlyga jiems – draugiškumas
ir atjauta, ir aišku profesionalumas, nes reikia mokėti tinkamai parinkti veiklas įvairias negalias
turintiems žmonėms. [46]
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3. TYRIMO METODAI IR MEDŽIAGA
Norint įvertinti žmonėms su fizine negalia rekreacinių veiklų naudingumą bei tų veiklų
organizavimo bei vykdymo galimybes, buvo atlikta anoniminė anketinė neįgaliųjų apklausa. ( žr.
1 priedas).

Norint išsamiau išanalizuoti rekreacinių veiklų organizavimo bei vykdymo

galimybes, buvo atlikta Paraplegikų asociacijos direktoriaus apklausa nestruktūruoto interviu
tyrimo metodu.
Socialiniuose moksluose apklausa yra plačiai paplitęs tyrimo metodas. Empiriniam
tyrimui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas - anketinės apklausos metodas.
Anketa - tai aiškus, paprastas, nedviprasmiškas apklausos būdas. Teisingai sudaryta anketa
skatina respondentą bendradarbiauti ir kuo teisingiau atsakyti į klausimus. Be to, tyrimui
papildyti buvo naudojamas kokybinis tyrimo metodas – struktūruotas interviu. Tiriamasis
interviu apibrėžiamas kaip tyrėjo inicijuotas dviejų asmenų pokalbis, kurio tikslas - gauti būtiną
tyrimo uždaviniams informaciją. Šio tyrimo klausimai ir visa procedūra numatomi iš anksto ir
interviu eigoje mažai kas keičiama, situacija apibrėžta. [18]
Prieš atliekant tyrimą, buvo kreiptasi į Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto
Bioetikos centrą. Centro vadovė, įvertinusi tiriamojo darbo anotaciją, tiriamojo asmens
informavimo formą ir anketą, nusprendė, jog planuojamame tyrime neturėtų būti pažeistos
tiriamojo teisės, todėl leido atlikti tyrimą. ( žr. 2 priedas)
Tyrimas buvo atliktas „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ (LTRC), kuris
buvo įkurtas 1996 metais pajūryje, netoli Šventosios esančiame Monciškių kaime. Pastebėta, jog
pastaraisiais metais šalyje susiklostė praktika, kuomet gydymo įstaigose neįgaliesiems teikiama
tik medicininė pagalba gydant ligos komplikacijas bei pakenkimų paūmėjimus. Vienok jose dar
labai menkai taikoma fizinė, socialinė ir psichologinė pacientų reabilitacija. Tadėl Monciškėse
įsikūręs LTRC tarsi užpildo šią spragą, padedant neįgaliesiems kuo greičiau socialiai ir fiziškai
prisitaikyti gyvenime. Tyrimas buvo vykdomas 2011 metų liepos – rugpjūčio mėnesiais,
individualiai išdalinant anketas kiekvienam respondentui.
Tyrimo imčiai sudaryti taikyta atsitiktinė tikslinė atranka. Pagrindiniai tyrimo dalyvių atrankos
kriterijai – fizinė įgyta negalia, respondentai judantys tik neįgaliojo vežimėlio pagalba.
Anketa sudaryta remiantis teorinėje dalyje išnagrinėtais aspektais. Anoniminė anketa
sudaryta iš 3 dalių – 21 klausimo. Anketą sudaro šios dalys:
Pirmoji anketos dalis susideda iš 5 klausimų, skirtų bendrajai informacijai apie
respondentų socialines – demografines charakteristikas gauti: jų lytį, amžių, gyvenamąją vietą,
išsilavinimą bei užsiėmimą.
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Antroji dalis susideda iš 13 klausimų, skirtų sužinoti rekreacinių veiklų prieinamumo
galimybes bei aplinkos ( ekonominės – finansinės, informacinės, fizinės, psichosocialinės) įtaką
rekreacinių veiklų dažnumui.
Trečioji dalis susideda iš 2 klausimų, skirtų išsiaiškinti rekreacinių veiklų naudingumą
fizinę negalią turintiems žmonėms.
Tyrimo metu buvo išdalinta 100 anoniminių anketų, tačiau tinkamai užpildytos ir
tinkančios statistinei analizei pateiktos 77 anketos.
Respondentai buvo pilnai supažindinti su tyrimo tikslu bei darbo turiniu. Tyrimo
dalyviams buvo paaiškinta kokiu būdu ir kokiam tikslui bus panaudota gauta informacija bei
buvo garantuojamas jų anonimiškumas. Anketos buvo užpildytos gavus kiekvieno respondento
sutikimą.
Gauti duomenys buvo užkoduoti ir suvesti į SPSS programinį paketą (angl. – Statistical
Package for the Social Sciences), tai vienas labiausiai paplitusių statistinės informacijos
apdorojimo programinių paketų. Skaičiavimai buvo atlikti taip pat SPSS paketo pagalba.
Lentelės ir grafikai atlikti Microsoft Office Excell 2007 programa. Duomenų statistinei
priklausomybei tarp analizuojamų veiksnių, jų patikimumui ir palyginimui naudojamas vienas
populiariausių ir plačiausiai taikomų neparametrinių kriterijų Chi – kvadrato ( χ²) testas ir jo
laisvės laipsnių skaičius (lls). Skirtumas yra laikomas statistiškai reikšmingas, kai paklaidos
tikimybė p < 0,05.
Gautų duomenų analizei naudojami suminių procentų grafikai – procentinės išraiškos
nuo 0 iki 100%. Kiekvienam anketos klausimui pateikiamas atsakymų variantų skaičius ir jų
pasiskirstymas procentais. Klausimams, į kuriuos atsakant buvo galima pasirinkti daugiau nei
vieną atsakymo variantą, pasiskirstymo procentas apskaičiuotas kiekvienam atsakymo variantui.
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4. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
4.1.

Respondentų socialinės – demografinės charakteristikos

Apklausoje dalyvavo 77 fizinę negalią turintys asmenys, iš jų 66 vyrai (86%) ir 11
moterų (14%). Lietuvos paraplegikų asociacijos direktorius interviu metu, kai jo buvo
teiraujamasi, kaip jų organizacija numato, kokie neįgalūs žmonės atvyks į rekreacijos stovyklą,
teigė, kad „neįgalūs asmenys dalyvauti rekreacinėse stovyklose atrenkami pagal vykdomų
projektų tikslinę paskirtį, būtent kad dalyvavimas projekte asmeniui turėtų išliekamąją vertę“ –
taip teigė. Dalyvavusių apklausoje tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių yra pateiktas 7
paveiksle.

7 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių.
Kaip galime matyti 7 paveiksle, didžiausią tiriamųjų dalį sudarė 26 – 30 metų amžiaus
fizinę negalią turintys asmenys. Beveik vienodai buvo pasiskirstę 18 – 25 metų bei 31 – 35 metų
amžiaus apklaustieji. Mažiausią tiriamųjų dalį sudarė vyresni nei 46 metai neįgalūs asmenys.
Trečiuoju anketos klausimu buvo siekiama sužinoti tiriamųjų gyvenamąją vietą. Tyrimo
duomenų analizė, parodė, jog didžiausios respondentų dalies gyvenamoji vieta buvo Kauno
miestas. Iš šio miesto atvykusių į rekreacijos stovyklą buvo 19 respondentų, o tai sudarė 24,7
procentus visų apklaustųjų. Beveik dvigubai mažiau respondenų nurodė savo gyvenamą vietą
Vilnių (11 neįgaliųjų (14,3%). Kitų respondentų gyvenamosios vietos pasiskirstė sekančiai: 9
neįgalieji (11,7%) nurodė savo gyvenamąją vietą Panevėžį, 7 neįgalieji (9,1%) – Šiaulius, 6
neįgalieji (7,8%) – Klaipėdą, 5 neįgalieji (6,4%) – Alytų, po 2 neįgaliuosius (2,6%) – Jonavą,
Marijapmolę ir Rokiškį ir po 1 neįgalųjį (1,3%) – Prienus, Šventąją, Pakruojį, Kelmę,
Kaišiadorius, Ukmergę, Biržus, Šilutę, Uteną, Tauragę, Kretingą, Gargždus, Vilkaviškį bei
Jurbarką. Toks tyrimo duomenų pasiskirstymas rodo, kad į Lietuvos paraplegikų asociacijos
organizuojamas rekreacijos stovyklas atvažiuoja neįgalieji iš visos Lietuvos, tačiau taip pat
galima pastebėti tendeciją, kad daugelis jų atvyksta iš didžiųjų Lietuvos miestų.
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8 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas
pagal išsilavinimą.

9 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas
pagal užsiėmimą.

Tyrimo duomenų analizė parodė, jog 45 procentai apklaustųjų yra įgyję aukštąjį
išsilavinimą ir tik 1 procentas tyrime dalyvavusių respondentų turi pagrindinį išsilavinimą (8
pav.). Tiriamųjų užimtumo analizė parodė, kad daugelis respondentų yra dirbantys (61 proc.), 31
procentas respondentų šiuo metu studijuoja (9 pav.). Tik 7 procentai visų respondentų nurodę esą
bedarbiai. Tai rodo tendencijas, kad į rekreacijos stovyklą atvyksta ir taip daugiau aktyvūs
neįgalieji. Kita vertus, tvirtos išvados daryti negalėtume, nes reikėtų atsižvelgti į respondentų
atitinkamų institucijų nustatytą nedarbingumo lygį.

4.2. Rekreacinių veiklų prieinamumas fizinę negalią turintiems asmenims, aplinka ir
naudingumas
Tyrimo duomenų analizė parodė, kad šiek tiek daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių
repsondentų užsiima sportine veikla. Tarp respondentų 58 procentus sudarė sportuojantys ir 42
procentus sudaro nesportuojantys neįgalieji (10 pav.).

10 pav. Tiriamųjų dalyvavimas sportinėje veikloje.
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Daugiau nei pusė tiriamųjų (55,8%) atsakydami į klausimą „Kiek kartų per metus
respondentai važiuoja į rekreacines stovyklas?“ nurodė, kad į rekreacines stovyklas važiuoja
vieną kartą per metus (11 pav.). 28,6 procentai tiriamųjų į rekreacines stovyklas važiuoja du
kartus per metus ir tik 3,9 procentai – daugiau nei du kartus per metus. Reikėtų atkreipti dėmesį
kad net 11,7 procentų respondentų dalyvaudami rekreacinėje stovykloje nurodė, kad iš viso
nevyksta į rekreacines stovyklas. Todėl galima daryti prielaidą, kad šie respondentai į stovyklą
buvo atvykę pirmą kartą arba rekreacinę stovyklą suvokė tik kaip pasyvaus poilsio vietą.

11 pav. Tiriamųjų atsakymų į klausimą „Kiek kartų per metus tiriamieji važiuoja į rekreacines
stovyklas?“ procentinis pasiskirstymas.

Išsamesnei atlikto tyrimo rezultatų analizei, norėdami tiksliau išaiškinti rekreacinių
veiklų naudą fiziškai neįgalių asmenų fizinei ir psichologinei būklei, tyrime dalyvavusius
respondentus suskirstėme į dalyvaujančius (važiuojančius – 88,3 %) ir nedalyvaujančius
(nevažiuojančius – 11,7%) rekreacinėse veiklose.
Apklausos duomenys parodė, jog fizinę negalią turinčių asmenų fizinė būklė po
rekreacinių stovyklų pagerėjo (p=0,001). Taip mano net 72,7 procentai respondentų ir tik 15,6
procentų respondentų, dalyvaujančių rekreacinėse veiklose, nurodė, jog jų fizinė būklė po
dalyvavimo rekreacinėje stovykloje nepasikeitė arba pablogėjo (12 pav.). Tarp nedalyvaujančių
rekreacinėse stovyklose 7,8 procentų respondentų fizinė būklė nepasikeitė ar pablogėjo.
Lyginant šias grupes tarpusavyje, nustatytas staistiškai reikšmingas skirtumas ( p = 0,001). Todėl
galima prieiti išvadą, jog dalyvavimas rekreacinėje stovykloje gerina neįgaliųjų subjektyvią
fizinę savijautą.

32

Pastaba: χ2 = 10,6, lls = 1, p = 0,001.
12 pav. Važiuojančių ir nevažiuojančių į rekreacines stovyklas fizinės būklės vertinimas po
rekreacinių veiklų.

Kaip matyti 13 paveiksle, net 77,9 procentams dalyvaujančių rekreacinėse stovyklose
psichologinė būsena pagerėja, o 10,4 procentams būsena nepasikeitė ar pablogėjo (13 pav.).
Analizuojant nedalyvaujančių rekreacinėse stovyklose subjektyvią psichologinę būseną,
nustatyta, jog apklaustųjų, neužsiimančių fizine veikla, psichologinė būsena pagerėjo 2,6
procentams, o 9,1 procentui ji nepasikeitė ar pablogėjo. Gautų duomenų statistinis
reikšmingumas p = 0,000. Faktoriai, lėmę nedalyvaujančių rekreacinėse veiklose fizinės būklės
bei psichologinės būsenos pasikeitimus anketoje nebuvo įvardijami, nes apie tai nebuvo
respondentų teiraujamasi, todėl darbe jie neanalizuojami.

Pastaba: χ2 = 22,1, lls = 1, p = 0,000.
13 pav. Važiuojančių ir nevažiuojančių į rekreacines stovyklas psichologinės būklės vertinimas
po rekreacinių veiklų.
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Tyrimo duomenis (12 ir 13 pav.) patvirtino ir Lietuvos paraplegikų asociacijos
direktorius. Interviu metu jis pasakė: „Neįgaliųjų sveikatai gerinti reikia ne vien vaistų,
sanatorijų, bet ir buvimo gamtoje, kuomet derinamas poilsis su sporto užsiėmimais, kultūrinių ir
kitų renginių dėka tobulėja neįgaliojo asmenybė.“
Tyrimo metu norėta sužinoti respondentų nuomonę apie rekreacine veikla užsiimančių
įstaigų pakankamumą jų gyvenamajame mieste. Duomenų analizė parodė, kad 55,8 procentai
tiriamųjų mano, kad jų gyvename mieste tokių įstaigų pakanka, 33,8 procentai - tokių nepakanka
(14 pav.). Net 10,4 procentų respondentų apie tokių įstaigų veiklą jų gyvenamame mieste nieko
nežino.

14 pav. Tiriamųjų nuomonė, apie rekreacine veikla užsiimančių įstaigų pakankamumą jų mieste.
Tyrimo duomenų analizė parodė, kad, tiriamųjų nuomone, jų gyvenamame mieste
labiausiai nepakanka sportinių kultūrinių renginių (48,1%). Tuo tarpu labiausiai pakanka
pramoginių renginių (54,5%). Dalyvavusių tyrime aklaustųjų nuomone, švietėjiškos veiklos yra
pakankamai (taip manė 48,1%) (15 pav.).

15 pav. Tiriamųjų nuomonė, apie sportinių kultūrinių, pramoginių, švietėjiškų veiklų
pakankamumą jų mieste.
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Dešimtuoju klausimu buvo siekiama sužinoti kaip dažnai tiriamiesiems tenka lankytis
sporto (rekreacijos) klube (centre) jų gyvenamame mieste. Tyrime gauti duomenys parodė, kad
beveik pusė (46,8 proc.) respondentų sporto (rekreacijos) klube (centre) lankosi kartą savaitėje ar
dažniau. 22,1 proc. tyrimo dalyvių lankosi kartą per mėnesį ar dažniau. Respondentai, kuriems
neteko lankytis sporto (rekreacijos) klube (centre) sudaro 6,5 proc.

16 pav. Tiriamųjų lankymosi dažnumas sporto/rekreacijos centre/ klube jų mieste.

Duomenys parodė, kad nemaža tyrime dalyvavusių respondentų kartą savaitėje ar
dažniau bei kartą mėnesyje ar dažniau lankosi sporto/rekreacijos centre/klube, analizavome ar
sportinė veikla turi įtakos neįgaliojo fizinei būklei bei psichologinei būsenai. Šios sąsajos
pateiktos 17 bei 18 paveiksluose.
Tyrimo duomenų analizėje vertinant tiriamųjų subjektyvią fizinę būklę dalyvavimo
sportinėje ar rekreacinėje veikloje aspektu nustatyta skirtumų. 42,9 procentai respondentų,
lankančių sporto/rekreacijos centrą/klubą kartą savaitėje, nurodė kad jų fizinė būklė ženkliai
pagerėjo dėl dalyvavimo aktyvioje fizinėje veikloje (p<005). Tuo tarpu tik 3,9 procentai
respondentų, lankančių sporto/rekreacijos centrą/klubą, teigė, kad fizinė veikla jų fizinei būklei
įtakos neturėjo (17 pav.). Subjektyvi fizinė būklė pagerėjo ir 15,6 procentų tiriamųjų, kurie
lankėsi sporto/rekreacijos centre/klube kartą mėnesyje ar dažniau. Tyrimo duomenų analizė
parodė, kad respondentų, nurodžiusių savo subjektyvios fizinės būklės pablogėjimą ar stabilumą,
nepriklausomai nuo lankymosi sporto/rekreacijos centre/klube dažnio, dalis yra labai menka,
lyginant su apklaustųjų, nurodžiusių savo subjektyvios fizinės būklės pagerėjimą, dalimi. Gautų
duomenų statistinis reikšmingumas p = 0,046.
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Pastaba: χ2 = 10,9, lls = 5, p = 0,046.
17 pav. Tiriamųjų lankymosi dažnumo sporto / rekreacijos
centre/klube jų mieste bei fizinės būklės sąsajos.
Sąsajų tarp sportinės/rekreacinės veiklos ir psichologinės būsenos analizė parodė, kad tų
respondentų, kurie lankosi centre/klube kartą per savaitę ar dažniau psichologinė būsena
pagerėjo, tai sudaro 44,2 procentus apklaustųjų (18 pav.). Tik 2,6 procentams iš šių apklaustųjų
psichologinė būsena nepasikeitė arba pablogėjo. 19,5 procentų tiriamųjų, besilankančių
sporto/rekreacijos centre/klube kartą per mėnesį ar dažniau, būsena taip pat pagerėjo (18 pav.).
Tyrimo duomenų analizė parodė, kad respondentų, nurodžiusių savo psichologinės būsenos
pablogėjimą ar stabilumą, nepriklausomai nuo lankymosi sporto/rekreacijos centre/klube dažnio,
dalis yra labai menka, lyginant su respondentų, nurodžiusių savo psichologinės būsenos
pagerėjimą, dalimi. Gautų duomenų statistinis reikšmingumas p = 0,000.

Pastaba: χ2 = 23,8, lls = 5, p = 0,000.
18 pav. Tiriamųjų lankymosi dažnumo sporto / rekreacijos
centre jų mieste bei psichologinės būsenos sąsajos.
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analizė

parodė,

kad

didžiausią

įtaką

pastoviai

lankytis

sporto/rekreacijos centre/ klube turėjo draugai bei artimieji, taip nurodė net 58,4 procentai
tiriamųjų bei ankstesnis apsilankymas – taip nurodė 40,3 procentai tiriamųjų (19 pav.).

19 pav. Apsisprendimą apsilankyti sporto/rekreacijos centre/klube įtakoję veiksniai.

Gauti tyrimo duomenys atskleidė, kad reklama spaudoje, skleidžiama per TV/radiją bei
reklaminiai plakatai ar stendai yra neveiksminga priemonė, kuri tūrėtų skatinanti neįgaliuosius
dalyvauti fizinėje veikloje. Kaip matyti 19 paveiksle, nedidelė dalis tiriamųjų pasirinko
lankymąsi sporto/rekreacijos centre/ klube dėl šių priežasčių.
Norint įvertinti informacinę aplinką ir jos įtaką neįgaliųjų rekreacinei veiklai, anketoje
buvo pateiktas klausimas apie informacijos pakankamumą apie sportinę/rekreacinę veiklą
neįgaliesiems Lietuvoje, tiriamųjų mieste, jų gyvenamojoje vietoje, sporto/rekreacijos centre bei
žiniasklaidoje. Gauti rezultatai pateikti 20 paveiksle.
Tyrimo duomenų analizė parodė, jog informacijos sklaida tiek Lietuvoje, tiek mieste,
tiek gyvenamojoje vietoje ar sporto/ rekreacijos centre bei žiniasklaidoje yra prasta. Daugiau nei
pusė tyrime dalyvavusių tiriamųjų pasirinko atsakymo variantą „nepakanka“ visuose galimuose
pasirinkimuose (20 pav.). Lyginant informacijos sklaidą skirtingose vietose, galime teigti, jog
labiausiai informacijos trūksta sporto/ rekreacijos centruose (66,2 proc.), antroje vietoje pagal
informacijos trūkumą – visoje Lietuvoje bei gyvenamojoje vietoje (55,8 proc.), o 53,2 procentai
tiriamųjų, teigia, jog informacijos trūksta jų mieste bei žiniasklaidoje. Verta pastebėti, kad 24,7
procentai apklaustųjų mano, kad Lietuvoje informacijos apie sportinę/ rekreacinę veiklą yra
pakankamai. Kiti respondentų atsakymų variantai pasiskirstė labai panašiai. (20 pav.).
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20 pav. Informacijos sklaida apie sportinę / rekreacinę veiklą neįgaliesiems.

Ekonominė – finansinė bei fizinė aplinka fizinę negalią turinčiąjam yra labai svarbūs
aspektai, teikiantys galimybę užsiimti sportine/rekreacine veikla arba trukdantys vykdyti šią
veiklą. Todėl anketoje buvo pateiktas klausimas „Kokie yra esminiai trukdžiai, ribojantys
tiriamųjų sportinę/ rekreacinę veiklą?“.
Tyrimo duomenų analizė parodė, kad „finansiniai motyvai“ (pvz., per didelės paslaugų
kainos), beveik pusės tiriamųjų nuomone (48,1 proc.), yra nesvarbus veiksnys lemiantis
galimybę užsiminėti fizine veikla. (21 pav.) Tuo tarpu 26 procentai apklaustųjų mano, kad šis
veiksnys yra labai svarbus. Galima daryti prielaidą, kad didesnė dalis respondentų finansinius
motyvus, kaip kliūtį įvardino nesvarbia, nes dauguma veiklų, kuriose dalyvauja neįgalieji,
vykdomos projektų pagalba arba finansuojamos iš valstybės biudžeto. Lietuvos paraplegikų
asociacijos direktoriaus žodžiais: „Lėšų gavimui yra teikiami projektai Neįgaliųjų reikalų
departamentui, todėl nuo lėšų kiekio priklauso vykdomos veiklos apimtis. O prioritetai skirstant
šias lėšas yra skiriamos neįgaliųjų savarankiško ugdymo stovyklų organizavimui“.
Tyrimo rezultatai atskeidė, kad net 26 procentams tiriamųjų nepritaikyta aplinka
neįgaliesiems nėra trukdis dalyvauti fizinėje veikloje, o 45,5 procentai respondentų nurodė šį
veiksnį kaip nelabai svarbų (21 pav.). Todėl galima daryti prielaidą, kad neįgaliųjų dalyvavimą
ar nedalyvavimą fizinėje veikloje, apsrendžia ne išorinė aplinka, o vidinis nusistatymas. Šias
tendencijas iš dalies patvirtina atsakymo „nėra susidomėjimo“ pasirinkimas. 6,4 proc. tyrimo
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dalyvių mano, jog tai yra vidutiniškai svarbus veiksnys, nors, kita vertus toks pats tiriamųjų
skaičius mano, jog tai yra nesvarbus veiksnys.

21 pav. Esminiai trukdžiai, ribojantys sportinę / rekreacinę veiklą.
58,4 proc. tiriamųjų, užimtumą, įvardijo kaip vidutiniškai svarbų trukdį dalyvauti
fizinėje bei rekreacinėje veikloje, o 44,2 procentai tiriamųjų atstumą iki sporto/rekreacijos
centro/klubo įvardijo kaip nesvarbų veiksnį. Reikėtų pastebėti, kad dar vienas, galimas trukdis
yra „ribotas organizuojamų renginių repertuaras“. Net 51,9 proc. tiriamųjų mano, kad tai yra
vidutiniškai svarbus veiksnys (21 pav.). Reklamos, informacijos trūkumą kaip vidutiniškai
svarbų trukdį nurodė 36,4 proc.apklaustųjų.
Kiekviena sportinė veikla yra svarbi žmogaus organizmui. Neįgaliąjam ypatingai svarbu
judėti, lavinti savo kūną bei tobulinti savarankiško gyvenimo įgūdžius. Todėl anketoje buvo
pateiktas klausimas apie rekreacinės veiklos, kuri būtų pritaikyta neįgaliųjų poreikiams Lietuvoje
pakankamumą. Gauti rezultatai parodė, kad daugiau nei pusė apklaustųjų (57,1 proc.) mano, jog
pritaikytų rekreacinių veiklų pilnai pakanka (22 pav.). Tuo tarpu trečdalis apklaustųjų (31,2)
mano, jog šių rekreacinių veiklų nepakanka ir trūksta pritaikymo jose dalyvauti. Likusieji tyrimo
dalyviai neturėjo nuomonės šiuo klausimu.
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22 pav. Tiriamųjų nuomonė, ar Lietuvoje pakanka rekreacinės
veiklos, kuri būtų pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Anketinės apklausos metu siekta sužinoti, fizinę negalią turinčių asmenų, nuomonę apie
sąlygas, sudarytas neįgaliesiems, norintiems tinkamai praleisti rekreacinį laisvalaikį Lietuvoje.
Tyrimo duomenų analizė parodė, kad daugiau nei pusė tiriamųjų (50,6 proc.) mano, jog
neįgaliesiems yra patenkinamai sudarytos sąlygos praleisti rekreacinį laisvalaikį Lietuvoje (23
pav.). 24,7 procentai tiriamųjų nurodė, jog sąlygos, leisti laisvalaikį yra blogos ir tik 10,4
procentų tiriamųjų nurodė, kad neįgaliesiems yra sudarytios geros laisvalaikio ir rekreacijos
sąlygos Lietuvoje.

23 pav. Tiriamųjų nuomonė apie neįgaliesiems sudarytas
sąlygas praleisti laisvalaikį Lietuvoje.

40

Apklausos metu gauti duomenys atskleidė, kad tiriamiesiems labiausiai trūksta sportinių
renginių. Taip mano 46,8 proc. apklaustųjų. Antra labiausiai trūkstamų renginių rūšis yra
pramoginiai renginiai. Jų trukūmą pažymėjo 33,8 procentai respondentų. Tik palyginus nedidelė
respondentų dalis pažymėjo, kad jiems trūksta meninių/kultūrinių renginių (18,2 proc.) ir
švietėjiškų/pažintinių renginių (10,4 proc.) (24 pav.).

24 pav. Tiriamųjų nuomone, labiausiai trūkstami rekreacinio laisvalaikio renginiai
neįgaliesiems.

Tyrimo rezultatai parodė, kad 35,1 procentas tiriamųjų norėtų, jog būtų labiau
išvystytos kasdieninės veiklos (tai gali būti sportas, pasyvus poilsis ir t.t.) bei 31,2 procentas
tiriamųjų norėtų labiau išvystytų šventinių, t.y. pramogos, renginiai ir pan., veiklų. 24,7
procentai tyrimo dalyvių pažymėjo atostogų veiklas. Įdomu pastebėti, kad savaitgalio veiklos
(pvz., žvejyba ir pan.) apklautųjų nuomone, nėra ta veikla, kurią reikėtų vystyti. Tokie tyrimo
rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad neįgalieji iš anksto planuoja savaitgalio ar atostogų veiklą,
todėl šių veiklų raida jiems nėra aktuali. Tuo tarpu jiems žymiai svarbesnis tampa kasdieninės
veiklos vystymo būtinumas.
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25 pav. Respondentų nuomonė apie rekreacines veiklas,
kurias tikslinga labiau vystyti neįgaliesiems.

Apibendrindami tyrimo rezultatus norėtume pateikti interviu su Lietuvos paraplegikų
asociacijos direktoriumi metu išsakytas mintis apie rekreacinių veiklų organizavimą:
„organizuojant rekreacines veiklas, žmogiškųjų išteklių pilnai pakanka. Numatomi darbai yra
planuojami iš anksto, nustatant prioritetus ir atsižvelgiant į finansinius išteklius. Kiekvienas
komandos narys turi savo užduotis ir yra atsakingas už jų kokybišką vykdymą.......visos stovyklos
yra tikslinės, padedančios įveikti sunkumus atsižvelgiant į kiekvieno neįgaliojo galimybes. Šios
veiklos padeda neįgaliąjam įveikti baimės jausmą, dėl neįgalumo atsiradusius kompleksus,
įsitraukti į aktyvų gyvenimą, pradėti sportuoti, siekti mokslo aukštumų, susirasti naujų draugų.
Gyvenimas natūralioje aplinkoje grūdina neįgaliojo charakterį, gerina sveikatą, suteikia didesnį
pasitikėjimą savo jėgomis.“
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IŠVADOS
Atlikus mokslinės literatūros ir dokumentų analizę bei susipažinus su tyrimo dalyvių
nuomone apie sveikatos stiprinimo rekreacine veikla organizavimą bei rekreacijos naudingumą,
buvo suformuluotos tokios išvados:
1. Žmonėms su fizine negalia nejudrumas reiškia „buvimą tarp keturių sienų“, todėl sveikatingumo
ir rekreacijos veiklų prieinamumas jiems yra labai svarbus. Neįgaliųjų žmonių gyvenime
judėjimas užima svarbią vietą, nes tai yra vienas iš būdų, padedančių spręsti daugelį fizinių,
psichologinių bei socialinių problemų. Organizacijos, užsiimančios rekreacine veikla, yra
nekomerciniai subjektai, todėl dalyvauja įvairiuose projektuose, kad gautų finansavimą savo
veikloms. Lietuvos nekomercinis sektorius yra nepakankamai išsivystęs, nes stokoja lėšų ir
organizacinio pajėgumo. Todėl numatomi darbai yra planuojami iš anksto, nustatant prioritetus ir
atsižvelgiant į finansinius išteklius. Fiziškai neįgalūs asmenys yra atrenkami pagal vykdomų
projektų tikslinę paskirtį, būtent kad dalyvavimas projekte asmeniui turėtų išliekamąją vertę.
Tačiau dėl menko finansavimo ne visi norintys gali patekti į organizuojamą stovyklą.
2. Įvertinus ekonominės – finansinės aplinkos faktorius, galima teigti, jog neįgaliųjų sporto
rekreacinės programos daugiausia finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų. Tačiau valstybės
biudžeto skiriamų lėšų nuolat nepakanka sistemingai veiklai vykdyti. Neįgaliųjų sportas turi
labai mažai privačių rėmėjų, nes nėra toks patrauklus ar profesionalus kaip įgaliųjų sportas.
Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad 48,1 procentai tiriamųjų mano, jog finansiniai motyvai nėra
svarbus trukdis dalyvauti rekreacinėse veiklose. Taip pat didesnė dalis apklaustųjų 61 procentas
yra dirbantys asmenys.
Išanalizavus informacinės aplinkos faktorius, galima teigti, jog žiniasklaida visiškai nesidomi
arba tik paviršutiniškai domisi neįgaliųjų reabilitacijos, rekreacijos problemomis, todėl retai
randama spausdinta informacija apie paslaugas ar rekreacines veiklas, teikiamas neįgaliesiems.
Pačių neįgaliųjų nuomone, informacijos sklaida Lietuvoje ( 55,8 proc.), mieste ( 53,2 proc.),
gyvenamojoje vietoje ( 55,8 proc.), sporto/rekreacijos klube ( 66,2 proc.) bei žiniasklaidoje (
53,2 proc.) nėra pakankama.
Apžvelgus fizinės aplinkos faktorius, matoma, jog aplinka daugumoje vietų nėra pritaikyta fizinę
negalią turintiems asmenims. 45,5 procentai tiriamųjų mano, jog tai yra vidutiniškai svarbus
veiksnys, trukdantis jiems dalyvauti sportinėje/rekreacinėje veikloje. Tačiau net 57,1 procentas
tyrimo dalyvių mano, jog Lietuvoje pakanka rekreacinės veiklos, kuri būtų pritaikyta neįgaliųjų
poreikiams.
Psichosocialinės aplinkos faktoriai taip pat yra labai svarbūs neįgaliąjam, nes baimė būti
nesuprastam, drovumo jausmas, nedraugiška aplinka, tai psichologiniai motyvai, ribojantys
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neįgaliųjų dalyvavimą rekreacinėse veiklose. 58,4 procentams tyrimo dalyvių apsispręsti
apsilankyti sporto/rekreacijos centre padėjo jų draugai bei artimieji. Šis rezultatas rodo, koks yra
svarbus draugų bei artimųjų palaikymas.
3. Apžvelgus tyrimo rezultatus, galima teigti, jog vykdomos rekreacinės veiklos turi teigiamą
poveikį fizinę negalią turintiems asmenims. Tiriamieji buvo suskirstyti į pastoviai važiuojančius
į rekreacines stovyklas ir į nevažiuojančius. 72,7 proc. važiuojančiųjų tiriamųjų fizinė būklė po
rekreacinių veiklų pagerėjo, tuo tarpu nevažiuojančiųjų - pagerėjo tik 3,9 proc. Psichologinė
būsena po rekreacinių veiklų pagerėjo 77,9 proc. važiuojančiųjų tiriamųjų, o nevažiuojančiųjų
pagerėjo tik 2,6 proc. Taip pat, 42,9 proc. apklaustųjų, fizinė būklė pagerėjo, nes jie lankosi
sporto/rekreacijos centre/klube kartą per savaitę ar dažniau. 44,2 proc. tyrimo dalyvių,
psichologinė būsena pagerėjo, nes jie lankosi sporto/rekreacijos centre/klube vieną kartą per
savaitę ar dažniau. Tų apklaustųjų, kurie lankosi rečiau, fizinės būklės bei psichologinės būsenos
pagerėjimo rodikliai tendencingai mažėja.
Pateikti duomenys rodo, jog darbe iškelta hipotezė - fizinę negalią turinčių asmenų sveikata
gerėja dalyvaujant rekreacijoje, ir neįgalieji ją teigiamai vertina, pasitvirtino.
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS
1. Neįgaliųjų asociacijos turėtų rengti kuo daugiau projektų, kad gautų kuo didesnį
finansavimą įvairesnėms neįgaliųjų veikloms vykdyti bei Lietuvos nekomerciniam
sektoriui plėtoti.
2. Pateikiami projektai turėtų būti patvirtinti arba atmesti kaip galima greičiau, nes šiuo
metu neįgaliųjų organizacijos metų pradžioje nežino, kaip tais metais dirbs, kiek gaus
pinigų, kokie projektai ir kokia dalimi bus finansuojami, o kokie - atmesti.
3. Didinti informacijos sklaidą apie neįgaliųjų rekreacines veiklas.
4. Pritaikyti neįgaliųjų prieinamumą prie informacinių šaltinių. Prieš ruošiant tinkamą
paieškos sistemą, būtina išsiaiškinti neįgaliųjų patirtį, norus, tikslus, tada bus stengiamasi
paruošti pilną spektrą reikalingų komandų potencialiam vartotojui.
5. Žiniasklaida turėtų labiau domėtis neįgaliųjų reabilitacijos, rekreacijos problemomis,
teikti informaciją apie paslaugas ar rekreacines veiklas neįgaliesiems.
6. Gerinti fiziškai neįgaliųjų fizinės aplinkos infrastruktūrą.
7. Didinti fizinę negalią turintiems asmenims organizuojamų renginių repertuarą, ypač
sportinių renginių.
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50

ANKETA

1 PRIEDAS

Gerbiama(s) respondente, aš, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės
sveikatos vadybos magistrantė Simona Laškovaitė, rašau baigiamąjį - magistrinį darbą tema „
Fizinę negalią turinčiųjų sveikatos stiprinimo rekreacine veikla organizavimas “.
Mano darbo sėkmė priklauso ir nuo Jūsų nuoširdaus atsakymo į šiuos anketos klausimus. Jeigu
sutinkate dalyvauti šioje apklausoje, prašau užpildykite anketą.
Anketoje pateikti klausimai su galimais atsakymais - Jums tinkamo atsakymo variantą
apibraukite arba įrašykite savo variantą.
Iš anksto dėkoju už informaciją ir anketos užpildymui skirtą laiką. Konfidencialumas
garantuojamas.
Rekreacija - žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas, žmogaus laisvalaikio
veikla, kurios tikslas - poilsiauti, keliauti bei gydytis sanatorijose, kurortuose“.

1. Lytis ( apibraukite ):
• vyras;
• moteris.
2. Amžius metais ( apibraukite ):
• 18 – 25 metai;
• 26 – 30 metų;
• 31 – 35 metai;
• 36 – 40 metų;
• 41 – 45 metai;
• nuo 46 metų.
3. Kokiame

mieste

ar

rajone

gyvenate?

(

įrašykite

)

________________________________
4. Išsilavinimas ( apibraukite ) :
• pagrindinis;
• vidurinis;
• profesinis;
• nebaigtas aukštasis;
• aukštasis.
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5. Užsiėmimas ( apibraukite ) :
• dirbu;
• mokausi;
• studijuoju;
• bedarbis.
6. Ar užsiimate kokia nors sportine veikla? (apibraukite):
• taip;
• ne.
7. Kiek kartų per metus važiuojate į rekreacines stovyklas? (apibraukite):
• 1 kartą;
• 2 kartus;
• kita ( įrašykite)___________________________
• nevažiuoju;
8. Kaip manote, ar Jūsų mieste pakanka rekreacine veikla užsiimančių įstaigų?
(apibraukite):
• taip;
• ne;
• nežinau.
9. Kaip manote, ar Jūsų mieste pakanka ( kiekvienoje eilutėje tinkamą variantą
pažymėkite X ) :
Taip

Ne

Nežinau

Sportinių kultūrinių
renginių
Pramoginių renginių
Švietėjiškos veiklos
10. Kaip dažnai tenka lankytis sporto/rekreacijos centre/ klube Jūsų mieste?
(apibraukite):
• Kartą per savaitę ar dažniau;
• Kartą per mėnesį ar dažniau;
• Kartą per pusmetį ar dažniau;
• Teko lankytis tik keletą kartų;
• Teko lankytis tik 1 kartą;
• Neteko lankytis. ( jei pasirinkote šį atsakymo variantą, praleiskite 11 klausimą).
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11. Apsisprendimą apsilankyti sporto/rekreacijos centre/klube įtakoję veiksniai
(apibraukite):
• ankstesnis lankymasis;
• draugų/ artimųjų įtaka;
• kelionių organizatoriai;
• TV/ radijo reklama;
• reklama spaudoje;
• internetas;
• reklaminiai plakatai/ stendai.
• kita.
12. Ar pakanka informacijos apie sportinę/rekreacinę veiklą neįgaliesiems? ( kiekvienoje
eilutėje tinkamą variantą pažymėkite X ) :
Pakanka

Nepakanka

Nežinau

Lietuvoje
Mieste/ rajone
Gyvenamojoje vietoje
Sporto/ rekreacijos centre
Žiniasklaidoje

13. Įvertinkite esminius trukdžius, ribojančius Jūsų sportinę/rekreacinę veiklą? (
kiekvienoje eilutėje tinkamą variantą pažymėkite X ) :
Lemiamas
veiksnys

Vidutiniškai
svarbus
veiksnys

Nesvarbus
veiksnys

Nežinau

Finansiniai motyvai ( per
didelės paslaugų kainos)
Užimtumas ( laisvalaikio
trūkumas)
Atstumas ( per toli )
Ribotas organizuojamų
renginių repertuaras
Reklamos, informacijos
trūkumas
Nepritaikyta aplinka
neįgaliesiems
Nėra susidomėjmo

53

14. Kaip manote, ar Lietuvoje pakanka rekreacinės veiklos, kuri būtų pritaikyta
neįgaliųjų poreikiams? (apibraukite):
•

taip;

•

ne;

•

nežinau.

15. Kaip

vertinate

neįgaliesiems

sudarytas

sąlygas

praleisti

laisvalaikį

Lietuvoje?(apibraukite):
• gerai;
• patenkinamai;
• blogai;
• nežinau.
16. Kodėl taip manote? ( įrašykite)
_______________________________________________________________________

17. Kaip manote, kokių laisvalaikio renginių labiausiai trūksta neįgaliesiems?
(apibraukite):
• švietėjiškų/pažintinių;
• sportinių;
• pramoginių;
• meninių/kultūrinių;
• nežinau;
• kita ( įrašykite)_________________________
18. Kaip vertinate savo fizinę būklę po rekreacinės veiklos? (apibraukite):
• pagerėjo (atsirado daugiau jėgų, energijos ir pan.);
• pablogėjo (sumažėjo jėgų, energijos ir pan.);
• nepasikeitė.
19. Kaip vertinate savo psichologinę būseną ( nuotaiką, mąstymą ) po rekreacinės
veiklos? (apibraukite):
• pagerėjo nuotaika, atsirado noras užsiiminėti veikla, bendrauti;
• pablogėjo nuotaika, atsirado nenoras užsiiminėti veikla ir bendrauti;
• nepasikeitė.
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20. Jūsų nuomone, kokias rekreacines veiklas neįgaliesiems tikslinga labiau vystyti?
• savaitgalio ( kūryba, žvejyba);
• kasdieninė ( pasyvus poilsis, sportas ir pan.);
• švenčių ( pramogos, renginiai);
• atostogų ( profilaktinis gydymas, turistinės kelionės ir pan.).
• kita ( įrašykite) ________________________________________
21. Kodėl taip manote? ( pagrįskite savo nuomonę)
______________________________________________________________________

Nuoširdžiai dėkoju už atsakymus!!!
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