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Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotos Jungtiniq Tautq NeigaliqjLt teisiq, Vaikq teisiq
konvencijos, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lygir.t galimybiq, Svietimo, Socialiniq paslaugq, Nevyriausybiniq
organizacijq pletros istatymai, Vyriausybes bei Seimo nutarimq ir ministerijq tarpiinybiniq jstatymq gausa mus
Lietuvos piliedius ne tik supaiindina su miisq teisemis, bet ir suteikia galimybes veikti. Veikti vadovaujantis:
pariteto, subsidiarumo, tarpiinybinio koordinavimo, dalyvavimo, informavimo, savanoriSkumo ir lygybes
principais.

Vykstant tarptautinei transformacijai ir globalizacijai, Lietuvos integracijai i Europos sqjungos
politikos strukt0rq, Europos Sqjungos raidos ir pl6tros aktualijq kontekste, Lietuva kaip ir kitos pasaulio bei
Europos Salys neiSvengiamai susiduria ne tik su ekonomindmis, demografindmis bet ir su socialinamis,
Svietimo, ugdymo, sveikatos apsaugos problemomis ir i35r.rkiais. Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje sparfiai
dideia vaikq ir paaugliq skaitius, turinEiq elgesio, emocijq, autizmo spektro, hiperaktyvumo, sutrikimU bei
mokymosi sunkumq' Kasmet lietuvoje daugiau kaip 300 vaikq diagnozuojamas autizmo spektro sutrikimas,
taip pat egzistuoia didel€ dalis vaikq, kuriems Sis sutrikimas ndra diagnozuotas arba diagnozuojamas per
v6lai.

Sios tarptautines - mokslines konferencijos pagrindinis tikslas - Taikomosios elgesio analiz6s
(ong. ABA - Apllied Behavior Analysis), kaip mokslines inovacijos Lietuvoje diegimas. Konferencijoje
akademines bendruomends atstovams, Svietimo, sveikatos apsaugos, socialinio darbo specialistams
pristatomas taikomosios elgesio analizds (ABA) jvadas, istorinds Saknys, pagrindines charakteristikos, taikymas;
tyrimais paremtas ABA ir eklektiniq modeliq palyginimas; elgesio analitikq sertifikavimo svarba bei galimybds;
taip pat iiame metode taikomq technikq efektyvumas ir reikim6. Seminarq metu dalyviai tiesiogiai dalyvauja
praktin iuose uisi6mi muose, diskusijose.
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Konferencijos organizatoriai :

KONSTATUOJA kad

o Lietuvos Respublikoje jau daug metq nepajdgiama sprqsti autizmo spektro sutrikimq turiniiq asmenq
problemq, jiems praktiSkai netaikoma ankstyvoji diagnostika, inovatyvus moksliSkai pagrjsti terapijos ir
ugdymo metodai. Tai nesudaro sqlygq 5iq asmenq: vaikq, suaugusiqjq itrauktiems ! Svietimo sistemq ir
socialini visuomen6s gyvenimq. T0kstandiai autizmo spektro sutrikimq turinEiq vaikrl tevai priversti tik
asmenindmis ldSomis padengti 3iq vaikq nemedikamentinio gydymo, ugdymo, jtrauktiems I ivietimo
sistemq ir socialini visuomeninj gyvenimq sqnaudas, valstybes pagalba jiems neteikiama.

Taikomosios elgesio analizes (ABA) metodas l

o Tai moksline inovacija Lietuvoje.
o Tai moksliikai pagristas metodas, kurio veiksmingumas pamatuojamas analiz€s, vertinimo, pokydiq,

apskaitos, rezultatq rodikl iais.
e Vaiko ugdymas ir pagalba jam formuojama atsiivelgiant j jo individualius poreikius, kurios metu

stiprinami vaiko gebejimai ir koreguojami elgesio ir emociiq sutrikimai;
r Taikant 5j metodq galima pasiekti s6kmingq vaiko jtraukti ir uitikrinti ugdymo kokybe.o Svietimo, ugdymo, socialinio darbo, sveikatos apsaugos specialistai tobulindami savo kaip visaveriiq

demokratinds visuomenes nariq asmeninius, profesinius gebejimus ir kompetencijas tampa
lygiaverdiais Seimos ir vaiko partneriais.

o Tai kompleksine pagalba visai Seimai, skirta formuoti naujus Seimos jggdiius ir problemq sprendimus.
Padedanti iSvengti atskirties del vaiko negalios, atstatanti nutr0kusius ir sukurianti naujus iiorinius
socialinius ry5ius.
st0ro

Lietuvos Respublikos Prezidentei

e Paskatinti Lietuvos Respublikos Vyriausybq prad6ti sprqsti ne vienerius metus vilkinamas, autizmo
spektro sutrikimq turindiq vaikq, nemedikamentinio gydymo, Svietimo ir socialines itrauktiems
problemas.

o lpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybq, vadovaujantis Nevyriausybiniq organizacijq pletros
istatymu ir bendradarbiaujant su NVO sektoriaus atstovais, parengti Autizmo strategijos programa,
veikianiiq valstybes mastu.

lietuvos Respublikos Vyriausybei

o Pavesti Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Socialines
apsaugos ir darbo ministerijai iki 20L6 m. birielio 01 d. parengti tarpinstitucinj, Autizmo spektro
sutrikimq turindiq asmenq, kompleksines pagalbos veiksmq planq ir pradeti nedelsiant ji igwendinti,
sutelkiant valstybes institucijas i r visuomen ines organizacijas.



lietuvos Respublikos Svietlmo ir mokslo ministerijai

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui

Ugdymo pldtot6s centrui

Pedagogq kvalifikaciios k6limo, Svietimo, profesiniq kompetencijrl tobulinimo akredituotiems centrams

o skirti finansavimq ugdymo specialistq, pedagogq mokymams, dirbant su elgesio ir emocijq sutrikimus
turiniiais ivairaus amiiaus vaikais, kad b0tq uitikrinta reali, o ne imitacine jtrauktis i ivietimo sistemq.r Taikomosios elgesio analizq '(ABA) itraukti j pedagogq, mokytojq kvalifikacijos bei kompetencijq
tobulinimo programas.

r Nedelsiant organizuoti mokyrnus specialiesiems pedagogams, naudojant inovatyvius metodus, kad Sios
paslaugos b0tq prieinamos visose ialies savivaldybese.

Lietuvos Respublikos universitetams

o Modernizuoti pedagogq rengimo programas, jtraukiant Taikomqjq elgesio analizq {ABA} ir kitq
moderniq terapijr;, metodq taikymq i ikimokyklinio, pradinio, dalykinio . ugdymo mokytojq, soc.
pedagogo, spec. pedagogo studijq programas.

Lietuvos Respublikos savivaldybEms

Lietuvos Respublikos savivaldybiq asociacijai

Vaiko, kuriam diagnozuoti autizmo spektro sutrikimai {pagal TLK psichologines raidos sutrikimai: Fg3
mi5r0s raidos sutrikimai, F84 ivairiapusiai raidos sutrikimai) ir jo Seimai gyvenamosios vietos
savivaldybeje b[tr1 priskirtas socialinis darbuotojas, kuris bendradarbiaudamas su tevais, sudarytq
paslaugq tiekimo planq, atitinkantj individualius vaiko poreikius ir specialistq rekomenduotas terapijas,
priiilretq vaiko gaunamas valstybines iSmokas, nukreiptq Sias leSas tik plane numatytq terapijq ir
paslaugq finansavimui, teiktq informacijq ir pagalbq specialistams dirbantiems su vaiku.
Remiantis gyvenamosios vietos Pedagogines ir psichologines tarnybos iSvadomis mokytojo paddjdjas,
kuris skiriamas vaikui su specialiaisiais ugdymo poreikiais, privalo iSklausyti specialiojo ugdymo ir
taikomosios elgesio analiz6s pagrindq kursq 5vietimo ir mokslo ministerijos akredituotose istaigose.

Socialin6s apsaugos ir darbo ministerijai

Neigaliqjq socialinds itraukties diskurse ir vadovaujantis Neigaliqjq teisiq konvencijos nuostatomis,
itraukti Taikomqjq elgesio analizq {ABA), kaip kvalifikuotq paslaugq padedandiq patenkinti Seimos
auginanEios neigalq vaikq socialinio gyvenimo poreikius, uitikrinandiq sekming4 vaiko socializacijq ir
integracijq j visuomends gyvenimq.
Taikomosios elgesio analiz6s (ABA) paslaugas, ltraukti i rengiamq Kompleksiniq paslaugq teikimo
Seimoms kiekvienoje savivaldybeje plane ir Steigiant bendruomeniq ir vaiko dienos centrus, bei
plediant jq funkcijas.



Svei katos apsaugos ministerijai

o Ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio jstaigq socialiniai darbuotojai turi veikti, kaip pirminiai Seimos
ir vaiko atvejo vadybininkai, sudarantys Seimai detalq pagalbos priemoniq planq, atsiivelgiant j Seimos
gyvenamqjq vietq, Seimos situacijq ir gyvenamosios vietos bendruomeniq iSteklius. Pagalbos priemoniq
planas turi veikti, kaip pirminis rekomendacinio pob0diio dokumentas, uitikrinantis pagalbos vaikui ir
Seimai tqstinumq Seimos gyvenamosios vietos savivaldybeje.

I Taikomqjq elgesio analizq ABA kaip psichosocialinq {nemedikamentinq} intervencijq itrauktij Sveikatos
prieii0ros PSDF leSomis kompensuojamas paslaugas ikimokyklinio amiiaus vaikams ir jq leimoms.

o Numatyti priemones, kad autizmo spektro sutrikimq turintiems vaikams, b0tq taikomos tqstinds
terapijos paslaugos, iSplediant jq taikymo apimtj ir trukmq, kad tai atitiktq tarptautines nuostatas ir
standartus, taikomus 5io sutrikimo gydymui.

o Atlikti atnaujintq epidemiologinj tyriinq ikimokyklinio amiiaus vaikams, autizmo spektro sutrikimo
paplitimui nustatyti.

r Remiantis uisienio mokslininkr; ir specialistq ilgalaikiais mokliniais tyrimais ir gerqjq patirtimi Autizmo
spektro sutrikimq srityje PRADETI TAIKYTI:

a) Ankstyvos (<24 men.) autizmo spektro sutrikimo diagnostikq;
b) Ankstyvq (<24 m6n.), intensyviq, nepertraukiamq intervenciniq paslaugq teikimq, kaip b0tinq

sElyga ir priemonq, siekiant veiksmingos vaikq su ASS socializacijos bei ugdymo ir kaip
prevencinq priemonq uikertandiq keliq Seimoms atsidurti socialin€je atskirtyje d6l vaiko
negalios.

o AnkstVvos (<24 men.) autizmo spektro sutrikimo diagnostikos metodus jtraukti j Seimos eydytojrt
rengimo programas.

o lteisinti DSM-5 klasifikatoriuje naudojamus diagnostinius kriterijus kaip daug tikslesnq diagnostikq
nustatant autizmo spektro sutrikimq.

o Siekiant efektyviai veikianiios ankstyvos autizmo spektro sutrikimo diagnostikos ir veiksmingos
pagalbos vaikams su ASS ir jq Seimoms: pradeti intensyviai vykdyti vaikq psichikos sveikatos ir raidos
pediatrijos paslaugq pl6trq Lietuvos Respublikoje.

KVIECIA

Seimas

AktWiai isitraukti i savo vaiko socializacijos ir ugdymo procesE taikant Taikomqjq elgesio analizq ABA.
Nepertraukiamai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdymo, medicinos, socialinio darbo specialistais.
Pozityviai suvokti tevq kaip eksperto vaidmenj bei reikSmq savo vaiko ugdymo ir socializacijos procese.
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