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PUZZLE (GALVOSŪKIS)  
 

PUZZLE – dviejų metų projektas, kuriuo siekiama palengvinti prieigą 

jaunimui ir suaugusiems su protine negalia informacijai gauti, ugdantis ir/ar 

dalyvaujant mokymuose trijose Europos valstybėse: Graikijoje, Lenkijoje ir 

Lietuvoje. 

Kodėl? 

Nepaisant pasiektos pažangos vis dar yra reikšmingas atotrūkis tarp 

išsivysčiusios Europos ir tokių šalių, kaip Graikija, Lenkija, ir Lietuva. 

Minėtose šalyse proto negalios jaunimo galimybės mokytis ir dalyvauti 

socialiniame gyvenime yra ribotos. 

Tai įtakojantys veiksniai yra: a) kvalifikuotų pedagogų, socialinių darbuotojų 

ar kitų specialistų, gebančių dirbti su žmonėmis su protine negalia trūkumas; 

b) mokymo metodikos ir priemonių, kurios įgalintų neįgalųjį suprasti raštinį 

tekstą nebuvimas; c) visos rašytinės informacijos neatitikimas proto negalios 

žmonių poreikiams. 

Kaip? 

Pagrindinis PUZZLE projekto tikslas – pagerinti žmonių, turinčių intelekto 

sutrikimą, gyvenimą, sudaryti palankias sąlygas kuo labiau būti 

nepriklausomais, užtikrinti teisę gauti informaciją jiems suprantamu būdu, 

suteikti galimybę bendrauti su visu pasauliu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 PUZZLE: Developing easy to read formats for people with intellectual disabilities 

Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices 

 

 

 

Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), Graikija  
Fondas įkurtas 1983 m., yra vienas didžiausių mokslinių tyrimų centras Graikijoje,  
su gera infrastruktūra, aukštos kvalifikacijos darbuotojais. Tai aukščiausio  
lygio mokslinių tyrimų fondas pasaulyje. http://www.iacm.forth.gr  
 
Association For People With Learning Disabilities “Śmiałek”, Poznanė, Lenkija     
Organizacija žmonėms su vidutine ir sunkia negalia, dauno sindromu ir cerebriniu 
paralyžiumi, teikianti pagalbą įsidarbinat ir didinant įtrauktį socialiniame gyvenime. 
http://www.smialek.org 
 
Jaunuolių dienos centras (JDC), Lietuva 
Socialinių paslaugų įstaiga, įkurta 1996 m. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 
sprendimu, teikianti dienos socialinę priežiūrą sunkios ir vidutinės proto bei fizinės  
negalios asmenims. http://www.pjdc.pl  
  
RIX Research & Media, University of East London, Jungtinė Karalystė  
RIX yra mokslinių tyrimų ir plėtros centras įsikūręs Rytų Londono universitete (UEL), 
taikantis naujausias informacines technologijas žmonių su protine negalia gerovei. 
http://www.uel.ac.uk 
 
Swedish Agency for Accessible Media – MTM, Švedija  
Agentūra prie Kultūros ministerijos Švedijoje. Pagrindinis tikslas užtikrinti, kad visi  
asmenys, turintys skaitymo sutrikimus, turėtų galimybę gauti lengvai suprantamą  
informaciją: literatūros, dienraščių, žiniasklaidos, pritaikytomis formomis jų poreikiams.  
http://www.mtm.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plačiau: 
 http://www.puzzle-project.eu/  

Norint visą tai pasiekti, projekto komanda iškėlė šiuos 
tikslus: 

 Mokyti specialistus, dirbančius su proto negalios 
asmenimis, kaip parengti lengvai suprantamą 
informaciją. Lengvai skaitomas – reiškia prieinamas 
tekstas, lengvai suprantama forma (atsižvelgiant į 
teksto turinį, paveikslėlius ir pateikimo būdus). 

 Mokyti specialistus kaip pateikti informaciją 
suprantamai, pasitelkiant informacines technologijas 
ir internetą. 

 Gerinti informacijos kokybę ir prieinamumą numatytą 
žmonėms su proto negalia. 

 Pagilinti darbuotojų žinias ir supratimą apie Jungtinių 
tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją. 

 Padidinti proto negalios žmonių žinias ir supratimą 
apie jų teises. 

 Sukurti aukštos kokybės lengvai suprantamą 
informaciją apie neįgaliųjų žmonių teises ir žiniatinklį. 

 Sužinoti, kaip aktyviai įtraukti proto negalios asmenis 
kuriant lengvai suprantamą informaciją ir žiniatinklį, 
padedančius jiems bendrauti tarpusavyje bei apie 
savo teises. 

 
 

PUZZLE projekto partneriai: 

http://www.iacm.forth.gr/
http://www.smialek.org/
http://www.pjdc.pl/
http://www.uel.ac.uk/
http://www.puzzle-project.eu/

