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15 % pasaulio gyventojų arba vienas milijardas žmonių yra asmenys su negalia (JT Neįgalios 

įtraukties strategija, 2021). Tarp visų negalių tipų intelekto sutrikimams būdingi įvairūs intelekto 

funkcionavimo ir prisitaikančio elgesio apribojimai, kurie apima  daugelį kasdienių dalykų, socialinius 

ir praktinius įgūdžius. Tai reiškia, kad sumažėja gebėjimas suprasti naują ar sudėtingą informaciją, 

mokytis bei taikyti naujus įgūdžius (Pasaulio sveikatos organizacija-PSO). 

Neįgaliųjų teisių konvencijos (JT, 2006) pirmame straipsnyje teigiama, kad „skatinti, apsaugoti 

ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir 

pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui“.  

Vienas iš labiausiai priimtų modelių, leidžiančių įvertinti asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, 

socialinę ir ekonominę įtrauktį, yra gyvenimo kokybės modelis (Shalock, Verdugo, 2002). Nors 

gyvenimo kokybės samprata nėra nauja, profesionalus ar akademinis požiūris į jos 

konceptualizavimą ir nustatymą intelekto sutrikimų srityje yra palyginti naujas. Gyvenimo kokybės 

koncepcija apima subjektyvius ir objektyvius aspektus, turinčius didžiausią įtaką žmonių suvokiamai 

gyvenimo kokybei ir susideda iš aštuonių sričių: (1) apsisprendimo, (2) teisių, (3) emocinės gerovės, 

(4) socialinės įtraukties, (5) asmeninio tobulėjimo, (6) tarpasmeninių santykių, (7) materialinės ir (8) 

fizinės gerovės. 

Neįgaliųjų teisių konvencijos 30 str. dėmesys skiriamas neįgaliųjų dalyvavimui kultūriniame 

gyvenime, aktyviam poilsiui, laisvalaikiui ir sportui lygiomis sąlygomis su kitais. Tokiu būdu. 30 str. 

prašoma valstybių, kurios yra šios Konvencijos Šalys, be kita ko: 

● skatinti ir raginti neįgaliuosius kuo plačiau dalyvauti bendro profilio sporto veikloje v isais 

lygmenimis; 



 

● užtikrinti neįgaliųjų galimybę organizuoti, plėtoti ir dalyvauti jiems skirtoje sporto ir 

rekreacinėje veikloje ir šiuo tikslu skatinti atitinkamą parengimą, mokymą ir išteklių suteikimą lygiai 

su kitais asmenimis; 

● užtikrinti, kad neįgalieji turėtų galimybę patekti į sporto, rekreacinius ir turizmo objektus; 

Intelekto sutrikimų turintiems asmenims dažnai būdingi motoriniai sunkumai ir apribojimai. 

Apskritai, motorinio elgesio kitimo lygiai yra tiesiogiai proporcingi kiekvieno individo pažinimo lygiui. 

Tyrimų rezultatai atskleidžia, kad intelekto sutrikimų turinčių asmenų dalyvavimas sportinėse 

veiklose gerina gyvenimo kokybę, nes didėja jų savarankiškumas, savigarba, sprendimų priėmimas, 

ryžtingumas.  

Intelekto sutrikimų turintys asmenys vis dažniau įtraukiami į sporto veiklas bendradarbiaujant 

skirtingoms organizacijoms. Sporto įtaka jų gyvenimo kokybei dabar yra akivaizdi, nes jie visiškai 

naudojasi savo teise būti sporto bendruomenės dalimi, gerinant savo savijautą (fizinę ir emocinę), 

mokantis naujų įgūdžių, gerinant asmeninius ir tarpasmeninius santykius ir tobulėjant.  

COLPBOLAS yra novatoriška ir įtraukianti sporto šaka per pastaruosius 20 metų sėkmingai 

populiarinama Ispanijoje. Tai komandinis žaidimas: 

● skatinantis maksimaliai įmanomą visų žaidėjų dalyvavimą žaidime, nepaisant jų fizinio, 

motorinio išsivystymo ir gebėjimų 

● sumažinantis individualius skirtumus ir reikalauja komandinio, kad būtų pasiektas galutinis 

žaidimo tikslas. 

Tai yra išskirtinis įtraukus komandinis žaidimas, kuriame atsižvelgiama į prasmingo dalyvavimo 

principą, numatytą vieningame sporte (Specialiosios olimpinės žaidynės) „kuris užtikrina, kad 

kiekvienam žaidėjui būtų suteikta galimybė prisidėti prie savo komandos sėkmės, pasitelkiant savo 

unikalius įgūdžius ir savybes. Tai reiškia, kad kiekvienas komandos narys: (a) demonstruoja specifinių 

sporto šakų įgūdžius ir žaidimo supratimą; b) komandoje atlieka vertingą vaidmenį, pabrėžiantį jo 

asmeninius talentus; ir c) turi galimybę žaisti be padidėjusios traumos rizikos“. 

COLPBOLĄ 1997 m. Valensijoje (Ispanija) sukūrė sporto ir švietimo ekspertų grupė kaip naują 

būdą būti fiziškai aktyviais pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Vėliau šis žaidimas populiarėjo ne tik 

vaikų, bet ir suaugusių tarpe. Pradėtos organizuoti įvairios varžybos . 



 

COLPBOLAS apibūdinamas kaip „komandinis įtraukus sportas, žaidžiamas dviejų mišrių 7 

žaidėjų komandų, aiškiai apibrėžtoje erdvėje, kurių tikslas – įmušti kamuolį į varžovo vartus 

smūgiuojant jį rankomis“. 

Buvo siekiama sukurti dinamišką, ugdantį, įtraukų, o kartu ir linksmą bei motyvuojantį sportą. 

Pagrindiniai „Colpbolo“ ramsčiai, apibrėžiantys žaidimo esmę, yra bendradarbiavimas, vienas 

kamuolio lietimas bei mišrios komandos. 

COLPBOLO pagrindas yra: 

• komandinės dvasios stiprinimas. 

• Bendras ugdymas ir lyčių lygybė. Integracija. 

• Stereotipų įveikimas. 

• Lengvumas. Dėmesys įvairovei. 

„Colpbolo“ žaidimu siūloma nauja ir patraukli alternatyva vaikų ir suaugusiųjų poilsiui, taip pat 

yra galimybė patenkinti mūsų visų norą konkuruoti, siekiant maksimalios lygybės, 

bendradarbiavimo, pagarbos ir malonumo sportuojant. 

COLPBOLAS yra stiprus įrankis gerinti sutrikusio intelekto asmenų gyvenimo kokybei: 

● žaidimo taisyklių paprastumas padeda sutrikusio intelekto asmenims žaisti ir  padidina jų 

įsitraukimą į fizinę veiklą, o tai paaiškina gerovės aspektą. 

● įtraukiant skirtingų gebėjimų asmenis, sutrikusio intelekto asmenys gali žaisti su asmenimis 

be negalios, taip padidinant socialinę įtrauktį. 

Remdamasis ankstesnėmis prielaidomis ir Colpbolo sporto teikiamomis galimybėmis pagerinti 

žmonių su negalia gyvenimo kokybę, Europos konsorciumas parengė ES COLPBOLO projektą, kurį 

finansavo Europos Komisija per ERASMUS+ SPORTAS programą 2020-2022 metais. 

Konsorciumą sudarė subjektai, priklausantys skirtingiems sektoriams (tiesioginis dėmesys 

sutrikusio intelekto asmenims, akademinė bendruomenė ir IT): 

• COPAVA (projekto vadovas), Ispanija. 

• Colpbolo sporto asociacija (Colpbolo sporto šakos kūrėjai), Ispanija. 

• ALDO-CET, Rumunija. 

• Krajovos universitetas, Rumunija. 

• EDRA-COOP, Graikija. 

• Atėnų universitetas, Graikija. 



 

• Kauno kolegija, Lietuva. 

• Socialinių inovacijų centras, Kipras. 

„EUROPE COLPBOL“ projekto pagrindinis tikslas – populiarinti COLPBOLĄ, kaip priemonę, 

gerinančią sutrikusio intelekto asmenų genimo kokybę, siekiant: 

• Pritaikytų gairių, skirtų sutrikusio intelekto asmenims, kūrimas, siekiant motyvuoti ir 

išmokyti juos žaisti COLPBOLĄ. 

• Treniruočių paketo, skirto sporto profesionalams, su techninėmis instrukcijomis, siekiant 

optimizuoti COLPBOLO praktiką, įtraukiant sutrikusio intelekto asmenis į sportą, sukūrimas.  

• Mokymų paketo, skirto paramą, sutrikusio intelekto asmenims teikiantiems (neįgalios 

specialistams, giminaičiams ir kt.) sukūrimas su techninėmis instrukcijomis, siekiant optimizuoti 

COLPBOL praktiką, įtraukiant sutrikusio intelekto asmenis profesiniame ir laisvalaikio kontekste.  

• Vietinių tinklų kūrimas ir konsolidavimas skatinant sporto organizacijų bendradarbiavimą, 

siekiant COLPBOLO populiarinimo. 

• įsipareigojusių subjektų Europos COLPBOLO tinklo sukūrimas. 

• Elektroninės platformos, kuri palengvina ir padidina prieigą prie projekto išteklių ir veikia 

kaip COLPBOLO kontaktinis taškas ir varomoji jėga, įskaitant e-mokymosi platformą, tobulinant 

sutrikusio intelekto asmenų, sporto profesionalų bei pagalbinių darbuotojų mokymą, sukūrimas.  

• Sklaidos veiksmų kūrimas, įskaitant konferencijas, seminarus, susitikimus, renginius ir 

informuotumo didinimo veiksmus, kuriais remiama ankstesnė veikla. 

Po 2 metų bendradarbiavimo ir darbo konsorciumas pasiekė šiuos rezultatus: 

1. Bendros kūrimo sesijos su galutiniais vartotojais (sutrikusio intelekto asmenys, sporto 

profesionalai, paramą teikiantys asmenys) visose konsorciumo narių šalyse. Pagrindinis šios bendros 

kūrimo sesijos tikslas buvo aptarti ir susitarti su jais dėl galutinių veiksnių ir kliūčių, į kurias buvo 

atsižvelgta kuriant COLPBOLO gaires sutrikusio intelekto asmenims. Sutrikusio intelekto asmenų 

įtraukimas į bendros kūrybos sesijas buvo pirmasis žingsnis siekiant didinti socialinę įtrauktį ir 

dalyvavimą. Beveik 120 žmonių iš visų tikslinių grupių dalyvavo bendrose kūrimo sesijose ir padėjo 

mums kurti rezultatus. 

2. Mokymo paketas, skirtas intelekto sutrikimų turinčius asmenims, siekiant įtraukti į 

COLPBOLO žaidimo praktikas. Mokymo paketas buvo sukurtas, pateikiant pritaikytos mokymo 

medžiagos ir įrankių rinkinį, skirtą sutrikusio intelekto asmenims. 



 

3. Treniruočių paketas skirtas sporto profesionalams. Šis mokymo paketas buvo sukurtas, 

įskaitant mokymo medžiagą ir mokymų veiklas sporto profesionalams, siekiant motyvuoti juos 

propaguoti ir praktikuoti COLPBOLĄ, kartu perduodant žinias ir priemones, skirtas COLPBOLO 

žaidimo praktikoms kartu su sutrikusio intelekto asmenimis bei asmenimis be negalios, plėtojant 

trenerio vaidmenį. 

4. Palaikančių mokymo paketas. Šis mokymo paketas buvo sukurtas, įskaitant mokymo 

medžiagos rinkinį ir mokymo veiklą, skirtą žmonėms dirbantiems, palaikantiems sutrikusio intelekto 

asmenis (neįgaliųjų specialistai, artimieji, draugai ir pan.), siekiant ugdyti jų kompetencijas: 

motyvuoti praktikuoti COLPBOLĄ; skatinti artimuosius atlikti reikiamą vaidmenį, kai sutrikusio 

intelekto asmenys nori žaisti COLPBOLĄ; Skatinkite neįgaliųjų specialistus naudoti COLPBOLĄ savo 

užimtumo centruose kaip profesinės terapijos dalį, praktikuojant šią sporto šaką.  

5. EU-COLPBOL e-mokymo platforma siekiama: 

• Padaryti visus mokymo paketus prieinamus, ypač sutrikusio intelekto asmenims, laikantis 

struktūrinio mokymo metodo, 

• Įtraukti darbo erdvę, kurioje projekto partneriai galėtų valdyti el. mokymosi kursus ir kur 

besimokantys asmenys (sutrikusio intelekto asmenys, sporto profesionalai ir palaikytojai) gali 

patekti į savo kursą ir bendrauti su kitais besimokančiaisiais bei treneriais.  

6. Bandomieji patvirtinimo veiksmai. Šie veiksmai buvo atlikti kiekvienoje šalyje,  dalyvaujant 

daugiau nei 20 sutrikusio intelekto asmenims, 5 sporto profesionalams ir 10 pagalbininkų, 

dalyvaujančių treniruočių paketų patvirtinime ir išbandant e-mokymosi platformą. 

7. Sporto renginys kiekvienoje šalyje. 4 Nacionaliniai renginiai COLPBOL  srityje buvo surengti 

Ispanijoje, Rumunijoje, Lietuvoje ir Graikijoje, kuriuose dalyvavo daugiau nei 150 suinteresuotųjų 

šalių. Konsorciumo partneriai pasidalino savo nuomone apie kliūtis ir pagrindinius sėkmės veiksnius 

kuriant ES COLPBOL mokymo programą. Be to, šių renginių metu buvo surengtos COLPBOLO 

varžybos, kuriose dalyvavo visi dalyviai, kad būtų galima išbandyti šią sporto šaką mišriu požiūriu.  

8. COLPBOLO vietinio ir Europinio tinklo plėtra. Paskutiniame projekto etape partneriai dirbo 

kurdami tinklus su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, kurios domisi COLPBOLO 

įgyvendinimu ir įsipareigojo ją naudoti pasibaigus projektui. Tai buvo padaryta dviem etapais: 

• Vietinių tinklų kūrimas: vietinės suinteresuotosios šalys, į kurias kreipiamasi skla idos 

veiksmai ir (arba) dalyvauja patvirtinimo veiksmuose ir sporto renginiuose, buvo pakviesti prisijungti 



 

prie COLPBOLO vietinių tinklų. Tai apėmė sporto asociacijas, klubus, neįgaliųjų organizacijas, 

universitetus ir kitas suinteresuotąsias šalis. 

• Europos tinklo sukūrimas: suinteresuotosios šalys iš kitų šalių buvo pakviestos prisijungti prie 

Europos COLPBOLO tinklo. 

Šis projektas yra pažengusioje kūrimo stadijoje, tačiau jis dar nesibaigė. Iki šiol gauti rezultatai 

ir nauda buvo labai teigiama. Esame tikri, kad EU-COLPBOL turės didelį poveikį vietos 

bendruomenėse, kuriose vykdoma mokymo programa, o ilgalaikėje perspektyvoje – visuomenėje, 

pritaikoma sukurta mokymo metodika.  

EU-COLPBOL sukūrė komunikacijos strategiją įvairiais komunikacijos kanalais, kur kiekvienas 

gali pasikonsultuoti, kad galėtų sekti mūsų veiksmus, prisijungti prie mūsų projekto ir prisidėti prie 

viso to, kas gali mus praturtinti ir maksimaliai padidinti mūsų pasiekimus bei rezultatus: 

https://europe-colpbol.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl 

Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

https://europe-colpbol.eu/

