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Santrauka
Straipsnio tikslas - atskleisti tėvų, auginančių ikimo-
kyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiką su autizmo 
spektro sutrikimu, šeimos gyvenimo gerovės pro-
bleminius veiksnius. 
Tyrime dalyvavo 100 tėvų, auginančių ikimokyklinio 
ar mokyklinio amžiaus vaiką su autizmo spektro su-
trikimu. Naudota nuoseklaus tyrimo strategija taikant 
anketinę apklausą su uždaro ir atviro tipo klausimais. 
Anketoje uždaro tipo klausimai skirti ištirti šeimos, 
auginančios vaiką su autizmo spektro sutrikimu, gy-
venimo kokybę (angl. Family quality of life scale), o 
atviro tipo klausimai – šeimos specialiųjų poreikių 
tenkinimo ypatumus. Tyrimo duomenų analizė atlikta 
naudojant Microsoft Office Excel ir SPSS programas. 
Rezultatai. Auginančios neįgalų ikimokyklinio am-
žiaus vaiką šeimos narių tarpusavio sąveikai svar-
bus neįgalaus vaiko auklėjimas (r=0,66), materiali 
(r=0,53) ir emocinė (r=0,51) šeimos gerovė, o tėvams, 
auginantiems mokyklinio amžiaus neįgalų vaiką, – 
auklėjimas (r= 0,53) bei materiali gerovė (r=0,53). 
Respondentai prastai įvertino paramą, gaunamą iš 
valstybės, šeimos specialiesiems poreikiams tenkinti. 
Tik dalį reikalingų jų neįgalaus vaiko raidai paslaugų 
galėjo įpirkti patys, o kitos dalies paslaugų įpirkti ne-
galėjo dėl šeimos prastos finansinės padėties. 
Išvados. Visuomenės pastangos tinkamai pasirūpinti 
šeimos, auginančios neįgalų vaiką, gyvenimo gerove, 
priklauso nuo gebėjimo sistemiškai atskleisti santy-
kių šeimoje ir socialinių santykių psichosocialinio 
funkcionavimo ypatumus bei specialistų teikiamos 
pagalbos šeimai iš formalių ir/ar neformalių struktūrų 
poreikį ir lūkesčius.

Įvadas
Per pastarąjį dešimtmetį, mokslininkų atlikti tyrimai 

atskleidė, kad šeimoms, auginančioms vaiką su autizmo 
spektro sutrikimu, atsiranda problemų su kokybišku nemo-
kamų paslaugų gavimu iš valstybės. Šeimos, kurios patiria 
finansinių problemų, susijusių su neįgalaus vaiko būkle, 
yra priverstos ieškoti mažiau efektingų, tačiau finansiškai 
prieinamų neįgalaus vaiko ugdymosi, reabilitacijos ir rekre-
acijos paslaugų.

Šeimos gyvenimo gerovė ir tinkamas funkcionavimas 
priklauso nuo jos įsipareigojimų valstybei, palaikant tokias 
funkcijas kaip: materialiniai resursai, saugumas, vaiko augi-
nimas ir rūpinimas bei komunikabilumas, socializacija [1]. 
Tėvai, auginantys vaiką su autizmo spektro sutrikimu, turi 
daugiau problemų ir yra didesnėje rizikoje atsirasti fizinėms 
ir psichologinėms problemoms, nei tėvai, auginantys vaiką 
su kitu sutrikimu [2]. Vaiko su negalia auginimas apriboja 
tėvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Tėvų teigimu, 
artimųjų parama, pagalba, auginant vaiką su negalia, yra 
svarbus jų saugumo, galimybės save realizuoti, socialinio 
aktyvumo veiksnys [3].Vaikams su autizmo spektro sutri-
kimu dažniausiai nustatomas elgesio sutrikimo simptomų 
kompleksas, kuris reikalauja plataus spektro intervencinių 
iš įvairių sričių sveikatos priežiūros specialistų programų 
[4]. Dėl padidėjusio autizmo spektro paplitimo, atsiranda 
didelis paramos bei sveikatos priežiūros paslaugų poreikis, 
reikalingas vaikų elgesio ir raidos vystymuisi viso jų gy-
venimo periodu [5]. Tačiau šeimoms, auginančioms vaiką 
su autizmo spektro sutrikimu, atsiranda įvairių problemų 
siekiant pagalbos ir sveikatos priežiūros paslaugų [6]. 
Pagrindinis būdas gerinti šeimų gyvenimo gerovę yra įver-
tinti jų prioritetus įvairaus spektro pagalbai ir paslaugoms 
bei taikyti šeimai reikalingas ir kokybiškas paslaugas, ati-
tinkančias jos poreikius ir lūkesčius.

Tyrimo tikslas - atskleisti tėvų, auginančių ikimoky-
klinio ar mokyklinio amžiaus vaiką su autizmo spektro su-
trikimu, šeimos gyvenimo gerovės probleminius veiksnius.  

 
Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas vykdytas 2015 metais gegužės ir spalio mėne-

siais. Vienmomentinis tyrimas atliktas: VšĮ „Vaiko raidos 
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centre“, VšĮ „ABOS centre“, Vilniaus specialiame lopše-
lyje–darželyje „Čiauškutis”, „Čiauškučio“ dienos centre, 
Vilniaus „Atgajos“ specialioje mokykloje, Vilniaus neįga-
liųjų dienos centre, Lietuvos autizmo asociacijoje „Lietaus 
vaikai“, Všį “ISADD Lietuva”, „Pojūčių klinika“, „Vaikų 
slėnis“. Įstaigų vadovai leido tyrimą atlikti. Atsitiktinės 
tikslinės atrankos būdu suformuota 100 respondentų imtis 
- anketų išdalinta 130, sugrįžo 104 anketos. Pagal atrankos 
kriterijus tėvai, auginantys ikimokyklinio ir/ar mokyklinio 
amžiaus vaiką su autizmo spektro sutrikimu (ASS), tyrimui 
atrinkta 100 anketų. Respondentai suskirstyti į dvi grupes 
pagal auginamų vaikų amžių: ikimokyklinio amžiaus vaikas 
su ASS(n=50), antroji grupė– mokyklinio amžiaus vaikas 
su ASS(n=50). Imties charakteristika: 91 moteris ir 9 vyrai; 
amžius - 36,7 ±5,9 metai; profesinio darbo patirtis - 12,7 
± 6,5 metai; turimų vaikų skaičius –2,0 ±0,9; sutrikimą 
turinčio vaiko amžius – 6,9 ±2,8 metai; 77 proc. gyvena 
didmiestyje, 23 proc. gyvena rajono centruose, kaimuose, 
miesteliuose; išsilavinimas - 66 proc. turi aukštąjį, 12 proc. 
aukštesnį, 11proc. profesinį, 11proc.vidurinį; 87proc. gy-
vena pilnoje šeimoje, 13 proc. gyvena nepilnoje šeimoje. 
Siekiant ištirti šeimos, auginančios ikimokyklinio ir/ar mo-
kyklinio amžiaus vaiką su ASS gyvenimo gerovės veiksnius 
- gyvenimo kokybę ir specialių poreikių tenkinimo ypatumus, 
buvo taikytas nuoseklaus tyrimo dizainas. Tėvų gyvenimo 

kokybė vertinta taikant standartizuotą “Šeimos gyvenimo 
kokybės klausimyną” (angl. Family qality of life scale). Šis 
klausimynas yra orientuotas į šeimos narių tarpusavio san-
tykius, asmens sveikatą ir skirtas šeimoms, auginančioms 
vaiką ASS. Tačiau šis tyrimo instrumentas nėra klinikinė 
priemonė, kuri skirta nustatyti ar paneigti teikiamų šeimai 
specialiųjų paslaugų tinkamumą ir/ar kokybę [7-8]. Atskleisti 
respondentų nuostatas į gaunamas paslaugas ir/ar pagalbą 
šeimos specialiųjų poreikių tenkinimui ir išskirti jų proble-
matiką, į apklausą buvo įtraukti atviro tipo klausimai. Į atvi-
rus klausimus atsakė visi tyrime dalyvavę tėvai. Analizuojant 
duomenis taikyta skelbiamoji (manifestinė) kokybinio turinio 
analizė, pritaikant indukcinį tyrimo metodą (1 pav.). Tyrimui 
naudotas instrumentas – lentelė, kuri sudaryta iš kategorijų ir 
subkategorijų bei jas patvirtinančių tėvų teiginių apie gauna-
mas specialias šeimai paslaugas, jų poreikį ir lūkesčius [9].

Tyrimo duomenų analizė atlikta naudojant Microsoft 
Office Excel ir SPSS programas. Naudota aprašomoji sta-
tistika, skaičiuota: Kronbach'o (Cronbach) alfa koeficientas, 
Faktorinė analizė, Spirmen‘o (Spearmen) koreliacija, Smir-
novo-Kolmogorovo (Smirnov-Kolmagorov)testas.

 
Gauti rezultatai ir jų aptarimas

Tyrimas padėjo atskleisti sąsajas tarp šeimos gyvenimo 
kokybės sričių ir neįgalaus vaiko amžiaus tarpsnio (1 len-

Ikimokyklinio 
amžiaus

Šeimos tarpusavio 
sąveika Auklėjimas Emocinė gerovė Materiali gerovė Parama šeimos 

neįgaliajam
Mokykli-
nio am-

žiaus

Ikimokykli-
nio amžiaus

Mokyklinio 
amžiaus

Ikimo-
kyklinio 
amžiaus

Mokykli-
nio am-

žiaus

Ikimokykli-
nio amžiaus

Mokykli-
nio am-

žiaus

Ikimo-
kyklinio 
amžiaus

Mokykli-
nio am-

žiaus

Ikimo-
kyklinio 
amžiaus

Šeimos 
tarpusavio 
sąveika

r 1,000 1,000 0,668 0,535 0,512 0,232 0,535 0,374 0,218 -0,032

p . . 0,000 0,000 0,000 0,105 0,000 0,007 0,129 0,824

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Auklėjimas

r 0,668 0,535 1,000 1,000 0,525 0,407 0,721 0,533 0,527 0,321

p 0,000 0,000 . . 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,023

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Emocinė 
gerovė

r 0,512 0,232 0,525 0,407 1,000 1,000 0,491 0,417 0,481 0,617

p 0,000 0,105 0,000 0,003 . . 0,000 0,003 0,000 0,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

 Materiali 
gerovė

r 0,535 0,374 0,721 0,533 0,491 0,417 1,000 1,000 0,794 0,644

p 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,003 . . 0,000 0,000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Parama 
šeimos neį-
galiajam

r 0,218 -0,032 0,527 0,321 0,481 0,617 0,794 0,644 1,000 1,000

p 0,129 0,824 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 . .

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1 lentelė. Šeimos gyvenimo kokybės sričių tarpusavio sąsajos tarp respondentų, turinčių ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiką 
su ASS (Spearmen) koreliacija)
r –  koreliacijos koficientas (skaičiai su „+“ ženklu rodo tiesioginį funkcinį ryšį, o su ženklu „-“ rodo atvirkštinį funkcinį ryšį); p –  patikimumas; N – respondentų skaičius
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telė). Tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus 
vaiką (I grupė), geresnė emocinė gerovė susijusi 
ir su stipresne šeimos tarpusavio sąveika (r=0,51; 
p=0,00), tačiau tarp tėvų, turinčių mokyklinio 
amžiaus vaiką( II grupė), ši sąveika nebėra statis-
tiškai reikšminga (p>0,05), t. y. geresnė emocinė 
gerovė nebėra susijusi su stipresne šeimos tarpu-
savio sąveika. Taip pat nustatyta, kad respondentų 
šeimos tarpusavio sąveika su parama šeimos ne-
įgaliajam nebuvo reikšminga (p>0,05), t.y. di-
desnė šeimos tarpusavio sąveika nėra susijusi su 
didesne parama šeimos neįgaliajam. Respondentų 
stipresnė šeimos tarpusavio sąveika susijusi su 
dėmesingu ir atsakingu auklėjimu bei geresne 
fizine materialia gerove (p<0,05), o geresnė emo-
cinė gerovė susijusi su dėmesingu ir atsakingu 
auklėjimu šeimoje (p<0,05), tačiau pirmos gru-
pės tėvų koreliacijos ryšys yra vidutinio stiprumo 
(r=0,525; p =0,00), o mokyklinio amžiaus tėvų 
silpnas (r=0,4; p=0,003). Respondentų didesnė 
parama šeimos neįgaliajam susijusi su dėmesingu 
ir atsakingu auklėjimu bei geresne fizine mate-
rialia gerove (p<0,05),  taip pat didesnė parama 
šeimos neįgaliajam daro poveikį šeimos emoci-
nei gerovei. Parama neįgaliam vaikui šeimoje 
turi stiprius ryšius su šeimos materialia padėtimi 
(I gr. r= 0,79, IIgr. r= 0,64; p< 0.05), tačiau su 

šeimos narių tarpusavio sąveika - statistiškai nereikšminga (p>0,05), 
t.y. didesnė šeimos tarpusavio sąveika nėra susijusi su didesne parama 
šeimos neįgaliajam.

Šeimos gyvenimo kokybės sritis
Faktorius

Socialiniai 
santykiai

Santykiai 
šeimoje

Šeimos tarpusavio sąveika 0,086 0,946
Auklėjimas 0,394 0,818
Emocinė gerovė 0,714 0,308
Materiali gerovė 0,814 0,361
Parama šeimos neįgaliajam 0,951 0,018

Kategorija Subkategorija Teiginiai Teiginių 
dažnis

Finansinė 
parama

Neįgalumo 
išmokos

“…soc. išmoką”, “…neįgalumo pa-
šalpą…”, “…neįgalumo ir priežiūros 
išmokos”, “Vaikas gauna šalpą…”, 
“…parama, pavežėjimas”,

17Sumažinti 
mokesčiai

“…sumažintas mokestis už darželį”, 
“…lankyti spec. darželį mokant už jo 
lankymą sumažintą kainą”,

Kitos soc. 
išmokos

“…man kaip , mokomas nedarbingu-
mas”, “…200 eur per mėnesį…”, “…
gaunu pensija…”

Parama 
spec. ugdy-
mui

Spec. darželiai “Darželį…”, “spec. darželį”, “…lo-
gopedinį darželį…”

24Spec. moky-
klėlės

“ugdymo įstaigą...”, “…autistų moky-
klėlė VRC”,“…strukturuotą mokymą 
VRC mokyklėlėj”,

Spec. ugdymo 
centrai

“…dienos centras”,  “…soc. centras”, 
“… užsiėmimai spec. centre”, “dienos 
centras "Čiauškutis”…”,

Parama 
reabilita-
cijai

Specialistų 
konsultacijos

   “…logopedas poliklinikoje”, “…
logopedą darželyje…”, ergotera-
peutė, kineziterapeutė ir socialinė 
pedagogė…”, “…psichologo užsiė-
mimai..”, “…spec. pedagogo…”, “…
medicinos paslaugas”, “…neurologo 
konsultacija…”, 

19

Reabilitacija 
ligoninėse/ 
sanatorijose

“VRC..”, “…konsultacija VRC“, 
“Vertinimą raidos centre…”, “VRC 
kartą metuose…”, “…sanatorija…”, 
“…vieną kartą buvom VRC”, “Pane-
vėžio raidos centro… ir Vilniaus rai-
dos centro…”, “…reabilitacija ligoni-
nėje…”, “ankstyvoji reabilitacija…”, 
“…vaiko raidos tyrimą”,

18

Dienos paslau-
gos

“dienos socialinė globa…” 1

1 pav. Indukcinė kokybinių duomenų analizė

2 lentelė. Faktorių pasuktoji matrica
3 lentelė. Valstybės pagalba, paslaugos tėvams, auginantiems ikimokyklinio 
amžiaus vaiką su ASS
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Kategorija Subkategorija Teiginiai Teiginių 
dažnis

Parama spec. 
ugdymui

Papildomas ug-
dymas

“Papildomi ugdymo užsiėmimai”, “…papildomi užsiėmi-
mai…”, “ikimokyklinė ugdymo įstaiga”
“…privatus darželis…papildomas ugdymas”

4

Spec. ugdymo 
centrai

“Neįgaliųjų dienos centras”, 1

Parama 
reabilitacijai

Specialistų kon-
sultacijos

“Psichologą…”, “…logopedas”, “Medicinos specialistų, 
logopedo, ergoterapeuto, kineziterapeuto, osteopato…”, 
“Lankome privačiai…”, “…spec. pedagogas…”, “Specia-
listų pagalbos įvairios”,

29

Reabilitacija 
ligoninėse/ 
sanatorijose/ 

 “…tyrimai, gydymas, reabilitacija užsienyje, vaiko gydy-
tojo paslaugos Lietuvoje”,  
“…muzikos terapiją, grupinių užsiėmimų, ergoterapiją, 
kineziterapiją, hipoterapiją…”, “…judesių terapijos 
paslaugas…”, “…sensomotorinės korekcijos, logoritmikos 
užsiėmimai…”,  “ABA, meno terapijos, baseinas”, “…mu-
zikos dailės terapijos…”, “…mankštos baseine, keramikos 
užsiėmimai”, “Užsirašėme į Pojūčių kliniką”, “Visas terapi-
jas apmokame patys..”, “Tomatis”, “ABA terapija..”

23

Kitos 
paslaugos

Med.paslaugos “Dantisto paslaugos”, “Odontologų paslaugas…”, “…
kartais privačios medicinos paslaugos…”, “…kai kurias 
medicinines”,

4

Priemonės, žais-
lai ir kiti reika-
lingi daiktai

“…įvairias priemones”, “Reikiamų lavinimo priemonių 
pirkimas…”, “…neįgalaus vaiko higieniniai poreikiai – 
sauskelnės…”, “Įvairias priemones ugdymui, lavinančius 
žaislus, programėles knygutes ir pan.”

4

Vaiko priežiūra “…kartais auklės paslaugos…”,“…lydintis asmuo darže-
lyje…”

2

Tyrimo duomenimis, išskirti la-
tentiniai gyvenimo kokybės faktoriai, 
kurie turi poveikį šeimos gyvenimo 
sričių komponentams (2 lentelė). Fak-
torinės analizės metodu nustatyti du 
faktoriai, kuriems suteikti sąlyginiai 
pavadinimai: socialiniai santykiai ir 
santykiai šeimoje. Socialinių santy-
kių faktorius yra siejamas su: šeimos 
materialia gerove (0,8), emocine ge-
rove (0,7) bei parama neįgaliajam 
(0,95). Išryškėjo įdomus faktas, kad 
šeimose, kuriose yra stipri parama 
neįgaliam vaikui, taip pat yra ir stipri 
fizinė materialinė ir emocinė gerovė, 
tačiau šeimos tarpusavio sąveika 
(0,08) ir auklėjimas (0,3) poveikio 
socialiniams santykiams neturi. San-
tykių šeimoje faktorius yra siejamas 
su: šeimos tarpusavio sąveika (0,9) ir 
auklėjimu ( 0,8). Šeimose, kuriose yra 
stipri šeimos narių tarpusavio sąveika, 
svarbus ir auklėjimas, tačiau emocinė 
ir materiali gerovė bei parama šeimos 
neįgaliajam santykiams šeimoje po-
veikio neturi. 

Kitas svarbus šeimos gerovės 
veiksnys yra įvairių sričių specialistų 
teikiama pagalba. Visos paslaugos 
terapijos ir intervencijos reikalauja 
glaudaus tėvų bendradarbiavimo su 
specialistais. Tačiau mokslininkų 
duomenimis, dauguma tėvų įvardija 
teikiamos pagalbos problemas: trūksta 
specialistų pagalbos, paslaugos būna 
arba nepasiekiamos tėvams, arba tie-
siog per brangios [10]. Be to, tėvai 
gauna nepakankamai informacijos 
iš specialistų jiems rūpimais klausi-
mais: apie neįgalaus vaiko auginimą 
ir auklėjimą, apie teikiamų paslaugų 
įvairovę, apie pagalbą, padedančią 
palaikyti sėkmingą šeimos funkcio-
navimą [11]. Specialistai turi nemaža 
įtakos šeimos gyvenimo gerovei. Di-
džiąją laiko dalį jiems tenka praleisti 
su šeima, jos nariais, tenkinant ne tik 
neįgalaus vaiko, bet ir visos šeimos 
poreikius [10]. Gerinant šeimų, au-
ginančių vaikus su ASS, gyvenimo 

Kategorija Subkategorija Teiginiai Teiginių 
dažnis

Finansinė parama Neįgalumo išmokos “Pašalpa…”, “Šalpos pensija”, “…neįga-
lumo pašalpas…” , “…negalės pinigus”, 
“Neigalumo išmoka…”, 

28Kitos soc. išmokos “Nemokamą maitinimą ir nemokamą vežio-
jimą”, “transportas, maitinimo parama…”, 
“…kompensuojamus vaistus”, “…pietūs 
mokykloje”

Parama spec. ug-
dymui

Spec. Mokyklos “ Mokykla”, “spec. mokykla”, “…spec. 
poreikių ugdymo istaigas”, “…mokslas 
mokykloje”, “…švetimas…”,  “…spec. 
įstaigoje”, “…būreliai mokykloje”,

20

Spec. ugdymo 
centrai

“…globos centro lankymas”, “…dienos 
centrą”, “…veikla neįgaliųjų bendrijose”,

Parama reabilita-
cijai

Specialistų konsul-
tacijos

“Tik logopedo pagalba”, “logopedo pa-
galbą… ir …mokytojo padėjėjo pagalbą 
…”,  “Mokytojo padėjėja mokykloje…”, 
“mokykloje logopedo, spec. pedagogo”, 
“…psichologo”, “…ISAD Lietuva”

10

Reabilitacija ligoni-
nėse/ 

sanatorijose

“…tyrimus VRC…”, “…reabilitacija sana-
torijoje… reabilitacija Santariškėse…”, “…
Raidos centrą”, “…kartą per metus būname 
Raidos centre”, “…medicinos paslaugas”

6

4 lentelė. Valstybės pagalba, paslaugos tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus vaiką 
su ASS

5 lentelė. Pagalba, paslaugos, kurias perka tėvai, auginantys ikimokyklinio amžiaus vaiką 
su ASS
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gerovę, svarbu žinoti ir įvertinti individualius šeimos 
specialiuosius poreikius bei juos patenkinti laiku ir ko-
kybiškai [5].

Tyrimas padėjo atskleisti šeimų specialiųjų poreikių 
tenkinimo problemas užduodant 3 atviro tipo klausimus: 
apie gaunamą pagalbą iš valstybės, apie pačių perka-
mas paslaugas ir apie paslaugas, kurių jiems trūksta. 
Analizuojant pirmojo klausimo duomenis buvo išskirti 
prasminiai vienetai (subkategorijos), kurie pagal savo 
turinį suformavo tris kategorijas: finansinė parama, pa-
rama specialiajam ugdymui ir parama reabilitacijai (3,4 
lentelės). Respondentai nurodė, kad iš valstybės gauna: 
neįgalumo išmokas, sumažintus mokesčius bei kitas 
socialines išmokas( finansinė parama); pritaikytus neįga-
liam vaikui darželius, specialias mokyklėles, specialiojo 
ugdymo centrus (parama specialiajam ugdymui); įvairių 
sričių specialistų konsultacijas, reabilitaciją ligoninėse 
ar sanatorijose bei dienos paslaugas (parama reabilitaci-
jai). Tačiau įvertinus teiginių dažnį buvo pastebėta, kad 
valstybės teikiama parama šeimai, auginančiai vaiką 
su ASS, priklauso nuo vaiko amžiaus tarpsnio: pirmoje 
grupėje nustatyta, kad didžiausias dėmesys valstybės 
skiriamas reabilitacijos poreikių tenkinimui, o mažiau-
sias – finansinei paramai; antroje grupėje didžiausias 
dėmesys finansinei paramai ir specialiajam ugdymui, o 
mažiausias reabilitacijai. 

Vienas svarbiausių šeimos, auginančios vaiką su ne-
galia, įgalinimo veiksnių yra įvairių sričių specialistų 
teikiama pagalba, kuri visapusiškai visą gyvenimą veikia 
šeimos gyvenimo kokybę. Tyrime nustatytas sumažėjęs 
valstybės dėmesys mokyklinio amžiaus vaikų su ASS re-
abilitacijai, tikrai nepagerins šeimos gyvenimo kokybės. 

Šeimos gyvenimo kokybė ir tinkamas funkciona-
vimas priklauso nuo šeimos įsipareigojimų valstybei 
palaikant jos funkcijas tokias kaip: materialiniai resursai, 
saugumas, vaiko auginimas ir rūpinimas bei komuni-
kabilumas ir socializacija, bet ne nuo vaiko amžiaus 
tarpsnio [12, 10, 1]. 

Analizuojant antrojo klausimo duomenis apie tėvų 
perkamas paslaugas, išskirti prasminiai teksto vienetai 
(subkategorijos) buvo sujungti į tris kategorijas: pa-
rama specialiajam ugdymuisi, parama reabilitacijai ir 
kitos paslaugos (5,6 lentelės). Tyrimo duomenimis, visi 
tyrime dalyvavę tėvai daugiausia perka reabilitacijos 
paslaugas (nors jas gauna iš valstybės), ieško ir perka 
savo vaikams papildomo ugdymo paslaugas (būreliai, 
įvairūs papildomi užsiėmimai, pomokyklinė veikla ar 
privatus ugdymas), kurios yra svarbios vaiko tikslingai 
raidai. Pagal teiginių dažnį matome, kad I grupės tėvai 
daugiausia perka individualią specialistų pagalbą bei 

Kategorija Subkategorija Teiginiai Teiginių 
dažnis

Parama spec. 
ugdymui

Papildomas 
ugdymas

“Visa kita gauname iš privačios 
mokyklos”, “vaiko vasaros sto-
vyklą”, “bureliai”, “papildomas 
mokslas”, “Visas papildomas vei-
klas…”, “Vaiko ugdymas…”, “…
privati mokykla”, “pomokyklinė 
veikla, bureliai”, “…buvome sto-
vyklose specialiuose…”
“individualus ugdymas…užklasi-
nės veiklos”

12

Parama reabi-
litacijai

Specialistų 
konsultacijos

“Psichologo“, “Logopedas“, “Spe-
cialistų pagalbą...“, “…spec. pe-
dagogas…”

23

Reabilitacija 
ligoninėse/ 
sanatorijose/ 

“Kineziterapijos paslaugos”, “El-
gesio analizės terapija”, :”ABA 
terapija…”, “masažai, kinezite-
rapija”, “Muzikos terapija…”, 
“Lanko baseiną, jodinėjimo pamo-
kas. Taikom ABA terapiją…”, “…
sportavimo veiklos…”, “baseinas, 
dailė, judrūs žaidimai“, “...dienos 
centras“, “…meno terapija…”, 
“…terapija su delfinais. Bandysim 
pojūčių kliniką”, “…sportas…”, 
“maitinimo”, “…tinkamą laisva-
laikį…”

26

Kitos paslau-
gos

Med.paslaugos “Odontologo, psichiatro”, “Me-
dicininė pagalba”, “netradicinė 
medicina”, “Vaistai…”,

5

P r i e m o n ė s , 
žaislai ir kiti 
reikalingi daik-
tai

“Ortopedinę avalynę, akinukus”, 
“…lavinimo priemones”, “pagal-
binis inventorius…”,

3

Vaiko priežiūra “nuolatinė priežiūra ne mokymo 
įstaigoje”, “…prižiūrintį asmuo..“, 
“...auklė namuose...“, “…auklė-
toja...“, “Vaiką ne mokykloje kai 
tėvų nėra prižiūri auklė-specia-
listas“,

6

6 lentelė. Pagalba, paslaugos, kurias perka tėvai, auginantys mokyklinio 
amžiaus vaiką su ASS

konsultacijas nei II grupės tėvai.
Anot Siller, tėvai su aukštesniu socioekonominiu statusu yra 

labiau linkę savo vaiką ugdyti privačiai, papildomai samdyti 
privačius specialistus, taikančius įvairaus spektro paslaugas [13]. 
Pasak Lindley ir Mark, tėvai, auginantys ikimokyklinio amžiaus 
vaiką, perka daugiau sveikatos priežiūros paslaugų, norėdami 
kuo greičiau pagerinti vaiko būklę ir patiria didesnę finansinę 
naštą [14]. Anot mokslininkų, dauguma tėvų skundžiasi, kad 
jiems trūksta specialistų pagalbos, nes specialistų paslaugos būna 
arba nepasiekiamos tėvams, arba tiesiog per brangios [10]. Tėvai 
nurodo, kad gauna nepakankamai informacijos iš specialistų 
jiems rūpimais klausimais: apie neįgalaus vaiko auginimą ir 
auklėjimą, apie įvairias paslaugas, teikiamas šeimos sėkmingam 
funkcionavimui palaikyti, nes per mažai kreipiamas dėmesys į 
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savo laiką vaiko auklėjimui, bet ir poreikių 
tenkinimui panaudoja didžiąją asmeninio 
šeimos biudžeto dalį. Vienos paslaugos yra 
nemokamos (apmokamos valstybės), o di-
džioji dalis jų kainuoja šeimai daug lėšų. 
Tačiau ką daryti šeimoms, kurios gyvena 
už miesto ribų, kaimuose, miesteliuose, 
mažose bendruomenėse? Kada yra mažos 
galimybės pasirinkti specialiąsias paslaugas 
arba jų visai nėra.

Respondentai įvardijo specialiojo ug-
dymosi problemas: nėra tikslingai nukreip-
tas į vaiko asmeninius ypatumus; trūksta 
kokybiškai dirbančių centrų su įvairiomis 
metodikomis bei programomis, tinkančio-
mis neįgalių vaikų individualiems ugdy-
mosi poreikiams; nepakanka specialistų, 
dirbančių ugdymosi įstaigose (darželiuose, 
mokyklose), nepakankamas dėmesys neįga-
lių vaikų socializacijai (popamokinė veikla, 
atostogos, laisvalaikis). Tyrimo duomeni-
mis, tėvai pakankamai daug perka reabilita-
cijos paslaugų asmeniškai, nors jas gauna iš 
valstybės, tačiau šis poreikis dėl nežinomų 
priežasčių išlieka didelis. 

Tyrimais įrodyta, kad vaikų su įvairiais 
raidos sutrikimais tėvai patiria: didžiulį 
stresą, atskirtį visuomenėje, asmeninės 
kaltės jausmą, nuovargį ir išsekimą. Mažai 
dėmesio skiriama tėvų asmeninei sveika-
tai [17]. Tėvai, kurių streso lygis didesnis, 
linkę samdyti daugiau specialistų bei ieškoti 
įvairių terapijų, paslaugų vaiko gydymui 
ir ugdymuisi, nei tėvai, kuriems nustatytas 
mažesnis streso lygis. Ši problema apsun-
kina šeimos finansinę padėtį, kartu nuken-
čia ir šeimos gerovė [13].

Vertinant šeimų, auginančių neįgalius 
vaikus, gyvenimo gerovę, o perspektyvoje 
tikėtis šioje srityje pozityvių pokyčių, rei-
kia atliekant tyrimus vadovautis sisteminiu 
požiūriu ir tirti ne tik vidinius ir išorinius 
šeimos resursus, bet ir valstybės finansi-
nius ekonominius rodiklius, teikiant paramą 
neįgalių vaikų ugdymuisi ir auklėjimui, 
reabilitacijai ir rekreacijai. Specialistams, 
teikiantiems paslaugas, svarbu suprasti, 
įvertinti bei atsižvelgti į neįgalių vaikų ir 
šeimos psichosocialinius poreikius. 

Kategorija Subkategorija Teiginiai Teiginių 
dažnis

Finansinė pa-
rama

Nemokamos 
paslaugos

“...platesnio spektro nemokamų specialistų 
užsiėmimų, nuolaidų medicinos paslaugoms“, 
“Nemokamų paslaugų daugiau...“, “ Bent dali-
nio finansavimo ABA terapijai“, “...norėtųsi kad 
paslaugos....finansuojamos valstybės“

16

Išlaidų kom-
pensavimo

“...išlaidų kompensavimo už vaiko ugdymą“,

Parama spec. 
ugdymui

Tikslingas 
ugdymas

“Nuoseklaus ugdymo, tikslingų švietimo suteik. 
paslaugų, patvirtintos ugdymo metodikos“, “Bū-
relių...“ 3

Spec. ugdymo 
centrai

“Specializuotų ugdymo įstaigų...“,

Parama reabi-
lita-
cijai

Specialistų 
konsultacijos

“Psichologo, ergoterapeuto…”, “…logopedo…”, 
“…specialistų, kurie konsultuotų ir tikslingai pa-
tartų, kaip elgtis su vaiku…”, “Ypatingai trūksta 
ergoterapeutų užsiėmimų…”, “…spec. peda-
gogo”, “…savo darbą išmanančių specialistų”

16

Reabilitacija 
ligoninėse/ 
sanatorijose/ 

“…grupinių užsiėmimų kineziterapijos, hipote-
rapijos, ABA“, „Visų įmanomų paslaugų kokių 
tik galima skirti vaikui“, “…įvairesnių terapijų 
vaikui”, “…vaikų grupių, “…daugiau sporto 
užsiėmimų, gyvūnų terapijos…”, “Savitarpio 
pagalbos…”, “ABA ar panašios”, “Profesionalios 
meno, muzikos terapijos, Tomati paslaugos”, 
“Įvairaus užimtumo”, “…reabilitacijos pas-
laugų”, “trūksta dažnesnio apsilankymo raidos 
centre…”

23

Kitos paslau-
gos

Psichologo pa-
galba tėvams

“Tėvams - psichologinės pagalbos“, “...psicho-
logo konsultacijų, kurie dirbtų su šeimos na-
riais“, “ Patiems (tėvams) pagalbos, paramos...“, 
“ Psichologo pagalbos šeimai...“

5

Vaiko prie-
žiūra

“Specializuotų auklės paslaugų – oficialiai…”, 
“Valstybės apmokomo lydinčio asmens...“

2

7 lentelė. Pagalbos, paslaugų trūkumas tėvams, auginantiems ikimokyklinio amžiaus 
vaiką su ASS

šeimos poreikius ir jos vidinius išteklius [12]. 
Tyrime dalyvavę tėvai nurodė, kad asmeniškai perka medicinines vaiko 

sveikatos palaikymui paslaugas, ugdymuisi reikalingas įvairias priemones 
(lavinančius žaislus ir kitus reikalingus daiktus specialiųjų įgūdžių lavinimui), 
taip pat kitų asmenų pagalbą (vaiko priežiūrą, kada tėvų nėra namie). 

Kaip teigia Hodgetts, tėvams, auginantiems 10-24 metų vaiką su raidos 
sutrikimu, labiausiai reikalinga kito asmens pagalba, vadinama atokvėpio 
pagalba tėvams [5]. Tėvai, auginantys vaiką su ASS, patiria daugiau įtampos 
ir streso, negu tėvai, auginantys vaiką su Dauno sindromu ar su cerebriniu 
paralyžiumi [14, 1,15,16]. 

Atokvėpio pagalba tėvams yra svarbi ir būtina, valstybei rūpinantis šeimos, 
auginančios vaiką su autizmo spektro sutrikimu, gyvenimo gerove. 

Analizuojant trečiojo klausimo duomenis apie šeimos specialiųjų paslaugų 
poreikį, išskirti prasminių tekstų vienetai (subkategorijos) pagal savo tematiką 
buvo sujungti į keturias kategorijas: finansinė parama, parama specialiajam 
ugdymui, parama reabilitacijai, kitos paslaugos (7,8 lentelės). Tyrimas nu-
statė, kad abiejų grupių tėvams trūksta visų rūšių paslaugų (nemokamų, da-
linai apmokamų, kompensuojamų paslaugų). Todėl tėvai atiduoda ne tik visą 



82

Išvados
1. Ištyrus šeimos gyvenimo gerovės 

probleminius veiksnius nustatyta, kad šei-
mos narių tarpusavio sąveika nepriklauso 
nuo teikiamos paramos neįgaliam vaikui, o 
priklauso nuo emocinės gerovės ir neįgalaus 
vaiko amžiaus tarpsnio. Emocinė gerovė 
šeimoje yra susijusi su neįgalaus vaiko dė-
mesingu ir atsakingu auklėjimu, o materiali 
gerovė sietina su didesne parama ir pagalba, 
teikiama neįgaliam vaikui. 

2. Anot respondentų, vaiko negalia po-
veikio šeimos gerovei neturi, tačiau tyrimas 
atskleidė, kad šeimos vidiniai ir išoriniai 
resursai daro poveikį gyvenimo kokybės 
sritims: geri ir glaudūs santykiai šeimoje 
yra svarbūs neįgalių vaikų dėmesingam ir 
atsakingam auklėjimui, šeimos emocinei 
gerovei; stiprūs socialiniai santykiai turi 
glaudžius ryšius su šeimos materialia ir 
emocine gerove bei siejami su teikiama 
pagalba neįgaliam vaikui.

3. Pagalba ir paslaugos valstybės teikia-
mos neįgaliam vaikui - tėvų netenkina. Dalį 
jų tėvai perka patys, o kitų pageidaujamų 
ir reikalingų neįgalaus vaiko ugdymuisi ir 
reabilitacijai - tėvai neįperka dėl prastos fi-
nansinės padėties. 

4. Norint suteiki efektyvią pagalbą šei-
moms, auginančioms neįgalų vaiką, svarbu 
sistemiškai atskleisti jos psichosocialinio 
funkcionavimo ypatumus bei nustatyti tėvų 
pagalbos poreikius ir lūkesčius iš formalių 
ir (arba) neformalių struktūrų.
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Kategorija Subkategorija Teiginiai Teiginių 
dažnis

Finansinė 
parama

Nemokamos 
paslaugos

“…nem. transporto paslaugų…”, “Nemokamų 
ar kompensuojamų paslaugų“, “Finansinės para-
mos...“, 10

Išlaidų kom-
pensavimo

“Bent iš dalies kompensuojamosios ABA (Elge-
sio terapija)”, “finansiškai kompensuojamos tos 
paslaugos, kurias, perkame”

Parama 
spec. ugdy-
mui

Tikslingas 
ugdymas

“Daugiau pagalbos mokykloje“,“Būrelių...“, 
“kompiuterinio ugdymo vaikui, anglų k.“, “...in-
dividualus ugdymas“, “ Vaikų su spec. poreikiais 
inkliuzijos į vidurines mokyklas“, “daugiau pomo-
kyklinės veiklos”, 

8

Spec. ugdymo 
centrai

„Daugiau įstaigų - centrų, teikiančių įvairialypio 
spektro paslaugų“, “...centrų, kur vaikas, sulaukęs 
pilnametystės, atrastų savo nišą gyvenime“, “...
centrų, kur mūsų vaikai praleistų vasaros atosto-
gas“, “Mokymo įstaigų, kur vaikas būtų tinkamai 
integruotas“

5

Parama 
reabilita-
cijai

Specialistų 
konsultacijos

“Psichologo, pedagogo paslaugų, logopedo, spec. 
pedagogo”, “…ABA terapeuto”, “trūksta ergote-
rapeutų, kineziterapeutų, muzikos terapeutų…” 11

Reabilitacija 
ligoninėse/ 
sanatorijose/ 

“…įvairios terapijos”, “…logopedinių užsiėmimų”, 
“laisvalaikio užimtumo - sportinių užsiėmimų”, 
“…papildomas individualus lavinimas...“, “Ben-
drų, su vaiku bei šeimos nariais meninių terapijų”, 
“ABA terapijos…”, “Ergoterapijos”, “Baseinas, 
delfinų terapija, hipoterapija”, “…įvairios vei-
klos užimtumo”, “Grupinių žaidimų”, “pojūčio 
terapijos”

23

Kitos 
paslaugos

Psichologo pa-
galba tėvams

“…psichologo pagalbos šeimai”, “Psichologo pa-
galbos skirtos suaugusiems”

3

Vaiko prie-
žiūra

“nuolatinės priežiūros ne mokslo įstaigoje”, “…
prižiūrintį asmuo...“, “ Trūksta prižiūrinčių vaikus 
specialistų ne darbo dienomis“

4
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QUALITY OF LIFE OF 
FAMILIES,RAISING CHILDREN WITH 

AUTISM SPECTRUM DISORDER  
L. Samsonienė, M. B. Malkin, J. Kairys, 

A. Juozulynas
Key words: parents, children with autism 

spectrum disorder, quality of life, special needs. 
Summary 
The aim of this study is to reveal problema-

tic factors of family quality of life between pa-
rents raising preschool and school-age children 
with autism spectrum disorder. The study in-
volved 100 parents of preschool and school age 
children with autism spectrum disorder. Cohe-
rent research strategy was applied, using the 
questionnaire with closed and open-ended qu-
estions. The questionnaire of closed-ended qu-
estions was designed to explore the family qu-
ality of life of families raising a child with 
autism spectrum disorder, and open-ended qu-
estions – to address features of meeting special 
needs of family. The research data was analy-
zed using Microsoft Excel and SPSS programs. 
Results. For the reciprocity of family members of 
families raising preschoolage disabled child are 
important such factors as nurturing of disabled 
child (r=0,66), material (r=0,53) and emotional 
(r=0,51) family welfare, while for parents, raising 
school-age disabled child  nurturing (r= 0,53) and 
material welfare (r=0,53). Respondents rated po-
orly support from the state for the special needs 
of the family. Only part of the services, necessary 
for the development of their disabled child, they 
could afford themselves, while other part of the 
services they could not afford due to the poor fi-
nancial situation of the family. 

Conclusions. Public efforts to take care of li-
ving prosperity of families with a disabled child 
depends on ability to systematically reveal the 
peculiarities of  psychosocial functioning of re-
lationships in the family and social relationships 
as well as on the needs and expectations of pro-
fessional assistance to the family from formal and/
or informal structures. 
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Kategorija Subkategorija Teiginiai Teiginių 
dažnis

Finansinė 
parama

Nemokamos 
paslaugos

“…nem. transporto paslaugų…”, “Nemokamų 
ar kompensuojamų paslaugų“, “Finansinės pa-
ramos...“, 10

Išlaidų kom-
pensavimo

“Bent iš dalies kompensuojamosios ABA (Elge-
sio terapija)”, “finansiškai kompensuojamos tos 
paslaugos, kurias, perkame”

Parama 
spec. ugdy-
mui

Tikslingas ug-
dymas

“Daugiau pagalbos mokykloje“,“Būrelių...“, 
“kompiuterinio ugdymo vaikui, anglų k.“, “...
individualus ugdymas“, “ Vaikų su spec. porei-
kiais inkliuzijos į vidurines mokyklas“, “daugiau 
pomokyklinės veiklos”, 

8

Spec. ugdymo 
centrai

„Daugiau įstaigų - centrų, teikiančių įvairialypio 
spektro paslaugų“, “...centrų, kur vaiką sulaukus 
pilnametystės atrastų savo nišą gyvenime“, “...
centrų, kur mūsų vaikai praleistų vasaros atosto-
gas“, “Mokymo įstaigų, kur vaikas būtų tinkamai 
integruotas“,

5

Parama 
reabilita-
cijai

Specialistų 
konsultacijos

“Psichologo, pedagogo paslaugų, logopedo, spec. 
pedagogo”, “…ABA terapeuto”, “trūksta ergote-
rapeutų, kineziterapeutų, muzikos terapeutų…” 11

Reabilitacija 
ligoninėse/ 
sanatorijose/ 

“…įvairios terapijos”, “…logopedinių užsiė-
mimų”, “laisvalaikio užimtumo - sportinių užsiė-
mimų”, “…papildomas individualus lavinimas...“, 
“Bendru su vaiku bei šeimos nariais meninių tera-
pijų”, “ABA terapijos…”, “Ergoterapijos”, “Ba-
seinas, delfinų terapija, hipoterapija”, “…įvairios 
veiklos užimtumo”, “Grupinių žaidimų”, “pojūčio 
terapijos”

23

Ki tos  pa -
slaugos

Psichologo pa-
galba tėvams

“…psichologo pagalbos šeimai”, “Psichologo 
pagalbos skirtos suaugusiems”

3

Vaiko priežiūra “nuolatinės priežiūros ne mokslo įstaigoje”, “…
prižiūrintį asmuo...“, “ Trūksta prižiūrinčių vaikus 
specialistų ne darbo dienomis“

4
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