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INDIVIDUALŪS POREIKIAI

POREIKIAI ATEIČIAI

PARTICIPATION
OF

126 PWDS
ALL OVER EUROPE



INDIVIDUALŪS POREIKIAI

❶ Biudžeto tvarkymas

 Skaičiuoti pinigus

 Skaičiuoti išlaidas

Gebėti naudotis e-bankininkyste

Tvarkyti asmeninį biudžetą

Daryti bankinius pavedimus



INDIVIDUALŪS POREIKIAI

❷ Laiko ir užduočių planavimas

Kalendorius (day, week, month, year)

Priminimai

 Tvarkyklė, skirta valdyti ir stebėti užduotis

 Laikmatis, skirtas apriboti internete praleistą 

laiką arba nepamiršti išgerti vaistų



INDIVIDUALŪS POREIKIAI

❸ Gaminimas namuose

Aiškių žingsnių receptai

Gaminimas 1-2 žmonėms 

Prekių sąrašo sudarymas 

Viryklės, orkaitės ir pan. valdymas …



INDIVIDUALŪS POREIKIAI

❹ Move around

Rasti reikiamą vietą mieste

 Žinoti pėsčiųjų takus

 Žinoti autobusų tvarkaraščius

 Žinoti kiek laiko reikės įveikti distanciją



INDIVIDUALŪS POREIKIAI

❺ Naudotis kompiuteriu, išmaniu telefonu

Turėti įrangą (kompiuterį, išmanųjį telefoną, 

planšetinį kompiuterį ir pan.)

 Išsaugoti dokumentus ir duomenis

Būti saugiam



INDIVIDUALŪS POREIKIAI

❻ Kiti

 Suprasti administravimą

Teisingas buities prietaisų naudojimas

 Spęsti smulkias technines problemas

 Išmokti anglų kalbą



Profesniai poreikiai

❶ Darbas, veiklos

 Suprasti instrukcijas

Organizuoti, planuoti, kontroliuoti ir valdyti 

užduotis

Planuoti darbus

Atvykti laiku

 Susitvarkyti darbo vietą

 Skaičiuoti



Profesniai poreikiai

❷ Korespondencija

Gebėti dirbti kompiuteriu, klaviatūra 

 Susikurti elektroninį paštą

 Siųsti elektroninius laiškus ir tvarkyti elektroninį 

paštą

Gebėti naudotis teksto redagavimo programomis

Gebėti skaityti ir rašyti

 Turėkite laiškų šablonus pagal poreikį



Profesniai poreikiai

❸ Kiti

 Ieškoti informacijos, iliustracijų

Gebėti organizuoti video koferencijas

 Filmuoti išmaniuoju telefonu

 Suprasti oficialius dokumentus

Būti apmokytam naujame darbe / veikloje



Socialiniai poreikiai

❶ Socialiniai tinklai

Nusistatyti privatumo nustatymus

 Susikurti ir prisiminti prisijungimo vardus ir 

slaptažodžius

 Žinoti Facebook, Instagram ir pan. taisykles

Vengti įsilaužimų į paskyras ir patyčių

 Susirasti naujų draugų



Socialiniai poreikiai

❷ Socialinis gyvenimas

 Suprasti kontaktinę informaciją išmaniąjame telefone

 Susirasti naujų druagų, kurie gyventų netoliese ir su jais susitikti

 Susiplanuoti Zoom konferenciją ir pakviesti prie jos prisijungti

Netoliese rasti veiklas ar įvykius

 Suplanuoti susitikimą

Priklausyti virtualiai grupei

 Žinoti kaip elgtis visuomenėje



Socialiniai poreikiai

❸ Kiti

 Su draugais žaisti virtualius žaidimus komandomis

Užsienyje kalbėtis su draugais angliškai

Kontroliuoti emocijas ir išdrįsti kalbėti su 

nepažįstamu žmogumi



Kiti poreikiai

❶ Mokymasis

 Išmokti groti, užsienio kalbų

 Išmokti dirbti kompiuteriu

Virtualios sporto treniruotės

 Treniruoti atmintį



Kiti poreikiai

❷ Patarimai, palaikymas

Asmeniui tinkamas maistas 

 Elektroninė vaistų tablečių dėžutė

Pasiūlymai ką vilkėti skirtingu oru 

Asmens higienos palaikymas

Pagalba skalbiant, rengiantis



Kiti poreikiai

❸ Paslaugos

Pagalbos numerių sąrašas

 Įstaigų darbo valandų sąrašas (parduotuvės, 

komunalinės paslaugos, gydytojas, kino teatrai ir kt …)

Kriterijai ieškant nakvynės vietos



Ateities poreikiai

❶ Informacinės ir komunikacijos technologijos, įrenginiai

Naudojimasis Wi-Fi

Naudojimasis videokonferencijų programomis (Skype, Zoom, ir kt.)

Elektroninių laiškų ir nuotraukų siuntimas

 Sekti biudžetą ir išlaidas naudojantis Excel programa…

Kurti filmus

Redaguoti, skanuoti, spausdinti

Planuoti laiką naudojantis elektroninėmis priemonėmis

Mokymai iškilus skaitmeninėmw problemoms



Ateities poreikiai

❷ Saugumas

Tvarkyti privatumo nustatymus

Atsiskaityti internetu

 Išvengti paslėptų išlaidų

Galimybė atšaukti prenumeratą 

 Suprasti administracines formas



Ateities poreikiai

❸ Sveikata

Daryti susitarimus

Gebėti gauti konsultaciją telefonu

Mobili aplikacija priminanti dėl vaistų vartojimo

 Išsirinkti akinius

Pasirūpinti kate

Roboto pagalba internete



Ateities poreikiai

❹ Namai, laisvalaikis

Pasidalinti vieta internete

Dažniau dalyvauti socialiniame gyvenime

Gauti receptus lengvai suprantama ir skaitoma kalba

Rasti pigiausius produktus

 Lengvas GPS naudojimasis

Būti informuotam

Pasikeisti elektros lemputę

Neįgaliesiems skirtas kanalas Youtube tinkle 



Sprendimų radimas

❶ Įrankiai, pagalba

Pastabos ir priminimai kalendoriuje

 Slaptažodžiai užrašų knygelėje

Planavimo lenta darbe

Priminimai išmaniajame telefone 

Paprašyti šeimos, draugų, darbuotojų pagalbos 

Nuadoti balsą tekstu užrašančias mobiliąsias programėles 

Vartojamų vaistų dėžutė 



Sprendimų radimas

❷ Pinigai

 Skaičiuotuvas

Nedidelių sumų išėmimas iš bankomato (dienai, savaitei)

 Išankstinio apmokėjimo kredito kortelė mokant internetu 

(papildoma parduotuvėse)



Sprendimų radimas

❸ Kiti

 Informacija YouTube tinkle

Vizitas pas daktarą (susitikimo patvirtinimas)

Mobilios aplikacijos ar tinklapis maisto gaminimui, receptų 

paieška 

Naudojimasis internetas laisvalaikio pramogoms ieškoti

 Siuvinėjimo grupė Facebook tinkle

Pasimatymų mobili aplikacija



Darbuotojų patarimai

❶ Mokymai

Pagrindiniai mokymai apie naudojimąsi internetu ir 

socialiniais tinklais

Analoginiai įgūdžiai, kad įgyti žinių skaitmeninėje srityje

 Socialinis dialogas tarp priešingų lyčių, siekiant sukurti 

pritaikytą elgesį internete ar socialiniame tinkle



Darbuotojų patarimai

❷ Kasdienis gyvenimas

Maisto gaminimo mobili aplikacija (BON APP)

Apsirengimo patarimų mobili aplikacija 

Maisto pagal sveikatos būklę mobili aplikacija 

Mobili aplikacija sekti asmeninį biudžetą

 Išankstinio mokėjimo kreditinės kortelės 

 Šalia vykstančių kultūrinių renginių aptikimo mobili aplikacija 

Muzikos sąrašo sudarymo ir klausymo mobili aplikacija



Darbuotojų patarimai

❸ Kiti

 Slaptažodių tvarkyklė

Kelionės trukmės apskaičiavimo mobili aplikacija 

 Laikmatis, apsaugantis nuo priklausomybės nuo interneto

 Žingsnių skaičiuoklė, kalorijų skaičiuotuvas 

Mobili aplikacija bendravimui

 Tinklaraštis, skirtas animacijai



Reikalavimai

 Lengvai skaitoma ir lengvai suprantama 

Aiškios instrukcijos ir žingsniai 

 Tik paprastos, bet būtinos funkcijos

Pritaikyta programa (balsas, kontaktai, pasiekiamumas)

 Saugus naudojimasis programėlėmis, programine įranga, 

internetu …



Bendravimas

- Vaizdo skambučiai

- El. laiškai …

Budžetas

- Skaičiavimas

- Valdymas…

Organizavimas

- Laiko

- Užduočių …

- …

Darbas biure

- Kompiuterio valdymas

- Teksto apdorojimas…

Savarankiškumas

- Transportas

- Gaminimas …

Internetas

- Socialiniai tinklai

- Informacija …

Poreikių 

kategorijos
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11/11/2021 Régis Alvin, coordinator of IDA project

Ačiū už dėmesį!


