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1. Įvadas į ENNEADI projektą

ENNEADI yra tarptautinis projektas, bendrai finansuojamas ir vykdomas pagal ES
programą Erasmus + KA2 – Strateginė partnerystė profesinio mokymo srityje pagal
kvietimą EAC/A02/2019.

ENNEADI projektas skirtas specialistams, kurie atlieka skirtingus vaidmenis, dirba ir
padeda žmonėms su įgyta negalia, turint mintyje neurologinius sutrikimus, atsiradusius
dėl trauminio įvykio (pvz., po smegenų ar nugaros smegenų pažeidimo).

Asmenų turinčių įgytą negalią „sėslumas“ reikalauja ypatingo dėmesio sveikai elgsenai ir
tinkamam gyvenimo būdui, susijusiam su mityba, siekiant išvengti tokių ligų kaip
antsvoris, nutukimas, diabetas, širdies ir kraujagyslių sistemos ligos.

Dėl šios priežasties svarbu suteikti daugiau žinių specialistams, kad jie geriau suvoktų
savo vaidmenį, gerinant priklausomų nuo kitų asmenų gyvenimo kokybę ir gerus mitybos
įgūdžius, ypač namuose, kuomet atsiranda lėtinės ligos.

1.1. ENNEADI projekto tikslai
Sudaryti galimybes specialistams ir kitoms suinteresuotosioms šalims perimti gerąją
patirtį (Europos lygmeniu), susijusią su įgytą negalią turinčių asmenų gyvenimo kokybe,
gerove ir sveikos mitybos praktika;

Pradėti inovatyvius, lanksčius, atvirus bei nauja metodologija grįstus mokymus,
perteikiant aukščiau išvardintus dalykus, skirtingą profesinį išsilavinimą turintiems
specialistams;

Didinti suinteresuotųjų šalių, institucijų ir Europos tinklų sąmoningumą, suteikiant žinių
apie gyvenimo kokybės ir geros mitybos standartų sąsajas, praktikos svarbą, užtikrinant
nepalankioje situacijoje esančių žmonių (pvz., neįgaliųjų) gerovę.

1.2. ENNEADI projekto rezultatai
1. Mokymo ir švietimo metodikų ir praktikos gairės, skirtos specialistams, dirbantiems su

įgytą negalią turinčiais asmenimis, įvertinant naujausius gamtos mokslų, sveikatos,
gyvenimo kokybės ir kt. mokslinius tyrimus.
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2. E- mokymosi kursas, skirtas specialistams, dirbantiems sveikos mitybos formavimo
įpročių ir gyvenimo kokybę gerinimo srityse.

3. Politikos rekomendacijos, kurios prisideda prie parengtų mokymo modulių apie
sveikos ir teisingos mitybos įpročius žmonėms su įgyta negalia propagavimo
institucijose ir įstaigose, ir siūlančios specialistams studijų ir kvalifikacijos kėlimo
kursus.

1.3. Mokslinis projekto pagrindimas ir  esama situacija
Teisė į tinkamą maistą pripažįstama JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos Maisto
saugumo gairėse (FAO Taryba, 2004); JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (UNCRPD) 28
straipsnis.

Neseniai atliktame tyrime Waltz ir kt. (2018) apklausė žmones su negalia apie jų patirtį su
maistu ir maisto įtraukimu. Respondentai skyrė fizinį ir socialinį prieinamumą. Paprastai
pirmosios minimos kliūtys buvo fizinės. Pirmosios problemos, kurias turi spręsti žmonės
su negalia, yra: 1) patalpų prieinamumas, 2) galimybė laisvai judėti, 3) tualeto buvimas.

Tuomet tyrimo dalyviams rūpėjo atmosfera, apšvietimas ir garsas, darbuotojų požiūris į
juos. Galiausiai jie paminėjo socialinę valgymo maitinimo įstaigose patirtį. Dauguma
kalbėjo apie savo įmonės kokybę, pačius patiekalus, bendrumo jausmą. Tyrimo
respondentai pabrėžė, kad patirtis, susijusi su maistu, pavyzdžiui, valgymas ir dalyvavimas
bendruomenės renginiuose, yra esminiai atskirties ar įtraukimo veiksniai.

Europos lygmeniu Direktyva 2019/882/ES dėl produktų ir paslaugų prieinamumo
reikalavimų yra dalis ES veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti žmonių su negalia teises.

Italijos lygmeniu įstatymas, reglamentuojantis architektūrinių kliūčių panaikinimą
privačiose visuomenei atvirose struktūrose (taigi ir restoranuose bei baruose), yra
Įstatymas 104/92, kurio 24 str., kuriame nurodoma DM236/89 techninės charakteristikos,
kurios nusako privačių pastatų, atvirų visuomenei, reikalavimą, kad būtų užtikrintas
prieinamumas, pritaikomumas, taigi ir architektūrinių kliūčių įveikimas bei pašalinimas. Jei
įstatymų leidėjo dėmesys prieinamumo problemoms ir fizinių kliūčių, trukdančių
neįgaliesiems dalyvauti socialiniame gyvenime, šalinimas yra akivaizdus,   tai dar trūksta
teisės aktų nuorodų, sprendžiančių maisto prieinamumo klausimą. Vis dar trūksta
susitarimų, leidžiančių žmonėms su negalia savarankiškai naudotis maitinimo
paslaugomis, jie paliekami spręsti privatiems asmenims, ar įrengti privačius restoranus
taip, kad jie būtų prieinami neįgaliesiems. Pavyzdžiais yra tie restoranai, kurie skirti regos
negalią turintiems žmonėms ir turi didesnio šrifto arba Brailio raštu meniu.
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Visame pasaulyje žmonės su negalia dažniau nei žmonės neturintys negalios susiduria su
kliūtimis gauti tinkamą maistą (2015 m. Neįgaliųjų teisių konvencijos šalių konferencija).
Prieigos kliūtys apima fizines kliūtis, požiūrio kliūtis, skirtingą elgesį ir nepakankamą
informaciją (de Jong ir kt., 2013). Sumažėjęs pajėgumas, paramos ruošiant ar valgant
trūkumas, nepakankamos pajamos, transporto ar kitokios pagalbos maistui įsigyti
trūkumas, negalėjimas patekti į viešąsias maitinimo įstaigas ir naudotis šių įstaigų
paslaugomis arba jaustis nepageidaujamu viešose situacijose, susijusiose su maistu
(kavinėse, restoranuose, viešos šventės ir renginiai) gali turėti įtakos visaverčiam
dalyvavimui socialiniame gyvenime (Webber ir kt., 2007).

Tokios kliūtys riboja neįgaliesiems prieinamo maisto kiekį ir jo kokybę net ir
išsivysčiusiose Vakarų šalyse (Webber ir kt., 2007). Nepakankama prieiga prie maisto taip
pat gali sukelti negalią dėl ilgalaikės netinkamos mitybos arba pabloginti esamą negalią
(Groce ir kt., 2014).

Be gerai žinomos teisės į tinkamą maistą ir jo prieinamumą, naujausi tyrimai patvirtino
skirtumus, kuriuos patiria asmenys su įgyta negalia, tarp maisto ir ribotų jo pateikimo
galimybių, kuriomis turėtų būti sprendžiamos šios gyventojų grupės maisto nelygybės
problemos. Kaip nurodo Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tvaraus vystymosi tikslai
(SDG), tam kad pagalba būtų veiksminga, ji turi apimti ne tik neįgaliojo asmenybę, bet ir
maisto/maitinimo sistemas, skatinančias žmonių su negalia lygias teises.

Holdenas ir Corby 2019 m. peržiūrėjo mokslu grįstus įrodymus, kaip užtikrinti, kad žmonės
su negalia galėtų pasiekti mitybos programas. Jie pabrėžė, kad veiksnius, lemiančius
prastą šių žmonių mitybos programavimą, galima suskirstyti į keturis lygius: individualų,
aplinkos, požiūrio, institucinį.

Valstybiniu ir instituciniu lygmenimis buvo rasta keletas spragų, susijusių su žmonių su
negalia mityba:

−  Nacionalinių gairių, skirtų neįgaliųjų mitybos programavimui trūkumas.

− Trūksta diferencijuotų duomenų apie mitybos programas pagal amžių, lytį ir

sutrikimus.

−  Techninių įgūdžių apie neįgaliųjų mitybos planavimą.

−  Mokymo ir žinių apie ankstyvą problemų nustatymą ir intervencijas.

−  Nepakankama priežiūra ir tęstinio stebėjimo trūkumas.
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1.4. Negalios paplitimas
Politikos rekomendacijos, pagrįstos statistine ir moksline duomenų analize apie žmonių su
įgyta negalia mitybos ir gyvenimo kokybės klausimus. Tai įrodo naujų e-mokymosi kursų
poreikį ir vertę, analizuojant įgytus trauminius galvos smegenų sužalojimus (TBI) ir
trauminius stuburo smegenų pažeidimus (SCI), kurie dėl sudėtingos ir brangios
medicininės priežiūros, yra pripažįstami pasauliniais sveikatos prioritetais.

Europinis lygmuo

Dažniausios trauminių sužalojimų priežastys Europoje yra autoįvykiai – 41,4 proc.,
kritimai/įšokimai į vandenį – 34,9 proc., sportiniai sužalojimai ir smurtiniai sužalojimai –
20,1 proc. Įgytą negalią turinčių asmenų skaičius ES šalyse skiriasi: Maltoje mažiausia dalis
(11%), o Latvijoje – didžiausia (39,5%), Baltijos šalių vidurkis (31,1%) (Eurostatas, 2020).
Europos šalyse asmenų, turinčių įgytą negalią, skaičius vis dar yra didelis.

Įgyta negalia mokyklinio ir darbingo amžiaus žmonėms dažniausiai atsiranda dėl
trauminio smegenų pažeidimo (TBI) ir nugaros smegenų pažeidimo (SCI). 2016 m. atlikto
„Pasaulinės ligų, traumų ir rizikos veiksnių naštos (GBD) tyrimo“ duomenys rodo, kad 2016
m. visame pasaulyje fiksuota 28 milijonai naujų TBI iki SCI atvejų, dėl kurių 8,1 ir 9,5
milijono žmonių įgijo negalią (YLD). Pagal tą patį tyrimą 2016 m. Europoje buvo daugiau
nei 4,29 mln. naujų TBI atvejų. Be to, nuo 1990 iki 2016 m. TBI paplitimas išaugo 8,4%.

Įrodyta, kad nutukimo ir antsvorio paplitimas yra didesnis tarp žmonių, turinčių įgytą
negalią, pvz., TBI ar SCI, nei darbingų žmonių. Tuo pačiu metu žmonės su įgyta negalia
dažniau turi atsparumą insulinui, padidėjusį MTL ir sumažėjusį DTL cholesterolio kiekį. Visi
šie veiksniai yra susiję su padidėjusia rizika susirgti II tipo diabetu ir širdies ir kraujagyslių
ligomis, kurios blogina šių pacientų gyvenimo trukmę (LE) ir gyvenimo kokybę (QoL).
Plazmos lipidų profilis, nutukimas ir atsparumas insulinui yra veiksniai, keičiami per
gyvenimo būdą, o sveiko elgesio ir mitybos skatinimas laikui bėgant gali labai pagerinti
žmonių su įgyta negalia gyvenimo kokybę.

Italijos statistika

2019 m. Italijoje žmonių turinčių negalią – arba tų, kurie dėl sveikatos problemų turi rimtų
apribojimų, trukdančių vykdyti įprastą veiklą – buvo 3 milijonai ir 150 tūkstančių (5,2 %
gyventojų). Į šį skaičių įeina labai įvairios negalios, pradedant nuo didžiausių sunkumų,
atliekant pagrindines kasdienio gyvenimo funkcijas, iki daug lengvesnių apribojimų ar
lėtinių ligų. 15% Italijos šeimų yra tiesiogiai susijusios su šiuo reiškiniu (ISTAT duomenys
2021 m.).
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Anksčiau CENSIS (Italijos socialinių investicijų tyrimų centras) apskaičiavo, kad Italijoje
yra 4,1 mln. žmonių su negalia, t. y. 6,7 proc. visų gyventojų, ir prognozavo, kad 2020 m. jų
bus 4,8 mln. (7,9 proc. gyventojų) ir 6,7 mln. (10,7 proc. ) 2040 m.

2019 m. Italijoje buvo užregistruota 86 360 ūmių hospitalizacijų dėl įprasto insulto
režimo. 75% išgyvenusių pacientų turi tam tikrą negalią, dėl kurios puse atvejų
prarandamas savarankiškumas (Salute.gov.it).

Lietuvos statistika

Lietuvoje 1000 gyventojų tenkančių trauminių sužalojimų skaičius pasikeitė. 2019 m.
buvo 1864 atvejai (0,067%); 2020 m. 1724 (0,062%); ir 2021 m. 1419 (0,005 proc.) atvejų.
Lietuvos higienos instituto (2021 m.) duomenimis, nustatyta, kad trauminės kilmės galvos
smegenų traumos sudaro apie 74,4-82,0 proc., iš kurių net 49,4-62,1 proc. autoįvykių,
26,7-43,1 proc. kritimų ar įšokimų į vandens telkinius ir 16,8-22,3 proc. sportinių traumų.
Lietuvoje kasmet smegenų pažeidimus patiria iki 120 žmonių, o per metus 1 milijonui
gyventojų tenka 24 nauji atvejai.

Sveikatos statistikos portalo duomenimis, daugiau nei 58,1% asmenų yra nukentėjusių per
autoįvykius, patyrę traumas buityje (sužalojimai, griuvimai ar smurtiniai nusikaltimai,
nesaikingas alkoholio vartojimas) (https://www.hi.lt/).

Ispanijos statistika

Ispanijoje Remiantis 2022 m. balandžio mėn. Nacionalinio statistikos instituto (INE)
paskelbtais negalios, asmens autonomijos ir priklausomybės situacijų tyrimo duomenimis,
Ispanijoje yra daugiau nei 435 400 žmonių, turinčių negalę dėl įgyto smegenų pažeidimo
(ACD). 65,03% žmonių, patyrusių įgytą smegenų traumą, yra vyresni nei 65 m. amžiaus, o
tai susiję su padidėjusia insulto rizika grupėje, kurioje dauguma (52%) yra moterys.
Nepaisant šio procento, tik 44 % visų smegenų pažeidimą patyrusių žmonių, kurie
paprašė įvertinti savo būklę, buvo moterys. Šis punktas rodo ypatingą moterų, turinčių
smegenų pažeidimą, pažeidžiamumą, kurios prašo administracinio neįgalumo pripažinimo
mažiau nei vyrai; šią situaciją tyrinėtojai sieja su amžiumi ir kultūriniais veiksniais.
Pastaruoju atveju kalbama apie tradicinį moterų išstūmimą iš viešųjų erdvių, o tai gali
turėti įtakos menkiausiam moters ar jos šeimos aplinkos prašymui gauti neįgalumo
patvirtinimą (Europe.eu, 2020).
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Negalią turinčių žmonių sveikatos rizikos veiksniai

Žmonėms, turintiems įgytą negalią, yra daug didesnė rizika, kad dėl mitybos ir sveikatos,
susidurs su sveikatos problemomis, tokiomis kaip: nutukimu ir su tuo susijusiomis
antrinėmis ligomis, tokiomis kaip širdies ir kraujagyslių ligos, 2 tipo diabetas ir kt. Prasta
gyvenimo kokybė taip pat yra susijusi ir su psichologiniu diskomfortu. Naujausi tyrimai
rodo, kad švietimas ir informacijos prieinamumas apie geros gyvenimo kokybės praktikas
yra labai svarbus žmonių, turinčių įgytą negalią, tobulėjimui, fizinių bei psichologinių
gyvenimo sąlygų gerinimui.

Akivaizdu, kad specialistų ir globėjų, kurie kasdien bendrauja su įgytą negalią turinčiais
asmenimis, bendros žinios ir supratimas šiais aspektais nėra vienodos. Todėl konkretus
projekto tikslas yra sukurti naujus mokymosi būdus, kuriais būtų siekiama perduoti
specialistams turinį, susijusį su gyvenimo kokybės gerinimu, ypač pasirenkant teisingą
mitybą, kuri padėtų užkirsti kelią sveikatos pablogėjimui. Naujos mokymo metodikos ir
priemonės, pateiktos modulinėse paskaitose ir e- mokymo platformoje turėtų būti
įtrauktos į asmenines mokymo programas, skirtas dideliam specialistų, dirbančių su
žmonėmis su įgyta negalia, skaičiui.

1.5. Specialistų rengimo šalyse partnerėse situacija
Išanalizuota specialistų, ketinančių dirbti su įgytą negalią turinčiais asmenimis, rengimo
situacija projekto partnerių šalyse.

− Išanalizuoti 779 aukštojo mokslo institucijų Ispanijoje (399), Italijoje (317), Lietuvoje
(63).

42 % iš jų į mokymo programas įtraukia su mityba susijusius dalykus, 31 % – mokymus
apie negalią ir tik 1 % – mokymus apie žmonių su negalia mitybą. Akivaizdu, kad
oficialiose specialistų, besirengiančių dirbti su šia tiksline grupe, mokymo programose
trūksta mokomųjų dalykų apie žmonių su negalia mitybos poreikius.
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2. Politinės rekomendacijos

2.1. Tikslinė projekto grupė
− Šeimos nariai, globėjai, žmonės, kurie gerina asmenų su įgyta negalia gyvenimo

kokybę.

− Institucinių, savivaldybių, vyriausybinių ir ES lygmenų politikos formuotojai.
Instituciniai referentai, vietos suinteresuotosios šalys;

− Specialistai: kineziterapeutai, logopedai, ergoterapeutai, slaugytojai, dietologai,
mitybos specialistai, prevencinės ir taikomosios fizinės veiklos specialistai,
psichologai, socialiniai asistentai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai ir kiti
specialistai, dirbantys su žmonėmis su įgyta negalia.

2.2. Mokymų nauda specialistams

− Patobulintos profesionalų žinios: projekto partnerių parengtos paskaitos ir

e-mokymosi kursai (https://elearning.enneadi.eu/) yra lankstūs ir nemokami, todėl
specialistams prireiks tik individualiai skiriamo asmeninio laiko. Taip sukuriamos
galimybės kelti profesinę kvalifikaciją.

− Tobulinamos specialistų profesinės kompetencijos: specialistai, kurie praėjo

nemokamų internetinių paskaitų ciklą ir baigė e-mokymosi kursus, atnaujina
specifines ir būtinas žinias, susijusias su įgytą negalią turinčių asmenų mityba.

− Geresnis dialogas tarp skirtingų profesijų specialistų: baigę e-mokymosi kursą

specialistai tarpusavyje arba dirbant tarpdisciplininėse komandose plėtos ir
dalinsis specifinėmis mitybos žiniomis, kurios reikalingos dirbant su neįgaliais
asmenimis.
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2.3. Mokymų nauda žmonėms su negalia ir jų bendruomenėms
− Geresnė pacientų gyvenimo kokybė: dėl galimybės geriau organizuoti neįgaliųjų

mitybą, galima išvengti tam tikrų medikamentinių priemonių vartojimo ar
pakartotinos hospitalizacijos. Jei tinkama mityba užkirsime kelią ligos simptomų
blogėjimui ir pripažinsime tam tikrų maisto produktų bei vaistų naudą, pacientai
sutaupys pinigų.

− Geresnė asmens, turinčio įgytą negalią, šeimos gyvenimo kokybė: tinkama
mityba, užkertant kelią sunkėjantiems ligos simptomams ir skatinant teisingą
požiūrį į tam tikrus maisto produktus, vaistų veiksmingumą, padeda šeimos
nariams planuoti išlaidas, apsaugoti nuo nenumatytų situacijų, susijusių su
netinkamu pacientų maitinimu, ir tokiu būdu turi daugiau laiko patenkinti kitus savo
ir šeimos narių poreikius.

− Geresnė šeimos gyvenimo kokybė: tinkama mityba užkertant kelią sukeltų ligų

sukeliamiems simptomams ir suvokiant tam tikrą maisto produktą, taip pat
vaistų/vaistų naudą, nariai turėtų taupyti, kad būtų išvengta nenumatytų situacijų,
susijusių su netinkamu maistu, ir turi daugiau laiko patenkinti. savo poreikius.

− Sumažėję lėtinių ligų atsiradimo rizikos veiksniai: tinkama mityba ir tam tikrų

maisto produktų naudos pripažinimas sumažins riziką susirgti lėtinėmis ligomis,
taip pat   papildomų vaistų poreikį.

− Sumažėja pakartotinė asmens su įgyta negalią hospitalizavimo rizika: naujos

žinios apie mitybos reguliavimo mechanizmus gali sumažinti simptomus, susijusius
su paciento sveikatos būklės pablogėjimu, todėl sumažėja pakartotinio
hospitalizavimo rizika.

− Sumažėja sveikatos apsaugos sistemos ir socialinio draudimo kaštai: galimybė

geriau organizuoti pacientų, turinčių įgytą negalią, maitinimą, sudaro sąlygas
išvengti papildomų priemonių ir kaštų, stabilizuojančių ar lėtinančių lėtinių ligų
atsiradimą, papildomų vaistų/vaistų vartojimą. Visa tai, kas paminėta aukščiau,
sudaro galimybę sumažinti socialinio draudimo, socialinės/medicininės priežiūros
ar kitų socialinių išmokų išlaidas.
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2.4. Mokymo nauda visuomenei, viešajam ir privačiam sektoriams

− Skatinama žmonių su įgyta negalia socialinė įtrauktis: mažėjant mitybos

problemoms, įgytą negalią turintys asmenys galėtų būti aktyvesni įsitraukdami į
visuomeninį gyvenimą (dienos centrų, ugdymo padalinių lankymas, laisvalaikio
veikla ir kt.).

− Mažinti išlaidas sveikatos apsaugos sistemoms ir socialiniam draudimui

investuojant į specialistų mokymus ir su netinkama mityba susijusių susirgimų
prevenciją. Naujų žinių įgijimas nereikalauja didelių finansinių investicijų, nes gali
būti panaudoti esami žmogiškieji ir IT ištekliai.

2.5. Rekomendacijos
Mes konkrečiai prašome politikos formuotojų žinoti:

− Tik 1% iš analizuotų universitetų trijose projekte dalyvaujančiose šalyse įtraukia
mokymus apie žmonių su įgyta negalia mitybą.

− Trūksta mokymų mitybos klausimais specialistams, dirbantiems su įgytą negalią
turinčiais žmonėmis.

− Trūksta nacionalinių mitybos programų gairių ir neįgaliesiems skirtų mitybos
rekomendacijų.

− Trūksta duomenų apie žmonių su negalia mitybą, todėl neįmanoma kiekybiškai
įvertinti problemos. Reikėtų sukurti duomenų rinkimo standartus, apskaitos sistemas,
kad iš ligoninių ir centrų būtų galima gauti informaciją įvairiais įgytos negalios etapais.
Žinodami tokius duomenis turėtume pradinį problemos vertinimo tašką.

− Trūksta diferencijuotų duomenų apie asmenų, turinčių įgytą negalę, amžių, lytį ir
mitybos sutrikimus bei galimybę prieigai prie mitybos programų.

− Trūksta techninių žinių apie mitybos programas iš įgytą negalią turinčių asmenų
perspektyvos.

− Trūksta mokymų ir informacijos sklaidos apie ankstyvą mitybos problemų nustatymą ir
galimas intervencijas.

− Trūksta optimalios pacientų mitybos priežiūros ir tolesnių veiksmų plano.
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Taigi, politikos formuotojai turėtų žinoti keletą svarbių dalykų:

− Sąsajų tarp žarnyno – smegenų – elgesio svarbą, kuri yra esminis prevencijos ir
reabilitacijos veiksnys.

− Specialistų, dirbančių tarpdisciplininėse komandose su neįgaliaisiais, profesinių
kompetencijų plėtros būtinybę ir svarbą.

− Būtinybė įtraukti dietologo profilį į reabilitacijos komandą.

− Poreikis įtraukti mitybos vertinimą ir stebėjimą į paciento, sergančio AD, sveikatos
stebėjimą.

− Įtraukti privalomus bazinius mokymus apie neįgaliųjų mitybą pritaikant mokymą
konkrečiam specialybės profiliui.

− Svarbu rekomenduoti nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldybių institucijoms, bet
kuriam subjektui, kurio veikla susijusi su įgytą negalią turinčių asmenų gyvenimo kokybe,
inicijuoti pokyčius, didinančius paslaugas žmonėms su įgyta negalia socialinėse srityse
(maitinimo įstaigose, prieinamumas tinkamos maitinimo ir maitinimosi patalpos).

− Parengtos e-mokymo platformos sklaida įvairiuose specialybės mokymosi
kontekstuose; siūlyti sveikatos ir socialinės globos įstaigoms ir švietimo institucijoms
įtraukti e. mokymosi programą į bendrą ugdymo procesą:

o moduliniai mokymo kursai,

o kvalifikacijos kėlimo kursai profesionalams,

o siūloma kaip pasirenkamąjį/privalomąjį e-mokymosi kursą, įtraukti į tam tikras
kolegijų/universitetų studijų programas;

− Konkrečiai paremti sukurtą e-mokymosi platformą, kad būtų pasiekta aukščiau
paminėtų privalumų ir naudų. (https://elearning.enneadi.eu/)

Erasmus+ Programme - Strategic Partnership - VET
Project Nr: 2020-1-IT01-KA202-008557
Project title: European Network in Nutritional
Education for Acquired Disabilities ENNEADI enneadi.eu



3. Literatūros sąrašas

Bonnielin K. Swenor, Disability inclusion: A missing ingredient for food system equity,
Global Food Security, Volume 31, 2021, 100584,
https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100584.

Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
(2015). Report of the Eighth Session. New York: United Nations.

De Jong, J. M., den Exeter, A. P., & Hulst, E. H. (2013). Economische gevolgen van ratificatie
van het VN Verdrag Handicap. Rotterdam: SEOR, Universiteit van Rotterdam.

FAO Council. (2004). Voluntary guidelines to support the progressive realisation of the
right to adequate food in the context of national food security. Rome: FAO Council.

Jenny Holden and Nick Corby, Disability and nutrition programming: evidence and
learning, Disability Inclusion Helpdesk Report No.6, (London: Disability Inclusion
Helpdesk, 2019).

Groce, N., Challenger, E., Berman-Bieler, R., Farkas, A., Yilmaz, N., Schultink, W. & Kerac, M.
(2014). Malnutrition and disability: Unexplored opportunities for collaboration.
Paediatrics and International Child Health, 34(4), 308–314.

Waltz et al (2018) Social Inclusion (ISSN: 2183–2803) 2018, Volume 6, Issue 1, Pages
51–60 DOI: 10.17645/si.v6i1.1160

Webber, C. B., Sobal, J., & Dollahite, J. S. (2007). Physical disabilities and food access
among limited resource households. Disability Studies Quarterly, 27(3).

Erasmus+ Programme - Strategic Partnership - VET
Project Nr: 2020-1-IT01-KA202-008557
Project title: European Network in Nutritional
Education for Acquired Disabilities ENNEADI enneadi.eu

https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100584


4. Šalių partnerių teisinė bazė rengiant rekomendacijas

Politikos rekomendacijos atitinka Europos Sąjungos teisę, pvz.,

● “Nutrition, overweight and obesity — EU strategy” (Date of last review: 13/03/2017)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A52007DC0279)

● “European Disability Strategy for 2021-2030”

(https://www.inclusion-europe.eu/european-disability-strategy), containing three
main areas: the rights of people with disabilities, Independent living and autonomy
and Non-discrimination and equal opportunities.

● European Food and Nutrition Action Plan 2015–2020

(https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/294474/European-Food-
Nutrition-Action-Plan-20152020-en.pdf);

● European Association for the Study of Obesity (https://easo.org/)

● WHO World report on disability (2011)

(https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disabi
lity-and-rehabilitation/world-report-on-disability)

Italijos įstatymai dėl negalios ir įtraukties: „Italijos neįgalios įveikos federacija“ (FISH)
savo svetainėje yra patalpinusi skyrių su visu normatyvų, susijusių su negalia, sąrašu:
(https://www.handylex.org/category/norme/). Teisė į tinkamą maistą pripažįstama JT,
Maisto ir žemės ūkio organizacijos maisto saugumo gairės (FAO Taryba, 2004); JT
Neįgaliųjų teisių konvencijos (UNCRPD) 28 str. Įstatymas 68/1999 numato žmonių su
negalia darbo įgūdžių vertinimą. Įstatymas, reglamentuojantis privačių statinių
architektūrinių barjerų šalinimą, yra Įstatymo 104/92 str. 24 nurodoje DM236/89.
Pagrindiniai Lietuvos įstatymai, pagal kuriuos organizuojamas žmonių su negalia
gyvenimas, yra Lietuvos Respublikos žmonių su negalia socialinės integracijos įstatymas
(https://e seimas. lrs.lt/ portal/legalAct/ lt/TAD / TAIS.2319/asr); Lietuvos Respublikos
maisto įstatymas. 2019-12-14. Nr. Viii-1608 Vilnius (https://Www.E-Tar.Lt/Portal/
Lt/Legalact/Tar. 5b99a78da6c7/Iwglljjsrl); Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos
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įstatymas 2016-04-01 Nr. Ix-886 Vilnius (https://E-Tar.Lt/Portal/Lt/ Legalact/Tar.
Dd80cf948782/Zpzfqyspxr).

Ispanijoje teikiama pagalba neįgaliesiems pagal šiuos įstatymus: 2013 m. lapkričio 29 d.
bendras Karaliaus įstatyminis dekretas 1/2013, kuris patvirtina Bendrąjį įstatymą Dėl
žmonių su negalia teisių ir jų socialinės įtraukties; 2003 m. Gruodžio 2 d. įstatymas Nr.
51/2003 Dėl lygių galimybių, nediskriminavimo ir visuotinio prieinamumo žmonėms su
negalia; 2006 m. Gruodžio 14 d. įstatymas Nr. 39/2006 Dėl asmens savarankiškumo
skatinimo ir priklausomų asmenų globos; 2010 m. Vasario 19 d. karališkasis dekretas
173/2010, iš dalies keičiantis Techninį statybos kodeksą, patvirtintą kovo 17 d. Karališkuoju
dekretu Nr. 314/2006, Dėl aplinkos prieinamumo neįgaliesiems ir jų nediskriminavimo;
2022 m. Kovo 31 d. įstatymas 6/2022, iš dalies keičiantis bendrąjį įstatymą Dėl neįgaliųjų
teisių ir jų socialinės įtraukties tekstą, patvirtintą lapkričio 29 d. Karaliaus įstatymų
leidžiamuoju dekretu 1/2013, siekiant nustatyti ir reglamentuoti pažintinį prieinamumą ir
taikymo sąlygas; 2022 m. Karališkasis dekretas 888/2022, spalio 18 d., nustatantis
neįgalumo laipsnio pripažinimo, deklaravimo ir kvalifikavimo tvarką.
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