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„Negalia neturi būti kliūtis sėkmei pasiekti. Aš

koordinacijos sutrikimą turiu praktiškai visą savo,

kaip suaugusiojo, gyvenimą. Tačiau tai nesutrukdė

man pasiekti karjeros aukštumų astrofizikos srityje ir

gyventi laimingą šeiminį gyvenimą. 

Vis dėlto suprantu, jog aš galiu naudotis

aukščiausiosios klasės medicininėmis paslaugomis.

Man padeda visa grupė profesionalių pagalbininkų,

kurių pastangomis galiu gyventi ir dirbti patogiai ir

oriai. Mano namai ir darbo vieta pertvarkyta taip,

kad galėčiau viską pasiekti. Informacinių technologijų

specialistai man įdiegė specialią ryšių sistemą, kalbos

sintezatorių – dabar galiu rengti savo paskaita bei

bendrauti su įvairiomis auditorijomis. Suprantu, kad

daugeliu atžvilgių man tiesiog labai pasisekė. Mano

sėkmė teorinės fizikos srityje padėjo man gauti tokią

pagalbą, kuri leido gyventi visavertį gyvenimą.

Visiškai akivaizdu, kad dauguma negalią turinčių

žmonių pasaulyje kiekvieną dieną priversti kovoti, kad

išgyventų, jau nekalbant apie produktyvų darbą ar

asmeninį pasitenkinimą.  

Mes esame moraliai įpareigoti pašalinti bet kokias

kliūtis asmenims su negalia dalyvaut visuomeniniame

gyvenime ir, investavę pakankamai lėšų ir profesinių

žinių, išlaisvinti milžinišką asmenų su negalia

potencialą. Vyriausybės visame pasaulyje daugiau

nebegali ignoruoti šimtų milijonų asmenų su negalia,

kurie neturi galimybės naudotis sveikatos priežiūros,

reabilitacijos paslaugomis, negauna paramos, negali

įgyti išsilavinimo, gauti darbo ir niekada neturės

galimybės būti laimingi. Nuoširdžiai tikiuosi, kad

<...> šis šimtmetis bus persilaužimo taškas, įtraukiant

asmenis su negalia į visuomeninį gyvenimą.“

PROF. STEPHEN HAWKING
PASAULINĖ ATASKAITA APIE NEĮGALUMA, 2011



SĄVOKOS

Asmenys su negalia - asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, psichikos,

intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis gali

trukdyti jiems visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su

kitais asmenimis.

Darbingumo lygis - nustatomas asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos

amžiaus, kompleksiškai vertinant ne tik medicininius, bet ir funkcinius,

profesinius bei kitus kriterijus, ribojančius asmens darbingumą. Darbingumo

lygis išreiškiamas procentais (0–25 proc. – asmuo laikomas nedarbingu, 30–

55 proc. – asmuo laikomas iš dalies darbingu, 60–100 proc. – asmuo laikomas

visiškai darbingu).

Negalia - skėtinė sąvoka, apimanti asmens su negalia funkcionavimo ir

socialinio dalyvavimo galimybes įvairiose gyvenimo srityse. Asmenų su

negalia socialiniam dalyvavimui reikšmingi tiek sveikatos būklės (kūno

struktūros ir funkcijų sutrikimai), tiek socialinės aplinkos bei asmeniniai

veiksniai.

Specialusis poreikis - specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl įgimtų

ar įgytų ilgalaikių asmens sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo

netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių. Specialieji poreikiai ir jų lygis

nustatomi ir tenkinami neatsižvelgiant į asmenų su negalia amžių, neįgalumo

ar darbingumo lygį, siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes visose

gyvenimo srityse.

Socialinė atskirtis – tai visuomenės atstūmimas kai kurių savo narių, kurių

gyvenimo būdas neatitinka visuomenės nuostatų arba jie negali palaikyti

įprastos socialinės sąveikos. Socialinė atskirtis nebūtinai reiškia skurdą.

Žmogus gali būti atskirtas nuo visuomenės dėl nedarbo, ligos, negalios,

priklausymo kitai mažumos grupei. Tačiau paprastai socialinė atskirtis veda į

skurdą.

Tinkamas sąlygų pritaikymas – būtini ir tinkami pakeitimai ir pritaikymas,

dėl kurių nepatiriama neproporcinga ar nepagrįsta našta ir kurių reikia

konkrečiu atveju siekiant užtikrinti asmenims su negalia galimybę naudotis

visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis lygiai su kitais

asmenimis ar galimybę įgyvendinti šias teises ir laisves.
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ES – Europos Sąjunga

EP - Europos parlamentas

EK - Europos komisija

IS – Informacinė sistema

IVPK - Informacinės visuomenės plėtros komitetas

JT - Jungtinės Tautos

LND - Lietuvos neįgaliųjų draugija

LNF - Lietuvos neįgaliųjų forumas

LŽNS - Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

NDNT – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba

NRD - Neįgaliųjų reikalų departamentas

NVO - Nevyriausybinės organizacijos

PSD - Privalomas sveikatos draudimas

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija

SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija

SODRA – Valstybinis socialinio draudimo fondas

SPIS - Socialinių paslaugų informacinė sistema

TDO – Tarptautinė darbo organizacija

UT - Užimtumo tarnyba

SANTRUMPOS
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31 PROC.
Asmenų su negalia skurdo rizikos

lygis, kuris yra 10.7 proc. didesnis už
bendrą skurdo lygį (2019)

29 %
Darbingo amžiaus asmenų su
negalia dirbo ir per 5 metus
dirbančių dalis nepadidėjo

(2019)

13 %
Asmenų su negalia, kuriems

NDNT teikė rekomendacijas dėl
pagalbos poreikio 2019 m., gavo
spec. paslaugas savivaldybėse
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PAGRINDINIAI FAKTAI

158
TŪKST.
Darbingo amžiaus asmenų su

negalia skaičius 2019 m.
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Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimas yra nekvestionuotinas uždavinys

tarptautiniame ir nacionaliniame lygmenyje. Tai implikuoja ir žmogaus socialinių teisių, inter

alia teisės į darbą, garantavimo būtinybę. Darbas yra viena iš svarbiausių kiekvieno asmens

gyvenimo dalių - jis ne tik užtikrina nuolatines pajamas bei finansinę gerovę, bet yra ir labai

svarbi asmens socialinės integracijos priemonė, padedanti užmegzti ryšius su platesne visuomene

ir kurti tarpasmeninių santykių tinklą. Nepaisant to, jog teisė į darbą, kuri tuo pačiu reiškia ir

valstybės pareigą suteikti asmenims darbą, o nesant tam galimybės – suteikti atitinkamą socialinę

pagalbą, užtikrinančią asmenims ir jų šeimoms orias gyvenimo sąlygas, savyje talpinanti, inter

alia teisę į teisingą apmokėjimą, nediskriminavimo principą, teisę į sveikas ir saugias darbo

sąlygas, etc., yra plačiai aptarinėjama ir visuotinai pripažįstama, tačiau dėl jos tinkamo

įgyvendinimo lyg šiol kyla problemų. Atsižvelgiant į tai, suprantama, jog asmenims, kurie dėl

savo individualios situacijos, fizinių ir/ar psichinių ypatybių ir kitų objektyvių priežasčių turi

ribotą darbingumą tam tikroje srityje, jiems įgyvendinti teisę į darbą tampa dar sudėtingiau.

Asmenys su negalia yra viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių įvairiais aspektais, tame tarpe

galimybių įsidarbinti ir lygiomis galimybėmis su kitais asmenimis dalyvauti darbo rinkoje bei,

juolab, joje konkuruoti atžvilgiu. Svarbu tai, jog asmenys su negalia labai dažnai susiduria su

įvairiomis kliūtimis, siekdami įgyvendinti savo teisę į užimtumą, ne tik dėl neteisėtų kitų asmenų

veiksmų ar nepakankamos teisinės bazės, kurios dėka jiems turėtų būti suteiktos atitinkamos

pagalbos priemonės, sudarytos tinkamos sąlygos, etc. darbo vietoje, užtikrinant įvairias

galimybes, inter alia galimybes atitinkamos kvalifikacijos įgijimui, keitimui, kėlimui ar kt.,

tačiau taip pat kliūtys yra netiesioginės ir susijusios su sveikatos gerinimo (ne)užtikrinimu,

aplinkos (ne)pritaikymu asmens su negalia poreikiams ir kt. Tai reiškia, jog didžioji dalis asmenų

su negalia gali ir nori dirbti, tačiau jie susiduria su sunkumais tiek ieškant darbo, tiek norint likti

darbo vietoje. Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (TDO)

teigimu, pagal 2016 m. ataskaitą, būtent patiriami sunkumai įsidarbinant yra domiminuojanti

priežastis, dėl kurios asmenys su negalia dažniausiai jaučia socialinę atskirtį mūsų visuomenėje.

Dėl to vis didesnė asmenų su negalia dalis lieka ilgalaikiais bedarbiais arba neaktyviais.
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Norint pakeisti šią situaciją ir pasiekti teigiamų rezultatų asmenų su negalia teisės į darbą

užtikrinime, reikia problemas, su kuriomis susiduriama šiame kelyje, jų priežastis, siekiamus

tikslus ir kitas aplinkybes įvertinti sistemiškai. Svarbu asmenų su negalia atskirtį, inter alia darbo

rinkoje, matyti platesniame kontekste – įvertinti barjerus, trukdančius asmenims su negalia siekti

aukštojo išsilavinimo, turėti prieigą prie atitinkamos informacijos, naudotis pritaikyta fizine

aplinka, viešuoju transportu ir kitas aplinkybes, inter alia diskriminaciją viešajame diskurse bei

žiniasklaidoje, sudarančias netiesiogines kliūtis asmenims su negalia dalyvauti darbo rinkoje

lygiomis teisėmis ir galimybėmis su visais visuomenės nariais. Lietuvoje vyraujanti horizontali

segregacija asmenų su negalia tarpe ir faktas, kad negalia dažniausiai įgyjama darbingo amžiaus,

gali būti nuoroda į tai, kad fizinės aplinkos pritaikymas ir jos prieinamumas asmenims su negalia,

net judant nuo gyvenamosios iki darbo vietos, yra didelis barjeras, kurį turi įveikti šie asmenys,

siekdami integruotis į darbo rinką. Suprantama, jog vien jų asmeninių pastangų tam nėra

pakankama. Prieinamumas yra itin svarbus asmenų su negalia socialinei integracijai, nes reiškia

visų dalyvavimo formų ir naudojimosi viešaisiais ištekliais užtikrinimą asmenims su negalia tokiu

lygiu, kokiu šis dalyvavimas yra užtikrinamas ir žmonėms be negalios. Tai apima priėjimą prie

viešojo transporto, dalyvavimo rinkimuose, galimybę gauti sanitarinę priežiūrą, priėjimą prie

komunikacinių ir informacinių technologijų, prie aktualios informacijos ir galiausiai tinkamą

fizinę infrastruktūrą ir aplinką. Prieinamumas yra kuriamas ne tik iš infrastruktūrinės pusės, bet

taip pat mokant asmenis su negalia naudotis jiems pritaikyta aplinka bei technologijomis.

Neatsiejama ir tikėtina, viena svarbiausių aplinkybių, lemianti asmenų su negalia užimtumą, yra

šių asmenų sveikatos būklė. Neabejotina, kad tokios aplinkybės, kaip namų ūkio ir ruošos darbai

bei kita, ką asmenys, neturintys negalios, įveikia per tam tikrą laiką ir išnaudoja atitinkamą

energijos ir kitų resursų kiekį, iš asmenų su negalia pareikalauja daugiau laiko ir pastangų arba net

gali tapti iš viso neįveikiami. Todėl yra labai svarbu valstybės garantuojamomis priemonėmis,

kurios iš pirmo žvilgsnio tiesiogiai nelemia asmenų su negalia užimtumo darbo rinkoje skatinimo,

tačiau yra prielaidos teisei į darbą užtikrinti, tenkinti individualius asmenų su negalia poreikius, t.

y. gerinti jų sveikatą, pritaikyti aplinką (tiek namų, tiek viešąją infrastruktūrą, kt.), siekiant

sėkmingos asmenų su negalia socialinės integracijos mūsų visuomenėje ir darbo rinkoje. 

KURK  L IETUVAI SPALIS  2020



VYRIAUSYBĖ

Nustato asmenų su negalia socialinės

integracijos plėtros kryptis
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SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO

MINISTERIJA

Formuoja politiką, organizuoja, koordinuoja,

kontroliuoja įgyvendinimą

KITOS MINISTERIJOS

Pagal kompetenciją formuoja politiką,

organizuoja ir koordinuoja įgyvendinimą

NRD

Organizuoja politikos įgyvendinimą ir vykdo

socialinės integracijos veiklos rezultatų

stebėseną, dalyvauja rengiant JT Konvencijos

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas

NDNT

Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant asmenų su

negalia socialinės integracijos politiką dėl

darbingumo / neįgalumo lygio, spec. poreikių

lygio nustatymo

SAVIVALDYBĖS

Vykdo asmenų su negalia socialinės integracijos,

spec. poreikių tenkinimą, dalyvauja vertinant

asmens savarankiškumo kasdienėje veikloje ir

teikiant bendrąsias ir spec. socialines paslaugas

ASMENŲ SU NEGALIA ASOCIACIJOS

Padeda įgyvendinti socialinės integracijos

priemones, organizuoja reabilitacijos paslaugų

teikimą, asmenų su negalia poilsį, sportą,

turizmą, tarptautinį bendradarbiavimą

1 pav. Asmenų su negalia socialinės integracijos politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos
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2 pav. Asmenų su negalia skaičius 2016 - 2019 m. Šaltinis - SADM

Vaikai su negalia

Pensinio amžiaus asmenys su negalia

Darbingo amžiaus asmenys su negalia

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

(SADM) duomenimis (2020), Lietuvoje

2017 m. gyveno 241 861, 2018 m. – 230

609, 2019 m. – 236 000 negalią turinčių

asmenų (8 proc. visų šalies gyventojų).

Didžioji dalis jų yra darbingo amžiaus ir

sudaro 67 proc. visų asmenų, turinčių

negalią (2 pav.). Darbingo amžiaus

asmenų, turinčių negalią, 2016 m. gyveno

163 885 (0–25 proc. – 22 703, 30–40 proc.

– 77 936, 45–55 proc. – 63 246), 2017 m.

– 162 632 (0–25 proc. – 22 856, 30–40

proc. – 77 058, 45–55 proc. – 62 718),

2018 m. – 160 340 (0–25 proc. – 22 721,

30–40 proc. – 75 107, 45–55 proc. – 62

512), 2019 m. – 157 957 (0–25 proc. – 21

603, 30–40 proc. – 75 769, 45–55 proc. –

21 603). Negalia dažniausiai pripažįstama

asmenims, sergantiems vidaus ligomis ir

turintiems kitų sveikatos sutrikimų (53

proc.). Tuo tarpu regėjimo negalią turintys

asmenys sudaro 4 proc., klausos – 3 proc.

visų asmenų su negalia. Sunkiausią

negalią dažniausiai lemia navikai,

kraujotakos sistemos ligos ir psichikos bei

elgesio sutrikimai. Neįgalumo ir

darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT)

duomenimis, dažniausiai asmenims su

sumažėjusiu darbingumo lygiu pirmą kartą

nustatomas 45–55 proc. darbingumo lygis

ir šie asmenys sudarė 50 proc, visų

asmenų, kuriems 2018 m. buvo nustatytas

darbingumo lygis (3 pav.). Asmenų,

kuriems nustatytas 0–25 procentų

darbingumo lygis, buvo 11 proc. nuo viso

asmenų, kuriems 2018 m. buvo nustatytas
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Darbingumo lygis 45-55 %

50%

Darbingumo lygis 30-40 %

39%

Darbingumo lygis 0-25%

11%
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3  pav. Vyraujantis nustatytas darbingumo lygis asmenims su negalia 2018 m. Šaltinis - SADM

darbingumo lygis, skaičiaus. Asmenų,

kuriems nustatytas 30-40 procentų

darbingumo lygis, 2018 metais buvo 39

proc. nuo bendro asmenų, kuriems 2018

m. buvo nustatytas darbingumo lygis,

skaičiaus. SADM duomenimis (2020),

daugiau nei 6-i iš 10-ies pirmą kartą

pripažintų kaip negalią turinčių asmenų

yra 25-54 m. amžiaus.

Lietuvoje asmenų su negalia dalyvavimas

darbo rinkoje ir užimtumas yra žemas.

Užimtumo tarnybos (UT) duomenimis

(2020), 2019 m. iš 157 957 darbingo

amžiaus asmenų su negalia, tik 46 798

dirbo, o 5 225 (I pusm.) buvo įregistruoti

kaip ieškantys darbo, todėl užimtumo

lygis sudarė tik 29.6 proc. (70.4 proc.

nedirbo). Šie rodikliai yra daug mažesni

nei visų darbingo amžiaus gyventojų, kur

2019 m. darbo jėgos dalyvavimo procentas

buvo 62.0 proc., o užimtumo lygis – 72.0

proc. (Lietuvoje užimtumo lygis

apskaičiuojamas kaip darbingo amžiaus

gyventojų, turinčių darbą, procentas nuo

bendro darbingo amžiaus gyventojų

skaičiaus) (1 lentelė). Paminėtina, kad

2017 m. duomenimis dažniausiai dirbo

asmenys, kuriems nustatytas 45-55 proc.

netekto darbingumo (48.17 proc.) ir 60-70

proc. netekto darbingumo (30.96 proc.)

lygis. Tuo tarpu dirbančių asmenų su sun-



MARSHALL  INC .

-kia negalia (75-100 proc. netekto dar-

bingumo) yra žymiai mažiau (8.3 proc.).

Taip pat pastebima, kad dirbančiųjų

asmenų su negalia dalis miestuose yra

didesnė nei rajonuose (SADM, 2020).

Tarptautinė asmenų su negalia dalyvavimo

darbo rinkoje statistika nėra lengvai

prieinama, o duomenys dažnai yra gana

seni. 4 pav. pateikti naujausi TDO turimi

duomenys apie asmenų su negalia ir be

negalios nedarbo rodiklius pasirinktose

šalyse (SADM, 2020). Visose į paveikslą

įtrauktose šalyse asmenų su negalia

nedarbo lygis yra didesnis, palyginti su

asmenimis be negalios, o Lietuvoje

ezistuojantis skirtumas tarp dviejų

nedarbo lygių yra didžiausias. Apie minėtą

atskirtį byloja ir skurdo rizikos rodikliai –

Lietuvoje asmenų su negalia skurdo

rizikos rodiklis (2019 m. 30.1 proc.) yra

10.7 proc. didesnis negu tų, kurie negalios

neturi (20.6 proc.), o Lietuvos neįgaliųjų

draugijos (LND) (2018) atliktos asmenų 

su negalia apklausos rezultatai parodė, jog

net 43.5 proc. asmenų su negalia sunku

apsirūpinti net būtiniausiomis

priemonėmis - maistu ir/ar drabužiais.

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos

(LŽNS) 2019 m. atlikto tyrimo

duomenimis, 98 proc. nedirbančių asmenų

su negalia nurodė, jog pagrindinė asmenų

su negalia nedarbo priežastis -

nepritaikyta aplinka, socialinių paslaugų

nebuvimas ir jų neprieinamumas. Dėl šios

priežasties, šios esamos situacijos

apžvalgos metu analizavome, kokios yra

numatytos paslaugos ir priemonės

asmenims su negalia, ar viešojo sektoriaus

institucijų teikiama informacija apie jas

yra prieinama asmenims su negalia, ar

skirtingos suinteresuotosios šalys

bendradarbiauja dėl negalią turinčių

asmenų integracijos (pvz., užimtumo)

didinimo, bei ar paslaugos asmenims su

negalia yra planuojamos kompleksiškai

įvertinus jų individualius poreikius.

1 lentelė. Darbingo amžiaus asmenys su negalia darbo rinkoje

2017

Darbingo amžiaus asmenys su negalia

Dirbantys darbingo amžiaus asmenys su negalia

Šaltinis - Užimtumo tarnyba

162332
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Dirbančių darbingo amžiaus asmenų dalis nuo visų darbingo

amžiaus asmenų su negalia, proc.

Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų su negalia,

ieškančių darbo

Įdarbinta asmenų su negalia

Per metus įdarbintų asmenų su negalia, proc.

2018 2019

47133

28.98

10521

5502

52.3

158812

47770

30.8

11018

4583

41.6

157957

46798

29.6

5225 (I pusm.)

3339 (I pusm.)

63.9 (I pusm.)
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4 pav. Gyventojų su negalia ir be negalios nedarbo lygis pasirinktose šalyse Šaltinis - TDO

Asmenų be negalios nedarbo lygis

Asmenų su negalia nedarbo lygis



LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme

nustatyti asmenų su negalia socialinės integracijos

įgyvendinimo principai, sritys, politikos

įgyvendinimo organizavimas ir valdymas. Kad

būtų sudarytos tinkamos sąlygos asmenims su

negalia aktyviai dalyvauti atviroje ir

demokratinėje visuomenėje, įgyvendinamos

priemonės, kuriomis skatinamas nevyriausybinių

organizacijų, dirbančių asmenų su negalia

socialinės integracijos srityje, dalyvavimas ir

įsitraukimas formuojant asmenų su negalia

socialinės integracijos politiką, stiprinami jų ryšiai

su valstybės ir savivaldybių institucijomis, kaimo

bei miesto bendruomenėmis, teikiama Europos

Sąjungos (ES) struktūrinių fondų ir kitų ES

programų parama asmenų su negalia socialinės

integracijos į visuomenę plėtrai.

Šiai dienai Lietuvoje matoma gausa teisinių

priemonių, kurios skirtos padėti asmenims su

negalia, inter alia integruotis į darbo rinką. 

Plačiau apie JT neįgaliųjų teisių konvenciją ir

nacionalines teisines priemones tolimesniuose

skyriuose.

2013 metais buvo patvirtinta Nacionalinė neįgaliųjų

socialinės integracijos 2013–2020 metų programa,

kuria siekiama sukurti darnią aplinką ir sąlygas

veiksmingai plėtoti asmenų su negalia socialinės

integracijos procesus Lietuvoje ir užtikrinti

nacionalinių teisės aktų, nustatančių asmenų su

negalia socialinę integraciją bei lygias galimybes,

taip pat Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių

konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo,

ratifikuoto LR įstatymu „Dėl Jungtinių Tautų

neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus

protokolo ratifikavimo“ nuostatų įgyendinimą.

Strateginis Programos tikslas – sukurti palankią

aplinką ir sąlygas oriam ir visaverčiam asmenų su

negalia gyvenimui Lietuvoje, užtikrinti lygias

galimybes ir asmenų su negalia gyvenimo kokybę,

tam numatant 4 veiklos tikslus, inter alia siekti

didesnio asmenų su negalia užimtumo darbo

rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veikloje, ir

uždavinius jiems įgyvendinti.

Siekiant šio tikslo Lietuvoje buvo sukurta teisinė

bazė asmenų su negalia socialinės integracijos

politikai formuoti ir įgyvendinti.

1.1. Teisinė situacija

1.ESAMA SITUACIJA

KURK  L IETUVAI SPALIS  2020

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437985/asr


*Konvencijoje asmens su negalia sąvoka apima asmenis, turinčius ilgalaikių fizinių,

psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kurie sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis gali

trukdyti šiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais

asmenimis.

2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr.

XI-854 dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo,

kuriuo ratifikavo 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke priimtus Jungtinių Tautų

neįgaliųjų teisių konvenciją (toliau - Konvencija) ir jos Fakultatyvų

protokolą.

Ratifikuotos Konvencijos tikslas – skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų

asmenų su negalia visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus

teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų

prigimtiniam orumui. Konvencijoje įtvirtinti asmenų su negalia lygybės

prieš įstatymą, laisvės bei saugumo, asmens neliečiamumo reikalavimai,

laisvo judėjimo, pilietybės ir savarankiško gyvenimo teisės, teisė į sveikatą,

darbą, užimtumą ir išsilavinimą, galimybė dalyvauti politiniame bei

kultūriniame gyvenime.

1.1.1. Jungtinių Tautų  neįgaliųjų teisių konvencija
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VALSTYBĖS, ŠIOS KONVENCIJOS ŠALYS,

inter alia

patvirtina, kad pagal Jungtinių Tautų Chartijoje įtvirtintus principus visai žmonių giminei

būdinga prigimtinis orumas ir vertė, lygios ir neatimamos teisės sudaro laisvės, teisingumo ir

taikos pasaulyje pagrindą;

pripažįsta, kad neįgalumo sąvoka yra vis dar plėtojama ir kad neįgalumas atsiranda dėl asmenų,

turinčių sveikatos sutrikimų, ir požiūrio bei aplinkos sudaromų kliūčių sąveikos, trukdančios

tokiems asmenims visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis;

pripažįsta principų ir politikos gairių, įtvirtintų Visuotinėje veiksmų programoje dėl asmenų su

negalia ir Bendrosiose lygių galimybių teikimo asmens su negalia taisyklėse, svarbą ir jų įtaką

nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu skatinant, rengiant ir vertinant politikos kryptis,

planus, programas ir veiksmus;

pabrėžia su asmenų su negalia susijusių klausimų kaip neatsiejamos dalies įtraukimo į

atitinkamas tvarios plėtros strategijas svarbą;
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pripažįsta, kad bet kokio asmens diskriminacija dėl jo neįgalumo yra žmogaus prigimtinio orumo

ir vertės sumenkinimas;

pripažįsta būtinybę skatinti ir apsaugoti visų asmenų su negalia, įskaitant tų, kuriems reikia

daugiau paramos, žmogaus teises;

deklaruoja susirūpinimą tuo, kad, nepaisant šių įvairių priemonių ir įsipareigojimų, asmenys su

negalia ir toliau susiduria su dalyvavimo visuomenėje kaip lygiateisiai jos nariai kliūtimis ir jų

žmogaus teisių pažeidimais visose pasaulio dalyse;

pripažįsta vertingą esamą ir potencialų asmenų su negalia indėlį į savo bendruomenių bendrą

gerovę ir įvairovę ir kad galimybės asmenims su negalia visapusiškai naudotis žmogaus teisėmis ir

pagrindinėmis laisvėmis suteikimo skatinimas ir visapusiško asmenų su negalia dalyvavimo

skatinimas leis sustiprinti jų priklausymo visuomenei pojūtį ir labai paskatins didelę žmogiškojo,

socialinio ir ekonominio visuomenės vystymosi pažangą bei skurdo panaikinimą;

pripažįsta asmenų su negalia įvairovę;
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pripažįsta fizinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkos, sveikatos ir švietimo,

informacijos ir ryšių prieinamumo svarbą sudarant asmenims su negalia galimybes visapusiškai

naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis;

teigia, kad asmenims su negalia turėtų būti suteikta galimybė aktyviai dalyvauti sprendimų dėl

politikos krypčių ir programų, įskaitant tas, kurios yra tiesiogiai su jais susijusios, priėmimo

procesuose;

deklaruoja susirūpinimą sudėtingomis sąlygomis, su kuriomis susiduria asmenys su negalia,

patiriantys įvairių ar sunkesnių formų diskriminaciją dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos,

religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės, etninės, socialinės ar autochtonų kilmės,

turtinės padėties, gimimo, amžiaus ar kitokio statuso;

pabrėžia, kad dauguma asmenų su negalia gyvena skurdo sąlygomis, ir šiuo požiūriu

pripažindamos itin svarbų poreikį spręsti skurdo neigiamo poveikio asmenims su negalia

problemą;

pripažįsta asmenų su negalia asmeninio savarankiškumo ir nepriklausomumo, įskaitant laisvę

rinktis, svarbą;
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teigia, kad kiekvienas asmuo, turintis pareigų kitiems asmenims ir bendruomenei, kuriai jis ar ji

priklauso, privalo siekti, kad būtų skatinamos ir būtų paisoma Tarptautinėje žmogaus teisių

chartijoje pripažintų teisių;

deklaruoja įsitikinimą, kad šeima yra prigimtinis ir pagrindinis visuomenės vienetas ir ji turi

teisę, kad ją gintų visuomenė ir valstybė, ir kad asmenims su negalia ir jų šeimos nariams turėtų

būti užtikrinta būtina apsauga ir parama, kad šeimos galėtų prisidėti prie visapusiško ir

lygiateisio asmenų su negalia naudojimosi teisėmis;

deklaruoja įsitikinimą, kad viena visa apimanti tarptautinė konvencija, skirta asmenų su

negalia teisėms ir orumui skatinti ir apsaugoti, reikšmingai prisidės, kad būtų ištaisyta labai

nepalanki asmenų su negalia socialinė padėtis, ir skatins jų lygų dalyvavimą pilietinėje,

politinėje, ekonominėje, socialinėje ir kultūrinėje srityse tiek besivystančiose, tiek

išsivysčiusiose valstybėse.



Verta trumpai įvardinti ir apžvelgti

nacionalinius teisės aktus, kurie įtvirtina ir

garantuoja atitinkamas teises asmenims su

negalia bei jas reglamentuoja.

1.1.2.1. LR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS

Šis įstatymas reglamentuoja socialinių

paslaugų, t. y. paslaugų, kuriomis suteikiama

pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus,

neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar

visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba

praradusiam gebėjimus ar galimybes

savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos)

gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime,

valdymą, skyrimą ir teikimą, socialinės

globos įstaigų licencijavimą, finansavimą,

mokėjimą už socialines paslaugas bei ginčų,

susijusių su socialinėmis paslaugomis,

nagrinėjimą, taip pat apibrėžia socialinių

paslaugų tikslus ir rūšis.

1.1.2. Nacionaliniai teisės aktai ir dokumentai
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1.1.2.2. LR NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS

Įstatymo tikslas – užtikrinti asmenų su negalia lygias teises ir galimybes

visuomenėje, nustatyti asmenų su negalia socialinės integracijos principus, apibrėžti

socialinės integracijos sistemą ir jos prielaidas bei sąlygas, asmenų su negalia

socialinę integraciją įgyvendinančias institucijas, neįgalumo lygio, darbingumo

lygio, specialiųjų poreikių lygio ir specialiųjų poreikių nustatymą bei jų tenkinimą,

profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą.

Pagrindiniai asmenų su negalia socialinės integracijos principai:

lygių teisių – asmenys su negalia turi tokias pačias teises kaip ir kiti

visuomenės nariai;

lygių galimybių – asmenims su negalia, kaip ir kitiems visuomenės nariams,

sudaromos tokios pat ugdymosi, darbo, laisvalaikio leidimo, dalyvavimo

visuomenės, politiniame ir bendruomenės gyvenime galimybės. Tik tais

atvejais, kai tokios pat sąlygos ir priemonės yra neveiksmingos, numatomos

specialiosios priemonės, gerinančios asmenų su negalia padėtį;

diskriminavimo prevencijos – asmenys su negalia apsaugomi nuo bet kokios

diskriminacijos ar išnaudojimo;

visapusiško dalyvavimo – visais lygmenimis visi su asmenų su negalia

gyvenimu ir veikla susiję klausimai sprendžiami derinant su jais ir (ar) jų

atstovais pagal įstatymą bei atsižvelgiant į jų patirtį;

savarankiškumo ir pasirinkimo laisvės užtikrinimo – asmenys su negalia

nuolat skatinami būti savarankiški;

prieinamumo – asmenims su negalia sudaromos sąlygos veiklai visose

gyvenimo srityse ir galimybė naudotis ištekliais;

neįgalumo kompensavimo – neįgalumo pasekmės kompensuojamos

asmenims su negalia skirtomis įvairiomis piniginės ir nepiniginės paramos

formomis;

decentralizacijos – pagalba asmenims su negalia priartinama prie jų

gyvenamosios vietos, bendruomenė įtraukiama į socialinę asmenų su negalia

reabilitaciją;

destigmatizacijos – visuomenė šviečiama siekiant šalinti neigiamas nuostatas

ir stereotipus, susijusius su asmenimis su negalia;

perimamumo ir lankstumo – visos institucijos veikia darniai teikdamos

socialines paslaugas ir ugdydamos asmenis su negalia;

skirtingų poreikių tenkinimo – asmenys su negalia sudaro labai įvairialypę

visuomenės grupę, todėl, teikiant paramą, atsižvelgiama į skirtingus asmenų

su negalia poreikius.
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1.1.2.3. LR SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje

įsteigtų juridinių asmenų, kitų organizacijų, kurių filialai ar atstovybės yra įsteigti Lietuvos

Respublikoje ir kuriems vadovaujantis šiuo įstatymu suteiktas socialinės įmonės statusas, su šiuo

statusu susijusias teises ir pareigas, šio statuso įgijimo sąlygas ir panaikinimo pagrindus ir tvarką,

apibrėžia socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslines grupes, nustato darbo santykių

socialinėse įmonėse ypatumus, reglamentuoja valstybės pagalbos skyrimą ir jos mokėjimą

socialinėms įmonėms.

Socialinių įmonių, t. y. įstatymo nustatyta tvarka socialinės įmonės statusą įgijusio juridinio

asmens ar jo padalinio, kuriame socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms

priklausančių darbuotojų yra ne mažiau negu įtvirtinta įstatyme, veiklos tikslas – įdarbinant

įstatyme nurodytoms tikslinėms grupėms priklausančius darbingo amžiaus asmenis, kurių

darbingumas sumažėjo dėl negalios, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje,

skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją ir mažinti jų socialinę atskirtį.
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Įstatymo tikslas – nustatyti mėnesines pinigines išmokas, užtikrinančias minimalias pajamas

asmenims, atitinkantiems šiame įstatyme nustatytas sąlygas neįgalumo, netekto darbingumo ir

senatvės atvejais, taip pat mėnesines pinigines išmokas mirusiojo vaikams (įvaikiams).

Šis įstatymas nustato šalpos pensijų rūšis (šalpos neįgalumo pensiją, šalpos senatvės pensiją,

šalpos našlaičių pensiją) šių pensijų finansavimo šaltinį, teisę į šalpos pensijas turinčius asmenis,

šių pensijų skyrimo ir mokėjimo sąlygas bei tvarką.

1.1.2.4. LR VALSTYBINIŲ ŠALPOS IŠMOKŲ ĮSTATYMAS
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1.1.2.5. LR TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMAS

Šis įstatymas nustato asmenų, kuriems teikiamos važiavimo keleiviniu

transportu lengvatos, kategorijas, lengvatų rūšis, išlaidų keleiviniam

transportui kompensavimą ir vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių

su lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarką bei šaltinius.

 

Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, numatytos šiame įstatyme,

pagal šio įstatymo nuostatas teikiamos važiuojantiems tolimojo

reguliaraus susisiekimo autobusais, vietinio (miesto ir priemiestinio)

reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais

traukiniais (2 ir 3 klasės sėdimuose vagonuose, kai keleivio kelionės

pradinė ir galinė stotys yra Lietuvos Respublikos teritorijoje),

reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais.

Šiame įstatyme numatytos lengvatos netaikomos važiuojantiesiems

tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusais, lengvaisiais

automobiliais taksi ir maršrutiniais taksi.

teisė važiuoti nemokamai;

teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida;

teisė į transporto išlaidų kompensaciją.

 Lietuvos Respublikoje teikiamos šios transporto

lengvatos:
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Šis įstatymas bendrai nustato

pagrindines užimtumo formas ir jų

sistemą, darbo ieškančių asmenų

užimtumo rėmimo sistemos teisinius

pagrindus, jos tikslą, uždavinius,

užimtumo rėmimo politiką

įgyvendinančių subjektų funkcijas,

darbo rinkos paslaugų teikimo ir

užimtumo rėmimo priemonių

įgyvendinimo organizavimą ir

finansavimą, atsakomybę už nelegalų

darbą, užsieniečių įdarbinimo tvarkos

pažeidimus, nedeklaruotą darbą ir

nedeklaruotą savarankišką veiklą. 

Šis įstatymas numato negalią turinčių

asmenų ir atskirų jų kategorijų (tame

tarpe asmenų auginančių ir globojančių

atitinkamus asmenis su negalia)

papildomą rėmimą darbo rinkoje,

taikomas priemones, inter alia paramą

darbo vietai steigti, subsidiją,

įdarbinimą su pagalba, etc.

1.1.2.6. LR UŽIMTUMO ĮSTATYMAS
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1.1.2.6. LR LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

Šio įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29

straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam

privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar

pažiūrų pagrindu.

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus ir Žmonių su negalia

teisių stebėsenos komisijos prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos teisinius

pagrindus ir įgaliojimus, taip pat skundų pateikimą ir tyrimą.

Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti Europos Sąjungos (ES) teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede,

taikymą, taip pat Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėseną ir

kontrolę.
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Be minėtų ir kitų teisės aktų, reikšmingų asmenų su negalia integracijai ir jų teisių bei laisvių

užtikrinimui, yra priimti atitinkami Vyriausybės nutarimai (pvz., nutarimas dėl profesinės

reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo, dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo

asmenims su negalia, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, etc), Ministrų įsakymai (pvz.,

dėl kompensuojamųjų vaistų, etc), kuriais reglamentuojamas tam tikrų priemonių, paslaugų ir

kt. asmenims su negalia skyrimas ir teikimas, garantuojant atitinkamas socialines teises. 

Todėl reikšminga trumpai apžvelgti visą pagalbą, kurią, siekdama padėti asmenims su negalia,

valstybė suteikia tiesiogiai jiems patiems, darbdaviams arba remdama nevyriausybinių

organizacijų veiklą, kuri taip pat yra orientuota į pagalbą asmenims su negalia.

1.2. VALSTYBĖS GARANTUOJAMA PAGALBA
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VAISTAI

100 procentų 

bazinės kompensuojamųjų vaistų, 

įrašytų į Ligų ir kompensuojamų vaistų joms 

gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus, ir 

medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų 

medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam 

gydymui kainos kompensuojamos:

1. asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. 

darbingumo lygis;

2. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos 

amžių, asmenims, kuriems teisės aktų 

tvarka nustatytas didelių 

specialiųjų poreikių 

lygis.

50 procentų 

bazinės kainos kompensuojamųjų vaistų, 

įrašytų  į Kompensuojamų vaistų sąrašą, ir medicinos

pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos

pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui:

1.senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kurie gauna

šalpos neįgalumo pensiją, socialinę pensiją ar šalpos

kompensaciją, arba asmenims, gaunantiems 

šalpos senatvės pensiją; 

2. asmenims, kuriems nustatytas 30–40 proc. 

darbingumo lygis. 

Reglamentuoja: 

LR Sveikatos draudimo įstatymas
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asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis;

asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, asmenims,

kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų

poreikių lygis.

Visa bazinė kaina kompensuojama medicininės reabilitacijos,

įskaitant  sveikatą grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po

sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos

ministerijos (SAM) patvirtintą sąrašą:

Reglamentuoja: 

LR Sveikatos draudimo įstatymas

GYDYMAS

Apdraustiesiems asmenims, gaunantiems valstybinio socialinio

draudimo netekto darbingumo pensiją, ligos pašalpa dėl apdraustojo

ligos ar traumos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODRA)

lėšų mokama ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per

kalendorinius metus.

Reglamentuoja:

LR Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas
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darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc.

darbingumo lygis;

darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 30 proc.

darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius

automobilius;

senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės

pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 proc. darbingumo lygis ir

kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas

didelių specialiųjų poreikių lygis;

asmenys iki 18 m., kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos

poreikis;

asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros

(pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir

jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis

transporto išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie patys vairuoja

lengvuosius automobilius.

Asmenų su negalia automobilių statymo kortelę gauti teisę turi:

fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir

kuriems nustatytas 0–30 proc. darbingumo lygis arba didelių

specialiųjų poreikių lygis, arba turi asmenų su negalia automobilių

statymo kortelę;

fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustatytas 0–25

proc. darbingumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ar

sunkus neįgalumo lygis.

Teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ kelionės metu turi:

ŽENKLO „NEĮGALUSIS“ IR ASMENŲ SU NEGALIA 

AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELĖS NAUDOJIMAS
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TRANSPORTO LENGVATOS

Teisę įsigyti 

vienkartinį arba terminuotą vardinį 

važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir 

priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais 

ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo

laivais ir keltais bilietą su 50 proc. nuolaida turi:

1. asmenys, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis;

2. senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems teisės aktų

nustatyta tvarka nustatytas vidutinių 

specialiųjų poreikių lygis.

Teisę įsigyti

vienkartinį arba terminuotą vardinį

važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir

priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais

ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo 

laivais ir keltais bilietą su 80 proc. nuolaida bei juos lydintis 

vienas asmuo turi:

1. asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis;

2. senatvės pensijos amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų 

nustatyta tvarka nustatytas didelių

specialiųjų poreikių lygis.
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Remiantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, asmenys su negalia (asmenys, kuriems

nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 proc. ar mažesnis darbingumo lygis,

arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis), jeigu

atitinka tam tikrus šio įstatymo nustatytus reikalavimus, turi teisę kreiptis dėl paramos būstui

įsigyti ar turimo būsto rekonstravimui jį pritaikant asmenų su negalia poreikiams t. y. gauti

valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą (būsto įsigijimui ne daugiau kaip 87 tūkst. eurų,

rekonstravimui – ne daugiau kaip 35 tūkst. eurų).

GYVENAMASIS PLOTAS

Asmuo su negalia ar šeima, kurioje yra asmuo,

turintis negalią, atitinkantys įstatymo sąlygas, turi

teisę į socialinio būsto nuomą. Savivaldybės

tarybos nustatyta tvarka socialinis būstas,

atsižvelgiant  į nustatytą atitinkamą darbingumo

lygį ir/ar specialiuosius poreikius, gali būti šiems

asmenims ir jo šeimai išnuomojamas ne eilės

tvarka.
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Darbingo amžiaus asmenims su negalia, įsiregistravusiems

Užimtumo tarnyboje (UT), gali būti taikomos aktyvios

darbo rinkos politikos priemonės, siekiant padėti

įsitvirtinti darbo rinkoje ar įsidarbinti arba sudaryti

specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje.

Šios priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos užimtumo

įstatyme gali būti labai įvairios: parama mokymuisi

(profesinis mokymas; įdarbinimas pagal pameistrystės

darbo sutartį; stažuotė; neformaliojo švietimo ir savišvietos

būdu įgytų kompetencijų pripažinimas); parama judumui;

remiamasis įdarbinimas (įdarbinimas subsidijuojant; darbo

įgūdžių įgijimo rėmimas); parama darbo vietoms steigti

(darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas, vietinių

užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas; savarankiško

užimtumo rėmimas), etc.

Taip pat asmenys su negalia turi galimybę įsidarbinti

socialinėse įmonėse. Jose remiami (remiamas įdarbinimas)

ne tik asmenys su negalia, pensinio amžiaus asmenys su

negalia, bet ir vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko

globėjas arba rūpintojas, vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki

8 m. arba vaiką su negalia (įvaikį) iki 18 m., ar kitas asmuo,

prižiūrintis sergantį ar šeimos narį su negalia, kuriam

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM)

sprendimu nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu nedarbo

trukmė nuo įsiregistravimo UT dienos yra ilgesnė kaip šeši

mėnesiai.

UŽIMTUMAS IR ATOSTOGOS
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Darbdavys privalo imtis tinkamų priemonių, kad asmenims su negalia būtų sudarytos sąlygos gauti darbą,

dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus

neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos;

Ne viso darbo laiko trukmė nustatoma, kai yra darbuotojo prašymas pagal sveikatos priežiūros įstaigos

išvadą pagrįstas darbuotojo sveikatos būkle, neįgalumu arba vienam auginančiam vaiką su negalia iki 18

m.;

Pateikus prašymą dirbti nuotoliniu būdu, jeigu nėra gamybinio būtinumo, gali dirbti asmenys vieni

auginantys vaiką su negalia iki 18 m.;

Darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip

prieš penkias darbo dienas, jeigu darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar

neįgalumo. Nutraukiant darbo sutartį šiame straipsnyje nustatytu pagrindu, darbdavys privalo išmokėti

darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi

trumpiau negu vienus metus, –  vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką;

Jeigu darbovietėje yra perteklinis darbuotojų skaičius ir būtina atleisti darbuotojus, asmenims, vieniems

auginantiems vaiką su negalia yra taikoma pirmenybės teisė būti paliktiems darbe. Taip pat, tokia pat

tvarka taikoma kasmetinių atostogų suteikimo atveju;

Darbo sutartis nutraukiama įspėjus  darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau

negu vienus metus, – prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai trigubinami darbuotojams su negalia ir

vieniems tėvams, auginantiems vaiką su negalia iki 18 m.

PAGAL LR DARBO KODEKSO NUOSTATAS
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Asmenys su negalia, jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir

darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) išvada, asmenys

auginantys vaiką su negalia iki 18 m. bei slaugantys asmenį su

negalia, pasyviai budėti ir pasyviai budėti namuose gali būti

skiriami tik su jų sutikimu (118 str. 5 d.). Darbdavys privalo

tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo

darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia

darbuotojas su negalia, taip pat darbuotojas, auginantis vaiką su

negalia iki 18 m. ar slaugantis asmenį su negalia, kuriam

nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki trisdešimties

kalendorinių dienų;

Darbuotojams su negalia, asmenims, vieniems auginantiems

vaiką su negalia iki 18 m., suteikiamos dvidešimt penkių darbo

dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per

savaitę) arba trisdešimt darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu

dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per

savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi

būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos;

Darbuotojams, auginantiems vaiką su negalia iki 18 m.

suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba

sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę);

Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir

sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Lietuvos

Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Šis

įstatymas taip pat nustato darbuotojų ir darbdavių teises ir

pareigas, institucinę darbuotojų saugos ir sveikatos  užtikrinimo

sistemą bei specialias nuostatas atskirų darbuotojų grupių

apsaugai   (nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi

maitinančioms darbuotojoms,  asmenims iki 18 m., asmenims su

negalia).

PAGAL LR DARBO KODEKSO NUOSTATAS
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Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Vyriausybės

nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti pagal šį

įstatymą, turi asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba

asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba sukakę

senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra

nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų

globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba

reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei

ginti.

LR rinkliavų įstatymas numato, jog valstybės rinkliava neimama už

asmens tapatybės kortelės arba paso (asmens pasirinkimu tik už vieno

iš šių dokumentų) išdavimą ir keitimą bendra tvarka iš:

1.asmenų, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis;

2.senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų, kuriems nustatytas

didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

TEISINĖ PAGALBA

VALSTYBĖS RINKLIAVA
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asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;

asmenys, pripažinti netekusiais 45 proc. ir daugiau darbingumo iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako

24 m., taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 m. padarinių pripažinti

netekusiais 45 proc. ir daugiau darbingumo po 24 m. sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos

(įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 m.

tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra pripažinti netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo ir kurie

ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose asmenis su negalia, kuriems nustatytas specialus ir nuolatinės

slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Už vieno asmens su negalia slaugą šalpos neįgalumo

pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui;

motinos, pagimdžiusios ir išauginusios 5 ar daugiau vaikų (vaikų mirties atveju – auginusios ne trumpiau

kaip 8 metus) ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 proc. ir daugiau

darbingumo;

asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo, jeigu

asmuo nėra draudžiamas pensijų socialiniu draudimu.

Teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją turi toliau nurodyti asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio

paties dydžio pensijos ar pensinių išmokų:

Šie asmenys kartu su šalpos neįgalumo pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlaičių ar našlių pensijas ar

valstybines našlaičių pensijas:

Šie asmenys kartu su šalpos neįgalumo pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlių pensiją.

1.2.1. PAGALBA ASMENIMS SU NEGALIA

1.2.1.1. Šalpos pensija



Šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis

ar lengvas neįgalumas varijuoja nuo 1 iki 2 šalpos pensijų bazių dydžio, t.y. nuo

140 EUR iki 280 EUR.

Tuo tarpu šalpos neįgalumo pensijos dydžiai asmenims, pripažintiems nedarbingais

ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 m. arba dėl

ligos ar traumos, atsiradusios iki 24 m. sukakties dienos, nedarbingais ar iš dalies

darbingais pripažinti po 24 m. sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos

(įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 m., varijuoja nuo 1 iki 2.25 šalpos pensijų

bazių dydžio, t. y. nuo 140 EUR, kurie skiriami netekusiems 45 proc. darbingumo,

iki 315 EUR, kurie skiriami asmenims, netekusiems 100 proc. darbingumo.

Inter alia kitiems asmenims skiriamų šalpos neįgalumo pensijų dydžiai,

priklausomai nuo jų netekto darbingumo (nuo 60 proc. iki 100 proc.), varijuoja nuo

1 iki 1.5 šalpos pensijų bazių dydžio.

Jeigu šiai kategorijai priklausantys asmenys turi teisę į pensiją ar pensinę išmoką

(išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją), kurių bendra suma yra mažesnė už

šalpos neįgalumo pensiją, jiems mokamas pensijos ar pensinės išmokos (bendros jų

sumos) ir šalpos neįgalumo pensijos skirtumas.

Deja, jeigu šiai kategorijai priklausantys asmenys draudžiami pensijų socialiniu

draudimu, šalpos neįgalumo pensija jiems nemokama.

Šalpos pensijos dydžiai

Reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas, 1994-11-29 Nr. I-675 (aktuali redakcija)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-12-27 įsakymas Nr.

A1-759 „Dėl šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.
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neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba

asmenį pripažįsta nedarbingu arba iš dalies

darbingu;

asmuo turi minimalų stažą (nurodoma įstatyme).

Netekto darbingumo pensijos yra skiriamos ir

mokamos remiantis LR valstybinio socialinio

draudimo pensijų įstatymu.

Teisę gauti šią pensiją turi asmenys, netekę 45 proc.

ar daugiau darbingumo ir atitinkantys nustatytus

reikalavimus:

Asmuo, norintis gauti šią pensiją, turi iškart, kai yra

pripažįstamas nedarbingu ar iš dalies darbingu, turi

kreiptis į Valstybinį socialinio draudimo fondą

(SODRĄ), nes kreipiantis vėliau, yra išmokama

pensija už laikotarpį nuo darbingumo lygio

nustatymo, bet ne daugiau nei už 6 mėn. iki prašymo

su visais reikalingais dokumentais ir duomenimis

gavimo atitinkamame SODROS skyriuje.

Netekto darbingumo pensijos dydis priklauso nuo

kelių aspektų, t. y. jo darbingumo lygio, turimo

stažo, apskaitos vienetų skaičiaus ir patvirtintų

bazinių dydžių.

1.2.1.2. Socialinio draudimo netekto darbingumo pensija
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NETEKTO DARBINGUMO PENSIJOS 

DALYS

BENDROJI 

pensijos dalis
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INDIVIDUALIOJI

pensijos dalis

Priklauso nuo asmens įgytų pensijos apskaitos vienetų (taškų)

sumos, apskaitos vieneto (taško) vertės tais metais, kai žmogus

kreipiasi dėl pensijos bei nustatyto netekto darbingumo lygio;

Pagal nustatytą netekto darbingumo lygį nustatomas netekto

darbingumo lygio daugiklis;

Taško vertė yra kasmet indeksuojama;

1 taškas įgyjamas, jei per metus darbdavys ar žmogus savarankiškai

sumoka pensijų draudimo įmokų nuo atlyginimo ar pajamų vertės,

kuri yra 12 tais metais nustatytų vidutinių darbo užmokesčių
(VDU). 2020 m. VDU siekia 1 241,40 EUR.;

Apskaičiuojant taškus, atsižvelgiama ir į ligos, profesinės

reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, dalinio darbo,

socialinio draudimo išmokas.

Priklauso nuo asmens įgyto pensijų socialinio draudimo stažo ir

bazinės pensijos dydžio tais metais, kai žmogus išeina į pensiją bei

nustatyto netekto darbingumo lygio;

Bazinis pensijos dydis kasmet indeksuojamas;

Pagal nustatytą netekto darbingumo lygį nustatomas netekto

darbingumo lygio daugiklis;

Vieni stažo metai įgyjami, jei darbdavys ar žmogus savarankiškai

per metus sumoka pensijų socialinio draudimo įmokų nuo

atlyginimo ar pajamų vertės, kuri yra ne mažesnė nei 12 tais metais

nustatytų minimalių mėnesio atlyginimų (MMA);

Minimalus ir būtinasis stažas netekto darbingumo pensijai

nustatomas pagal asmens amžių dėl pensijos kreipimosi dieną.



1.2.1.3. Našlaičių pensijos

mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikai

(įvaikiai), kurie yra sukakę 18 m. ir pripažinti netekusiais 45 proc. ir daugiau

darbingumo iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 m.;

asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 m., padarinių

pripažinti netekusiais 45 proc. ir daugiau darbingumo po 24 m. sukakties dienos,

tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 m., ir jeigu

jie nuo pripažinimo asmenimis, turinčiais negalią, dienos nuolat yra pripažįstami

netekusiais 45 proc. ir daugiau darbingumo.

Teisę gauti šalpos našlaičių pensiją (ŠNP) turi: 

1 ŠPB – 140 Eur;

0.5 ŠPB – 70 Eur kiekvienam vaikui.  

Šalpos našlaičių pensijos dydis – 0.5 šalpos pensijų bazės dydžio:

 

Kai ši pensija skiriama 4 ar daugiau mirusiojo vaikų (įvaikių), 1.5 ŠPB (210 Eur)

skiriama ir mokama visiems mirusiojo vaikams (įvaikiams) lygiomis dalimis.

Reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas, 1994-11-29 Nr. I-675

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-12-27 įsakymas Nr. A1-759 „Dėl

šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nustatų patvirtinimo“.
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1.2.1.4. Parama studentams su negalia

jiems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos

pakopos studijų (išskyrus atvejį, kai studentas su negalia, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas

iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti): 

specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė

išmoka kas mėnesį;

studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3.2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės

socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą įstojusiems į aukštąsias mokyklas ir

studijuojantiems jose valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.

Finansinės pagalbos priemonės skiriamos siekiant didinti studijų prieinamumą studentams su negalia,

kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, jų

specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies

kompensuoti numatytos LR Vyriausybės nutarime „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo

neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Finansinės pagalbos priemonės teikiamos LR piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be

pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos

nedeklaravusių asmenų apskaitą LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir

atitinkantiems visas šias sąlygas:

   - pagal pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį)

studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; 

      - pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

      - pagal profesinių studijų programą;

      - pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;

      - pagal trumpųjų studijų programą.

Studentams su negalia, atitinkantiems minėtus reikalavimus, teikiamos šios finansinės pagalbos

priemonės:

Taip pat šiems studentams su negalia švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka iš LR švietimo,

mokslo ir sporto ministerijai skirtų ES struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 4 LR

Vyriausybės nustatytų bazinių socialinių išmokų dydžio tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti,

neatsižvelgiant į tai, ar studentui su negalia teikiamos finansinės pagalbos priemonės specialiesiems

poreikiams tenkinti ar studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.
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1.2.1.5. Tikslinė kompensacija (priežiūros pašalpos)

asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

asmenims su negalia, kuriems nustatytos negalios priežastis „nuo vaikystės“; 

asmenims su negalia, pripažintiems tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 m., taip

pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios, iki jiems sukako 24 m., padarinių asmenimis

su negalia pripažinti po 24 m. sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią

jiems sukako 26 m.; 

60 proc. ir daugiau darbingumo netekusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka; 

senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka. 

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo

nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas

sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatytos negalios termino pabaigos skiriamos ir

mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį. 

Teisė gauti tikslinę kompensaciją iki negalios, kuri buvo nustatyta iki 2005 m. birželio 30 d., arba

specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio, kuris buvo nustatytas iki 2018 m.

gruodžio 31 d., termino pabaigos išsaugoma šiems asmenims:

Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybių

administracijos.
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Asmenys, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo

išlaidų kompensacijos poreikis, turi teisę kartą per 6 metus gauti specialiojo lengvojo automobilio

įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (iki 32 BSI dydžio) pagal faktines

išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei šie asmenys turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę

vairuoti lengvąjį automobilį.

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos

poreikis nustatomas asmenims nuo 18 m. amžiaus, labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai, esant

atitinkamoms organizmo būklėms, pagal akte įtvirtintus pagrindinius kriterijus.

Šeimos (artimieji giminaičiai, įtėviai, vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjai

(rūpintojai), neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys asmenys), auginančios vaiką su

negalia (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 m., kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos

poreikis, arba vaiką su negalia (įvaikį, globotinį, rūpintinį), kuriam iki 2005 m. birželio 30 d. buvo

pripažinta visiška negalia, vieną kartą per 6 metus turi teisę gauti specialiojo lengvojo automobilio

įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (iki 32 BSI dydžio) pagal faktines

išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu

patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį.

1.2.1.6. Automobilio įsigijimo ir pritaikymo išlaidų atlyginimas
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1.2.1.7. Techninės pagalbos teikimas ir išlaidų kompensavimas

Pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

(SADM) ministro įsakymą dėl Neįgaliųjų aprūpinimo

techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių

įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

patvirtinimo, asmenys su negalia yra aprūpinami

jiems būtinomis techninės pagalbos priemonėmis

(judėjimo, klausos, regos), kurios atitinkamu lygiu

padeda kompensuoti jų negalią, iš Techninės pagalbos

neįgaliesiems centro prie SADM teritorinių padalinių,

kurių šalyje yra dešimt (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,

Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Utenoje, Telšiuose,

Marijampolėje ir Tauragėje), ar savivaldybių įstaigų. 

Ortopedijos technikai ir protezavimui valstybės

parama teikiama pagal patvirtintą Ortopedijos

techninių priemonių kompensavimo Privalomojo

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos

aprašą.

Taip pat asmenims su negalia yra taikomas būsto

(aplinkos) pritaikymas, t. y. gyvenamųjų patalpų

(aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas

panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems

žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. 

Būsto pritaikymas sudaro sąlygas asmeniui su negalia

laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis

būtiniausiais prietaisais buityje.

Savivaldybių atsakingi specialistai įvertina būsto

pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokius darbus reikia

atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas,

sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų

platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir

kt.). 

KURK  L IETUVAI SPALIS  2020



KURK  L IETUVAI SPALIS  2020

Vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar

išsinuomoti įstatymu, asmenys su negalia

(asmenys, kuriems nustatytas arba sunkus ar

vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 proc. ar

mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės

pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam

nustatytas specialiųjų poreikių lygis), jeigu

atitinka šiame įstatyme nustatytus atitinkamus

kitus reikalavimus, turi teisę kreiptis dėl

paramos būstui įsigyti ar turimo būsto

rekonstravimui jį pritaikant asmenų su negalia

poreikiams t. y. gauti valstybės iš dalies

kompensuojamą būsto kreditą (būsto įsigijimui

ne daugiau kaip 87 tūkst. eurų, rekonstravimui

– ne daugiau kaip 35 tūkst. eurų), kurio dalis –

20 procentų – yra padengiama iš valstybės

biudžeto (13 str. 1 d. 1 p.). Suteikta subsidija

gali būti panaudota šio kredito pradiniam

įnašui padengti. 

Asmuo su negalia ar šeima, kurioje yra asmuo su

negalia, atitinkantys įstatymo sąlygas, turi teisę į

socialinio būsto nuomą. Savivaldybės tarybos

nustatyta tvarka socialinis būstas gali būti

išnuomojamas ne eilės tvarka asmenims, kuriems

yra nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis,

senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims,

kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų

poreikių lygis, šeimoms, kuriose abiem

sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 proc.

darbingumo lygis ir kurios augina vaiką ar/ir

vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba),

asmenims su negalia, vieniems auginantiems

vaiką ar/ir vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė

globa (rūpyba), šeimoms, auginančioms vaikus ar

/ir vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa

(rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra

nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ir šeimoms,

kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra

nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis ir/ar

didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos

nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių, jeigu

šie asmenys ar šeimos LR teritorijoje nuosavybės

teise neturi kito būsto. 

1.2.1.8. Parama būstui

Vadovaujantis įstatymo nuostatomis, nuomojant

socialinį būstą šeimoms, kuriose yra asmenų su

negalia, turi būti suteikta galimybė turėti atskirus

kambarius asmenims su negalia.



1.2.1.9. Pajamų mokesčio lengvatos

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių

sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų

poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus

neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 645 eurai;

Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių

sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar

nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra

nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra  600 eurų. 

sumokėtos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad

draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo

sutarties galiojimo terminui;

sumokėtos pensijų įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar)

jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, turimus pensijų

fondus;

pensijų įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir/ar jiems

analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Ekonominio

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje, turimus pensijų fondus, kurias

Lietuvos nuolatinis gyventojas moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal

Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 proc.

šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, negalią turintiems asmenims yra taikomas

mėnesio neapmokestinamas pajamų dydis (NPD).

Iš pajamų gali būti atimamos šios per mokestinį laikotarpį patirtos nuolatinio Lietuvos gyventojo

išlaidos:
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1.2.1.10. Teisinė pagalba

teisinė informacija;

teisinės konsultacijos;

teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus

procesinius dokumentus, rengimas;

patarimai dėl ginčo sprendimo be teismo;

veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas užtikrina

teisinę pagalbą fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas

savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra

įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė ir antrinė teisinė pagalba.

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat

valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus teisminius dokumentus,

rengimas.

Pirminė teisinė pagalba yra:

Valstybės garantuojama teisinė pagalba nemokamai teikiama žmonėms, gaunantiems

nedideles pajamas. Tačiau numatyta daugybė atvejų, kai teikiant antrinę teisinę pagalbą

nėra atsižvelgiama į asmens turimą turtą ir pajamas. Valstybės garantuojama teisinė

pagalba taip pat teikiama asmenims, turintiems sunkų neįgalumą ar pripažintiems

nedarbingais, taip pat senatvės pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatytas didelių

specialiųjų poreikių lygis. Teisinę pagalbą gali gauti ir šių asmenų globėjai, kai pagalba

reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti bei ginti, taip pat asmenys,

gyvenantys stacionariose socialinės globos įstaigose.

Nemokamą teisinę pagalbą teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

(VGTPT) ir kitos organizacijos, pvz., Vilniaus universiteto (VU) Teisės klinika, Lietuvos

teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius, kt.
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1.2.2. PAGALBA DARBDAVIAMS

Pagrindines paslaugas, tokias kaip bedarbių ir darbuotojų, kuriems buvo pranešta apie

atleidimą, profesinis mokymas, kompetencijos pripažinimas, pameistrystė ir stažuotė,

techninių įgūdžių mokymas ir kt.;

Specialias programas, skirtas konkrečioms bedarbių grupėms, įskaitant asmenis su negalia,

tokias kaip atlyginimų subsidijos, subsidijos darbo vietų kūrimui, profesinė reabilitacija ir

parama savarankiškam darbui. 

Užimtumo tarnyba (UT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) įgyvendina

aktyvias darbo rinkos programas, kurios apima: 

Šios programos skirtos siauroms grupėms: darbingo amžiaus asmenims su negalia, darbingo

amžiaus bedarbiams, nekvalifikuotiems bedarbiams, ilgalaikiams bedarbiams iki 25 m.,

vyresniems nei 50 m. bedarbiams, bedarbiams iki 29 m. ir kitiems.

Aktyvios darbo rinkos priemonės
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Darbo užmokesčio subsidijos

0-25 proc. darbingumas: 75 procentai; neribota trukmė;

30-40 proc. darbingumas: 60 procentų; iki 24 mėnesių;

45-55 proc. darbingumas: 50 procentų; iki 6 mėnesių. 

UT teikia darbo užmokesčio subsidijas privačioms ar valstybinėms įmonės, siekdama

paskatinti dabo vietų kūrimą. Asmenų su negalia atveju, siekiama remti asmenų, kurių

darbingumas yra 0-40 proc., užimtumą ir padėti įdarbinimui arba ilgalaikiam

integravimui į darbo rinką asmenų, kurių darbingumas yra 45-55 proc. Subsidija yra

pagrįsta atlyginimu pagal asmens neterminuotą darbo sutartį su mokesčiais, ir ji negali

viršyti 1.5 minimalaus darbo užmokesčio.  

 

Subsidijos procentais ir trukmė yra šios:

 

Iš viso 2018 m. darbo užmokesčio subsidija buvo suteikta 6 800 darbdavių (2017 – 5 687

tūkst.), kad būtų įdarbinta apie 14 000 bedarbių (2017 – 9 000). Iš jų 1 600 buvo asmenys

su negalia.

Subsidija darbo vietos kūrimui

Šios priemonės tikslas – padėti neturintiems darbo, įskaitant asmenis su negalia, sukurti

sau darbo vietą (dirbti savarankiškai) arba pradėti verslą. 

 

Asmenims, kurių darbingumas yra mažesnis nei 40 proc., gali būti suteikta papildoma

pagalba pritaikant darbo / gyvenamąją vietą ir įsigyjant specialią įrangą. Šią subsidiją

gali gauti darbingo amžiaus asmenys su negalia, kurių darbingumas yra mažesnis nei 40

proc., ir bedarbiai, jaunesni nei 29 m. Subsidija turi būti naudojama patalpoms, įrangai ir

įrankiams Įkurta darbo vieta turi būti išlaikyta mažiausiai 36 mėnesius po jos sukūrimo.



Socialinės įmonės
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Asmenys su negalia, turintys sunkų neįgalumo lygį, arba asmenys su negalia,

kuriems nustatytas neviršijantis 25 proc. darbingumo lygis, registruoti UT tarnyboje

bedarbiais;

Asmenys su negalia, turintys vidutinį neįgalumo lygį, arba asmenys su negalia,

kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis, registruoti UT bedarbiais;

Asmenys su negalia, turintys lengvą neįgalumo lygį, arba asmenys su negalia,

kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis, registruoti UT bedarbiais.

LR Socialinių įmonių įstatyme numatytomis priemonėmis yra skatinamas sunkiausią

negalią turinčių asmenų įdarbinimas, kartu nustatomas reikalavimas socialinėms

įmonėms dalį gauto pelno skirti asmenų grįžimui į darbo rinką, jų socialinei integracijai

ir socialinės atskirties mažinimui. 

 

Socialinių įmonių veiklos tikslas – įdarbinant įstatyme nurodytoms tikslinėms grupėms

priklausančius asmenis, kurių darbingumas sumažėjo dėl negalios, negalinčius lygiomis

sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, skatinti šių asmenų grįžimą į darbo rinką, jų

socialinę integraciją ir mažinti jų socialinę atskirtį.  

 

Socialinėse įmonėse remiamas įdarbinimas asmenų, kurie priklauso bent vienai iš šių

tikslinių grupių:
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Remiantis LR Socialinių įmonių įstatymu, socialinė įmonė yra šio

įstatymo nustatyta tvarka socialinės įmonės statusą įgijęs juridinis

asmuo ar jo padalinys, kuriame darbuotojai, priklausantys

tikslinėms grupėms, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. metinio

vidutinio sąrašuose esančių socialinės įmonės darbuotojų skaičiaus

ir tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų skaičius yra ne

mažesnis kaip 6. 

 

Darbuotojų, priklausančių tikslinėms grupėms, per mėnesį dirbtas

darbo laikas sudaro ne mažiau kaip 50 proc. įmonės darbuotojų,

nepriklausančių tikslinėms grupėms, darbo laiko per mėnesį.

Asmenys su negalia, kuriems nustatytas sunkus arba vidutinis

neįgalumo lygis arba neviršijantis 40 proc. darbingumo lygis,

sudaro ne mažiau kaip 40 proc. metinio vidutinio sąrašuose esančių

darbuotojų skaičiaus, iš kurių asmenys su negalia, kuriems

nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba neviršijantis 25 proc.

darbingumo lygis, sudaro ne mažiau kaip 10 proc. metinio vidutinio

sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, jeigu šiai tikslinei grupei

priklausančių asmenų yra registruotų UT. Jeigu asmenų su negalia,

kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis ar neviršijantis 25 proc.

darbingumo lygis arba asmenų su negalia, kuriems nustatytas

vidutinis neįgalumo lygis arba 30-40 proc. darbingumo lygis,

registruotų UT, nėra, visų tikslinių grupių asmenų su negalia

darbuotojai turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. metinio vidutinio

sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus. 

 

Asmenys su negalia tikslinėms grupėms priskiriami neterminuotai.

Tikslinėms grupėms asmenys su negalia priskiriami, jeigu jie

nedirba pagal darbo sutartį arba nėra darbo santykiams prilygintų

teisinių santykių subjektas, arba nėra savarankiškai dirbantys

asmenys.



Profesinės reabilitacijos programos

pirmą kartą kreipiantis į NDNT dėl darbingumo nustatymo;

kuriems jau nustatytas darbingumo lygis, kreipiantis į NDNT su Užimtumo tarnybos

(UT) siuntimu ir prašymu nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį. 

Profesinės reabilitacijos programa skirta asmenų su negalia integracijai į darbo rinką

taikant socialines, psichologines, reabilitacijos ir kitas poveikio priemones, padedančias

atstatyti jų darbingumą ir pajėgumą bei įgyti naujų profesinių kompetencijų.

Dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje gali nuolat Lietuvoje gyvenantys asmenys,

kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, kurį Neįgalumo ir

darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

(SADM) nustato asmenims:

profesinės reabilitacijos įstaigos suteiktos paslaugos;

apgyvendinimo, maitinimo ir transporto išlaidos;

kelionės išlaidos, išskyrus keliones miesto transportu;

profesinės reabilitacijos pašalpa;

profesinių gebėjimų įvertinimas (iki 5 darbo dienų);

profesinis orientavimas ir konsultavimas (iki 5 darbo dienų);

profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas (iki 30 darbo dienų);

profesinis mokymas (trukmė nustatyta mokymo programoje);

pagalba įsidarbinant (iki 5 darbo dienų);

palaikymas darbo vietoje (iki 48 val.).

Profesinės reabilitacijos programoje yra finansuojama:

Pagal profesinės reabilitacijos programą (ciklą) gali būti teikiamos tokios paslaugos:
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1.2.3. KITA PAGALBA (KITOS INICIATYVOS)

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asociacija inicijavo projektą „Klausos negalią turinčių žmonių

integracija į darbo rinką“. Projekto metu buvo rengiami specialistai kaip tarpininkai įdarbinimo

srityje ir įsteigtas specializuotas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų užimtumo biuras. Įdarbinimo

tarpininkas vertina kliento įgūdžius, padeda jam (jai) pasirinkti darbą, padeda susirasti tinkamą

darbą, paruošia klientą pokalbiui dėl darbo, konsultuoja darbdavius asmenų su negalia įdarbinimo

klausimais, padeda su reikalingais įdarbinimo dokumentais ir atstovauja darbuotojų interesams

kliento derybose dėl darbo sutarties. Jis taip pat stebi užimtumo eigą ir padeda išspręsti iškilusias

problemas. 

Restorano „Pirmas blynas“ iniciatyva: pirmasis ir vienintelis restoranas Lietuvoje (Vilniuje),

siūlantis darbą asmenims su negalia. Vidutiniškai jame dirba 5–6 protinę negalią turintys žmonės.

Taip pat protinę negalią turintiems asmenims siūloma rotacija ir pameistrystė. Šis restoranas

padėjo geriau suvokti negalią ir padėjo sumažinti protinę negalią turinčių asmenų stigmas dirbti

paslaugų sektoriuje ir būti matomiems Lietuvoje. 

Viena iš jaunų suaugusiųjų su negalia iniciatyvų yra Valakupių reabilitacijos centro

įgyvendinamas projektas „Jaunų suaugusiųjų su negalia užimtumas - LEAD“. Projektu siekiama

palengvinti jaunų suaugusiųjų su negalia įdarbinimą. Veikla apima bendradarbiavimą su šeimos

nariais, kurie dažnai vaidina svarbų skatinamąjį / atgrasantįjį vaidmenį. Paslaugos apima

minkštųjų ir techninių įgūdžių ugdymą ir užimtumo palengvinimą. Kai jaunas žmogus susiranda

darbą, užimtumo konsultantai stebi pokyčius ir teikia paramą dirbant ir ne darbo metu.

VšĮ Socialinė Įdarbinimo Agentūra SOPA - nuo 2006 m. padeda susirasti darbą ir išsilaikyti darbo

vietose žmonėms, turintiems mažiau galimybių (pvz. psichikos ir fizinę negalią turintiems

bedarbiams, ilgalaikiams bedarbiams, jokios darbinės patirties neturintiems asmenims). Su

kiekvienu ieškančiuoju darbo SOPA dirba individualiai: vertina galimybes darbo rinkoje, atlieka

profesinį orientavimą ir konsultavimą, lavina įsidarbinimo gebėjimus, socialinius įgūdžius,

tarpininkauja darbo paieškos procese, teikia paramą darbo vietoje asmeniui įsidarbinus.

skirta padėti asmenims su negalia



2. VALSTYBĖS GARANTUOJAMŲ
PRIEMONIŲ IR PASLAUGŲ
PRIEINAMUMAS

informacijos apie valstybės

garantuojamas priemones ir

paslaugas prieinamumas;

sklandus viešojo sektoriaus

intitucijų, nevyriausybinių ir verslo

organizacijų bendradarbiavimas;

individualizuoto priemonių ir

paslaugų paketo suteikimas.

Kaip jau buvo minėta anksčiau, asmenys

su negalia susiduria su įvairiomis

kliūtimis, kurios riboja jų įsidarbinimo

galimybes. Todėl ypač svarbu

kompleksiškai ir laiku suteikti valstybės

pagalbą, teisingai identifikuoti

individualias esamas kliūtis ir suplanuoti

tinkamas darbo rinkos paslaugas bei

užimtumo rėmimo priemones, prireikus

organizuoti trūkstamos pagalbos teikimą

iš trečiųjų asmenų ir taip padidinti

įsidarbinimo galimybes. Dėl šios

priežasties itin svarbiu tampa:

Šios esamos situacijos apžvalgos metu

analizavome, ar viešojo sektoriaus

institucijų teikiama informacija apie

socialines paslaugas yra prieinama

asmenims su negalia, skirtingos

suinteresuotosios šalys bendradarbiauja

dėl negalią turinčių asmenų integracijos

(pvz., užimtumo) didinimo, bei ar

paslaugos asmenims su negalia yra

planuojamos kompleksiškai įvertinus jų

individualius poreikius. 
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2.1. INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS
GARANTUOJAMAS PRIEMONES IR
PASLAUGAS PRIEINAMUMAS

Kaip jau buvo minėta anksčiau, Europos

parlamentas (EP), Europos taryba (ET) ir

Jungtinės Tautos (JT) įpareigoja

valstybes nares imtis tinkamų priemonių,

užtikrinti asmenims su negalia lygiai su

kitais asmenimis prieigą prie, inter alia,

informacinių ir ryšių technologijų ir

sistemų, rengti ir skleisti visuomenei

teikiamų socialinių paslaugų

prieinamumo būtiniausius standartus ir

gaires bei stebėti, kaip jie įgyvendinami,

ir skatinti naujų informacijos ir ryšių

technologijų ir sistemų, įskaitant

internetą, prieinamumą asmenims su

negalia. 

Valstybės narės yra raginamos pateikti

visiems piliečiams informaciją apie jų

teises, susijusias su socialine apsauga, ir

sukurti patogias ir administracinės naštos

nedidinančias sistemas, padedančias

gerinti socialinės paramos

administravimo kokybę. Siūloma

supaprastinti paramos gavimo procesą,

teikiant visą priklausančią paramą vieno

langeliu principu, kartu užtikrinant

asmenų, turinčių gauti paramą,

informuotumą.

informacija apie visas socialinės

paramos rūšis ir jos gavimo sąlygas

prieinama internete, lankstinukuose ir

(ar) teikiama savivaldybės darbuotojų; 

informacija apie socialinę paramą

pateikiama pagal gyvenimo atvejus; 

savivaldybės informaciją visuomenei

apie socialinės paramos formas

reguliariai – kartą per metus ir (arba)

pasikeitus teisės aktams – peržiūri ir

atnaujina.

Valstybės kontrolės (2019) duomenimis,

visuomenė aiškiai, suprantamai

informuojama apie socialinės paramos

priemones tuomet, kai:

Pagrindiniai informacijos pateikimo

internete šaltiniai yra keturi: SADM,

savivaldybių interneto puslapiai, socialinės

paramos šeimai informacinė sistema (SPIS)

ir Lietuvos paslaugų katalogas, tačiau ne

visais atvejais gyventojai juose gali rasti

susistemintą, aktualią, patogiai prieinamą

informaciją apie visas socialinės paramos

rūšis ir jas užsisakyti internetu (2 lentelė).

Dėl to nesudaromos prielaidos informaciją

gyventojams pateikti paprastai ir

suprantamai.
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HIGHL IGHTS2 lentelė. Trūkumai ieškant informacijos apie socialinę paramą

Informacijos šaltinis Nustatyti informacijos pateikimo trūkumai

SADM svetainė Informacija pateikiama skirtingose skiltyse

nesugrupavus pagal gyvenimo atvejus vienoje

vietoje.

Nėra susistemintos informacijos apie šalyje

teikiamas socialines paslaugas: jų rūšių,

aprašymų ir gavimo sąlygų.

Pateikiant išmokų aprašymus dažniausiai yra

perrašomos įstatymo nuostatos, kurias suprasti

sudėtinga.

SPIS Suteikiama galimybė elektroniniu būdu pateikti

21 prašymą gauti išmokas ir paslaugas, tačiau

informacija apie sąlygas ir išmokų dydžius

(skaičiuoklės) yra pateikta tik dviem atvejais

(dėl socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų

kompensacijos).

Socialinės paramos rūšys pateikiamos skiltyje

„Ataskaitų skiltis“ tik analizės, o ne gyventojų

informavimo tikslais.

Lietuvos paslaugų katalogas

2 atvejais informacijos nėra, o kitur nurodomas

skirtingas teikiamų paslaugų skaičius (nuo 8 iki

57 rūšių) ir pateikiama ne visa informacija,

pvz., nėra kompensacijos už šildymą; 

Nesutampa paslaugų pavadinimai, sąlygos ir

aprašymai; 

12 atvejų nėra informacijos apie galimybę

prašymą pateikti elektroniniu būdu pagal visas

galimas paramos rūšis; paspaudus „el.

paslauga“, nukreipiama į SPIS, savivaldybės

interneto puslapius arba langas visai neatsidaro; 

Informacija nėra reguliariai atnaujinama ir

aktuali: nurodytas negaliojantis valstybės

remiamų pajamų dydis, 6 atvejais informacija

atnaujinta 2014 metais, todėl išmokų dydžiai

nurodomi litais ir yra negaliojantys.

Įvertinus informaciją apie socialinės apsaugos

paslaugas 15-oje atsirinktų savivaldybių, nustatyta,

kad: 

Šaltinis - Valstybės kontrolė



21-oje savivaldybėje parinkti

neinformatyvūs pirminiai skyrių

pavadinimai (pvz., „Administracija“);

7-ių savivaldybių svetainėse reikia

atlikti 3-is ir daugiau paspaudimų,

siekiant surasti reikiamą informaciją;

Pagal pasirinktus aiškaus informacijos

pateikimo interneto svetainėse požymius

įvertinę, kaip 60 savivaldybių informuoja

visuomenę apie socialinę paramą savo

interneto svetainėse, Valstybės kontrolė

(2019) nustatė, kad ne visose sudarytos

vienodos sąlygos gauti patikimą, patogiai

randamą ir aiškiai pateikiamą informaciją:

19 proc. šalies gyventojų 21 savivaldybė

suteikia tik minimalias galimybes

susipažinti su teikiamomis socialinės

paramos rūšimis (3 lentelė). Dažniausiai

trūksta informacijos apie socialines

paslaugas ir (arba) nepateikiamos visos

išmokos: 

9-iose savivaldybėse informacija apie

socialinę paramą neatnaujinta nuo

2017 metų ir dar anksčiau;

12-oje savivaldybių nėra informacijos

apie išmokas;

20-yje savivaldybių nėra informacijos

apie teikiamas paslaugas (nepateiktas

sąrašas);

9-iose savivaldybėse nėra paslaugų

aprašymų; 

18-oje savivaldybių nėra išmokų

aprašymų;

16-oje savivaldybių nėra prašymo

gauti išmoką formų;

8-iose savivaldybėse nėra prašymo

suteikti paslaugas formų.

3 lentelė. Informacijos gavimo savivaldybėse galimybės

Suteiktų galimybių gauti informaciją lygis Savivaldybių skaičius 
Šalies gyventojų dalis

savivaldybėse, proc.

Minimalios galimybės (atitinka 1-9 požymius) 21 19

Vidutinės galimybės (atitinka 10-19 požymių) 35 54

Geros galimybės (atitinka 20-22 požymius) 3 27

Šaltinis - Valstybės kontrolė
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6-ios savivaldybės neskelbia

informacijos savivaldybių ir

seniūnijų informacinėse lentose;

5-ios savivaldybės neinicijuoja

pranešimų laikraščiuose;

8-ios savivaldybės neturi

parengusios lankstinukų apie

socialinę paramą.

Valstybės kontrolei (2019) taip pat

apsilankius 12-oje audituotų

savivaldybių, nustatyta, kad pagrindinę

informaciją savivaldybės darbuotojai

suteikia asmeniui jam kreipiantis, o kitos

informavimo galimybės nėra aktyviai

išnaudojamos: 

Valstybės kontrolės (2019) duomenimis,

informavimo sistemos trūkumus taip pat

akcentuoja ir socialinių paslaugų srityje

veikiančių nevyriausybinių organizacijų

(NVO) atstovai. Dauguma jų (21 iš 45

organizacijų) nurodo, kad savivaldybių

interneto svetainėse esanti informacija

yra neaiški (paini paieškos sistema,

klaidinantys pavadinimai, trūksta

informacijos). Su panašiais sunkumais

susiduria ir apklausti gyventojai

(apklausoje dalyvavo 200 asmenų): 55

proc. gyventojų žinotų, kur galima rasti

informaciją apie socialinę paramą, tačiau

44 proc. nurodė, kad viešai skelbiama

informacija pateikiama nesuprantamai ir

neaiškiai, o 53 proc. patvirtino, kad

informacijos yra daug, bet rasti juos

dominančią yra sudėtinga. Valstybės

kontrolės (2019) duomenimis, tai sukuria

socialinių išmokų „nepaėmimo“

problemą, kai dėl įvairių priežasčių

atsiranda asmenų, kurie neįtraukiami į

sistemą, nors parama jiems priklauso.
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MARSHALL  INC .

Siekiant užtikrinti, kad viešojo sektoriaus

institucijų interneto svetainės ir

mobiliosios programos taptų

prieinamesnės, EP ir ET (2016) priėmė

Direktyvą 2016/2102, kuri įpareigojo

valstybes nares iki 2020 m. rudens

pritaikyti interneto svetaines, o po metų –

mobiliąsias programėles. Paskutinių trijų

metų Informacinės visuomenės plėtros

komiteto (IVPK) atliktų valstybės ir

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto

svetainių atitikties bendriesiems

reikalavimams tyrimų rezultatai rodo, kad

šalyje asmenims su negalia prieinamų

interneto svetainių net mažėja ir 2019 m.

jos sudarė tik 3.4 proc (4 lentelė). 2017–

2019 m. buvo tik 6 interneto svetainės,

kurios įvertintos prieinamomis per visą šį

laikotarpį. Valstybės kontrolės (2020)

duomenimis, 2019 m. Vyriausybės

valdymo srities įstaigų interneto svetainių,

skelbiančių savo veiklos informaciją

portale „Mano vyriausybė“, pritaikytų

asmenims su negalia buvo 2.2 proc.

Mobiliųjų programų būklės analizę pirmą

kartą planuojama atlikti tik nuo 2021 m.

birželio mėn., kai įsigalios reikalavimas

užtikrinti prieinamumą. Nors mobiliosios

programos yra labai svarbios asmenims su

negalia greitai ir lengvai pasiekti

dominančią informaciją ar gauti reikiamas

paslaugas, tačiau prieinamumo lygis

nežinomas. Taip pat, Valstybės kontrolės

(2020) duomenimis, tik 2 (iš 12) audituotų

savivaldybių žinojo apie Direktyvos

reikalavimus, nes dalyvavo NVO

rengtuose mokymuose.

Minėtus duomenis patvirtina ir Lietuvos

neįgaliųjų forumo (LNF) (2015) atliktos

apklausos rezultatai: interneto bei

telekomunikacijų pritaikymą asmenys su

negalia vertina neblogai (38 %

atsakiusiųjų įvertino teigiamai), tačiau

papildomų informacinių priemonių

pritaikymą viešuosiuose paslaugų teikimo

institucijose net 54 % respondentų

įvertino labai prastai.

4 lentelė. Vertintų viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų interneto svetainių prieinamumas (atitiko AA

lygį)

2017 2018 2019

Vertintų interneto svetainių skaičius

Prieinamų interneto svetainių skaičius

Prieinamų interneto svetainių dalis (proc.)

Šaltinis - Valstybės kontrolė

1385

68

5 proc.

1098

38

3.5 proc.

1248

42

3.4 proc.
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3.4 %
Valstybės ir savivaldybių institucijų

ir įstaigų interneto svetainių

prieinamos asmenims su negalia

2.2 %
Vyriausybės valdymo srities įstaigų

interneto svetainių, skelbiančių savo

veiklos informaciją portale „Mano

vyriausybė“, pritaikytos asmenims

su negalia 
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Taip

46.9%

Nežinau

29.4%

Ne

22.4%

Neatsakė

1.3%

KURK  L IETUVAI SPALIS  2020

5 pav. Informacijos apie pagalbą, paslaugas pakankamumas

Ar asmenims su negalia

pakanka informacijos apie

pagalbos, paslaugų
teikimą?

Ribotas viešojo sektoriaus institucijų

interneto svetainių ir mobiliųjų programų

prieinamumas asmenims su negalia

nekeltų reikšmingų problemų, jeigu

asmenims su negalia pakaktų informacijos

apie valstybės teikiamą pagalbą ir

paslaugas. Vis dėlto, kaip galime matyti iš

Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND)

(2018) atliktos apklausos rezultatų (5

pav.), daugiau nei penktadaliui (22.4

proc.) tokios informacijos nepakako, o dar

beveik trečdalis (29.4 proc.) nežinojo, ar

jiems pakanka tokios informacijos. LND

(2018) duomenimis, informacijos apie

pagalbą, paslaugas daugiau pakako didž-

-iuosiuose miestuose gyvenantiems

respondentams, o kaimo vietovėse

gyvenantys respondentai dažniau

paminėjo, kad informacijos nepakanka

arba jie nežino, ar jiems informacijos

pakanka. Panašios tendencijos buvo

nustatytos ir su išsilavinimo, darbo

(ne)turėjimo ir materialinio apsirūpinimo

duomenimis: informacijos daugiau pakako

aukštesnį išsilavinimą, darbą turintiems ir

(arba) labiau materialiai apsirūpinusiems

asmenims, o mažiausiai išsilavinusiems,

neturintiems darbo ir (arba) labai

skurstantiems – nepakanko informacijos

arba jie nežinojo ar pakako. 

Šaltinis - Lietuvos neįgaliųjų draugija



MARSHALL  INC .

Paklausti, iš kokių svarbiausių

informacijos šaltinių sužino apie pagalbos,

paslaugų teikimą asmenims su negalia,

daugiau nei pusė (53.4 proc.) respondentų

pažymėjo asmenų su negalia

bendruomenes (5 lentelė). LND (2018)

nuomone, labai tikėtina, kad asmenų su

negalia bendruomenės, kaip svarbiausio

informacijos apie paslaugas šaltinio,

išskyrimas yra susijęs su apklausos

atlikimo būdu, kai apklausa buvo

vykdoma per asmenų su negalia draugijas.

Tai parodo, kad tose vietovėse, kur yra

įsikūrusios aktyvios asmenų su negalia

draugijos, jos yra stiprus asmenis su

negalia telkiantis ir informuojantis

veiksnys. Respondentų atsakymai

vietovėse, kur minėtų asmenų su negalia

organizacijų nėra arba jos silpnos,

rezultatai gali būti visiškai kitokie.

Antras pagal svarbą informacijos apie

paslaugas šaltinis buvo žiniasklaida

(laikraščiai, radijas, televizija) - 31.8 proc.

respondentų jį paminėjo pirmoje vietoje,

dar 18.6 proc. – antroje vietoje. Paslaugas

asmenims su negalia teikiančios įstaigos,

kaip informacijos šaltinis, liko trečioje

vietoje (bendras pasirinkimas – 43.1

proc.). Prasčiausiai kaip informacijos apie

paslaugas šaltinis įvertintos savivaldybės.

Tai rodo, kad savivaldybės institucijos

nepakankamai gerai skleidžia informaciją

apie paslaugas asmenims su negalia. Šį

informacijos trūkumą kompensuoja

artimieji, kaimynai, draugai, pažįstami,

medicinos darbuotojai ir kt. (5 lentelė).

Svarbu paminėti, jog minėtoje apklausoje,

klausime apie savarankiškumo trūkumo

priežastis tik 12.5 proc. respondentų

pažymėjo nemokėjimą naudotis

kompiuteriu, kuris apsunkina galimybę

sužinoti apie paslaugas. Tad šis

informavimo šaltinis, LND (2018)

nuomone, turi didelį potencialą jaunų ir

darbingo amžiaus asmenų su negalia

gyvenančių didesniuose miestuose, atveju.

5 lentelė. Svarbiausi informacijos apie pagalbos, paslaugų teikimą asmenims su negalia šaltiniai

Pirmas pagal svarbą, proc. Antras pagal svarbą, proc.

Asmenų su negalia bendruomenės

Laikraščiai, radijas, televizija

Artimieji

Šaltinis - Lietuvos neįgaliųjų draugija *Buvo galimi keli atsakymo variantai, taigi suma viršija 100 proc.

53.4 12.3
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31.8 18.6

27.7 12.8

Paslaugas asmenims su negalia teikiančios įstaigos 32.0 11.1

Medicinos darbuotojai 26.8 13.6

Kaimynai, draugai, pažįstami 21.5 17.0

Savivaldybės 13.0 14.6
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Minėtoje LND (2018) apklausoje taip pat

buvo klausiama apie konkrečių

medicininių ir techninių pagalbos

priemonių poreikį. Daugiausiai buvo

naudojamasi asmeninėmis judėjimo

priemonėmis (31.6 proc.), kasdienės

priežiūros ir savisaugos priemonėmis

(21.1 proc.), bendravimo, informacijos

perdavimo priemonėmis (18.3 proc.) bei

pritaikytais baldais (15.5 proc.). Šių

techninės pagalbos priemonių taip pat

reikėjo tiems, kurie iki šiol nesinaudojo

bei tiems, kurie naudojasi, bet norėtų

atnaujinti ar gauti daugiau. Kitų

techninės pagalbos priemonių poreikis

buvo mažesnis, bet ne mažiau svarbus

tiems, kuriems jų reikia.

Įdomu yra tai, jog dažniausiai paminima

priežastis, kodėl respondentai

nesinaudoja priemonėmis, nors jų jiems

reikia (6 pav.), buvo nesikreipimas dėl

reikalingų priemonių dėl nežinojimo, kad

tokios priemonės yra teikiamos. Antra

pagal svarbą priežastis – nesikreipimas

dėl nežinojimo, kad jiems priemonės

priklauso nemokamai ar su

kompensacija. Visgi, yra kelios

priemonių grupės, dėl kurių respondentai

kreipėsi, tačiau negavo: pagalbinės

priemonės žmogui gydyti (30.8 proc.),

bendravimo, informacijos perdavimo

priemonės (23.1 proc.) ir asmeninės

judėjimo priemonės (20.6 proc.).

Pagalbos dienos centruose bei

reabilitacijos ir slaugos srityse

tendencijos taip pat buvo panašios.

Pagalbą dienos centruose gavo 80.5 proc. 

respondentų, kuriems reikėjo tokios

pagalbos. Paklausti, kodėl negauna

tokios pagalbos, nors jiems jos reikia,

55.4 proc. respondentų teigė, kad

nežinojo, kad tokios paslaugos yra, 30.4

proc. – nežinojo, kur kreiptis, 14.3 proc.

– kreipėsi, bet negavo; kai kurie

respondentai paminėjo, kad jų

gyvenamojoje vietovėje (dažniausiai

kaimo vietovėse) tokių dienos centrų iš

viso nėra. 

Taip pat itin svarbu pabrėžti, jog visiems

LND (2018) apklaustiems asmenims su

negalia, nepriklausomai nuo jų

sociodemografinių charakteristikų, buvo

reikalingos sveikatos priežiūros,

reabilitacijos ir (arba) slaugos srities

paslaugos. Paklausti, kokios priežastys

lemia, kad nesikreipia dėl tokių paslaugų

gavimo, apie pusė respondentų

nesikreipė dėl slaugos (48.2 proc.) ir

pavėžėjimo iki medicinos įstaigų

paslaugų (51.4 proc.), nes nežinojo, kad

tokios paslaugos yra, dar apie 30 proc.

nežinojo, kur kreiptis dėl tokių paslaugų.

27.1 proc. nesikreipė nes apie ją

nežinojo, o dar 24.2 proc. nesikreipė, nes

nežinojo, kur kreiptis dėl reabilitacijos. 



Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios priemonės yra

43.4%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad priemonė priklauso nemokamai ar su kompensacija

39.6%

Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

11.3%

Kreipėsi, bet negavo

5.7%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios priemonės yra

43.2%

Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

29.7%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad priemonė priklauso nemokamai ar su kompensacija

24.3%

Kreipėsi, bet negavo

2.7%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios priemonės yra

42.3%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad priemonė priklauso nemokamai ar su kompensacija

26.9%

Kreipėsi, bet negavo

30.8%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios priemonės yra

53.7%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad priemonė priklauso nemokamai ar su kompensacija

29.3%

Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

12.2%

Kreipėsi, bet negavo

4.9%

Pritaikyti baldai

Korekcijos priemonės ir

protezai

Pagalbinės priemonės

gydymui 

Pagalbinės priemonės

įgūdžiams tobulinti

6 pav. Nesikreipimo dėl reikalingų medicininės ir techninės pagalbos priemonių priežastys

Šaltinis - Lietuvos neįgaliųjų draugija
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Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios priemonės yra

32.4%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad priemonė priklauso nemokamai ar su kompensacija

30.9%

Kreipėsi, bet negavo

20.6%

Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

16.2%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios priemonės yra

50%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad priemonė priklauso nemokamai ar su kompensacija

30%

Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

16%

Kreipėsi, bet negavo

4%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios priemonės yra

30.8%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad priemonė priklauso nemokamai ar su kompensacija

30.8%

Kreipėsi, bet negavo

23.1%

Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

15.4%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios priemonės yra

42.1%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad priemonė priklauso nemokamai ar su kompensacija

22.8%

Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

21.1%

Kreipėsi, bet negavo

14%

Asmeninės judėjimo

priemonės

Pagalbinės

priemonės namų
ruošai, valgymui ir

gėrimui

Bendravimo,

informacijos

perdavimo priemonės

6 pav. Nesikreipimo dėl reikalingų medicininės ir techninės pagalbos priemonių priežastys (tęsinys)

Šaltinis - Lietuvos neįgaliųjų draugija

Kasdienės priežiūros ir

savisaugos priemonės
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Ne

82.7%

Taip

13%

Nežinau

4.3%

7 pav. Pagalbos užimtumo srityje poreikis

Ar Jums reikalinga pagalba

užimtumo srityje?

Kiek daugiau nei dešimtadaliui (13 proc.)

LDN (2018) dalyvavusių respondentų

reikėjo pagalbos užimtumo srityje įgyjant

profesinių įgūdžių, įsidarbinant,

pavėžėjant iki darbo ar padedant darbo

vietoje ir pan. (7 pav.). Šią grupę sudarė

31.4 proc. respondentai, turintys nustatytą

0-25 proc. darbingumo lygį, 54 proc. – 30-

40 proc. darbingumo lygį ir 20.3 proc. –

45-55 darbingumo lygį. Santykinai

didžiausias poreikis buvo tarp respondentų

turinčių 0-25 proc. nustatytą darbingumo

lygį. Taip pat santykinai daugiau šių

paslaugų reikėjo jauno amžiaus iki 29 m.

respondentams: iš jaunesnio amžiaus res-

pondentų grupės tokių paslaugų reikėjo

23.6 proc., iš darbingo amžiaus grupės –

15.5 proc. Paklausus apie konkrečių

pagalbos priemonių užimtumo srityje

poreikį, mažiausiai pagalbos reikėjo

nuosavo verslo kūrime. Virš pusės (apie

53-56 proc.) respondentų nesinaudojo, bet

jiems reikėtų profesinio konsultavimo,

profesinių gebėjimų mokymo, pagalbos

įsidarbinant. Kiek mažiau (apie 34-38

proc.) respondentų taip pat išreiškė

pagalbos pavėžėjant, palydint iki darbo ar

mokymų vietos, pagalbos, palaikymo

darbo vietoje bei pagalbos techniškai

pritaikant darbo vietą poreikį. 

Šaltinis - Lietuvos neįgaliųjų draugija
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Itin svarbu pabrėžti, jog dažniausiai

paminima priežastis, kodėl asmenys su

negalia nesikreipė dėl profesinių gebėjimų

mokymų (48.6 proc.), pagalbos techniškai

pritaikant darbo vietą (46.9 proc.),

profesinio konsultavimo (43.4 proc.) ir

pagalbos įdarbinant (40.7 proc.) buvo

nežinojimas kur kreiptis (8 pav.).

Dažniausiai minima priežastis, kodėl

asmenys su negalia nesikreipė dėl

pagalbos, palaikymo darbo vietoje (45

proc.), pagalbos pavėžėjant iki darbo (46.3

proc.) ir (arba) pagalbos nuosavo verslo

kūrime (44.4 proc.) buvo ta, jog

respondentai nežinojo, kad tokios

paslaugos yra. Taip pat virš trečdalio

respondentų nežinojo kur kreiptis dėl šių

paslaugų. Dėl šios priežasties

apibendrindami galima teigti, kad

informacija apie užimtumo paslaugas

nepasiekia asmenų su negalia, be to,

palyginus su kitomis paslaugomis

asmenims su negalia, užimtumo srityje

dažniau paslaugos neteikiamos, nors dėl jų

buvo kreiptasi.

KURK  L IETUVAI SPALIS  2020

26 %
Nesikreipė dėl užimtumo

paslaugų, nes nežinojo apie

paslaugas

41 %
Nesikreipė dėl užimtumo

paslaugų, nes nežinojo, kur

kreiptis



Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

43.4%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios paslaugos yra

31.6%

Kreipėsi, bet negavo

25%

Profesinis konsultavimas

8 pav. Nesikreipimo dėl reikalingos pagalbos užimtumo srityje priežastys
Šaltinis - Lietuvos neįgaliųjų draugija

Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

48.6%

Kreipėsi, bet negavo

27.8%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios paslaugos yra

23.6%

Profesinių gebėjimų
mokymas

Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

40.7%

Kreipėsi, bet negavo

33.7%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios paslaugos yra

25.6%

Pagalba įdarbinant

Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios paslaugos yra

44.4%

Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

33.3%

Kreipėsi, bet negavo

22.2%

Pagalba nuosavo verslo

kūrime

Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios paslaugos yra

45.5%

Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

40%

Kreipėsi, bet negavo

14.5%

Pagalba pavežėjant,

palydint iki darbo vietos

Nesikreipė, nes nežinojo, kur kreiptis

47.9%

Nesikreipė, nes nežinojo, kad tokios paslaugos yra

35.4%

Kreipėsi, bet negavo

16.7%

Pagalba techniškai

pritaikant darbo vietą
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Paklausus, kokių dar paslaugų užimtumo

srityje respondentams reikėtų, buvo

pamininčių asmeninio asistento

paslaugos poreikį, gestų kalbos vertėjų

paslaugų, pagalbos suteikiant naujos

darbo vietos įkūrimo paslaugas asmeniui

su negalia poreikį (LND, 2018). Taip pat

buvo išsakytas poreikis vaikų priežiūros

paslaugoms išėjus į darbą bei atkreiptas

dėmesys, kad nėra užtikrinamos

vienodos darbo sąlygos ir atlygis

asmenims su negalia ir asmenims be

negalios darbo rinkoje (LND, 2018). 

 

Galiausiai, LND (2018) apklausoje

papildomai respondentų buvo klausiama

apie įvairių specialistų (psichologų,

kineziterapeutų, gestų kalbos

konsultanto ar vertėjo ir kt.) paslaugas.

29.6 proc. respondentų atsakė, kad jiems

reikia įvairių specialistų pagalbos.

Paklausti, kokių specialistų paslaugomis

jie naudojasi ir kokių dar reikėtų,

dažniausiai respondentai paminėjo

psichologų, kinezeterapeutų

ergoterapeutų paslaugas; jų reikia tiems, 

kurie dar nesinaudoja, ir tiems, kurie jau

naudojasi šių specialistų paslaugomis.

Kai kurių specialistų – tokių kaip

geriatrų, ergoterapeutų, taikomosios

fizinės veiklos specialistų – paslaugomis

respondentai nesinaudojo, tačiau kartu

didesnis procentas pažymėjo, kad nežino

ar naudoja, ar ne (LND, 2018). Tai dar

kartą atskleidžia, kad galbūt nėra

pakankamai informacijos apie šių

specialistų paslaugas. 

Siekiant išsiaiškinti priežastis, kurios

trukdo gauti anksčiau išvardintų

specialistų paslaugas, daugiausiai – 31

proc. respondentų - paminėjo finansinius

sunkumus, trukdančius sumokėti už šių

specialistų paslaugas, dar 16 proc. teigė,

kad nesikreipia, nes šios paslaugos

nepriklauso nemokamai (9 pav.).

Kadangi dauguma šių paslaugų yra

apmokomos iš PSD (žr. www.vlk.lt)

galime teigti, jog asmenys su negalia

nėra tinkamai informuoti apie

įgalinančias socialines paslaugas ir jų

prieinamumą, o tai apsunkina tolimesnę

asmenų su negalia socialinę integraciją. 
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9 pav. Priežastys ribojančios įvairių specialistų paslaugų prieinamumą Šaltinis - Lietuvos neįgaliųjų draugija

Reikia ilgai laukti eilėje prie šių spec. paslaugų

20.1%

Mano gyvenamojoje vietoje nėra šių spec. paslaugų

19.6%

Kita

0.7%

Neturiu pakankamai pinigų, kad galėčiau sumokėti už šių spec.paslaugas

30.8%

Man nepriklauso nemokamos šių spec. paslaugos

15.8%

Nežinau, kur kreiptis

8.4%

http://www.vlk.lt/


„Nors šalyje informacija apie socialinę

paramą yra teikiama per sukurtas

įvairias informavimo priemones,

prižiūrimas skirtingų ministerijų ar

savivaldybių, tačiau ji tebėra pateikiama

fragmentiškai, neatnaujinta ar sunkiai

suprantama, o tai apsunkina asmenų

paieškos galimybes ir nesudaro tinkamų

sąlygų rasti aktualią informaciją ir

pasinaudoti valstybės teikiamomis

socialinėmis paslaugomis“ 

(Valstybės kontrolė, 2019)

„Siekiant <...> sudaryti lygias galimybes

interneto svetainėse ir mobiliosiose

programose teikiama informacija ir

paslaugomis naudotis asmenims,

turintiems skirtingus poreikius, turi

veikti informacijos ir metodinės

pagalbos sistema, tinkamai atliekamas

interneto svetainių ir mobiliųjų

programų vertinimas ir kontrolė“

(Valstybės kontrolė, 2020)
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2.2. VIEŠOJO SEKTORIAUS, NVO IR
VERSLO ORGANIZACIJŲ
BENDRADARBIAVIMAS

Užsienio ekspertų atliktuose tyrimuose

kaip viena iš svarbiausių komponenčių,

sprendžiant asmenų su negalia socialinės

integracijos problemas, išskiriama

paslaugų integracija ir

bendradarbiavimas tarp skirtingų įstaigų

(valstybinių, savivaldybių,

nevyriausybinių) bei darbdavių (Darcy et

al., 2016; Vornholt et al., 2013).

Remiantis anksčiau minėtais teisės

aktais, asmenims su negalia pagalbos ir

paslaugų poreikiai nustatomi keliose

institucijose, tad asmenims paslaugų

poreikiai nėra nustatomi vieno langelio

principu: savivaldybėse – asmeniui

paprašius paslaugos, NDNT – nustatant

neįgalumo / darbingumo lygį, UT –

vertinant įsidarbinimo galimybes, NVO

– teikiant paslaugas pagal projektus.

SADM kiekvienais metais viešai skelbia

informaciją apie asmenų skaičių pagal

savivaldybes, tačiau duomenys yra

teikiami tik pagal tris grupes (vaikai,

darbingo ir pensinio amžiaus asmenys).

Nors į SPIS NDNT ir savivaldybės

suveda duomenis, sistema iš jų

neformuoja ataskaitų apie teritorijoje gy-

-venančius asmenis su negalia, kuriems

buvo nustatytas darbingumo / neįgalumo

lygis, taip pat joje nėra informacijos apie

teritorijoje gyvenančių asmenų su negalia

negalios pobūdį (Valstybės kontrolė, 2019).

Dėl šios priežasties galime teigti, jog

informacija, apie turinčius negalią asmenis,

disponuojama skirtingų institucijų (SADM,

NDNT, SODRA, NVO) ir savivaldybėms

pateikiama fragmentiškai (6 lentelė).

Kadangi savivaldybės negauna informacijos

iš atitinkamų institucijų apie visus

teritorijoje gyvenančius asmenis su negalia,

jos negali identifikuoti asmenų, kuriems

reikalinga pagalba, kai jie į savivaldybę

nesikreipia. Tai ženkliai sumažina

socialinių paslaugų sklaidą ir efektyvumą,

nors, kaip teigiama Valstybės kontrolės

(2019) ataskaitoje, savivaldybės stengiasi

rinkti informaciją apie asmenis, kuriems

reikia pagalbos, iš seniūnijų, socialinių

darbuotojų, bendruomenių atstovų,

seniūnaičių, kaimynų, šeimos narių ir pačių

besikreipiančių asmenų su negalia. Vis

dėlto, čia itin svarbu pabrėžti, kad

Valstybės kontrolės (2020) organizuotose

diskusijose ir susitikimuose su asmenims su 
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negalia atstovaujančiomis NVO, jos

pažymėjo, kad ne visi asmenys su negalia

kreipiasi į savivaldybes dėl paslaugų

suteikimo. Valstybės kontrolės (2020)

atliktas atvejo tyrimas parodė, kad apie 35

proc. asmenų nesikreipia į savivaldybę dėl

socialinės paramos, paslaugų ar kitos

pagalbos, o savivaldybės neturi

informacijos, ar šie asmenys gavo

paslaugas iš NVO ir ar jiems reikalinga

pagalba. Taip pat, nors 65 proc. asmenų

kreipėsi į savivaldybę, bet tik 9 proc. visų

asmenų kreipėsi dėl specialiųjų socialinių

paslaugų, pvz., pagalbos į namus, dienos

socialinės globos. Valstybės kontrolei

(2020) paprašius savivaldybių, jos

nepateikė informacijos, kad su tais

asmenimis, kurie nesikreipė į savivaldybę,

būtų buvę susisiekta ir jiems siūlytos

paslaugos. Kadangi rekomendacijoje dėl 

pagalbos poreikio nedetalizuojama, kokios

konkrečiai socialinės reabilitacijos

paslaugos asmeniui rekomenduojamos ir

neteikiama informacija apie jas teikiančias

NVO (NDNT informacijos pagal

kiekvieną savivaldybę neturi (Valstybės

kontrolė, 2020)), minėta paslaugų

prieinamumas yra abejotinas. Valstybės

kontrolės (2020) duomenimis, SADM taip

pat negali įvertinti, ar savivaldybės

užtikrina minimalų paslaugų prieinamumo

lygį, nes neturi tikslios informacijos apie

šių paslaugų gavėjų skaičių, socialinių

paslaugų išvystymo lygiui nustatyti

naudoja savivaldybių pateiktus duomenis,

kurie dažnai nėra tikslūs. SADM taip pat

neanalizuoja duomenų apie savivaldybių

biudžetų skirtas lėšas asmenų su negalia

paslaugoms teikti (Valstybės kontrolė,

2020). 

6 lentelė. Duomenų apie asmenis su negalia perdavimas savivaldybėms

Duomenų šaltinis Disponuojami duomenys Duomenų perdavimas savivaldybei

SADM

NDNT

Šaltinis - Valstybės kontrolė

Asmenų su negalia skaičius pagal

darbingumo / neįgalumo / spec.

poreikių lygius, spec. poreikius, lytį,

gautas išmokas ir kompensacijas

pagal savivaldybes

Skelbia viešai apie asmenų su negalia

skaičius

Duomenys apie asmenis, kuriems

nustatomas pirmą kartą ir pakartotinai

darbingumo / neįgalumo /

spec.poreikių lygis, spec. poreikiai

Savivaldybės gauna informaciją iš

NDNT apie besikreipiančius asmenis

su negalia per SPIS, bet ne apie visus

jos teritorijoje gyvenančius asmenis

su negalia

SODRA Šalpos ir netekto darbingumo pensijos

gavėjai

Teikia duomenis savivaldybei

paprašius

NVO Duomenys apie asmenis, kuriems

teikia paslaugas

Teikia duomenis savivaldybei

paprašius
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10 pav. UT per metus naujai registruotų asmenų su negalia dalis pagal darbingumo lygį, proc.

Naujai įregistruotų asmenų su 0-25 proc.

darbingumo lygiu nuo šios grupės

darbingo amžiaus asmenų

Naujai įregistruotų asmenų su 30-55 proc.

darbingumo lygiu nuo šios grupės

darbingo amžiaus asmenų

Naujai įregistruotų asmenų su negalia dalis

nuo darbingo amžiaus asmenų su negalia

Šaltinis  - UT

0.8 0.8 0.9

6.6
6.9

7.2
7.5

7.9
8.2

Informacijos trūksta ne tik savivaldybėms,

tačiau ir UT. Kaip jau buvo minėta

anksčiau, dėl valstybės pagalbos

įsidarbinant kiekvienais metais į UT

kreipiasi tik apie 7 proc. (11 tūkst.) (10

pav.) asmenų ir jų įsitraukimas bei akty-

vumas nedidėja, nepaisant to, kad 2019 m.

buvo daugiau nei 113 tūkst. nedirbančių

darbingo amžiaus asmenų. Ypač maži

asmenų su sunkia negalia (0–25 proc.

darbingumo lygis) registravimosi

tarnyboje rodikliai, nors pagalba

integruojantis į darbo rinką jiems

reikalinga labiausiai. Duomenų, ar likę

asmenys aktyviai ieško darbo savo pastan-

-gomis, pasitelkę privačių ar nevy-

riausybinių organizacijų pagalbą, nėra.

Asmenys neprivalo registruotis UT, todėl

apie nedirbančius asmenis informacijos

tarnyba neturi, o informacijos pateikimo

sistemos, kuri užtikrintų, kad NDNT,

asmeniui nustatydama darbingumo /

neįgalumo lygį ir turėdama informaciją

apie asmens statusą (nedirbantis),

informaciją apie nedirbančius pateiktų

UT, nėra (Valstybės kontrolė, 2020).

NDNT nėra numatyta asmenims teikti

informavimo paslaugas apie UT vykdomas

užimtumo rėmimo priemones ir teikiamas

darbo rinkos paslaugas, tad nenuostabu,



jog išanalizavę, ar nedirbantys asmenys,

jiems nustačius vidutinę ar lengvą negalią

(30–55 proc. darbingumo lygį),

registruojasi UT ir per kiek laiko,

Valstybės kontrolė (2020) nustatė, kad tik

3 proc. (4 iš 123) iš jų per mėnesį nuo

darbingumo / neįgalumo lygio nustatymo

kreipėsi į UT, 8 proc. (10) per 2–6 mėn., o

89 proc. (109) nesikreipė. Valstybės

kontrolės (2020) duomenimis, UT yra

pasirašiusi susitarimus / sutartis tik su 11

savivaldybių ir 95 NVO, kurios apima

bendrų informacinių renginių

organizavimą, bedarbių užimtumo

didinimą, neišskiriant asmenų su negalia.

Kadangi susitarimai neterminuoti,

nenumatyti konkretūs tikslai ir siektini

rodikliai, susiję su asmenų su negalia

užimtumu, galime teigti, jog

bendradarbiavimas nėra užtikrintas.

Koordinavimo ir bendradarbiavimo

sistemos tarp skirtingų valstybės

institucijų (SADM, NDNT, UT,

savivaldybių), kurios asmenims su negalia

nustato pagalbos ir paslaugų poreikį ir

teikimą, nebuvimas galimai sukelia

sunkumą ir asmenis su negalia

siekiantiems įdarbinti darbdaviams. 4-ų (iš

5-ų; Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų

rūmų asociacija, Lietuvos investuotojų

forumas, Lietuvos darbdavių

konfederacija, Lietuvos verslo

konfederacija, Lietuvos pramonininkų
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35 %
Asmenų su negalia nesikreipė į

savivaldybę dėl socialinės paramos

91 %
Asmenų su negalia nesikreipė į

savivaldybę dėl spec. socialinių

paslaugų

93 %
Darbingo amžiaus nedirbančių

asmenų su negalia nesikreipė į UT

dėl užimtumo paslaugų



konfederacija) apklaustų Valstybės

kontrolės (2020) darbdavių ir verslo

įmones vienijančių organizacijų nuomone,

šiuo metu darbdaviai ir jų organizacijos

nepakankamai įtraukiami sprendžiant šių

asmenų integracijos klausimus. Lietuvos

investuotojų forumo teigimu, nors UT

veikloje yra teigiamų pokyčių bendraujant

su darbdaviais, UT internetinėje svetainėje

pateikiama bendra informacija,

neišskiriant paramos įdarbinant asmenis su

negalia (Valstybės kontrolė, 2020). Dėl

šios priežasties daliai darbdavių ši

informacija gali būti nepasiekiama. Visų

5-ų apklaustų asociacijų atstovų teigimu,

apie valstybės vykdomas aktyvios darbo

rinkos politikos priemones informaciją

galima rasti atsakingų įstaigų interneto

svetainėse, tačiau priemonės nėra

išpopuliarintos ir daugelis apie jas nežino.

Taip pat, Lietuvos verslo konfederacijos

nuomone, egzistuoja neapibrėžtumas dėl

subsidijų mokėjimo laikotarpio,

pasirenkant skatinančias priemones, tokias

kaip įdarbinimas subsidijuojant,

darbdaviams retai pavyksta susitarti dėl

maksimalaus leistino subsidijų mokėjimo

laikotarpio (Valstybės kontrolė, 2020).

Valstybės kontrolei (2020) VšĮ „SOPA“

patvirtino, kad pasitaiko atvejų kai

darbdaviai dėl finansavimo trūkumo šios

paramos negauna ar gauna trumpesnį

terminą, jiems nėra aiški finansavimo

trukmė, todėl sudėtinga planuoti veiklą

ilgesniam laikotarpiui. Taip pat Lietuvos

verslo asociacijų nuomone, įmonėms

teikiama valstybės pagalba darbo vietos

pritaikymui nėra patraukli (7 lentelė),

nors pagalba yra orientuota į juos, o ne į

asmenis su negalia. Tai dar kartą parodo

komunikacijos ir bendradarbiavimo, tarp

skirtingų valstybės institucijų ir privataus

sektoriaus, stoką, sprendžiant asmenų su

negalia socialinės integracijos klausimą. 

Šaltinis - Valstybės kontrolė
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Nesukurtas metodinės ir

konsultacinės pagalbos

mechanizmas, pritaikant darbo

vietas asmenims su negalia

Darbdaviai neturi žinių ir

kompetencijų, reikalingų tinkamai

pritaikyti darbo vietas pagal asmenų

su negalia funkcinius poreikius

Sukurta didelė administracinė našta

tvarkant dokumentus; darbdaviai

dažnai samdo konsultantus

dokumentų sutvarkymui

Nėra suinteresuotumo prisidėti

įmonės lėšomis prie darbo vietos

pritaikymo (įmonės turi apmokėti

20-33 proc. darbo vietų steigimo

(pritaikymo) išlaidų savo lėšomis)

Įmonės nenori rizikuoti savo

lėšomis ir papildomai rūpintis

pritaikytos darbo vietos išlaikymu

(įsteigta vieta turi būti išlaikoma 36

mėn.)

Patalpos ne visada priklauso

darbdaviui nuosavybės teise

(subsidija gali pasinaudoti tik tokią

teisę turintys)

7 lentelė. Lietuvos darbdavių, verslo asociacijų atstovų priežastys, kodėl mažai steigiama (pritaikoma) darbo

vietų



„Asmenų su negalia integracijos į darbo rinką

klausimai turėtų būti sprendžiami kompleksiškai

bendradarbiaujant valstybės institucijoms su

savivaldybėmis, NVO ir darbdaviais. Būtina keisti

darbdavių požiūrį į negalią turinčių asmenų gebėjimus

dirbti, informuoti juos apie teikiamą valstybės

pagalbą, įdarbinant šiuos asmenis“ 

(Valstybės kontrolė, 2020)
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Kaip jau buvo minėta anksčiau, JT

Neįgaliųjų teisių komitetas pažymi, kad

savarankiškumui didinti svarbu asmeniui

su negalia sudaryti galimybę naudotis

paslaugomis, kurios atitiktų jo poreikius,

kad jis galėtų įsitraukti ir visapusiškai

dalyvauti visuomenės gyvenime.

Atlikę teisės aktų ir poreikio vertinimo

dokumentų analizę aplankytose

savivaldybėse, Valstybės kontrolė (2020)

nustatė, kad jos vertina tik konkrečios

paslaugos poreikį asmeniui paprašius,

bet kompleksiškai nevertina, kokios

kitos paslaugos jam gali būti reikalingos.

Savivaldybių naudojamas socialinių

paslaugų vertinimo klausimynas

pildomas visiems asmenims, tačiau

nepakankamas asmenų su negalia

individualiems poreikiams nustatyti, nes

neidentifikuoja, kokios paslaugos ir

pagalba yra reikalinga pagal negalios

pobūdį, kurios didintų galimybes

savarankiškai gyventi bendruomenėje

(Valstybės kontrolė, 2020). NVO ir

savivaldybės taip pat nurodė, kad

poreikių vertinimo klausimynus reikia

atnaujinti, nes jie nepakankami įvertinti

asmens savarankiškumą, ypač asmenims

su psichikos negalia, o socialinių

darbuotojų asociacijos nurodė, jog nėra

sudaryta galimybė vertinamam asmeniui

išsakyti savo nuomonę (Valstybės

kontrolė, 2020).
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2.3. INDIVIDUALIZUOTAS PASLAUGŲ
ASMENIUI SU NEGALIA PLANAVIMAS
IR TEIKIMAS



Iš dalies gali

43.1%

Visiškai gali

41.3%

Visiškai negali

10.6%

Nežino

3.6%

Minėtus duomenis pagrindžia ir LDN

(2018) atliktos apklauso rezultatai. Nors

virš 40 proc. respondentų galėjo visiškai

pasirūpinti savimi, o panaši dalis (43.1

proc.) - iš dalies (11 pav.), arti pusės (nuo

40 iki 45 proc.) respondentų teigė, kad dėl

daugelio socialinių paslaugų jie negali

daryti įtakos, kokių paslaugų jiems reikia

(12 pav.). Išimtį sudarė tik paslaugos

būsto pritaikymo ir laisvalaikio srityse,

kuriose daugiau respondentų (nuo 30.9 iki

38.5) bent iš dalies jautėsi galintys

paveikti sprendimą dėl jiems reikalingų

paslaugų. Be to, apie ketvirtadalį

respondentų nežinojo kaip atsakyti į šį

klausimą. Tai reiškia, kad Lietuvoje

asmenys su negalia yra mažai įtraukiami į

sprendimų apie jiems reikiamas paslaugas

priėmimą, nepakankamai atsižvelgiama į

jų nuomonę, už juos yra nusprendžiama

kokių, kiek ir kada jiems paslaugų reikia.

Toks požiūris ir praktika savo ruožtu

mažina asmenų su negalia integracijos

didinimo galimybes.

Kaip buvo minėta ankstesniame skyriuje,

nustatydama suaugusiems asmenims

darbingumo lygį, NDNT vertina pagalbos

poreikį, gebėjimus dalyvauti ir būti

savarankiškam, atsižvelgiant į sveikatos
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11 pav. Galėjimas savimi pasirūpinti

Asmenų su negalia galėjimas

savimi pasirūpinti

Šaltinis - Lietuvos neįgaliųjų draugija



Ne

44.6%

Nežino

23.1%

Iš dalies

22.8%

Taip

9.4%

12 pav. Asmenų su negalia galėjimas daryti įtaką sprendimams dėl paslaugų

Iš dalies

34.7%

Ne

34.7%

Taip

18.1%

Nežino

12.5%

Ne

40.5%

Nežino

31.1%

Iš dalies

17.6%

Taip

10.8%

Ne

44.7%

Nežino

30.5%

Iš dalies

19.9%

Taip

5%

Ne

45.7%

Nežino

28.7%

Iš dalies

21.7%

Taip

4%

Ne

44%

Nežino

27.4%
Iš dalies

22.9%

Taip

5.7%

Ne

42.2%

Nežino

28.9%
Iš dalies

22.2%

Taip

6.7%

Iš dalies

30.9%

Ne

30.9%

Nežino

27.2%

Taip

11.1%

Dėl medicininės ir

techninės pagalbos

priemonių

Šaltinis - Lietuvos neįgaliųjų draugija

Dėl būsto pritaikymo

Dėl paslaugų namuose Dėl paslaugų dienos

centruose

Dėl sveikatos

priežiūros ir

reabilitacijos paslaugų

Dėl paslaugų
užimtumo sirtyje

Dėl paslaugų
išsilavinimo sirtyje

Dėl paslaugų
laisvalaikio sirtyje
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būklė, tačiau teisės aktuose nenumatyta į

vertinimą įtraukti savivaldybių ir teikti

joms informaciją apie asmenims

nustatytą pagalbos poreikį. Neįtraukus

savivaldybių, tiesiogiai neįvertinama

asmens gyvenamoji aplinka, artimųjų

galimybės suteikti pagalbą, todėl NDNT

vertinimas neatskleidžia aplinkos įtakos

asmens savarankiškumui. Valstybės

kontrolės (2020) atlikto valstybinio

audito metu išsiaiškinta, jog tik 4 proc.

asmenų su negalia pateikia jiems

išduotas rekomendacijas savivaldybėms.

Savivaldybės taip pat patvirtino, kad

NDNT rekomendacijų negauna, jei

asmuo jų jiems nepateikia. NDNT nėra

numatyta atlikti stebėsenos, kiek asmenų

su negalia gavo pagalbą pagal teiktas

rekomendacijas. Valstybės kontrolė

(2020) duomenimis, tik 13 proc. visų

asmenų su negalia, kuriems NDNT teikė

rekomendacijas dėl pagalbos poreikio,

kreipėsi ir gavo specialiąsias socialines

paslaugas. Taip pat Valstybės kontrolei

(2020) apklausus savivaldybes, tik 12

proc. (7 iš 60) nurodė, kad į

rekomendacijas atsižvelgia, o 40 proc.

(24 iš 60) nuomone, jos nepadeda

parinkti tinkamos pagalbos, nes yra

nekonkrečios. Tokiu būdu yra

nepakankamai identifikuojomos asmens

individualios savybės, gebėjimai ir kliū-

-tys, kurias galima būtų pašalinti

suteikiant individualias socialines

paslaugas ar kitą pagalbą.

Įdomu, jog Valstybės kontrolės (2019)

socialinio audito metu taip pat pastebėta,

jog net ir teikiant socialinę paramą,

dažniausiai besikreipiančiam asmeniui ar

šeimai skiriama tik piniginė socialinė

parama, mažai taikant kitas socialinės

paramos formas. Palyginus 2017 ir 2018

m. skirtingų namų ūkių tipų tendencijas,

matyti, kad vyrauja tokia pati paramos

struktūra. Tai, kad teikiant socialinę

paramą daugiausia orientuojamasi į

piniginę paramą, o socialinės paslaugos

ir lengvatos teikiamos mažai, parodė ir

atlikta savivaldybių socialinių

darbuotojų, dirbančių socialinės paramos

srityje (341 respondentas), apklausa,

pateikiant jiems Valstybės kontrolės

(2019) sumodeliuotą situaciją (13 pav.).

Išanalizavę atvejo tyrimo duomenis

informacinėse sistemose ir popierinėse

bylose, nė vienu iš atsirinktų atvejų

Valstybės kontrolė (2019) nenustatė, kad

būtų užfiksuotas asmenų individualių

poreikių įvertinimas ar sudarytas

paramos teikimo planas. Teisės aktai

nenustato pareigos savivaldybėms rengti

individualius socialinės paramos planus,

tačiau plano sudarymas būtų naudingas.



13 %
Visų asmenų su negalia, kuriems

NDNT teikė rekomendacijas dėl

pagalbos poreikio, kreipėsi ir gavo

spec. socialines paslaugas

44 %
Apklaustų asmenų su negalia teigė,

kad dėl užimtumo paslaugų negali

daryti įtakos, kokių paslaugų jiems

reikia
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Jis leistų nustatyti, kokių sričių paslaugų

reikia besikreipiančiam asmeniui,

kompleksiškai derinti skirtingas paramos

rūšis, numatyti įsitraukti į darbo rinką

įgalinančias priemones, koordinuoti ir

stebėti plano vykdymą ir priemonių

poveikį, priimti pagrįstus sprendimus dėl

paramos teikimo pokyčių (Valstybės

kontrolė, 2019). Rengiant individualius

planus būtų galima atsižvelgti į asmens

situaciją: negalintiems dirbti – užtikrinti

minimalius vartojimo poreikius ir

integraciją į visuomenę, galintiems dirbti

– organizuoti įtraukimą į darbo rinką, kad

asmuo ilguoju laikotarpiu turėtų nuolatinį

darbą ir galėtų pasirūpinti savimi be

socialinės paramos (Valstybės kontrolė,

2019). Nekaupiant informacijos apie visas

paramos formas, nėra galimybių

visapusiškai įvertinti konkrečią asmens /

šeimos situaciją, pasiūlyti tinkamiausias

paramos rūšis ir analizuoti parinktų

priemonių poveikį.
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Šeima augina 2 vaikus (1,5 ir 7 metų),

mažesniajam nuo gimimo nustatytas vidutinis

neįgalumas (psichikos negalia). Moteriai 24

metai, ji niekur nedirba (augina vaikus), jokių
motinystės išmokų negauna, nes nėra niekur

oficialiai dirbusi. Vyras yra 28 metų. Pora

gyvena kartu, bet nėra susituokę. Pastaruosius

metus vyras dirba pusę darbo laiko, gauna

pusę MMA (182 Eur „į rankas“ per mėnesį).

Daugiau pajamų šeima negauna. Gyvena 50

kv. m. bute, kuris priklauso vyrui. Butas senos

statybos, nusidėvėjęs, gyvenimo sąlygos

prastos, šeimai trūksta namų apyvokos daiktų,

drabužių. Be to, susidariusi 600 Eur skola už
komunalines paslaugas (šildymą, vandenį).

Daugiau jokio turto šeima neturi.

Šaltinis - Valstybės kontrolė

98 proc. darbuotojų pasiūlytų piniginę socialinę

paramą, iš jų: 91 proc. – socialinę pašalpą ir (ar)

būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas,

70 proc. – išmokas vaikams; 52 proc. – paramą

mokiniams; 50 proc. – vienkartinę išmoką; 46

proc. – kitą piniginę paramą.

57 proc. darbuotojų pasiūlytų socialines

paslaugas, iš jų: 87 proc. – paramą maisto

produktais, drabužiais ar namų apyvokos

daiktais; 48 proc. – į visuomenę įtraukiančias

socialines paslaugas (socialinės globos, vaikų

dienos centro, psichologo, laikino atokvėpio ir

pan.).

Šeima augina 2 vaikus (1.5 ir 7 metų),

mažesniajam nuo gimimo nustatytas vidutinis

neįgalumas (psichikos negalia). Moteriai 24

metai, ji niekur nedirba (augina vaikus), jokių

motinystės išmokų negauna, nes nėra niekur

oficialiai dirbusi. Vyras yra 28 metų. Pora

gyvena kartu, bet nėra susituokę. Pastaruosius

metus vyras dirba pusę darbo laiko, gauna pusę

MMA (182 Eur „į rankas“ per mėnesį). Daugiau

pajamų šeima negauna. Gyvena 50 kv. m. bute,

kuris priklauso vyrui. Butas senos statybos,

nusidėvėjęs, gyvenimo sąlygos prastos, šeimai

trūksta namų apyvokos daiktų, drabužių. Be to,

susidariusi 600 Eur skola už komunalines

paslaugas (šildymą, vandenį). Daugiau jokio

turto šeima neturi.

13 pav. Sumodeliuotos situacijos pavyzdys ir

soc.darbuotojų pateikti atsakymai

12 %
Savivaldybių nurodė, kad

atsižvelgia į NDNT teikiamas

rekomendacijas dėl pagalbos

poreikio



„Siekdamos, kad paramos teikimas būtų įgalinantis

įsitraukti į darbo rinką, savivaldybės turėtų derinti

įvairias socialinės paramos formas, atsižvelgdamos į

individualius besikreipiančiojo poreikius, rinkti ir

kaupti visapusę informaciją apie skiriamą paramą

(pinigines išmokas, socialines paslaugas, lengvatas)“ 

(Valstybės kontrolė, 2019)
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3. IŠVADOS

Lietuvoje teisinė bazė leidžia teigti, jog, siekiant užtikrinti pagrindines

žmogaus teises ir laisves, inter alia socialines teises - konkrečiai teisę į

darbą, yra numatyta gausi valstybės priemonių ir paslaugų sistema. Asmenys

su negalia yra viena iš valstybės remiamų grupių, kuri yra remiama

papildomai ir jai priklausantiems asmenims yra skirta visa socialinės

integracijos sistema, kurią Lietuvoje sudaro medicininės, profesinės ir

socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas, specialiųjų poreikių tenkinimas

specialiosios pagalbos priemonėmis, užimtumo rėmimas, socialinės paramos

teikimas, Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODRA) pensijų ir išmokų
skyrimas ir mokėjimas, Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fondo išmokų
skyrimas ir mokėjimas, ugdymo paslaugų teikimas, lygių galimybių dalyvauti

kultūros,  sporto  ir  kitose visuomenės gyvenimo srityse užtikrinimas. Šiai

dienai skaičiuojame dešimtimis įvairių rūšių lengvatas, priemones ir

paslaugas, susijusias su aukščiau minėtomis sritimis, kurias valstybė teikia

siekdama padėti asmenims su negalia ir jų šeimoms. 

Vis dėlto, nepaisant numatytų priemonių ir paslaugų gausos, bei suvokiant jų
tiesioginius ir netiesioginius tikslus, inter alia siekį skatinti asmenų su

negalia užimtumą darbo rinkoje, šios priemonės nėra panaudojamos, nes,

visų pirma, dažnai nepasiekia savo tikslinio subjekto (asmens su negalia;

darbdavio, kuris ketina ir/ar yra įdarbinęs asmenį su negalia, etc.), dėl to

minėtų valstybės garantuojamų paslaugų ir priemonių prieinamumas yra

tobulintinas. Šios esamos situacijos ir poreikio analizės metu išsiaiškinta, jog

asmenims su negalia pagalbos ir paslaugų poreikiai nustatomi keliose

institucijose ir nenumatytas skirtingų institucijų veiksmų koordinavimas bei

sklandus informacijos apie valstybės paramą darbdaviams teikimas.

Savivaldybės vertina konkrečios paslaugos poreikį asmeniui paprašius, tačiau

kompleksiškai nevertina, kokios kitos paslaugos reikalingos. Nuo 2019 m.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) vertina pagalbos

poreikį darbingo amžiaus asmenims ir teikia jiems rekomendacijas, tačiau

pastebėta, jog Valstybės kontrolės (2020) vertintais atvejais tik 13 proc.

asmenų, kuriems tarnyba teikė rekomendacijas, kreipėsi ir gavo

savivaldybėje specialiąsias paslaugas ir kitą pagalbą. Savivaldybės

informacijos apie į jas nesikreipiančius asmenis su negalia neturi, taigi jiems

paslaugų suteikti taip pat negali. Tokiu būdu nepakankamai identifikuojami

ir tenkinami asmenų su negalia individualūs poreikiai. 



Šios apžvalgos metu taip pat išsiaiškinta, jog ne visi nedirbantys asmenys su

negalia įsitraukia į užimtumo rėmimo sistemą, nes kasmet į Užimtumo

tarnybą (UT) kreipiasi apie 7 proc. (11 tūkst.) asmenų, nors 2019 m.

nedirbančių buvo 113 tūkst. NDNT duomenis apie visus galinčius dirbti

asmenis turi, tačiau UT – tik apie tuos asmenis, kurie joje registruojasi.

Lietuvoje socialinių išmokų mokėjimas asmenims su negalia nėra siejamas su

aktyviu dalyvavimu darbo rinkoje, o atlikti tyrimai rodo, kad asmenys su

negalia nežinojo apie teikiamą įdarbinimo pagalbą (26 proc. apklaustųjų) ir

kur dėl jų kreiptis (41 proc.). Šis informavimo sistemos trūkumas (viešosios

informacijos asmenims su negalia prieinamumas elektroninėje erdvėje

tesiekia 3.4 proc.) sukuria socialinių išmokų „nepaėmimo“ problemą, kai dėl

įvairių priežasčių atsiranda asmenų, kurie neįtraukiami į sistemą, nors

parama jiems priklauso.

Siekiant, kad asmenims su negalia pagalba būtų planuojama ir teikiama pagal

individualius poreikius bei padėtų būti aktyviems darbo rinkoje, reikalinga

sukurti integralią asmens poreikių vertinimo ir juos atliepiančią pagalbos

teikimo sistemą, užtikrinti informacijos apie asmenis su negalia dalijimąsi

tarp skirtingų institucijų ir sektorių, numatyti priemones darbdaviams, skirtas

viešinti valstybės teikiamą paramą ir gerą įdarbinimo praktiką, ir didinti

informacijos apie socialines paslaugas asmenims su negalia prieinamumą.
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