
Gerinama komunikacija ir bendradarbiavimas
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ASMENŲ SU
NEGALIA
UŽIMTUMO
DARBO RINKOJE
SKATINIMAS

Siekiant įtraukti žmones su negalia į užimtumo rėmimo sistemą, būtina sukurti
palankias sąlygas jiems teikti ir gauti numatytą pagalbą ir tokiu būdu būti
aktyviems ieškant darbo. Deja, šiandien gausios valstybės garantuojamos
priemonės ir paslaugos, skirtos padėti asmenims su negalia į(si)traukti į
darbo rinką, nepasiekia tikslinio subjekto (žmonių su negalia, jų šeimų,
darbdavių). Tarptautinė patirtis rodo, jog siekiant maksimalaus paslaugų ir
priemonių prieinamumo bei efektyvaus jų panaudojimo, asmenų, turinčių negalia,
integracijos klausimus būtina spręsti kompleksiškai, bendradarbiaujant
valstybinėms institucijoms, darbdaviams, žmonėms su negalia ir nevyriausybinėms
organizacijoms (NVO), tam pasiekti kuriant informacines sistemas – skaitmeninius
įrankius - tikslinėms grupėms. Šio „Kurk Lietuvai“ projekto metu atlikta esamos
situacijos ir poreikio analizė, užsienio šalių gerųjų praktikų apžvalga bei viešosios
konsultacijos su asmenimis su negalia ir kitomis suinteresuotomis šalimis atskleidė
poreikį sukurti nacionalinę informacijos dalinimosi ir bendradarbiavimo
platformą Lietuvos gyventojams, siekiant paskatinti integralios pagalbos teikimo
žmonėms, turintiems negalią, sistemos įgyvendinimą ir didinti įvairiapusę jų
integraciją į visuomenę.

Individualizuota informacija
Teikti individualizuotą, kiekvieno asmens su negalia poreikius
atitinkančią informacinę pagalbą apie valstybės garantuojamas
priemones ir paslaugas, NVO teikiamas paslaugas, sveikatos,
mokslo, kultūros, laisvalaikio, turizmo ir kitų, asmens gerovę ir
pilnavertę integraciją užtikrinančių paslaugų, prieinamumą ir
galimybes asmenims su negalia

Suteikti galimybę asmenims su negalia patiems pasirūpinti savo
poreikiais ir daryti sprendimus apie jiems reikiamas priemones ir
(ar) paslaugas, tokiu būdu didinat jų savarankiškumą ir
nepriklausomybę

Pagalba darbdaviams
Teikti individualizuotą informacinę pagalbą apie valstybės
garantuojamą paramą ir (ar) paslaugas darbdaviams, siekiantiems
įdarbinti žmones su negalia

29 PROC.
2019 m. Lietuvoje
gyveno 158 tūkst.
darbingo amžiaus
asmenų su negalia. Iš
jų dirbo tik 46 tūkst., t.y.
vos 29 proc. visų
galinčių dirbti žmonių
su negalia

3.4 PROC.
Įstaigų interneto
svetainių, kuriose
žmonės su negalia ir
turi pradėti ieškoti
informacijos apie
paslaugas,
prieinamumas tesiekia
3.4 proc.

Apklausos metu išsiaškinta, jog 70.1 proc. asmenų su
negalia trūko informacijos apie pagalbą užimtumo
srityje, o dar 20 asmenų su negalia nežinojo, ar jiems
pakako tokios informacijos (1 pav.). Respondentams
labiausiai informacijos nepakako apie galimybę gauti
pagalbą užimtumo srityje nemokamai ar su
kompensacija. Svarbu yra pabrėžti, jog 88.9 proc. 
 respondentų, išreiškė pageidavimą, jog vienoje vietoje
būtų teikiama informacija apie šią pagalbą bei
pritarimą tokios informacinės sistemos kūrimui.

41 PROC.
41 proc. asmenų su
negalia nesikreipia dėl
pagalbos užimtumui
skatinti, nes nežino, kur
kreiptis

Gerinti komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp viešojo sektoriaus, darbdavių, asmenų su
negalia ir NVO. Šiam tikslui pasiekti ir tinkamai pasirengti yra būtina įvairių valdžios
institucijų bei įstaigų informacinių sistemų tarpusavio sąsaja ir integracija ir ši platforma
tolimesniuose jos etapuose galėtų tapti minėta IS

Taip

70.1%

Ne

14.9%

Nežinau

14.4%

Kita

0.5%

1 PAV. INFORMACIJOS TRŪKUMAS



Atlikta Lietuvos esamos situacijos
ir poreikio analizė

2020/10/15

Atlikta asmenų su negalia socialinių
paslaugų ir priemonių poreikio bei
informacijos apie jų prieinamumą

apklausa

2020/12/14

Sukurtas interaktyvios informacijos
dalinimosi ir bendradarbiavimo

platformos modelis viešajam sektoriui,
darbdaviams, darbuotojams ir NVO

2021/01/29

Atlikta gerųjų užsienio šalių
praktikų analizė

2020/11/03

Atliktos viešosios konsultacijos su
viešojo sektoriaus, darbdavių,

darbuotojų, soc.įmonių ir NVO atstovais

2021/01/22

P R O J E K T O  E I G A

Sudaryta ir nustatyta motyvacinių
priemonių jungtis prie platformos

ir joje dalyvauti sistema

2021/02/19

Parengta interaktyvios informacijos
dalinimosi bei bendradarbiavimo

platformos koncepcija ir jos techninė
specifikacija viešiesiems pirkimams

2021/02/26

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/10/Asmen%C5%B3-su-negalia-u%C5%BEimtumo-darbo-rinkoje-skatinimas_Esamos-situacijos-ir-poreikio-analiz%C4%97.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/10/Asmen%C5%B3-su-negalia-u%C5%BEimtumo-darbo-rinkoje-skatinimas_Vie%C5%A1osios-konsultacijos-ataskaita.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/10/Platformos-veikimo-modelis-suinteresuotosioms-%C5%A1alims.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/10/Asmen%C5%B3-su-negalia-u%C5%BEimtumo-darbo-rinkoje-skatinimas-Gerosios-u%C5%BEsienio-%C5%A1ali%C5%B3-praktikos.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/10/Vie%C5%A1osios-konsultacijos-apskritojo-stalo-diskusijos-ataskaita.pdf
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/10/Motyvacini%C5%B3-priemoni%C5%B3-jungtis-prie-platformos-ir-joje-dalyvauti-sistema.pdf

