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Įvadas
Sąvoka „negalia“ - tai socialinė koncepcija, kuria siekiama atpažinti ir šalinti įvairias kliūtis, trukdančias, kad žmonės lygiavertiškai galėtų dalyvauti visose gyvenimo srityse. Neįgaliųjų kategorijai priskiriami
visi žmonės, kurie dėl visuomenėje įsigalėjusio požiūrio negali naudotis tomis pačiomis galimybėmis kaip visi
kiti žmonės. Šie žmonės kasdieniniame gyvenime susiduria su įvairiomis kliūtimis, visų pirma fizinėmis – jų
judėjimui nepritaikyta viešąja ir būsto aplinka. Tai apsunkina jų prigimtinės teisės, turėti lygias galimybes
su kitais visuomenės nariais ir naudotis tais pačiais visuomenės ištekliais (švietimu, sveikatos priežiūros ir
socialinio aprūpinimo paslaugomis, dalyvavimu įvairiuose renginiuose ir laisvalaikio užsiėmimuose), užtikrinimą.
	Ataskaitą parengė: vyr.m.doc.dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė (Vilniaus Gedimino technikos
universiteto Socialinės ekonomikos ir vadybos katedros docentė, Darbo ir socialinių tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja), Rasa Kavaliauskaitė (Lietuvos žmonių su negalia prezidentė), Ginta Žemaitaitytė
(Lietuvos žmonių su negalia viceprezidentė).

Neįgaliųjų situacija darbo rinkoje

Neįgaliųjų situacija darbo rinkoje

I. NEĮGALIŲJŲ SITUACIJA DARBO RINKOJE
1. Neįgaliųjų padėties Lietuvos darbo rinkoje vertinimas
	Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2010 m. Lietuvoje gyveno daugiau kaip 267
tūkst. neįgaliųjų, gaunančių netekto darbingumo pensijas ar išmokas. Lietuva atitinka Jungtinių Tautų Organizacijos skelbiamas tendencijas, pagal kurias maždaug 10 proc. pasaulio gyventojų turi negalią. Žmonių su
negalia skaičius nuolat didėja. 2009 m. neįgaliųjų skaičius išaugo daugiau kaip 10 tūkst. arba 3,9 proc. palyginti su 2008 m. Palyginamuoju laikotarpiu neįgalių vaikų skaičius padidėjo – 0,8 proc., o suaugusiųjų – 4,1
proc. 2009 m. vaikai su negalia sudarė 5,9 proc. visų neįgaliųjų (1 lentelė).

	Situacija atrodo dar prasčiau, stebint neįgalumą turinčių dirbančiųjų bedarbystės rodiklius. Neįgalių
asmenų nedarbo lygio rodikliai ir jų dinamika rodo beveik nuolatinį šios grupės nedarbo augimą (tik 2005 m.
buvo nežymus sumažėjimas) (2 pav.). Iš kitos pusės, tai galima susieti su neįgalių asmenų aktyvumu, galimybe bei noru dalyvauti darbo biržos organizuojamuose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, kurios nuo
2006 m. rugpjūčio 1 d., įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymui, žymiai išaugo.
2007–2009 m. darbo biržose registravosi daugiau nei tris kartus neįgalumą turinčių asmenų, lyginant su
2001 m. 2010 m. įregistruotų neįgaliųjų bedarbių skaičius sumažėjo 4,5 tūkst. ir sudarė 15,141 tūkst. arba 5
proc. visų įregistruotų bedarbių (Neįgaliųjų socialinė integracija 2010) (2 pav.). Palyginti su bendru darbingo
amžiaus neįgaliųjų skaičiumi, darbo biržoje registruojasi mažiau kaip kas dešimtas iš jų.

1 lentelė. Neįgaliųjų skaičius Lietuvoje (2005-2010)
Neįgalių asmenų, vyresnių
kaip 18 metų, skaičius
Neįgalių vaikų skaičius
VISO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

232704

234599

237347

243013

253031

251449

247774

15732

16464

15812

15881

16002

15737

15464

248436

251063

253159

258894

269033

267186

263238

Šaltinis: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
	Didžiąją dalį neįgaliųjų sudaro asmenys, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis, tokių asmenų 2010 m. buvo 154,13 tūkst. Sunkiausią negalią turinčių asmenų – 34 tūkst. Asmenų, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis, yra 63,639 tūkst. 2010 metais šalyje gyveno 15,737 tūkst. vaikų, kuriems
nustatytas neįgalumo lygis.
	Užimtumo problemos kontekste rodikliai apie pirmą kartą neįgaliaisiais pripažintus asmenis aktualūs
todėl, kad šių grupių neįgalieji daugiau ar mažiau dalyvauja darbo rinkoje. Per kelerius (2006-2008 m.) metus pirmą kartą neįgaliaisiais pripažintų darbingo amžiaus asmenų skaičius padidėjo apie 6 tūkst. (Statistikos
departamento prie LR Vyriausybės rodiklių duomenų bazė 2011; Neįgaliųjų socialinė integracija 2001-2010).
Dėl neįgalumo skyrimo tvarkos ir jos priežiūros sugriežtinimo nuo 2006 m. kasmet augęs neįgaliais pirmą
kartą pripažintų asmenų skaičius 2009 m. sumažėjo. Statistikos departamentas skelbia, kad 2009 m. pirmą
kartą neįgaliaisiais buvo pripažinti 22,5 tūkst. darbingo amžiaus asmenų (nuo 18 metų iki pensinio amžiaus),
t.y., 15,5 proc. mažiau nei 2008 m. 2010 metais pirmą kartą neįgaliasiais pripažintų asmenų skaičius dar
mažėjo ir siekė apie 15,4 tūkst. 2010 m. iš 1000 darbingo amžiaus asmenų 7,3 buvo pirmą kartą pripažinti
turintys negalią.
	Statistikos departamento duomenimis, dirbančių neįgaliųjų skaičius 2001–2005 m. svyravo tarp
28–29 tūkst., 2008 m. jų padaugėjo iki 47,9 tūkst., 2009 m. šis rodiklis sumažėjo ir siekė 38,4 tūkst. (1 pav.).
Tuo tarpu procentinė dalis dirbančių neįgaliųjų tarp visų neįgaliųjų rodo, kad darbo rinkoje dalyvauja vos
apie penktadalis vidutinį ir lengvą neįgalumą turinčių asmenų. Dirbančių neįgaliųjų dalis nuo 2001–2005 m.
nuolat mažėjo, tik 2006 m. rodiklis pakilo iki 18,0 proc., o 2008 m. – 21,9 proc., tačiau 2009 m. smuktelėjo
iki 16,8 proc. 2010 m. duomenimis šalyje dirbo tik apie šeštadalis (17 proc.) visų neįgaliųjų, o nedirbančių
neįgaliųjų procentas buvo 77 proc. visų neįgaliųjų šalyje. Didžioji dalis neįgaliųjų Lietuvoje yra darbo rinkoje
neaktyvūs.

1 pav. Dirbantys netekto darbingumo (invalidumo) pensininkai ir jų dalis, palyginti su visais netekto darbingumo (invalidumo) pensininkais (vidutinis metinis skaičius, nuo 2003 m. – metų pabaigoje) (Socialinė apsauga Lietuvoje 2002–2010)
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2 pav. Dirbantys netekto darbingumo (invalidumo) pensininkai ir darbo biržoje registruoti bedarbiai
(Neįgaliųjų socialinė integracija 2006–2010; Socialinė apsauga Lietuvoje 2002–2010)

	Tarp visų bedarbių neįgaliųjų dalis nuolat auga: 2001 m. jų dalis sudarė 1,8 proc., o 2008 m. – jau 6,8
proc., 2009–2010 sumažėjo iki 5,0 proc. (Neįgaliųjų socialinė integracija 2006–2010) (2 lentelė).
2 lentelė. Registruoti neįgalieji bedarbiai 2001-2011 (proc.)
Palyginti su bendru įregistruotų
bedarbių /
įsidarbinusių
skaičiumi, proc.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Įregistruotų neįgalių bedarbių skaičius, palyginti su visais įregistruotais
bedarbiais, proc.

1,8

1,8

3,3

4,8

5,4

6,7

6,5

6,8

5,3

5,0

4,0

Įsidarbinusių neįgaliųjų
skaičius, palyginti su
visais įsidarbinusiais,
proc.

1,5

1,5

1,6

2,1

2,9

4,0

5,8

4,8

3,4

2,7

3,1

Šaltinis: Statistikos departamento price LR Vyriausybės rodiklių duomenų bazė.
	Tačiau įsidarbinti neįgaliesiems sekasi gerokai sunkiau, palyginti su neįgalumo neturinčiais bedarbiais. 2001–2007 m. įsidarbinusių bedarbių dalis tarp visų įsidarbinusių bedarbių svyravo apie 1,5–5,8 proc.,
nuo 2003 m. kasmet šiek tiek didėdama (2 lentelė). Tačiau nuo 2008 m. aptariamas rodiklis vėl pradėjo mažėti ir 2010 m. neįgalieji sudarė vos 2,7 proc. visų įsidarbinusių, palyginti su 5,8 proc. 2007 metais.
	Darbdavių suinteresuotumas įdarbinti neįgaliuosius padidėjo priėmus naująjį Užimtumo rėmimo
įstatymą (Valstybės žinios 2006, Nr. 73-2762) bei Socialinių įmonių įstatymą (Valstybės žinios 2004, Nr.
96-3519). Tačiau vis dar lieka problema įdarbinti proto negalios žmones ir psichikos sutrikimus turinčius
asmenis.
	Dėl priimtų naujų įstatymų, ES Struktūrinių fondų paramos neįgaliųjų įdarbinimas nuosekliai augo
nuo 2000 iki 2007 m., kai per metus įsidarbino 5,8 tūkst. arba 48 proc. įregistruotų bedarbių su negalia. Situacija iš esmės pasikeitė prasidėjus ekonominiam sunkmečiui. 2008 m. ir 2009 m. neįgaliųjų įsidarbinimas
smuktelėjo atitinkamai 2 proc. ir 31 proc. palyginti su 2007 metais. 2009 m. įsidarbino 4 tūkst. asmenų su
negalia, t.y. kas penktas darbo biržoje užsiregistravęs bedarbis su negalia, 2010 m. – 4,9 tūkst., t.y. kas trečias
darbo biržoje užsiregistravęs bedarbis su negalia (3 pav.).
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3 pav. Įsidarbinę neįgalieji, 2001-2011 m. (tūkst.)
	Atkreiptinas dėmesys, kad 2010 m. ženkliai padidėjo neįgaliųjų, dirbančių pagal terminuotas sutartis
(iki 6 mėnesių) skaičius (4 pav.).

4 pav. Neįgaliųjų įdarbinimas pagal darbo sutartis
	Apibendrinant galima teigti, jog tarp darbingo amžiaus gyventojų Lietuvoje neįgalieji nuolat sudaro
apie 9–10 proc. Darbo rinkoje (darbinėje veikloje) pastaraisiais metais dalyvauja tik apie 17 proc. neįgaliųjų, apie 6 proc. turi bedarbio statusą. Lietuvos darbo biržos duomenimis, neįgaliems bedarbiams įsidarbinti
sunkiau palyginti su asmenimis, neturinčiais neįgalumo: iš visų registruotų bedarbių įsidarbinę neįgalūs bedarbiai 2010 m. sudarė 2,7 proc.
Kliūtys neįgaliųjų dalyvavimui darbo rinkoje
	Galima būtų išskirti šiuos žmonių su negalia integracijos į darbo rinką sunkumus (Bagdonas et al
2007; Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2008-2009; Žalimienė 2006-2007):
1) neįgalieji laikomi socialinės politikos objektu, o
ne potencialiu darbo jėgos šaltiniu;
2) ribotas darbo rinkos paslaugų prieinamumas
dėl nepakankamo finansavimo;
3) nelankstus darbo rinkos priemonių parinkimas
bei nepakankamas jų suderinimas su socialinėmis
paslaugomis;
4) ilgą laiką darbo rinkoje nedalyvaujantys neįgalieji dažnai stokoja pasitikėjimo savo gebėjimais ir
jiems reikia papildomos paramos;
5) dėl nepakankamo negalios supratimo paplitęs
gana neigiamas požiūris į neįgaliuosius kaip poten8

cialią darbo jėgą;
6) tiesioginė ir netiesioginė neįgaliųjų diskriminacija;
7) darbdaviai neturi motyvacijos įdarbinti neįgaliuosius;
8) sąlyginai žemas neįgaliųjų išsilavinimas, nes
neįgaliesiems sudėtinga įgyti bendrąjį išsilavinimą;
9) trūksta lėšų mokyklų aplinkos pritaikymui ir
specialiajam pedagogų apmokymui;
10) menki darbo įgūdžiai;
11) nenoras keisti profesiją.

	Patys neįgalieji nurodo šias svarbiausias kliūtis dalyvauti darbo rinkoje: fizinės sveikatos būklė, neigiama darbdavių nuomonė apie neįgaliuosius, žemas darbo užmokestis, nepakankamas darbo biržos dėmesys neįgaliųjų įdarbinimui, ribotas neįgaliųjų mobilumas ir jų poreikiams nepritaikyta aplinka. Neįgaliųjų apklausos rezultatai parodė, kad didesnį neįgaliųjų dalyvavimą darbo rinkoje padėtų užtikrinti šios priemonės:
lankstesnių darbo organizavimo formų taikymas, didesnių kvalifikacijos tobulinimo galimybių suteikimas.
Su darbo vietų pritaikymo problema susiduria kas dešimtas apklaustas neįgalusis (Skučienė et al. 2005, Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2008-2009). Atlikti tyrimai išryškino asmenų su negalia vyraujančią nuostatą
- įsidarbinti nepilną darbo dieną. Galima teigti, kad lanksčių užimtumo formų taikymas įdarbinant projekto
dalyvius ne pilną darbo dieną yra svarbi sėkmingo neįgaliųjų įdarbinimo sąlyga.
	Egzistuoja kliūtys ir neįgaliųjų verslo plėtrai: nepakanka informacijos, norint pradėti savo verslą, žemas profesinio pasirengimo lygis tarp neįgaliųjų, profesinių žinių verslo plėtrai stoka, pradinio kapitalo verslui pradėti trūkumas, kitos kliūtys (Skučienė et al. 2005, Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2006-2007).
2007 m. atliktas kokybinis neįgaliųjų įsidarbinimo ir mokslo galimybių Lietuvoje tyrimas daugeliu
aspektų patvirtino aukščiau išdėstytus teiginius (Šėporaitytė et al. 2007). Turinčių negalią tyrimo respondentų nuomone, neįgaliam žmogui yra sunku įsidarbinti dėl nepritaikytos aplinkos, neigiamo darbdavių ir bendradarbių požiūrio, pačių neįgaliųjų motyvacijos dirbti stokos, negalios sukeliamų apribojimų ir negalėjimo
dirbti kai kurių darbų.
2009 m. atliktas neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovų ekspertinis tyrimas1 taip pat patvirtino aukščiau minėtų atliktų tyrimų rezultatus. Ekspertų nuomone, pagrindinė norinčių įsidarbinti neįgaliųjų
problema yra pritaikytų darbo vietų asmenims su negalia trūkumas. Kita labai svarbi problema – darbdavių nesuinteresuotumas įdarbinti žmones su negalia. Tokiu būdu finansinis jų skatinimas turėtų lemiamą
reikšmę didesnio norinčių dirbti neįgaliųjų asmenų įtraukimui į darbo rinką. Taip pat, kalbant apie darbdavių skatinimą priimti į darbą neįgaliuosius asmenis, ekspertų manymu būtina plėtoti organizacinę pagalbą
darbdaviams, informuojant ir konsultuojant juos darbo vietų pritaikymo, neįgaliųjų darbo organizavimo ir
kitais klausimais.
	Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės dėl įvairių priežasčių nėra prieinamos visiems norintiems
įsidarbinti asmenims. Naujas papildomų paslaugų tinklo, kur individualaus darbo svoris būtų ženkliai padidintas, diegimas galėtų išspręsti šią problemą. Remiantis užsienio šalių patirtimi, o taip pat ekspertų nuomone, viena efektyviausių pagalbos neįgaliesiems, siekiantiems integracijos į darbo rinką, priemonių yra
darbo asistento (tarpininko, atvejo vadybininko, darbo moderatoriaus) specialisto rengimas bei jų teikiamų
paslaugų diegimas. Kol kas darbo asistento pareigybė yra numatyta tik socialinių įmonių įstatyme. Reikėtų
išsamesnio ir platesnio (minėtame įstatyme asistentas tapatinamas su gestų kalbos vertėju) šios pareigybės
reglamentavimo. Dėl šių priežasčių darbo asistento pareigybės įsteigimo darbo biržose tikslingumo arba darbo asistento paslaugų pirkimo galimybių klausimas dar nėra savalaikis.

2. Bendrosios neįgaliųjų užimtumo didinimo garantijos ir priemonės (ES šalių patirtis)
Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką pagrindinis tikslas – grąžinti į darbo rinką neįgalų asmenį arba
išlaikyti joje neįgalų dirbantįjį. Taikant socialinės politikos priemones, siekiama palengvinti žmonių su negalia integraciją į apmokamą darbą laisvosios rinkos sąlygomis, teikti paramą integracijos procese, kartu
atsižvelgti ir į darbdavių reikalavimus. Įgyvendinant šiuos tikslus ES šalyse, bedarbiui su negalia sudaromas
specialus „progreso“ planas su išdėstytais etapais ir periodais, kurie vestų prie savarankiško darbo laisvos
rinkos sąlygomis. Teikiamos specialios priemonės tam tikroms neįgaliųjų grupėms. Neįgalieji aprūpinami
kompensacine technika, neįgalaus dirbančiojo asistentais, teikiama piniginė parama darbo migracijai, neįgaliems darbuotojams rezervuojamos darbo vietos. Leidžiamas punkto dėl neįgaliųjų įdarbinimo įtraukimas į
kolektyvinius susitarimus.
	Siekiant parinkti efektyviausias neįgaliųjų užimtumo didinimo priemones, susiduriama su sunkumais, kadangi dažniausiai užfiksuojami tik sėkmingi atvejai apie neįgaliųjų įdarbinimą. Tuo tarpu nesėkmes
patyrę atvejai lieka neištyrinėti. Vis dėlto socialiniais tyrimais yra atskleista, kad ES valstybių narių praktikoje
neįgaliųjų integracijai į darbo rinką priemonės dažniausiai taikomos didžiosiose įmonėse. Mažose ir vidutinėse privataus sektoriaus įmonėse specialių priemonių neįgaliųjų užimtumui didinti atrandama gana mažai.
1996–1997 m. keliose ES valstybėse narėse (Prancūzija, Vokietija, Airija, Nyderlandai, Ispanija ir Jungtinė
Karalystė) atliktas neįgaliųjų įdarbinimo priemonių tyrimas atskleidė, kaip darbdaviai priima sprendimus
dėl neįgalių asmenų įdarbinimo (The Employment of People with Disabilities in Small & Medium–Sized
Enterprises, 1998):
Apklausoje dalyvavo 26 ekspertai, atstovaujantys 18 neįgaliųjų NVO iš visos Lietuvos. Didžioji dauguma apklausoje dalyvaujančių asmenų –
vadovaujančias pareigas užimantys asmenys.
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 Svarbiausią vaidmenį neįgaliųjų užimtumui didinti atlieka finansinės priemonės, tačiau dažnai
jos neatitinka nei darbuotojų, nei darbdavių poreikių, nei technologinių procesų, nei darbo rinkos
sąlygų. Neįgalių darbuotojų darbo užmokesčiai paprastai mažesni, palyginti su neturinčių neįgalumo
darbuotojų, todėl politikos, kuriomis siekiama padidinti užimtumą mažinant socialinių pašalpų mokėjimą, paprastai žlunga.
 Kai kuriose tirtose valstybėse sėkmingai taikoma kvotų sistema (Prancūzija, Vokietija, Ispanija).
Tačiau kvotų poveikis mažoms ir vidutinėms įmonėms dėl neįgaliųjų įdarbinimo mažai skiriasi. Airijoje, Nyderlanduose, Jungtinėje Karalystėje kvotų sistema pakeista įteisinta antidiskriminacija.
 Privalomąjį sveikatos ir sužalojimų darbe draudimą darbdaviai traktuoja kaip kliūtį neįgaliesiems
įdarbinti.
 Profesiniai mokymai tarp neįgalių dirbančiųjų nėra labai populiarūs, tačiau dažniausiai jie būtini,
kadangi neįgalumas labiau paplitęs tarp darbininkiškų profesijų atstovų, pasižyminčių žemesnėmis
profesinėmis kvalifikacijomis.
 Segregacija prasideda dar vaikystėje, kadangi neįgalūs vaikai mokosi specializuotose mokyklose,
neretai mažiau dalyvauja visuomeniniame gyvenime.
 Moterys ir vyresni asmenys su negalia bei asmenys, turintys sunkią negalią, norėdami integruotis į
darbo rinką, susiduria su gerokai didesnėmis kliūtimis, palyginti su kitais neįgaliaisiais.
 Neįgaliųjų įdarbinimas retai vykdomas laikantis lygių galimybių ir kitų gerosios praktikos reikalavimų.
 Neįgalių darbuotojų nepasitikėjimas ir prastas savęs vertinimas bei darbdavių ir bendradarbių
požiūris į neįgalius dirbančiuosius dar labiau menkina neįgaliųjų integraciją į darbo rinką ir įsitvirtinimo joje galimybes.
 Tarpininkaujančių organizacijų vaidmuo yra lemiamas tiek neįgaliųjų įdarbinimo, tiek jų pasirengimo integracijai etapuose.
	Daugelyje ES valstybių narių pagrindinės neįgaliųjų užimtumo politikos priemonės apibrėžtos tų šalių neįgalumo (invalidumo) pensijų įstatymuose. Taikomos priemonės yra gana panašios ir apima:
 darbo subsidijas, kurios teikiamos arba darbdaviams (pavyzdžiui, išlaidų kompensavimas), arba
darbuotojams (pavyzdžiui, darbo užmokesčio didinimas);
 specialios schemos neįgaliųjų darbo vietoms pritaikyti;
 išmokos verslui pradėti.
	Parama dažniausiai teikiama individualizuotai. Tai gali būti studijų stipendijos, transportavimo į darbą išlaidos ir kt. Dešimtyje ES valstybių narių privaloma laikytis reikalavimo įdarbinti tam tikrą skaičių neįgaliųjų. Tačiau ši priemonė priimama ne visur (pavyzdžiui, Vokietijoje ji veikia sėkmingai, o Prancūzijoje ir
Austrijoje – ne).
	Jungtinėje Karalystėje socialinė ir ideologinė neįgalumo samprata ypač pasikeitė per keletą pastarųjų
dešimtmečių. Nuo valstybės atsakomybės socialinėje politikoje tik apsaugoti asmenų su negalia pajamas,
įskaitant padidėjusias išlaidas dėl neįgalumo, pereita prie galimybių sudarymo bei išplėtimo neįgaliems asmenims integruotis į darbo rinką. Pastebėta, kad neįgalių asmenų padėtis darbo rinkoje iš tiesų pasikeitė,
nors klausimas, kiek pasikeitė, vis dar lieka diskutuotinas (Walker, Howard 2000).
XX a. dešimtojo dešimtmečio viduryje Nyderlanduose atlikti tyrimai parodė, kad iš 100 proc. neįgalumą turinčių asmenų trys ketvirtadaliai yra vyresni nei 45 metų asmenys, t. y. jie sudaro apie 14 proc. visų
darbingo amžiaus gyventojų. Pastebėta, kad užimtumas šalyje koncentravosi jaunesnių ir sveikų gyventojų
tarpe, o registruotas nedarbas šių rodiklių neatskleidžia. Aštuntojo dešimtmečio viduryje, siekiant paskatinti
bedarbių integravimąsi į darbo rinką, buvo sumažintos bedarbio pašalpos, tačiau nedarbas nesumažėjo, o tik
įgavo kitas formas, iš kurių pagrindinė – neįgalumas. Tuo tarpu registruotas nedarbas sumažėjo dėl keleto
veiksnių:
 santykinai mažas minimalus darbo užmokestis;
 augantis dalinis užimtumas;
 mažas išdirbtų valandų per metus skaičius;
 aukštas pasitraukimo į ankstyvą pensiją lygis;
 didelis darbingo amžiaus asmenų neįgalumo lygis.
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	Kilus diskusijoms, naujai suformuluotos neįgalumo ir ligos apibrėžtys, o pašalpas gaunantieji asmenys atestuoti iš naujo. Socialinėje apsaugoje įdiegti pakeitimai:
 darbdaviams, įdarbinantiems dalinę negalią
 darbdaviams, kurių darbuotojai pateko į neturinčius dirbančiuosius, pradėtos teikti papildoįgaliųjų sąrašus, pradėtos taikyti piniginės nuomos subsidijos;
baudos (Becker 2000).

Neįgaliųjų situacija darbo rinkoje

	Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (Valstybės žinios 2004, Nr. 832983) numato, kad neįgalūs asmenys dirba arba užsiima naudinga veikla pagal savo sugebėjimus, interesus ir
galimybes. Sprendimus dėl neįgaliojo bendrojo ir profesinio darbingumo netekimo laipsnio, darbo pobūdžio
ir sąlygų priima neįgalumą nustatančios komisijos. Neįgalumą nustatančių komisijų sprendimai yra privalomi darbdaviams ir kitiems su tuo susijusiems subjektams. Įstatymas numato nemažai užimtumo garantijų
neįgaliesiems: darbo vietų steigimą ir išsaugojimą; galimybę neįgaliesiems pasirinkti darbą pagal savo fizinę
ir psichinę būklę, profesinį pasirengimą ir interesus, verstis kita įstatymų nedraudžiama veikla ir kt. Darbdavys negali atsisakyti priimti į darbą neįgaliojo arba kitaip jo diskriminuoti vien dėl jo neįgalumo. Taip pat
darbdavys savo iniciatyva negali atleisti iš darbo neįgaliojo, nesant asmens kaltės, nors specialaus atleidimo
sutikimo iš Savivaldybės nereikalaujama, kai įmonė likviduojama. Neįgalieji įdarbinami įprastinėse arba specialiai jiems įrengtose darbo vietose. Neįgaliesiems sudaromos sąlygos pagal neįgalumą nustatančių komisijų
išvadas. Įmonė, kurioje asmuo įgavo neįgalumą dėl suluošinimo darbe ar profesinio susirgimo, įpareigota
perkelti asmenį į kitą jo sveikatą atitinkantį darbą.
	Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (Valstybės žinios 2006, Nr. 73-2762) numato užimtumo garantijas neįgaliems asmenims, kurie įvardinami kaip viena iš darbo rinkoje papildomai remiamų
asmenų grupių, o jos atstovams gali būti taikomos numatytos darbo rinkos paslaugos bei užimtumo rėmimo
priemonės. Užimtumo rėmimo priemonės apima aktyvios darbo rinkos politikos priemones bei užimtumo rėmimo programas. Kaip jau minėjome anksčiau, viena pagrindinių priemonių yra įdarbinimas subsidijuojant.
Darbdaviams, įdarbinusiems teritorinės darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui,
nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti (toliau – subsidija darbo užmokesčiui).
Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintų minimaliosios mėnesinės
algos dydžių. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis bei mokėjimo laikotarpis diferencijuotas priklausomai nuo
darbingumo lygio.
Įdarbinus neįgaliuosius, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo
lygis subsidijos darbo užmokesčio dydis siekia 75 proc. apskaičiuotų lėšų (šiuo atveju subsidija darbo užmokesčiui mokama neterminuotai per visą asmens darbo laikotarpį), 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami
asmenys, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis (mokama neterminuotai per visą asmens darbo laikotarpį), bei 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kuriems nustatytas 45-55 proc.
darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis (mokama iki 12 mėnesių).
	Taip pat iki 3 mėn. remiamas darbo įgūdžių įgijimas. Ši priemonė populiari tarp neįgaliųjų, baigusių
profesinės reabilitacijos programas.
	Kita priemonė yra darbo vietų steigimo subsidijavimas. Darbdaviams mokama subsidija darbo vietoms steigti. Steigiant naujas (pritaikant esamas darbo vietas prie neįgaliųjų negalios) darbo vietas ir įdarbinus neįgaliuosius, registruotus teritorinėje darbo biržoje darbo ieškančiais (kuriems nustatytas iki 25 proc.
darbingumo lygis) ar registruotus teritorinėje darbo biržoje bedarbiais (kuries nustatytas 30-40 proc. bei
45-55 proc. darbingumo lygis), pagal neterminuotą darbo sutartį, darbdaviams mokamos subsidijos darbo
vietos kaštams padengti iki 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos.
	Teritorinės darbo biržos darbo ieškantiems asmenims, siekiantiems savarankiško užimtumo, teikia
informaciją apie verslo pradžios sąlygas, plėtrą, darbuotojų priėmimą į darbą, veiklos pagal verslo liudijimus
galimybes, rengia verslo pradmenų mokymą.
Neįgalieji, registruoti teritorinėje darbo biržoje darbo ieškančiais, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis bei registruoti teritorinėje darbo biržoje bedarbiais, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis,
pirmą kartą steigiantys darbo vietą sau, gali gauti iki 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės
algos dydžių sumos.
	Taip pat neįgalieji gali dalyvauti kitose bendrai bedarbiams skirtose viešųjų darbų programose, įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus bei darbo rotacijoje ir kita.
	Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas (Valstybės žinios 2004, Nr. 96-3519) numato neįgaliųjų socialinių įmonių kūrimą bei veiklą. Tokiose įmonėse neįgalieji privalo sudaryti ne mažiau kaip 50
proc. metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus, o neįgalieji, kuriems nustatytas 30–55 proc.
darbingumo lygis – ne mažiau kaip 40 proc. metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus.
	Socialinei įmonei skiriama šių rūšių valstybės pagalba:
 darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinei kompensacija;
 subsidija darbo vietoms įsteigti, neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti;
 subsidija tikslinėms grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti.
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	Be šios valstybės pagalbos neįgaliųjų socialinei įmonei gali būti skiriama papildoma šių rūšių valstybės pagalba:
 subsidija neįgaliųjų darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti;
 subsidija papildomoms administracinėms ir transporto išlaidoms kompensuoti;
 subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti.

rečiau nei įgytų žinių bei įgūdžių naudą susirandant darbą. Kitaip tariant, profesinio mokymo programos dalyviai yra labiau orientuoti į profesinį tobulėjimą asmenys, geriau suvokiantys įgyjamų žinių ir įgūdžių naudą
nei kitose priemonėse dalyvaujantys asmenys.
	Apibendrinant atlikto tyrimo duomenis ir įvertinus tai, kad dalis neįgaliųjų neturėjo jokių kitų galimybių įsidarbinti tik kaip dalyvaudami priemonėse, nedalyvaujantys jose asmenys sumažintų savo užimtumą
maždaug 35 – 40 proc. Neturint kitos įsidarbinimo alternatyvos, daugiausiai sumažėtų darbo įgūdžių įgijimo
rėmimo priemonių dalyvių asmenų įsidarbinimo galimybės (40 proc.), mažiausiai – viešųjų darbų (36 proc.).
Tačiau būtina pabrėžti, kad esami skirtumai yra palyginti nežymūs.
	Kita vertus, tarp profesinio mokymo programos dalyvių buvo daugiausiai manančių, kad nedalyvaujant priemonėje, jų įsidarbinimo galimybės sumažės iš dalies (53 proc.), mažiausiai jų buvo viešuosiuose
darbuose (45 proc.). Apskaičiuota, kad savarankiškai galinčių be priemonių pagalbos įsidarbinti projekto dalyvių dalis siekia apie 10-20 proc., kitiems 80-90 proc. aktyviose priemonėse dalyvavusių neįgaliųjų asmenų,
įsitvirtinant darbo rinkoje, buvo būtina darbo biržos pagalba.

Išvados
5 pav. Dirbančių neįgaliųjų skaičius
socialinėse įmonėse

6 pav. Dirbančių neįgaliųjų skaičius socialinėse
įmonėse pagal darbingumo lygį

	Pažymėtina, kad įmonėse augo 2010 m. lengvas negalias (45-55 proc. darbingumo lygio) turinčių
neįgaliųjų užimtumas ir mažėjo sunkias negalias turinčių neįgaliųjų užimtumas (0-25 proc. darbingumo lygio) (5-6 pav.). Neįgalieji įdarbinami įprastinėse arba specialiai jiems įrengtose darbo vietose. Darbo sąlygos
sudaromos pagal neįgalumą nustatančių komisijų išvadas. Neįgalumą nustatančių komisijų sprendimai yra
privalomi darbdaviams ir kitiems susijusiems darbo rinkos subjektams.

3. Dalyvavimas aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse
(neįgaliųjų vertinimu, specialaus tyrimo duomenimis)
	Kaip rodo atlikti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių neįgaliesiems efektyvumo tyrimai (20082009), neįgaliųjų įsitraukimas į aktyvias darbo rinkos politikos (ADRP) priemones neabejotinai pagerina jų
psichologinę būklę bei suteikė pasitikėjimo savo jėgomis (Okunevičiūtė Neverauskienė et al. 2008-2009)2.
Todėl dalyvavimas ADRP ypač svarbus darbo neturintiems neįgaliems asmenims, kurių negalia ar profesinio
pasirengimo stoka neleido jiems sėkmingai įsilieti į darbo rinką. Dalyvavimas priemonėse leidžia jiems pajusti, kad negalia nėra esminė kliūtis įsidarbinant bei pasitikint savo jėgomis ją sėkmingai galima įveikti.
	Antai priemonės įgyvendinimo eigoje darbdaviai ėmė žymiai geriau vertinti neįgalius darbuotojus.
Tai rodo, kad pagerėjo neįgalių asmenų ir juos galinčių įdarbinti darbdavių tarpusavio supratimas, ėmė nykti
anksčiau buvęs skeptiškas darbdavių požiūris į neįgaliųjų asmenų užimtumą. Minėti veiksniai žymiai pagerina neįgaliųjų socialinės integracijos galimybes. Tik 6 proc. įdarbinimo subsidijuojant ir 11 proc. darbo įgūdžių
rėmimo priemonės dalyvius įdarbinę darbdaviai neįgaliuosius darbuotojus ėmė vertinti atsargiau. Būtina
pabrėžti, kad skeptiškos nuomonės apie neįgaliuosius darbuotojus neišreiškė nei vienas profesinio mokymo
ir viešųjų darbų dalyvius įdarbinęs darbdavys.
	Apibendrinant galima teigti, kad neįgaliųjų dalyvavimas priemonėse padeda jiems neprarasti ryšių su
darbo rinka ir visuomene. Dalyvavimas priemonėse jiems tapo svarbi jų socialinės integracijos į visuomenę
dalimi. Siekiantiems įsitvirtinti darbo rinkoje neįgaliems asmenims darbdaviai suteikė įvairią pagalbą, padėdami jiems prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių. Įdarbinimo subsidijuojant priemonės dalyvius įdarbinę
darbdaviai dažniausiai taikė lankstų darbo grafiką (65 proc.). Profesinio mokymo ir darbo įgūdžių įgijimo
rėmimo priemonės dalyviams buvo dažniausiai teikiama pagalba papildomai apmokant juos įsidarbinus
konkrečioje darbo vietoje (ją paminėjo atitinkamai 65 ir 68 proc.). Atliekant darbo funkcijas, dažniausiai
darbdaviai suteikė pagalbą viešųjų darbų dalyviams (60 proc.), pritaikant darbo vietą - įdarbinimo subsidijuojant priemonėje dalyvavusiems asmenims (12 proc.).
	Profesinio mokymo metu gautos žinios bei įgyta ar patobulinta kvalifikacija padeda šioje programoje dalyvavusiems asmenims sėkmingiau integruotis į darbo rinką. Tuo pačiu darbdaviams pagerėja esamų
darbo vietų užpildymo galimybės aukštesnę kvalifikaciją turinčiais darbuotojais. Nors materialinės padėties
pagerinimas yra svarbus naudos aspektas, profesinio mokymo programoje dalyvavę apklaustieji jį išskyrė
Neįgaliesiems taikomų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių vertinimas ir pasiūlymų parengimas priemonių efektyvumui didinti (mokslinis
tyrimas atliktas įgyvendinant ESF projektą „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“ Nr. D4-438/2004/2.3.0-03-241/US06-89).
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1. Tarp darbingo amžiaus gyventojų Lietuvoje neįgalieji nuolat sudaro apie 9–10 proc. Darbo rinkoje (darbinėje veikloje) pastaraisiais metais dalyvauja tik apie 17 proc. neįgaliųjų, apie 6 proc. turi bedarbio statusą.
Lietuvos darbo biržos duomenimis, neįgaliems bedarbiams įsidarbinti sunkiau palyginti su asmenimis, neturinčiais neįgalumo: iš visų registruotų bedarbių įsidarbinę neįgalūs bedarbiai 2010 -2011 m. sudarė 2,7 proc.
2. Apibendrinant specialių tyrimų duomenis, galima išskirti šias svarbiausias kliūtis dalyvauti darbo rinkoje:
fizinės sveikatos būklė, neigiama darbdavių nuomonė apie neįgaliuosius, žemas darbo užmokestis, ribotas
neįgaliųjų mobilumas ir jų poreikiams nepritaikyta aplinka, pačių neįgaliųjų motyvacijos dirbti stoka.
3. Neįgaliųjų apklausos rezultatai parodė, kad didesnį neįgaliųjų dalyvavimą darbo rinkoje padėtų užtikrinti
šios priemonės: lankstesnių darbo organizavimo formų taikymas, didesnių kvalifikacijos tobulinimo galimybių suteikimas. Su darbo vietų pritaikymo problema susiduria kas dešimtas apklaustas neįgalusis. Atlikti
tyrimai išryškino asmenų su negalia vyraujančią nuostatą – įsidarbinti nepilną darbo dieną. Galima teigti,
kad lanksčių užimtumo formų taikymas įdarbinant ne pilną darbo dieną yra svarbi sėkmingo neįgaliųjų įdarbinimo sąlyga.
4. Neįgalių asmenų mobilumo darbo rinkoje didinimo galimybes rodo augantys tiek absoliutūs, tiek santykiniai darbo biržos rodikliai. Tai priklauso nuo darbo biržos vykdomų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių
veiksmingumo šiai asmenų grupei. Apibendrinant galima teigti, kad neįgaliųjų dalyvavimas priemonėse padeda jiems neprarasti ryšių su darbo rinka ir visuomene. Dalyvavimas ADRP priemonėse jiems tapo svarbi
jų socialinės integracijos į visuomenę dalimi. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis ir įvertinus tai, kad dalis
neįgaliųjų (ADRP priemonių dalyvių) neturėjo jokių kitų galimybių įsidarbinti tik kaip dalyvaudami priemonėse, nedalyvaujantys jose asmenys sumažintų savo užimtumą maždaug 35 – 40 proc. Didinant aktyvių
priemonių efektyvumą, svarbu siekti didesnio neįgaliųjų, darbdavių ir visuomenės interesų derinimo. Kaip
jau buvo minėta, 2006-2009 metais atliktos apklausos atskleidė vyraujančią asmenų su negalia nuostatą –
įsidarbinti ne visą darbo dieną.
5. Apibendrintai galima teigti, jog skirtingose šalyse taikomos priemonės yra kompleksinio pobūdžio – t.y.
veiksmai, inicijuojami ir įgyvendinami vienos institucijos (suinteresuotos grupės) turi sulaukti palaikymo
iš skirtingų valstybės socialinę politiką įgyvendinančių atstovų. Taip, siekis realizuoti neįgaliųjų užimtumo
skatinimo priemones dažnai iššaukia pokyčius įstatyminėje bazėje, reikalauja socialinės paramos/socialinių
išmokų atitinkamoms gyventojų grupėms skyrimo sąlygų pakeitimų, paliečia mokesčių sistemą, kt.
6. Didinant aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efektyvumą, tikslinga jas labiau pritaikyti prie neįgalių asmenų poreikių. Siūlome sudaryti neįgalių asmenų adaptacijos darbo rinkoje programą, kurioje būtų
skiriamos konkrečios lėšos pritaikyti darbo vietas neįgaliųjų poreikiams. Tai padėtų ne tik riboto darbingumo žmonėms sėkmingai įsitraukti į darbo rinką, bet ir paskatintų naujų technologijų diegimą neįgaliuosius
įdarbinančiose įmonėse, padidintų darbo patrauklumą bei sumažintų fizinio bei protinio darbo skirtumus.
7. Remiantis užsienio šalių patirtimi, o taip pat ekspertų nuomone, viena efektyviausių pagalbos neįgaliesiems, siekiantiems integracijos į darbo rinką priemonių yra darbo asistento (tarpininko, atvejo vadybininko,
darbo moderatoriaus) specialisto rengimas bei jų teikiamų paslaugų diegimas. Tikslinga kreiptis į Socialinės
apsaugos ir darbo ministeriją inicijuojant teisinės bazės, reglamentuojančios darbo asistento veiklą, peržiūrą,
siekiant platesnio ir išsamesnio šios pareigybės apibrėžimo.
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5. Visuomeninės paskirties objektų vertinimo anketa
II. Aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams
4. Aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams tyrimo tikslas
Fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems – tai būtina sąlyga atkurti žmogaus su negalia fizinį, dvasinį ir ekonominį savarankiškumą ir sudaryti sąlygas aktyviam šių asmenų bendruomeniniam gyvenimui ir
socializacijai. Neįgaliesiems tinkanti aplinka sudaro sąlygas būti savarankiškais ir visaverčiais visuomenės
dalyviais, teigiamai veikia identitetą, taip pat skatina neįgaliųjų dėkingumą jais besirūpinančiai visuomenei.
Dėl judėjimo sunkumų ir ribotų galimybių pasirūpinti savimi reikia pritaikyti fizinę viešą ir būsto aplinką,
todėl neįgaliųjų aplinkos pritaikymo neįgaliesiems klausimas, kaip neįgaliųjų socialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę prielaida, yra aktualus ir Lietuvai.
	Ypač aktualus visuomeninės paskirties pastatų prieinamumo klausimas. Deja, didžioji dalis pastatų
ir urbanistinės aplinkos Lietuvos miestuose ir miesteliuose yra nepritaikyti neįgaliųjų poreikiams, todėl retai
juos sutinkame parke, kavinėje ar teatre.
	Tyrimo tikslas – pagal parengtą specialią visuomeninės paskirties objektų prieinamumo negaliesiems
vertinimo anketą ir metodiką, įvertinti Vilniaus miesto savivaldybės fizinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems, atitinkamai susisteminti medžiagą apie infrastruktūros ir pastatų prieinamumą. Atitinkamai surinktą
ir parengą informaciją (specialaus klasifikatoriaus pagalba), suskirstyti į atskiras sritis pagal objektų priklausomumą tam tikrom ministerijom ir žinybom.
Pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovautasi atliekant tyrimą:
	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 317 statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“
patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898).
	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ pakeitimo. Vilnius, 2009 m. sausio 27 d. Nr D1-624.
	Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas Nr. IX-2228. Žin., 2004, Nr. 832983. Aktuali redakcija: Nr. XI-1488, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4134 (2011-07-13)
	Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas. Vilnius, 2003 m. lapkričio18 d. Nr. IX-1826. Nauja
įstatymo redakcija:Lygių galimybių įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-1602, 2008-06-17, Žin., 2008, Nr.
76-2998 (2008-07-05)

	Atliekant aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimą, buvo parengta speciali visuomeninės paskirties
objektų vertinimo anketa bei metodika (pateikta žemiau).
	Tikimasi, jog tyrimas padės mažinti socialinę atskirtį atkreipiant visuomenės ir atsakingų institucijų
dėmesį į nepritaikytą/prastai pritaikytą viešąją aplinką (pastatus, šaligatvius, perėjas, neįgaliųjų automobiliams stovėjimo vietas ir pan.)., padės spręsti lygių galimybių sudarymo neįgaliesiems klausimus.
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6. Visuomeninės paskirties vertinimo metodika
3 lentelė. Svarbiausi objekto vertinimo simboliai:

Prieinamas

Ribotas
prieinamumas

Neprieinamas

žn rateliuose į objektą patenka
savarankiškai

- nėra laiptų;
- slenkstis – max. 2 cm.;
- rampos nuolydis – max. 9 %;
- ištisinės juostos ilgis - ne > kaip 9 m.;
- turėklai kontrastinėm spalvom;
- durų plotis - > nei 85 cm.

5 lentelė. Simbolių reikšmės parkavimo aikštelėje:
Yra vietos žn transportui

Langelyje pažymime įrengtų žn automobiliams pastatyti vietų skaičių
aikštelėje. Atskirai pažymime atstumą (metrais) iki pagrindinio įėjimo.

Bordiūras

Žymime, koks bordiūro aukštis, cm. Pagal STR tinkamas aukštis yra tada,
kai jis neviršija 15 cm.

Viešieji tualetai žn

Žymime, ar yra tualetas pažymėtas žn ženkliuku ir ar pats tualetas atitinka
STR patvirtintus normatyvus.

- slenkstis didesnis nei 2 cm.;
žn rateliuose į objektą gali patekti
- rampos nuolydis – > nei 9 %;
su asistento pagalba
- durų plotis – < nei 85 cm.

Pastatas visiškai
neprieinamas žn rateliuose

galimybių patekti į objektą žn nėra:
- laiptai;
- nėra rampos;
- nėra lifto;
- vieta yra II a. ar aukščiau;
- sudėtingos prieigos ir kt.;

! Patikros anketoje pažymimas tik vienas iš trijų simbolių.
! Jeigu objektas yra pažymėtas „Neprieinamas“, toliau objekto nevertiname, tik prieigas ir parkavimo aikštelę prie jo.

6 lentelė. Simbolių reikšmės objekte:
Durys atsidaro į išorę

Žymime, kai durys atsidaro į išorę. Pastabose nurodome, ar yra laisvos vietos judėti, ar atsiveriančios durys netrukdo įvažiuoti į pastatą.

Durys atsidaro
automatiškai

Žymime, kai durys atsidaro automatiškai. Pastabose galite nurodyti, ar ne
per siaurai atsiveria durys, ar ne per greitai užsidaro ir pan.

Sukamos durys

Žymime, kai durys yra sukamos. Pastabose pažymime, ar gali žn vežimėlyje
pravažiuoti, ar yra šalia kitos durys (nesukamos), kur žn galėtų įeiti.

Durų žymėjimas

Šią grafą žymime tada, kai durys yra stiklinės. Pastabose nurodoma, ar jos
tinkamai pažymėtos. 1,2 -1,6 m. aukštyje turi būti ryškios spalvos juosta.

Netinkamos durys žn

Šią grafą žymime, kai durys yra per siauros; jos sunkiai varstomos; kai
durys yra švaistinės.

Pastato aukštingumas

Žymime viso pastato aukštų skaičių

Objekto aukštas pastate

Pažymime, kuriame aukšte yra audituojamas objektas. Jeigu audituojamam
objektui priklauso visas pastatas, šios grafos nežymėkite.

Galimybė patekti tik į I a.

Žymima, kai yra geras ar ribotas prieinamumas, bet tik į I aukštą

Laiptai

Žymime, kai yra laiptai iki lifto.

Liftas žn

Žymime, kai liftas pritaikytas žn poreikiams (išmatavimai: gylis – 140 cm.,
plotis – 110 cm., durys – 85 cm.)

4 lentelė. Simbolių reikšmės prie objekto
Rampa (pandusas)

Žymimas rampos nuolydis (%) ir rampos ilgis (metrais).

Slenkstis

Žymima, kai yra vienas laiptelis prieš įėjimą. Žymimas bordiūras ar
pėsčiųjų tako kraštas (cm.).

Laiptai

Bordiūras

Apylanka
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Žymime laiptelių skaičių iki pagrindinio įėjimo.

Žymime, kada yra bordiūras. Leidžiamas bordiūro aukštis - 5-15 cm.

Žymime, kai įvažiavimas žn yra, bet ne per pagrindinį įėjimą.

Nukreipiamieji ženklai

Žymime, kai yra rodyklės ir kiti ženklai, nukreipiantys žn judėti link
įėjimo. Žymime, kai yra įrengtas garsinis mygtukas prie įėjimo. Pastabose nurodome, ar mygtukas veikia ir ar įrengtas tinkamame aukštyje.

Keltuvas laiptais / laiptų
kopiklis

Žymime, kai objekte yra keltuvas laiptais arba spec. priemonė – laiptų
kopiklis.

Grindinys iki objekto

Žymime, kai grindinyje yra duobių, plyšių didesnių nei 5 mm. ir kai
grindinys nestabilus (slidu, purvas, akmenys)

Liftas per siauras žn

Žymime, kai objekte yra seno, sovietinio tipo liftai, neatitinkantys
dabartinių reikalavimų

Kliūtys prie įėjimo

Žymime, kai yra įvairios laikinos kliūtys, kurias galima nesunkiai
pašalinti. Pastabose nurodome, kokios tai kliūtys. Taip pat žymime
kliūtis, kurias pašalinti sunku. Pastabose žymite, kokios tai yra kliūtys.

Tualetai žn

Žymime, kad yra tualetas pažymėtas žn ženkliuku ir jis atitinka patvirtintą
STR. Pastabose galite nurodyti kiek tokių tualetų pastate yra.

Viešojo transporto stotelė

Žymime apytikslį atstumą (metrais) nuo viešojo transporto stotelės iki
objekto. Jei atstumas yra didesnis nei 200 metrų žymėti nereikia.

Lygių pokyčiai

Žymime, kai prieš laiptus, rampas ir kitus aukščio pasikeitimus įrengti
įspėjamieji paviršiai.
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Grindų danga

Atskirose grafose žymite, ar grindų danga yra neslidi, kieta, šiurkšti. Svarbu
pažymėti, ar objekte grindų danga yra - pažymėta taktilinėm linijom ar kitos
faktūros paviršiumi (dėl aklųjų ir silpnaregių).

Nukreipiamieji ženklai

Žymime, kai pastate yra rodyklės ir kiti ženklai, nukreipiantys žn judėti link
įėjimo/išėjimo, WC, liftų ir pan. Pastabose nurodome, ar ženklai pakabinti
reikiamam aukštyje.

Kita informacija

Žymime, kai objekte yra „bėganti eilutė“, įrengta garsinė informacija,
yra informacija Brailio raštu, yra sensoriniai prietaisai. Pastabose galima
pažymėti, ar sensoriniai prietaisai, informaciniai stalai įrengti taip, kad būtų
patogūs žn rateliuose.

Kliūtys objekte

Žymime, kai yra įvairios laikinos kliūtys, kurias galima nesunkiai pašalinti.
Pastabose nurodome, kokios tai kliūtys. Taip pat žymime kliūtis, kurias
pašalinti sunku. Pastabose žymite, kokios tai yra kliūtys.

Kambariai žn

Žymime, kai yra kambariai pritaikyti žn., taip pat nurodome pritaikytų
kambarių skaičių.

7. Tyrimo rezultatai
Bendra informacija apie objektus
	Atliekant aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams tyrimą, buvo įvertinta 113 pastatų ir prieigos
šalia jų pagal 5 pastatų kategorijas:






administraciniai pastatai – 37 obj.;
švietimo įstaigų pastatai – 10 obj.;
medicinos įstaigų pastatai – 25 obj.;
paslaugų, prekybos ir kitų verslo įstaigų pastatai – 15 obj.;
kultūros ir laisvalaikio organizavimo įstaigų pastatai – 26 obj.

113 objektų įvertinti 19 Vilniaus seniūnijų. Daugiausia pastatų audituota:








Senamiesčio seniūnijoje - 59 obj.,
Naujamiesčio seniūnijoje – 16 obj.,
Antakalnio seniūnijoje – 5 obj.,
Viršuliškių ir Pilaitės seniūnijose – po 4 obj.,
Lazdynų, Šnipiškių ir Verkių seniūnijose – po 3 obj.,
Justiniškių, Panerių, Pašilaičių, Šeškinės, Žvėryno seniūnijose – po 2 obj.,
Fabijoniškių, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Rasų, Vilkpėdės, Žirmūnų seniūnijose – po 1 obj.

7 lentelė. Reikalavimai visuomeninės paskirties objektų patikros anketos pildymui
Eil. Nr.
Patikros data:
Savivaldybė
Seniūnija

Objekto priskyrimas tam tikrai
kategorijai

Objekto
pavadinimas
Adresas ir pašto
indeksas
Kontaktai:
Internetinė
nuoroda:
GPS
Pastabos:

Pažymime tikrinamo objekto anketos numerį (nebūtina)
Įrašome datą, kada objektas yra audituojamas
Įrašome savivaldybės pavadinimą, kurioje yra audituojamas objektas
Seniūnija ar kitas administracinis vienetas, kuriam priklauso audituojamas objektas
Visi objektai suskirstyti į 5 dideles objektų kategorijas:
A - Valstybinės ir nevyriausybinės organizacijos;
B - Švietimo įstaigos;
C - Medicinos įstaigos;
D - Paslaugos, prekyba ir kitos verslo įstaigos;
E - Kultūros ir laisvalaikio organizavimo įstaigos.
Šioje grafoje žymime vieną iš 5 objektų kategorijų (raides A, B, C, D arba E) ir
konkretų objekto priskyrimą tam tikrai kategorijai, pvz. tikrinamas objektas yra
pagrindinė mokykla. Tada žymėsite taip: B, B3-1 - Pradinės, pagrindinės, vidurinės
mokyklos ir gimnazijos.

7 pav. Bendras objektų įvertinimas

Įrašomas tikslus objekto pavadinimas
Įrašomas tikslus objekto adresas ir pašto kodas
Įrašomi kontaktai: telefonas, faksas, e-paštas
Įrašomas (jei yra) objekto internetinio puslapio pavadinimas

Įrašomi GPS duomenys
Čia surašomos pastabos, kuriomis patikslinama anketoje pateikta informacija.
Pateikiamos rekomendacijos, kokių svarbiausių darbų reikėtų imtis padėčiai taisyti
Rekomendacijos:
(nebūtina)
8 pav. Objektų įvertinimas pagal kategorijas
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Administracinės paskirties pastatai

Blogai pritaikytų ar visai neprieinamų administracinių objektų pavyzdžiai:

	Tyrimo metu patikrinti 37 valstybinių ir savivaldybinių institucijų pastatai: 12 ministerijų, 5 ministerijoms pavaldžių įstaigų pastatai ir 20 seniūnijų. Bendras patikros rezultatas:
 Prieinama – 21 pastatas (57 proc.);
 Ribotas prieinamumas – 4 pastatai (11 proc.);
 Neprieinama – 12 pastatų (32 proc.)

12 pav. Šeškinės seniūnija (Šeškinės g. 30)

13 pav. Pašilaičių seniūnija (Žemynos g. 1)

Švietimo įstaigų pastatai

9 pav. Administracinės paskirties pastatai ir jų prieinamumas
	Džiugu tai, kad iš patikrintų 12 ministerijų, tik viena (Finansų ministerija) yra neprieinama žmogui,
sėdinčiam neįgaliojo vežimėlyje. Tačiau iš patikrintų 5 ministerijoms pavaldžių objektų tik į 2 pastatus
žmonės su negalia gali įvažiuoti neįgaliojo vežimėliu laisvai. Įdomu pažymėti tokį faktą, kad su asistento
pagalba (ribotas prieinamumas) galima įvažiuoti į neįgaliesiems taip svarbias įstaigas: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie SADM ir šios tarnybos Vilniaus skyrių, esančius Švitrigailos g. 10. Šių įstaigų
patikrą atlikę neįgalūs ekspertai nurodė, kad rampos (panduso) danga slidi, ant rampos uždėti kilimėliai,
tačiau jie tik trukdo užvažiuoti vežimėliu. Viduje yra lygių pokytis, kuris yra taip pat slidus ir per status, šalia
jo 3 laiptai. Tačiau liūdniausia yra pripažinti, kad iš 20 seniūnijų pastatų, patekti galima tik į 8 seniūnijas (40
proc.), visiškai neprieinamos yra pusė seniūnijų. Seniūnijų patalpose dažnu atveju įsikūrę socialinės paramos
centro skyriai, kurie teikia įvairiapusę pagalbą neįgaliesiems ir jų šeimos nariams. Patekti pas šiuos ir kitus
seniūnijos specialistus žmonėms, judantiems neįgaliojo vežimėliu, yra labai problemiška.
Gerai pritaikytų administracinių objektų pavyzdžiai:

14 pav. Švietimo įstaigų prieinamumas
	Tyrimo metu patikrinta 10 švietimo įstaigų: 5 vidurinės mokyklos ir gimnazijos bei 5 universitetai,
aukštosios mokyklos, kolegijos. Į 3 objektus (30 proc.) švietimo įstaigų patekti galima, į 7 objektus (70 proc.)
– ne. Pvz. Lietuvos Edukologijos universiteto II rūmai nesenai buvo renovuoti, tačiau į žmonių, judančių
neįgaliojo vežimėliu, poreikius nebuvo atsižvelgta ir jokių pritaikymų nepadaryta.
Gerai pritaikytų švietimo objektų pavyzdžiai:

10 pav. Naujosios Vilnios seniūnija (Pergalės g. 8)

20

11 pav. LR Žemės ūkio ministerija
(Gedimino pr. 19/ Lelevelio g. 6)

		

15 pav. M.Mažvydo progimnazija
Pilaitės mikrorajone (Vidūno g. 17a)

16 pav. VGTU Architektūros fakultetas
( Pylimo g. 26/1)
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Blogai pritaikytų ar visai neprieinamų švietimo objektų pavyzdžiai:

Blogai pritaikytų ar visai neprieinamų medicinos įstaigų pavyzdžiai:

22 pav. Naujininkų poliklinika

17 pav. Sietuvos vidurinė mokykla (Taikos g. 47)

18 pav. Vilniaus kolegija. Menų fakultetas
(Žemaitijos g. 4a)

Medicinos įstaigų pastatai
	Tyrimo metu patikrinta 25 medicinos įstaigos: 13 ligoninių ir klinikų, 9 poliklinikos, šeimos centrai
ir 3 vaistinės. Į 17 objektų (68 proc.) medicinos įstaigų patekti galima, į 4 objektus (16 proc.) patekti galima
tik su asistento pagalba, analogiškai į tokį pat objektų skaičių patekti žmogus, judantis neįgaliojo vežimėliu,
negali. Daugelis ligoninių ir klinikų, gavę finansavimą per struktūrinius fondus, sugebėjo pasitvarkyti stogus,
apšiltinti ir nudažyti pastatų sienas, pakeisti langus, tačiau nieko nepakeitė pastatų viduje: liko tie patys tualetai siaurom durim, be liftų arba jie taip pat siaurom durim ir pan. Medicinos įstaigų prieinamumas žmogui
su negalia yra prioritetinis klausimas, todėl būtina sudaryti lygias galimybes visiems.

23 pav. Infekcinių ligų ir
tuberkuliozės ligoninė

24 pav. Prieigos prie Centro
poliklinikos Vilkpėdės fil.

Paslaugų ir kitų verslo įstaigų pastatai
	Tyrimo metu patikrinta 15 paslaugų ir kitų verslo įstaigų pastatų: 11 viešbučių, 2 kavinės ir 2 kitos
verslo ir paslaugų įstaigos. Į 7 objektus (47 proc.) patekti galima, į 5 objektus (33 proc.) patekti galima tik
su asistento pagalba, į 3 objektus (20 proc.) patekti žmogus, judantis neįgaliojo vežimėliu, negali. Pastatus
auditavę neįgalūs ekspertai prie daugelio objektų yra pateikę pastabų ir komentarų, pvz. viešbutyje „Atrium“,
esančio Pilies g. 10, durys varstomos sunkiai, tačiau dažnai aptarnauja portje. Yra 1 laiptelis norint patekti
į kambarį, bet problema išsprendžiama uždėjus rampą, tokie patys sunkumai norint patekti ir iš stovėjimo
aikštelės. Be problemų galima patekti į konferencijų salę.

25 pav. Paslaugų ir kitų verslo įstaigų pastatų prieinamumas
19 pav. Medicinos įstaigų prieinamumas

Gerai pritaikytų verslo objektų pavyzdžiai:

Gerai pritaikytų medicinos objektų pavyzdžiai:

20 pav. Medicinos diagnostikos ir gydymo centras
22

21 pav. Lazdynų poliklinika

		26 pav. “Comfort Hotel” (Mindaugo g. 27)

27 pav. Vilniaus turizmo informacijos ir
konferencijų biuras (Vilniaus g. 22)
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Blogai pritaikytų ar visai neprieinamų verslo įstaigų pavyzdžiai:

Blogai pritaikytų ar visai neprieinamų kultūros ir laisvalaikio organizavimo įstaigų pavyzdžiai:

34 pav.
Literatūrinis A. Puškino
		
muziejus (Subačiaus g. 124)
28 pav. Kavinė „Hesburger“
				

29 pav. Viešbutis Ratonda Centrum

8. Patikros rezultatai

31 pav. Kultūros ir laisvalaikio organizavimo įstaigų pastatų prieinamumas
	Kaip matyti iš pateiktos 31 pav. diagramos, tyrimo metu buvo įvertinti 26 kultūros ir laisvalaikio organizavimo įstaigų pastatai: 3 teatrai, 2 koncertinės salės, 8 muziejai, 5 meno galerijos ir parodų salės, 1 biblioteka, 3 kultūros centrai ir 3 bažnyčios. Į 13 objektų (50 proc.) žmogus su negalia gali patekti savarankiškai,
į 3 objektus (12 proc.) – padedant asistentui ir į 10 objektų (38 proc.) žmogus, judantis neįgaliojo vežimėliu,
nepateks.
Gerai pritaikytų kultūros ir laisvalaikio organizavimo įstaigų pavyzdžiai:
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36 pav. Vilniaus Rotušė
(Didžioji g. 31)

30 pav. Viešbutis „Neringa“

Kultūros ir laisvalaikio organizavimo įstaigų pastatai

32 pav. LB Pinigų muziejus (Totorių g. 2/8)

35 pav. „Raganaitės“ teatras
(Stanevičiaus g. 24)

33 pav. Lietuvos technikos biblioteka
(Šv. Ignoto g. 6)

Iš įvertintų 113 objektų:
1. 61 pastatas (54 proc.) ir įvažiavimai į juos pritaikyti laikantis visų techninių reikalavimų;
2. į 16 pastatų (14 proc.) patekti galima tik su asistento pagalba;
3. į 36 pastatus (32 proc.) nepateksi, nes pastato išorėje yra laiptai arba nuolydis padarytas nesilaikant techninių reikalavimų;
4. rampos (pandusai) yra prie 41 pastato, tačiau 17 rampų (42 proc.) yra padarytos nesilaikant techninių reikalavimų;
5. tik prie 23 pastatų (20 proc.) yra rodyklės ir kiti ženklai, nukreipiantys žmones su negalia judėti
link įėjimo, o garsinis mygtukas įrengtas prie 11 pastatų (10 proc.);
6. 39 pastatuose (35 proc.) durys netinkamos žmonėms su negalia, tik 16 pastatų (14 proc.) durys
atsidaro automatiškai.
7. 53 pastatuose (47 proc.) yra liftas/keltuvas pritaikytas žmonėms su negalia;
8. tualetai žmonėms su negalia yra 44 pastatuose (39 proc.);
9. 81 objekte (72 proc.) grindų danga yra neslidi, kieta, šiurkšti, bet tik 16 pastatų (14 proc.) grindų
danga pažymėta taktilinėm linijom ar kitos faktūros paviršiumi;
10. nukreipiamieji ženklai ir rodyklės judėti objekte yra tik 25 pastatuose (22 proc.);
11. kita informacija, tokia kaip „bėganti eilutė“ yra tik 3 objektuose, garsinė informacija – 5 objektuose, informacija Brailio raštu – 20 objektų, sensoriniai prietaisai – 4 objektuose;
12. 34 vietose (30 proc.) prie pastato yra aikštelė ir joje vietos žmonių su negalia automobiliams
pastatyti;
13. 20 vietų (18 proc.) yra mokamos arba nepritaikytos aikštelės žmonių su negalia automobiliams
pastatyti;
14. prie 59 objektų (52 proc.) iš viso nėra jokių parkavimo aikštelių;
15. prie 57 pastatų (50 proc.) grindinyje yra duobių, plyšių didesnių nei 5 mm.
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Neįgalių ekspertų rekomendacijos po atlikto pastatų audito:
1. Dėl ženklinimo. Prie daugumos objektų ir pačiose objektuose trūksta informacijos (rodyklių ir
kitų nukreipiamųjų ženklų nukreipiančių judėti link įėjimo/išėjimo, lifto, tualetų ir pan.) Garsiniai
mygtukai prie pastatų turi būti įrengti taip, kad žmogus su negalia, sėdintis rateliuose galėtų laisvai
privažiuoti ir ištiesęs ranką pasiekti. Būna atvejų, kad mygtukai neveikia.
2. Dėl grindinių iki pastatų. Turi būti tvarkinga, kieta, neslidi danga. Danga turėtų būti pažymėta
taktilinėm linijom ar kitos faktūros paviršiumi, kad aklasis ar silpnaregis galėtų orientuotis kaip ir
kurlink judėti.
3. Dėl rampų. Laikytis techninių reikalavimų darant prie objektų (ar pačiose objektuose) rampas.
Dažnu atveju padaryti pseudo įvažiavimai.
4. Dėl durų. Patogiausios durys yra virš 85 cm. pločio ir atsidarančios automatiškai. Jeigu tai stiklinės durys – būtina jas pažymėti ryškiom juostom. Nerekomenduotina statyti švaistinių, sukamų
durų. Durys neturėtų atsidarinėti į išorę iškart prieš rampą.
5. Dėl liftų, keltuvų, laiptų kopiklių. Pastatuose turi būti liftas, keltuvas ar laiptų kopiklis.
6. Dėl tualetų žmonėms su negalia. Pastatuose turi būti tualetai žmonėms su negalia ir pageidautina kiekviename aukšte;
7. Dėl grindų dangos objekte. Neslidi, lygi, kieta, pakankamai šiurkšti, akliesiems ir silpnaregiams danga turėtų būti kitos faktūros ir pažymėta kita spalva. Kai yra lygių pokyčių, labai svarbu
atsižvelgti į tai, įrengti įspėjamuosius paviršius.
8. Dėl kitos informacijos. Atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius, ypač administraciniuose ir sveikatos priežiūros įstaigose, turėtų būti įrengta „bėganti eilutė“ (kurtiesiems), garsinė informacija (akliesiems ir silpnaregiams), informacija Brailio raštu (akliesiems ir silpnaregiams).
9. Dėl parkavimo aikštelių. Labai svarbu, kad šalia svarbių neįgaliesiems įstaigų būtų parkavimo
aikštelės (vietos) neįgaliųjų transportui pastatyti. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad žmogui, judančiam neįgaliojo vežimėliu, būtų patogu išlipti/įlipti į automobilį ir nebūtų jokių kliūčių judėti iki
objekto.
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