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Įvadas 

 
 

Neįgaliųjų užimtumo Europoje tyrimas buvo atliktas laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio iki 2013 

m. balandžio mėnesio Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projekto „Neįgaliųjų 

darbo galimybės ir patirtis” (projekto paprogramė „Aš galiu dirbti” – „I can work”, Nr. LLIV-

219) ribose. Iš viso projekte dalyvauja penkios partnerių organizacijos – du Lietuvos ir trys 

Latvijos partneriai: Viešoji įstaiga „Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga“ (NSĮS) ir Viešoji 

įstaiga „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ (Lietuva) bei Liepojos aklųjų draugija, sąjunga 

„Apmācību Projekti“ (Mokymo projektai) ir Cyravos (Cīrava) profesinė vidurinė mokykla 

(Latvija). Projekto tyrimą įgyvendina Liepojos aklųjų draugija. 

 
 

Tyrimo tikslas - parengti Latvijos, Lietuvos ir 10 kitų Europos valstybių neįgaliųjų užimtumo 

skatinimo politikos priemonių ataskaitą ir, remiantis geros Europos valstybių praktikos 

pavyzdžiais, parengti Latvijos ir Lietuvos politikos tobulinimo rekomendacijas, skatinančias 

neįgaliųjų integravimąsi į darbo rinką. Remiantis tyrimo tikslu, buvo apibrėžtos tokios užduotys: 

 apibendrinti prieinamus statistikos duomenis, susijusius su neįgaliaisiais, jų įdarbinimo ir 

nedarbo rodikliais; 

 apibūdinti valstybės nustatytus su invalidumu susijusius procesus: invalidumo lygio 

nustatymo ir suteikimo tvarką, asmens darbingumo  nustatymo metodiką, pašalpų ir 

lengvatų skyrimo neįgaliesiems tvarką, aplinkos prieinamumo užtikrinimą; 

 suvokti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemą ir tvarką, teikiant informaciją apie 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas ir prieinamas profesinio mokymo 

programas; 

 sužinoti apie neįgaliųjų įdarbinimą skatinančias priemones – pagrindines atsakingas 

valstybines institucijas, dalyvaujančius socialinius partnerius, tikslines politikos grupes, 

įgyvendintų priemonių privalumus ir trūkumus bei jų įtaką neįgaliųjų integravimuisi į darbo 

rinką. 
 

Tyrimas buvo atliekamas, naudojant du pagrindinius metodus: statistikos duomenų analizę ir 

dokumentų analizę. Statistikos duomenų analizės tikslams pagrinde buvo naudojamos oficialios 

atitinkamų valstybių statistikos duomenų bazės, papildant jose pateiktus duomenis anksčiau 

atliktų tyrimų duomenimis arba politikos analizės pranešimais. Palyginus įvairių valstybių 

statistikos duomenis, būtina atsižvelgti į statistikos duomenų rinkimo ir apibendrinimo metodikų 

skirtumus, kurie trukdo gauti visiškai palyginamus duomenis, t.y., prieinami duomenys ne visada 

susiję su tuo pačiu laikotarpiu (tyrimui pagal galimybes buvo naudojami naujausi duomenys), kai 

kuriose valstybėse neapibendrinami arba nepublikuojami atskiri rodikliai (pavyzdžiui, ne visos 

valstybės skelbia duomenis apie neįgaliųjų įdarbinimą arba nedarbo lygį, skirstant pagal amžiaus, 

lyties ir išsilavinimo požymius), neretai buvo rasta skirtumų tarp įvairių atsakingų valstybinių 

institucijų pateiktų duomenų. Dokumentų analizei atlikti buvo naudojama keletas duomenų 

šaltinių: norminiai aktai, politikos planavimo dokumentai, valstybinių institucijų pranešimai apie 

politikos įgyvendinimą, politikos vertinimai, įvairi informacinė medžiaga ir antriniai neįgaliųjų 

situacijos konkrečiose valstybėse tyrimai.  

 

Tyrimuose apibendrinta tokių valstybių informacija: Latvija, Lietuva, Lenkija, Čekija, Švedija, 

Norvegija, Airija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Ispanija ir Šveicarija. Tyrimo rezultatų 

apibendrinimo pirmojoje dalyje pateikti neįgaliųjų ir jų įdarbinimo statistikos duomenys, antroje 



dalyje pateiktas pagrindinių įdarbinimo politikos priemonių apibendinimas, o pabaigoje 

apibendrintos Latvijos ir Lietuvos politikos tobulinimo rekomendacijos, remiantis geros Europos 

valstybių praktikos pavyzdžiais.  
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Latvija 
 

1. Statistinė informacija apie neįgaliųjų skaičių ir užimtumą 
 

Atliekant tyrimą, naudoti įvairūs statistikos duomenų šaltiniai, susiję tiek su gyventojais bendrai, 

tiek su neįgaliaisiais kaip atskira gyventojų grupe. Pagrindiniai duomenų šaltiniai apie neįgalius 

asmenis - tai Gerbūvio ministerijos (GM), Valstybinės įdarbinimo agentūros (VĮA), Valstybinės 

socialinio draudimo agentūros (VSDA) ir Valstybinės socialinio integravimo agentūros (VSIA) 

duomenys, o duomenys apie visus Latvijos gyventojus buvo gauti iš Centrinės statistikos 

valdybos duomenų bazių; siekiant apibūdinti gyventojų užimtumo situaciją ir nedarbo lygį, 

naudoti ir VĮA duomenys. Konkretūs duomenų šaltiniai nurodyti po kiekviena lentele atskirai.  

 

Lentelė 1. Neįgaliųjų skaičius ir lyginamasis svoris (2011 m.)  

Valstybės 

gyventojų 

skaičius 

Neįgalieji, tarp jų 

vaikai (skaičius) 

Neįgalieji nuo 18 metų 

amžiaus (skaičius) 

Neįgaliųjų lyginamasis svoris, 

palyginus su visais gyventojais 

(%) 

2 070 371 148 919 141 412 7,2  
Duomenų šaltinis: CSV (Gyventojų surašymo duomenys), neįgaliųjų skaičius, remiantis GM skaičiavimais 

(duomenų šaltinis:  VSDA)  

 

Lentelė 2. Gyventojų ir neįgaliųjų suskirstymas pagal amžių (2011 m.) ir lytį (2010 m.) 

Požymiai  Visi gyventojai Neįgalieji 

Amžius  Skaičius  (%) Skaičius  (%)* 

18 – 39 m. 635 921 37,2 16 404 11,6 

40 – 59 m. 575 024 33,5 70 282 49,7 

virš 60 m. 500 876 29,3 54 726 38,7 

IŠ VISO 1 711 821 100,0 141 412 100,0 

Lytis Skaičius  (%) Skaičius (%) 

Moterys 1 124 269 54,3 68 583 50,7 

Vyrai  94 6102 45,7 66 613 49,3 

IŠ VISO 2 070 371 100,0 135 196 100,0 
Duomenų šaltinis: CSV (Gyventojų surašymo duomenys), neįgaliųjų suskirstymas pagal lytį 2010 m.,  remiantis 

VSDA duomenimis; neįgaliųjų suskirstymas pagal amžiaus grupes 2011 m., remiantis GM duomenimis.  

* Lyginamasis svoris, palyginus su visais neįgaliaisiais 

 

Lentelė 3. Bendras dirbančių gyventojų ir dirbančių neįgaliųjų skaičius bei lyginamasis 

svoris*  (2011 m.) 

Bendras 

dirbančių 

valstybės 

gyventojų 

skaičius 

(15 – 74 m.) 

Ekonomiškai 

aktyvių 

gyventojų 

skaičius 

Dirbantys  

neįgalieji 

(skaičius) 

Dirbančių 

neįgaliųjų 

lyginamasis 

svoris, 

palyginus su 

visais 

dirbančiaisiais 

(%) 

Dirbančių neįgaliųjų 

lyginamasis svoris, 

palyginus su visais 

ek. aktyviais 

gyventojais (%) 

Dirbančių 

neįgaliųjų 

lyginamasis 

svoris, 

palyginus su 

visais 

neįgaliaisiais 

(%) 

986 600 1 151 800 29 792 3,02 2,6 21,1 
Duomenų šaltiniai: dirbančių ir ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičius CSV duomenimis; dirbančių neįgaliųjų 

skaičius GM ir VĮA duomenimis.  

* VSDA įskaitoje esantys asmenys 
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Lentelė 4. Bendras bedarbių ir neįgalių bedarbių skaičius bei lyginamasis svoris*  (2011 m.) 

Bendras 

bedarbių 

skaičius 

Bedarbių lyginamasis 

svoris, palyginus su 

visais ekonomiškai 

aktyviais gyventojais 

(%) 

Neįgalūs 

bedarbiai 

(skaičius) 

Neįgalių bedarbių 

lyginamasis svoris, 

palyginus su visais 

bedarbiais (%) 

Neįgalių bedarbių 

lyginamasis svoris, 

palyginus su visais 

darbingo amžiaus 

neįgaliaisiais (%) 

130 296  11,3 9 939 7,6 11,5 
Duomenų šaltiniai: VĮA (duomenys apie bedarbius), GM (duomenys apie neįgalius bedarbius) 

* Skaičiavimai atlikti, remiantis darbingu amžiumi 18–59 m. (n=86 686), atsižvelgiant į turimus neįgaliųjų 

skirstymo pagal amžių duomenis. 

 

Lentelė 5. Bedarbių ir neįgalių bedarbių suskirstymas pagal amžių ir išsilavinimo lygį, 

skaičius ir lyginamasis svoris (2011 m.) 

Požymiai  Bedarbiai Neįgalūs bedarbiai 

Amžius Skaičius (%)* Skaičius (%)** 

15 – 24 m. 15 387 11,8 450 4,5 

25 – 34 m. 25 972 20,0 1 147 11,5 

35 – 44 m. 28 727 22,0 1 755 17,7 

45 – 54 m. 36 598 28,1 3 563 35,8 

55 – 59 m.  18 364 14,1 2 375 24,0 

Virš 60 m. 5248 4,0 649 6,5 

IŠ VISO 130 296 100,0 9 939 100,0 

Lytis Skaičius (%)* Skaičius (%)** 

Moterys 74 734 57,4 5 242 52,7 

Vyrai  55 562 42,6 4 697 47,3 

IŠ VISO 130296 100,0 9 939 100,0 

Išsilavinimo lygis Skaičius (%)* Skaičius (%)** 

Žemesnis už pagrindinį 3636 2,8 214 2,2 

Pagrindinis - - 1 711 17,2 

Bendras vidurinis 62 225 47,8 2 806 28,2 

Profesinis išsilavinimas 47 310 36,3 4 215 42,4 

Aukštasis 16 201 12,4 934 9,4 

Nenurodytas  924 0,7 59 0,6 

IŠ VISO 130 296 100,0 9 939 100,0 
Duomenų šaltinis: VĮA  

* Lyginamasis svoris, palyginus su visais bedarbiais arba ** neįgaliais bedarbiais pagal atitinkamus požymius.  

 

Lentelė 6. Neįgaliųjų profesinė reabilitacija (2011 m.) 

Suteiktos prof. reab. paslaugos 

Švietimo įstaiga Skaičius 

Jūrmalos vidurinė profesinė 

mokykla 

357 

Kolegija 312 

Švietimo įstaigos absolventai  

Švietimo įstaiga Skaičius 

Jūrmalos vidurinė profesinė 

mokykla 

60 

Kolegija 42 
Duomenų šaltinis: VSIA (Valstybinė socialinio integravimo agentūra, 2011) 



7 

 

2. Neįgalumo suteikimas, socialinė apsauga, profesinė reabilitacija ir užimtumas: 

situacijos apibūdinimas  
 

2.1. Neįgalumo lygio nustatymo ir suteikimo tvarka  

 

Neįgalumo nustatymo ir suteikimo tvarką Latvijoje reguliuoja Neįgalumo įstatymas. Šio įstatymo 

6 straipsnis nustato neįgalumo lygio skirstymą į grupes. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. Latvijoje 

neįgalumo lygis buvo skirstomas į tris grupes (I grupė – labai sunkus neįgalumo lygis, II grupė – 

sunkus neįgalumo lygis, III grupė – vidutinis neįgalumo lygis). Nuo 2013 m. sausio 1 d. asmenų 

neįgalumo lygis į grupes bus skirstomas nuo 18 m. amžiaus, o ne nuo 16 m. amžiaus, kaip iki šiol 

(vaikams iki 18 m. amžiaus neįgalumo lygis nustatomas, neskirstant į grupes). Pasikeitė ir 

neįgalumo lygio skirstymo metodika. Naujoji metodika numato, kad neįgalumo lygis bus 

nustatomas, įvertinus funkcinius žmogaus apribojimus ir jų lygį bei nustatant darbingumo 

praradimą procentais. Be darbingumo apribojimo išraiškos procentais MK nuostatuose Nr. 1029 

reglamentuotas neįgalumo lygio skirstymas pagal fizinių ir psichinių gebėjimų apribojimų lygį, 

darbo ir socialinius faktorius bei neįgalaus asmens gebėjimą integruotis į visuomenę. Įdiegiant 

įstatyme ir minėtuose MK nuostatuose apibrėžtą skirstymą į lygius ir jų apibūdinimą, išskiriamos 

tokios trys neįgalumo grupės:  

 

 I neįgalumo grupė, kai prarastas darbingumas siekia 80—100 procentų, — labai 

sunkus neįgalumo lygis, integracija į visuomenę be socialinės pagalbos neįmanoma; 

darbingumas ir savarankiškumas kasdieninėje veikloje labai apriboti: fizinių arba 

psichinių gebėjimų apribojimas 80–100 procentų; 

 

 II neįgalumo grupė, kai prarastas darbingumas siekia 60—79 procentus, — sunkus 

neįgalumo lygis, integracija į visuomenę be socialinės pagalbos labai apribota; 

darbingumas ir savarankiškumas kasdieninėje veikloje apriboti: fizinių arba 

psichinių gebėjimų apribojimas 60–79 procentų; 

 

 III neįgalumo grupė, kai prarastas darbingumas siekia 25—59 procentus, — 

vidutinis neįgalumo lygis lygio negalia, integracija į visuomenę apsunkinta; 

darbingumas ir savarankiškumas kasdieninėje veikloje apriboti vidutiniškai: fizinių 

arba psichinių gebėjimų apribojimas 25–59 procentai. 

 

Netekus mažiau kaip 25 procentų darbingumo ir/arba sveikatos, tai nepripažįstama negalia. 

Atitinkamuose Latvijos norminiuose aktuose nėra asmens gebėjimo atlikti konkrečius darbus arba 

konkrečių darbų rūšis, arba darbo sąlygų apribojimų aprašymų.  

 

Neįgalumo nustatymo tvarką reglamentuoja 2010 m. gruodžio 28 d. MK nuostatai Nr.1209 

„Prognozuojamų neįgalumo, neįgalumo ir darbingumo praradimo nustatymo kriterijų, terminų ir 

tvarkos nuostatai“. Pirminę ir kartotinę neįgalumo ekspertizę atlieka Valstybinė sveikatos ir 

darbingumo ekspertizės gydytojų komisija (VSDEGK), kurią sudaro jungtinis Rygos skyrius ir 

13 gydytojų komisijų. Prieš tai asmuo turi gauti šeimos gydytojo arba gydančio gydytojo 

siuntimą, kuris pagrįstas visapusiško medicininio tyrimo ir atitinkamo gydymo rezultatais.  

 

Siekiant atlikti neįgalumo ekspertizę, remiantis administracine procedūra, asmuo arba teisėtas jo 

atstovas raštu arba elektronine forma pateikia VSDEGK prašymą atlikti neįgalumo ekspertizę. 

Prašymą pateikti galima asmeniškai arba elektronine dokumento forma, remiantis norminiais 

aktais, reglamentuojančiais elektroninių dokumentų įforminimą, arba siųsti paštu. Prie prašymo 

pridedamas šeimos gydytojo siuntimas ir kiti asmens medicininiai dokumentai, kurie, šeimos arba 

http://www.vdeavk.gov.lv/
http://www.vdeavk.gov.lv/
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gydančio gydytojo, arba paties asmens nuožiūra, reikalingi neįgalumo ekspertizei atlikti. 

Remiantis ekspertizės rezultatais, VSDEGK priima sprendimą, ar nustatyti žmogui neįgalumą.  

 

2010 m. gruodžio 28 d. MK nuostatai Nr.1209 tiksliai reglamenuoja visus kriterijus, pagal 

kuriuos nustatomas asmens fizinio, psichinio, socialinio ir darbingumo apribojimų lygis 

procentais (intervalas). Neįgalumo lygio ekspertizę galima atlikti asmeniui nedalyvaujant, jeigu 

VSDEGK turi visus reikalingus medicininius dokumentus; arba asmeniui dalyvaujant – komisijos 

patalpose, asmens gyvenamojoje vietoje, gydymo įstaigoje arba kitoje institucijoje, jeigu, 

remiantis  gydančio gydytojo išvada, asmuo negali atvykti į komisijos patalpas (6 punktas).  

 

Atlikusi ekspertizę, VSDEGK išduoda administracinį aktą, kuriuo nustatomas neįgalumo lygis, 

prognozuojamas neįgalumas, neįgalumo arba prognozuojamo neįgalumo terminas, neįgalumo 

priežastys (Neįgalumo įstatymas, 8 straipsnis). Remiantis šiuo aktu, komisija pateikia ir 

rekomendacijas, pavyzdžiui, kur ir kokia tvarka teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos 

(2010 m. gruodžio 28 d. MK nuostatai Nr.1209, 10.2 punktas). VSDEGK išduoda ir neįgalumo 

pažymėjimą (2010 m. gruodžio 21 d. MK nuostatai Nr. 1169).  

 

Neįgalumas nustatomas tam tikram arba neribotam terminui (nenustatant kartotinės neįgalumo 

lygio ekspertizės termino (iki gyvos galvos), pirma, asmeniui iki 18 metų amžiaus: vieneriems, 

dvejiems, penkeriems metams arba iki asmeniui sukaks 18 metų, jeigu jam nustatytos 2010 m. 

gruodžio 28 d. MK nuostatų Nr.1209 2-ojo priedo 3 skyriuje minėtos ligos; antra, asmeniui nuo 

18 metų amžiaus: pusei metų, vieneriems, dvejiems, penkeriems metams arba nenustatant 

kartotinės neįgalumo ekspertizės termino (iki gyvos galvos), jeigu jam nustatyti šių nuostatų 4 

priede minėti funkciniai sutrikimai. Neįgalumo lygio nustatymo data pripažįstama diena, kai 

asmuo pateikia prašymą atlikti neįgalumo lygio ekspertizę. 

 

2.2. Pašalpų syrimo ir lengvatų teikimo neįgaliesiems tvarka  
 

2.2.1. Pašalpos ir pensijos 

 

Neįgaliesiems teikiamos įvairios socialinės pašalpos priklausomai nuo to, kokius kriterijus ir 

sąlygas asmuo atitinka. Šiame tyrime pateikta trumpa pagrindinių pašalpų ir pensijų rūšių, jų 

dydžio ir tikslinių grupių apžvalga. 

 

Netekto darbingumo (invalidumo) pensija skiriama Latvijos teritorijoje gyvenantiems 

apdraustiems asmenims, kurių draudimo stažas ne mažesnis kaip trys metai, jeigu jie pripažinti 

nedarbingais arba iš dalies nedarbingais, išskyrus asmenis, kurių neįgalumo priežastys yra 

nelaimingi atsitikimai darbe arba profesiniai susirgimai. Netekto darbingumo pensija skiriama 

visam VSDEGK nustatytam nedarbingumo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki nustatyto senatvės 

pensijos paskyrimo amžiaus. Jeigu asmuo dirba, jam mokami ir darbo užmokestis, ir netekto 

darbingumo pensija.  

 

Netekto darbingumo pensijos dydžiai yra skirtingi. III grupės invalido pensija yra 45 latai, o 

invalido nuo vaikystės - 50 latų. I ir II grupės neįgaliųjų pensijos dydis priklauso, pirma, nuo 

darbo užmokesčio dydžio 5 metus prieš pensijos paskyrimą; antra, nuo darbo stažo ir socialinio 

draudimo įmokų mokėjimo trukmės. Nedirbusiam asmeniui skiriama minimali netekto 

darbingumo pensija, atitinkamai – I grupės neįgaliųjų pensija yra 72 latai, neįgaliųjų nuo 

vaikystės - 80 latų; II grupės neįgaliųjų - 63 latai, neįgaliųjų nuo vaikystės - 70 latų. Neįgaliųjų, 

kurie gauna valstybės paskirtas pensijas (netekto darbingumo ir senatvės pensijas - iš viso), 
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skaičius nuo 89528 asmenų 2005 m. padidėjo iki 124164 asmenų 2011 m. (duomenų šaltinis: 

GM). 

Valstybinė socialinio aprūpinimo pašalpa skiriama asmenims, kurie pripažinti neįgaliais, yra 

vyresni nei 18 metų amžiaus ir neturi teisės gauti netekto darbingumo pensijos. 2005-2011 m.  

daugiausiai socialinio aprūpinimo pašalpų buvo išmokėta II grupės invalidams. Remiantis VSDA 

2011 m. gruodžio mėn. duomenimis, iš viso tokios pašalpos išmokėtos 17248 neįgaliųjų.  

 

Nuo 2008 m. sparčiai didėjo senatvės pensiją gaunančių neįgaliųjų skaičius. 2008 m. buvo 

įdiegta nauja pašalpos neįgaliesiems rūšis, todėl daugelis senatvės pensiją gaunančių asmenų, 

esant tam tikriems kriterijams, pretendavo į neįgalaus asmens statusą ir buvo jais pripažinti, taip 

įgydami teisę gauti papildomas lengvatas – finansinę paramą ir teisę nemokamai naudotis 

visuomeniniu transportu. 

 

Pašalpa neįgaliajam, kuriam reikia priežiūros, skiriama neįgaliuoju pripažintam ir 18 metų 

sulaukusiam asmeniui, kuriam dėl sunkių funkcinių sutrikimų reikalinga speciali priežiūra. 2011 

m. gruodžio mėn. tokią pašalpą gavo 10 544 asmenys (VSDA duomenys).  

 

Neįgalieji su judėjimo sutrikimais turi teisę gauti pašalpą, skirtą kompensuoti transporto 

išlaidoms. Pašalpa skirta asmenims nepriklausomai nuo neįgalumo lygio grupės, t.y. vaikams, 

kuriems sunku naudotis visuomeniniu transportu. Pašalpa išmokama asmenims, kuriems 

VSDEGK nustatė medicinines indikacijas jai gauti (pagrinde anatominiai defektai). 2012 m. 

sausio mėn. tokią pašalpą gavo 16 051 asmuo (GM Socialinio draudimo departamento 

duomenys).  
 

Neįgalių vaikų tėvai už vaiką invalidą gauna 75 latų per mėnesį dydžio priemoką prie valstybinės 

pašalpos šeimai. 2006 m. sausio 1 d. buvo įdiegta vaiko invalido priežiūros pašalpa - 150 latai 

per mėnesį - kurios tikslas yra teikti materialinę paramą tų vaikų tėvams, kuriems VSDEGK 

nustatė, kad dėl sunkių funkcinių sutrikimų reikalinga speciali priežiūra. Vaiko invalido priežiūros 

pašalpą 2011 m. gruodžio mėn. gavo 1752 vaikai invalidai, priemoką prie valstybinės šeimos 

pašalpos už vaiką invalidą gavo 7507 vaikai invalidai (VSDA duomenys).  

 

2.2.2. Aplinkos prieinamumas 

 

2008 m. liepos 18 d. Latvija pasirašė ir 2010 m. kovo 1 d. ratifikavo Neįgaliųjų teisių konvenciją. 

Remiantis šiuo dokumentu, Latvija pripažįsta, kad ji privalo atlikti tam tikrus veiksmus, siekiant 

pagerinti aplinkos prieinamumą – viešos aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių prieinamumą, 

tarp jų ir informacijos technologijų, sistemų bei kitų objektų ir paslaugų prieinamumą, siekiant 

užtikrinti neįgaliųjų savarankiškumą ir nepriklausomumą. Priemonės skirtos nustatyti ir pašalinti 

prieinamumo kliūtis: pastatus, kelius, transportą bei kitus vidaus ir lauko objektus, tarp jų 

mokyklas, butus, gydymo įstaigas ir darbo vietas. 
 

Aplinkos prieinamumo reikalavimus Latvijoje nustato keletas norminių aktų – Statybos įstatymas, 

1997 m. balandžio 1 d. MK nuostatai Nr.112. „Bendrosios statybos taisyklės”, 2009 m. vasario 3 

d. MK nuostatai Nr.102 „Latvijos statybos normatyvų LBN 211-08 „Daugiaaukščiai daugiabučiai 

gyvenamieji namai“ nuostatai“, 2008 m. liepos 7 d. MK nuostatai Nr.567 „Latvijos statybos 

normatyvų LBN 208-08 „Visuomeniniai pastatai ir statiniai“ nuostatai“, 2004 m. balandžio 13 d. 

MK nuostatai Nr.299 „Statinių priėmimo eksploatuoti nuostatai”. Statybos įstatyme pateiktas 

aplinkos prieinamumo apibrėžimas, t.y., kad tai „galimybė žmonėms su judėjimo, regos arba 

klausos sutrikimais judėti aplinkoje, remiantis planuota statinio funkcija” (1 straipsnio 27 dalis). 

Šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „Statinys projektuojamas ir statomas taip, kad jis 
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užtikrintų arhitektoninę aplinkos kokybę, aplinkos prieinamumą, racionalų gamtos resursų 

naudojimą (..)”. Be minėtų norminių aktų aplinkos prieinamumo reikalavimai įtraukti ir į įvairias 

visuomeninio gyvenimo sritis reguliuojančius norminius aktus. Pavyzdžiui, yra nustatytas 

aplinkos prieinamumo gydymo įstaigose (2009 m. sausio 20 d. MK nuostatai Nr.60 „Privalomų 

reikalavimų gydymo įstaigose ir jų struktūriniuose vienetuose nuostatai“) ir vaistinėse (2010 m. 

kovo 23 d. MK nuostatai Nr.288 „Vaistinių veiklos nuostatai“) užtikrinimo reikalavimas. 

Aplinkos prieinamumo reikalavimų vykdymą kontroliuoja savivaldybių statybos inspektoriai ir 

valstybinė statybos inspekcija.  

 

Bendrai galima daryti išvadą, kad norminio reguliavimo atžvilgiu aplinkos prieinamumo 

užtikrinimo klausimas Latvijoje sutvarkytas, tačiau praktikoje dažnai konstatuojamos keliamų 

reikalavimų neatitiktys.  

 

2.3. Profesinės reabilitacijos sistema ir tvarka  

 

Latvijoje profesinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems užtikrinamos iš valstybės lėšų. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka Gerbūvio ministerijos Valstybinės socialinio 

integravimo agentūroje (VSIA) nustatyta 2012 m. balandžio 17 d. MK nuostatuose Nr. 271 

„Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo asmenims tvarka”. Profesinės reabilitacijos paslaugos 

apima tokius veiksmus – profesinio tinkamumo nustatymas, profesinės kvalifikacijos įgijimas, 

individuali socialinė reabilitacija, paramos teikimas įsidarbinat, įgijus profesinę kvalifikaciją.  

 

Rekomendacijas dėl profesinės reabilitacijos teikia VSDEGK (2010 m. gruodžio 28 d. MK 

nuostatai Nr. 1209, 10.2 punktas). Norėdamas pasinaudoti valstybės apmokėtomis profesinės 

reabilitacijos paslaugomis, asmuo privalo pateikti tokius dokumentus: prašymą suteikti paslaugą, 

šeimos gydytojo pažymą apie asmens sveikatos būklę, išduotą ne anksčiau kaip likus mėnesiui iki 

jos pateikimo paslaugą teikiančiam asmeniui; gydančio gydytojo išduoto reabilitacijos plano 

kopiją, jeigu pateikėjas yra asmuo, turintis prognozuojamą negalią, VSDEGK išduotą neįgalumo 

pažymą su nuoroda, kad paslauga reikalinga; savivaldybės socialinės tarnybos parengto 

individualaus reabilitacijos plano kopiją, jeigu pateikėjas yra neįgalus asmuo. Asmenys, kurie 

pageidauja, kad jiems būtų teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos, be minėtų dokumentų 

privalo pateikti pasą ir įgytą išsilavinimą bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.  

 

Valstybės apmokėtos socialinės reabilitacijos paslaugos teikiamos VSIA kolegijoje ir Jūrmalos 

vidurinėje profesinėje mokykloje. Šiose įstaigose įgyvendinamos pagrindinio profesinio mokymo, 

vidurinio profesinio mokymo, aukštesniojo profesinio mokymo (kolegijos), profesinio tobulinimo 

programos (rengiami neįgaliųjų socialinės apsaugos priemonėms įgyvendinti reikalingų profesijų 

specialistai). Pateikti prašymą nustatyti profesinį tinkamumą ir mokytis galima ištisus metus. 

Neįgaliesiems mokymas, apgyvendinimas tarnybiniame viešbutyje ir maitinimas VSIA mokymo 

įstaigose nemokamas. VSIA turi 8 paramos punktus regionuose, kuriuose atliekamas profesinio 

tinkamumo nustatymas, įgyvendinamos profesinio tobulinimo ir mokymosi visą gyvenimą 

programos, teikiamos specialistų konsultacijos, ieškoma praktikos ir darbo vietų, teikiama 

galimybė naudotis kompiuteriu.  

 

Profesinio tinkamumo (pageidaujama įgyjama profesija) nustatymo procese dalyvauja keletas 

specialistų – psichologas, profesinių ligų gydytojas, profesijų konsultantas ir profesinio mokymo 

mokytojas. Pirmiausia išsiaiškimama, kas žmogų domina, koks jo išsilavinimas, darbo patirtis, po 

to profesinių ligų gydytojas įvertina sveikatos būklę, rekomenduoja tinkamiausias veiklos sritis, o 

profesinio mokymo mokytojas suteikia galimybę pabandyti atlikti įvairių profesijų darbą. 
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Nustačius profesinį tinkamumą, asmeniui rekomenduojama atitinkama mokymo programa 

Jūrmalos vidurinėje profesinėje mokykloje arba kolegijoje.  

 

2011 m., nustačius profesinį tinkamumą ir pateikus rekomendacijas, remiantis darbo rinkos 

poreikiu, Jūrmalos vidurinė profesinė mokykla įgyvendino 11 mokymo programų, o iš viso buvo 

siūlomos 36 profesinio mokymo programos, tarp jų - 3 pagrindinio mokymo (namų ruoša, 

maitinimo paslaugos ir servisas), 5 profesinio mokymo (maitinimo paslaugos, sekretoriato ir biuro 

darbas, elektrotechnika ir elektronika, buhalterija, viešbučių paslaugos), 8 vidurinio profesinio 

mokymo (tarp jų kompiuterinis raštingumas, verslas, buhalterija, elektronika ir automatika), 16 

mokymosi visą gyvenimą ir 4 profesinio tobulinimosi programos (verslas, kompiuterinis 

raštingumas, sekretoriato ir biuro darbas, maitinimo paslaugos). 2011 m. kolegija įgyvendino 7 

aukštesniojo profesinio mokymo studijų programas: buhalterija ir mokesčiai, rinkodara ir prekyba, 

žmonių resursų vadyba, taikomųjų sistemų programinė įranga, informacijos technologijos, gestų 

kalbos vertimas, viešbučių serviso vadyba. Studijų trukmė 2-3,5 m.; be to, siūlomos tiek dieninės, 

tiek ištęstinės studijos.  

 

Bendrai profesinės reabilitacijos trukmė priklauso nuo pasirinktos programos trukmės, kuri 

nustatoma metais (1–4 metai) arba valandomis (160–960 valandų). Tuo atveju, kai mokydamasis 

programoje asmuo praranda neįgaliojo statusą, jam paliekama teisė gauti visas profesinės 

reabilitacijos paslaugas (2012 m. balandžio 17 d. MK nuostatai Nr. 271, 8 punktas).   

 

2.4. Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politika 

  

Darbo įstatymo 7 straipsnyje numatyta, kad, remiantis teisingumo principu, visi turi vienodą teisę 

į darbą, saugias bei sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas bei darbo užmokestį. Ši teisė 

užtikrinama be jokios tiesioginės arba ne tiesioginės diskriminacijos, tame tarpe dėl neįgalumo, jo 

sunkumo lygio arba pobūdžio.  

 

Bendrai galima išskirti tokias pagrindines užimtumo skatinimo politikos priemonių grupes 

neįgaliesiems: 

 profesinės reabilitacijos priemonės (žiūr. 2.3. skyrių); 

 tiesiogiai neįgaliesiems skirtos planuotos užimtumo skatinimo priemonės; 

 ES struktūrinių fondų remiamos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, 

apimančios priemones tam tikroms asmenų grupėms, tarp jų neįgaliesiems; 

 parama darbdaviams, kurie įdarbina neįgaliuosius. 
 

Latvijos valstybinę nedarbo mažinimo ir bedarbių, darbo ieškančių asmenų bei asmenų, kuriems 

gresia nedarbas, paramos politiką įgyvendina VĮA, kurios užduotis – organizuoti ir įgyvendinti 

užimtuno priemones bedarbiams, darbo ieškantiems asmenims ir asmenims, kuriems gresia 

nedarbas.  

 

2.4.1. Pagrindinės neįgaliųjų užimtumo skatinimo politikos gairės ir pasiekti rezultatai 

 

Reikšmingas neįgaliųjų užimtumo skatinimo politikos dokumentas – Pagrindinės 2005-2015 m. 

neįgalumo ir jo pasekmių mažinimo politikos gairės. Parengtos pagrindinės gairės keturiomis 

kryptimis:  

 neįgalumo profilaktikos priemonių komplekso plėtra ir įgyvendinimas;  

 neįgalumo lygio nustatymo sistemos tobulinimas;  

 neįgaliųjų užimtumo skatinimas;  

 neįgaliųjų socialinio aprūpinimo sistemos tobulinimas.  
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Siekiant įgyvendinti nustatytos politikos pagrindinių gairių veiklos krypčių tikslus ir siekiant 

rezultatų, Ministrų kabinetas 2006 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.541 patvirtino Neįgalumo ir jo 

pasekmių mažinimo politikos pagrindinių gairių įgyvendinimo 2005–2015 m. veiklos planą, šio 

plano vykdymo kontrolės funkcijos buvo pavestos GM. Veiklos planas numato keletą priemonių. 

Neįgaliųjų užimtumo skatinimo priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai apibendrinti 7 lentelėje, 

remiantis GM parengtu naujausiu šios srities viešu pranešimu
1
.  

 

Lentelė 7. Neįgaliųjų užimtumo priemonės – planai ir pasiekimai (2010 m.) 

Priemonė Prognozuoti rezultatai Pasiekti rezultatai 

Parengti „Neįgaliųjų užimtumo 

įstatymo” projektą 

 

Vykdymo terminas: 2008 m. I 

ketvirtis. 

Institucijos - GM, Švietimo ir 

mokslo ministerija, VSIA. 

 

Nustatyti naujas paramos formas 

bei neįgaliųjų užimtumo 

skatinimo, profesinės 

orientacijos, profesinės 

diagnostikos ir 

profesinės reabilitacijos 

priemones. 

Įgyvendinant priemonę, padaryta 

išvada, kad, siekiant prognozuotų 

rezultatų, nebūtina parengti atskirą 

norminį aktą. Siekiant šios priemonės 

rezultatų,  reikšmingu indėliu 

pripažintini VSIA paramos punktai 

visuose Latvijos regionuose (VSIA 

veikla profesinės reabilitacijos srityje 

aprašyta 2.3. skyriuje). 

Tobulinti remiamas užimtumo 

priemones neįgaliesiems, 

kuriems reikalinga trumpalaikė 

parama, siekiant juos 

sugrąžinti į darbo rinką 

 

Vykdymo terminas: 2006 – 2015 

m.  

Institucijos: GM, VĮA. 

Užtikrinta trumpalaikė parama, 

siekiant sugrąžinti neįgaliuosius 

į darbo rinką. 

 

2008 m. VĮA pradėjo aktyviai 

įgyvendinti užimtumo skatinimo 

priemonę „Priemonė tam tikroms 

asmenų grupėms” (PTTAG) (ESF 

projekto ir valstybės paskirto 

finansavimo ribose). ESF PTTAG 

projekto ribose darbo vietas neįgaliems 

bedarbiams sukūrė 56 regiono ir 

valstybės lygio nevalstybinės 

organizacijos. Kitus rezultatus žiūr. 8-oje 

lentelėje.  

Įdiegti valstybinės paramos 

programą, siekiant įsteigti 

specializuotas veikiančias 

dirbtuves, jeigu tokiose 

dirbtuvėse dirbančių neįgaliųjų 

skaičius ne mažiau kaip 75 proc. 

viso dirbančiųjų skaičiaus  
 

Vykdymo terminas: 2010 m. 

Institucijos: GM, VSIA. 

 

Įdarbintų neįgaliųjų su sunkiais 

funkciniais 

sutrikimais skaičiaus 

padidėjimas. 

 

GM padarė išvadą, kad prognozuojamą 

ekonomiškai naudingesnį rezultatą 

galima pasiekti, sprendimą dėl 

kiekvienos konkrečios priemonės 

priimant tam tikros asmenų grupės 

atžvilgiu, o ne organizuojant 

specializuotas dirbtuves, kuriose 

dirbančių neįgaliųjų skaičius neviršytų 

75 proc. viso dirbančiųjų skaičiaus.  

Nuolat peržiūrėti gyventojų 

pajamų mokesčio papildomas 

lengvatas neįgaliesiems  
 

Vykdymo terminas: 2006 – 2015 

m. 

Institucijos: GM, VĮA. 

 

Įdarbintų neįgaliųjų skaičiaus 

padidėjimas; neįgaliųjų teisių 

užtikrinimas; papildomos 

mokesčių lengvatos taikymas 

sumažins neįgaliųjų mokesčių 

naštą ir padės išvengti realaus 

šių asmenų pajamų sumažėjimo 

dėl infliacijos. 

 

2010 m. gyventojų pajamų mokesčio 

papildomos lengvatos neįgaliesiems 

nebuvo peržiūrėtos, jos liko tokios pat 

kaip 2009 m. 

Remiantis 1997 m. balandžio 8 d. MK 

nuostatų Nr.138 „Gyventojų pajamų 

mokesčio papildomų lengvatų 

neįgaliesiems, politiškai represuotiems 

asmenims ir nacionalinio pasipriešinimo 

judėjimo dalyviams nuostatai“ 2 punktu, 

                                                 
1
 Informacinis pranešimas dėl Neįgalumo ir jo pasekmių mažinimo politikos pagrindinių gairių įgyvendinimo 

2005–2015 m. veiklos plano vykdymo, GM, 2011-05-13. 
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asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo 

lygis, turi teisę gauti tokio dydžio 

papildomą mokesčio lengvatą: 

- 1296 latai per metus – asmenys, 

kuriems nustatyta I arba II neįgalumo 

lygio grupė; 

- 1008 latai per metus – asmenys, 

kuriems nustatyta III neįgalumo lygio 

grupė. 

GM nurodo, kad galimybė peržiūrėti 

papildomas lengvatas tikslu jas padidinti 

atsiras tik tuomet, kai stabilizuosis 

ekonominė situacija, ir bendras 

neapmokestinamas minimumas viršys 90 

LVL per mėnesį. 

Numatyti paramos priemones 

asmenims su sunkiais psichikos 

sutrikimais (tarp jų – 

sergantiems psichinėmis 

ligomis), esantiems gydymo arba 

ilgalaikės socialinės priežiūros ir 

reabilitacijos įstaigose.   
 

Vykdymo terminas: 2010 m. 

Institucija: GM. 

Aktyvesnių priemonių pagal 

asmenų poreikius ir funkcinių 

sutrikimų lygį skatinimas. 

Įdarbintų neįgaliųjų su sunkiais 

funkciniais sutrikimais (tarp jų – 

sergančių psichinėmis ligomis) 

skaičiaus padidėjimas. 

Užimtumo terapijos 

priemonėse dalyvaujančių 

psichinėmis ligomis sergančių 

asmenų skaičiaus padidėjimas. 

 

Siekiant tobulinti alternatyvias socialinės 

priežiūros paslaugas, tarp jų - planuojant 

asmenų su psichiniais sutrikimais 

integravimo į darbo rinką skatinimo 

socialines paslaugas (pusiaukelis į 

namus), buvo parengta ir 2009 m. kovo 

3 d. Ministrų kabineto patvirtinta 

„Asmenų su psichiniais sutrikimais 

socialinės priežiūros ir socialinio 

reabilitavimo paslaugų plėtros 2009-

2013 m. programa”. 

 

Numatyti valstybės biudžete 

finansavimą neįgaliųjų darbo 

programai įgyvendinti  
 

Vykdymo terminas: 2006–2015 m.  

Institucija: VĮA. 

Programos „Finansuojamas 

darbas” ribose įdarbintų 

neįgaliųjų skaičiaus 

padidėjimas. 

 

Priemonė nutraukta. Nuo 2008 m. 

neįgalieji, kuriems, siekiant sugrįžti į 

darbo rinką, reikalinga trumpalaikė 

parama, turi galimybę pasinaudoti VĮA 

organizuojamomis finansuojamomis 

įdarbinimo priemonėmis. 

 

Padaryti norminių aktų 

pakeitimus ir nustatyti  

instituciją, kuri bus atsakinga už 

neįgaliųjų darbo vietų 

įvertinimą ir aprūpinimą 

pagalbinėmis techninėmis 

priemonėmis, atitinkančiomis 

neįgaliųjų funkcinių 

sutrikimų rūšį ir atliekamo 

darbo pobūdį  
 

Vykdymo terminas: 2009 m. 

Institucija: GM. 

Nustatoma institucija, atsakinga 

už neįgaliųjų darbo vietų 

įvertinimą ir aprūpinimą 

pagalbinėmis techninėmis 

priemonėmis, atitinkančiomis 

neįgaliųjų funkcinių 

sutrikimų rūšį ir atliekamo darbo 

pobūdį, taip pat vertinimo ir 

aprūpinimo tvarka. 

 

GM padarė išvadą, kad prognozuojamą 

ekonomiškai naudingesnį rezultatą 

galima pasiekti, sprendimą dėl 

kiekvienos konkrečios priemonės 

priimant tam tikros asmenų grupės 

atžvilgiu, o ne pavedant jį išspręsti 

vienai konkrečiai institucijai. Todėl 

nereikia daryti norminių aktų pakeitimų. 

 

Diegti naujas profesinės 

reabilitacijos programas, 

siekiant padėti neįgaliesiems 

įgyti naujas, darbo rinkoje 

paklausias profesijas, tobulinti 

neįgaliųjų poreikius 

atitinkančius mokymo metodus  

Įdiegtos naujos profesinio 

mokymo programos skatins 

neįgaliųjų užimtumą. 

 

2010 m. VSIA Jūrmalos vidurinė 

profesinė mokykla ir VSIA kolegija 

siūlė 40 mokymo programų (išsamiai 

žiūr. 6 lentelę, kurioje apibendrinti 2011 

m. rezultatai).  
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Vykdymo terminas: 

2006-2011 m. 

Institucijos: GM, VSIA. 

 

2.4.2. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės neįgaliesiems  

 

Reikšmingas užimtumo skatinimo politikos instrumentas yra aktyvios darbo rinkos politikos 

priemonės, kurios įgyvendinamos, vykdant struktūrinių Europos Sąjungos fondų remiamą 

veiklą. Vienas šių priemonių tikslų – teikti vienodas galimybes asmenims, kurie norėtų patekti į 

darbo rinką. Bedarbių ir darbo ieškančių asmenų paramos įstatymo 3 straipsnis apibrėžia 

aktyvios užimtumo politikos priemones (iš viso jų yra aštuonios), iš kurių labiausiai su 

neįgaliaisiais susijusios trys:  

 profesinis mokymas, persikvalifikavimas ir kvalifikacijos kėlimas;  

 priemonės tam tikroms asmenų grupėms, tarp jų - neįgaliesiems;  

 kompleksinės paramos priemonės.  
 

2011 m. sausio 25 d. MK nuostatai Nr. 75 „Aktyvių užimtumo priemonių ir prevencinių nedarbo 

mažinimo priemonių organizavimo bei finansavimo tvarkos ir priemones įgyvendinančių 

asmenų pasirinkimo principų nuostatai” apibrėžia minėtas priemones ir nustato jų organizavimo 

tvarką.  
 

Profesinis mokymas, persikvalifikavimas, kvalifikacijos kėlimas ir neformaliojo išsilavinimo 

įgijimas apima: 

 profesinio mokymosi visą gyvenimą programų įsisavinimą, suteikiantį galimybę 

bedarbiams įgyti profesinę kvalifikaciją;  

 profesinio tobulinimo mokymo programų įsisavinimą, suteikiantį galimybę 

bedarbiams didinti savo profesinę kompetenciją ir įgyti kintamus darbo rinkos 

reikalavimus atitinkančius sistematizuotus įgūdžius bei profesines žinias;  

 neformaliojo mokymo programų įsisavinimą, kurį sudaro kintamus darbo rinkos 

reikalavimus atitinkančių pagrindinių sistematizuotų socialinių ir profesinių įgūdžių 

įgijimas;  

 aukštesniojo ir aukštojo profesinio mokymo programų įsisavinimą, suteikiantį 

galimybę bedarbiams įgyti aukštąjį išsilavinimą. 
 

Priemonės tam tikroms asmenų grupėms numato bedarbių įdarbinimą valstybės bendrai 

finansuojamose darbo vietose, siekiant padėti bedarbiams suvokti darbo rinkos reikalavimus, 

skatinti tikslinių grupių bedarbių integravimąsi į visuomenę ir įsidarbinimą nuolatinėse darbo 

vietose. 2011 m. sausio 25 d. MK nuostatai Nr. 75 numato, kad asmenis, kurie įgyvendina 

priemones tam tikroms tikslinėms grupėms, pasirenka VĮA – tai gali būti komersantai, bendrijos, 

įstaigos, savarankiškai dirbantys asmenys, kurie gali užtikrinti atitinkamas sąlygas priemonėms 

vykdyti: 

 sudaryti darbo teisinius santykius su priemonėse dalyvaujančiais blogesnėje 

padėtyje esančiais neįgaliais darbuotojais ir bedarbiais;  

 paskirti kvalifikuotą darbo vadovą, kuris padeda priemonėse dalyvaujantiems 

blogesnėje padėtyje esantiems neįgaliems darbuotojams įgyti pagrindinius darbo 

įgūdžius ir reikalingas žinias;  

 pritaikyti neįgaliems bedarbiams siūlomas darbo vietas, remiantis ergoterapeuto 

pateiktomis išvadomis;  

 užtikrinti neįgaliems bedarbiams reikalingas gestų kalbos vertėjų, asistentų ir kitų 

specialistų paslaugas. 
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Siekiant įgyvendinti tokias priemones, darbdaviams, kurie įdarbina neįgalius bedarbius, 

užtikrinama finansinė parama (išsamiai žiūr. 2.4.3. skyrių). 

 

Kompleksinės paramos priemonės apima psichologines, konsultacines ir pagalbos įsidarbinant 

priemones, įgyvendinamas tikslinių grupių bedarbiams, kuriems nustatyta ypatinga socialinio 

atstūmimo rizika (pavyzdžiui, neįgalumas, žemas išsilavinimo lygis), sprendžiant asmenybės ir 

priklausomybės problemas, stiprinant motyvaciją ir pastovumą, siekiant integruoti šiuos 

bedarbius į darbo rinką.  

 

Remiantis GM duomenimis
2
, 2010 m. bendrai, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos 

priemones, neįgaliesiems buvo suteiktos 12 283 paslaugos (vienam asmeniui gali būti suteikta 

keletas paslaugų). Jų paskirstymas ir rezultatai apibūdinti 8-oje lentelėje.  

 

Lentelė 8. Aktyvių užimtumo priemonių, kuriose dalyvavo neįgalieji, rezultatai  

Priemonių grupė Rezultatai (2010 m.) 

Priemonės tam tikroms asmenų 

grupėms 

Iš viso priemonėmis pasinaudojo 837 neįgalieji. 

Neįgaliems bedarbiams buvo sukurtos 778 valstybės bendrai 

finansuojamos darbo vietos, įtraukti 782 neįgalūs bedarbiai, 

pritaikytos 593 darbo vietos. 25 neįgaliems bedarbiams  

suteiktos asistentų (palydovų) paslaugos, 9 bedarbiams – gestų 

kalbos vertėjų paslaugos.  

Kompleksinės paramos 

priemonės 

Kompleksinėmis paramos priemonėmis iš viso pasinaudojo 577 

neįgalieji.  

Profesinis mokymas, 

persikvalifikavimas, kvalifikacijos 

kėlimas ir neformaliojo 

išsilavinimo įgijimas 

Priemonėmis pasinaudojo 2 314 neįgaliųjų.  

Neformaliojo mokymo programose pradėjo mokytis 1999 

asmenys.  

Profesinio mokymo, persikvalifikavimo arba kvalifikacijos 

kėlimo priemonėmis naudotis pradėjo 315 neįgaliųjų. 2010 m., 

įgyvendinant šias priemones, nebuvo teikiamos gestų kalbos 

vertėjų ir kitų ekspertų paslaugos. Vidutinės priemonės sąnaudos 

vienam dalyviui 2010 m. sudarė 433 LVL. 

Kitos priemonės Įgyvendinant priemonę „VĮA inspektorių asistentų mokymas ir 

praktika“, dalyvavo 2 neįgalieji. 

Įgyvendinant priemonę „Darbo praktika su stipendija“, dalyvavo 

2359 neįgalieji. 

Įgyvendinant priemones, susijusias su komercinės veiklos arba 

savarankiškos darbo veiklos pradėjimu - 3 neįgalieji. 

Pradėjo dalyvauti, įgyvendinant trumpos trukmės priemones 

konkurancingumui didinti – 6175 neįgalieji. 

Pradėjo mokytis pas darbdavį – 16 neįgaliųjų. 
Duomenų šaltinis: GM, VĮA. 

 

2.4.3. Parama darbdaviams – finansuojamos įdarbinimo priemonės 

Vienas iš instrumentų, padedančių neįgaliesiems patekti į darbo rinką, yra finansinės lengvatos 

neįgaliuosius įdarbinantiems darbdaviams. 2011 m. sausio 25 d. MK nuostatai Nr. 75 „Aktyvių 

užimtumo priemonių ir prevencinių nedarbo mažinimo priemonių organizavimo bei finansavimo 

tvarkos ir priemones įgyvendinančių asmenų pasirinkimo principų nuostatai” numato finansines 

lengvatas tiems darbdaviams, kurie padeda įgyvendinti priemones tam tikroms asmenų grupėms. 

                                                 
2
 Informacinis pranešimas dėl Neįgalumo ir jo pasekmių mažinimo politikos pagrindinių gairių įgyvendinimo 

2005–2015 m. veiklos plano vykdymo, GM, 2011-05-13. 
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Pažymėtina, kad šios priemonės susijusios su struktūrinių ES fondų parama, kuri kelia tam tikrą 

grėsmę tokios politikos ilgaamžiškumui.  

 

Aktyviai įgyvendindama įdarbinimo priemones, VĮA vykdo ESF projektą „Priemonės tam 

tikroms asmenų grupėms” (Nr.1DP//1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001), kuriame numatyta remti 

įdarbinimo priemones. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki   2013 m. 

gruodžio 31 d. Projekte numatyta, kad, remiantis darbdavio nustatytais išsilavinimui ir darbo 

patirčiai keliamais reikalavimais, į finansuojamas darbo vietas priimami tie darbingo amžiaus 

bedarbiai, kurie norėtų dirbti darbą pagal savo profesiją, kuris atitinka įgytą išsilavinimą ir darbo 

patirtį, arba norėtų dirbti darbą pagal profesiją, kuri nesusijusi su jų įgytu išsilavinimu ir darbo 

patirtimi. Tikslinėse grupėse, kurioms VĮA organizuoja priemones, yra neįgaliųjų, kurie gali joje 

dalyvauti iki 36 mėnesių (įskaitant kasmetines apmokėtas atostogas).  
 

Darbdaviams, kurie įdarbina neįgalius bedarbius, VĮA priemonių įgyvendinimo metu užtikrinama 

tokia finansinė parama: 

 kiekvieną mėnesį darbo užmokesčio dotacija į darbą priimtiems neįgaliems bedarbiams. 

Dotacija ne mažesnė už valstybės nustatytą minimalų darbo užmokestį per mėnesį. 

Dengiamos ir privalomo valstybinio socialinio draudimo įmokos, jeigu finansuojamą 

darbo vietą sukuria draugija arba įstaiga, kurios veiklos tikslas - teikti paramą 

neįgaliesiems;  

 kiekvieną mėnesį darbo užmokesčio dotacija darbo vadovams, kurie dirba su įdarbintais 

neįgaliais bedarbiais. Skiriama dotacija yra 50 proc. dydžio nuo valstybės nustatyto 

minimalaus darbo užmokesčio per mėnesį; 

 vienkartinė dotacija, skirta įsigyti įrangą bei pagaminti ir įsigyti pagalbines technines 

priemones, siekiant pritaikyti darbo vietas įdarbintiems neįgaliems bedarbiams. Dotacija 

skiriama, remiantis darbdavio pateikta darbo vietos pritaikymo sąmata, kuri atitinka 

ergoterapeuto išvadą, bet ne daugiau kaip 500 latų už vienos darbo vietos pritaikymą 

neįgalaus asmens poreikiams;  

 apmokamos gestų kalbos vertėjų, asistentų, ergoterapeutų ir kitų specialistų paslaugos, 

jeigu jos teikiamos įdarbintiems neįgaliems bedarbiams;  

 apmokamos sveikatos tikrinimo sąnaudos įdarbintiems neįgaliems bedarbiams, jeigu tai 

numatyta norminiuose aktuose dėl privalomo sveikatos tikrinimo. 
 

Įvertinus neįgaliųjų užimtumo skatinimo politikos priemones norminio reguliavimo ir politikos 

vertinimo dokumentų perspektyvos atžvilgiu, daroma išvada: 

 užimtumo skatinimo politika neįgaliųjų atžvilgiu – tai bendros Latvijos užimtumo 

politikos dalis, neišskiriant neįgaliųjų kaip atskiros užimtumo politikos tikslinės grupės; 

 norminiuose aktuose nenustatyta, kaip užtikrinti nuoseklias ir koordinuotas priemones 

neįgaliųjų profesinio tinkamumo, profesinio mokymo, įdarbinimo ir darbo išsaugojimo 

srityje; 

 vienas pagrindinių dabartinių neįgaliųjų užimtumo paramos instrumentų trūkumų yra jų 

periodiškumas – įdarbinimą skatinančios priemonės įgyvendinamos, vykdant ES 

finansinių instrumentų remiamus projektus, o ne ilgalaikę nacionalinės veiklos politiką, 

kuriai paskirtas atitinkamas finansavimas; 

 teigiamai vertintini nuolat didėjantis profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumas ir 

galimybės pasirinkti mokymo programas, tačiau trūksta duomenų apie šios veiklos 

rezultatus neįgaliųjų užimtumo rodiklių didėjimo požiūriu; 

 nepakankamai tobulinami politikos instrumentai neįgaliųjų integravimui į darbo rinką, 

(pavyzdžiui, Latvijoje neplėtojamos socialinės neįgaliųjų įmonės).  
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Lietuva 
 

1. Statistinė informacija apie neįgaliųjų skaičių ir užimtumą  
 

Apibūdinant neįgaliųjų situaciją Lietuvoje, naudoti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(SADM), Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) ir Lietuvos darbo biržos (LDB) 

statistikos duomenys. Siekiant apibūdinti Lietuvos gyventojų demografinius rodiklius, naudoti Lietuvos 

statistikos departamento (LSD) duomenys. Papildomai naudota 2011 m. Lietuvoje atlikto neįgaliųjų 

užimtumo tyrimo
3
 metu surinkta statistinė informacija. Pažymėtina, kad įvairių institucijų apibendrinti 

ir/arba publikuoti duomenys skiriasi; taip pat nustatyti vienos institucijos duomenų neatitikimai 

priklausomai nuo duomenų skirstymo pagal tam tikrus požymius (pavyzdžiui, bendras šalies gyventojų 

skaičius skiriasi nuo bendro moterų ir vyrų skaičiaus šalyje), tačiau šie neatitikimai iš esmės neįtakoja 

bendro tendencijų ir rodiklių apibūdinimo.  

 

Lentelė 1. Neįgaliųjų skaičius ir lyginamasis svoris (2011 m.) 

Valstybės gyventojų 

skaičius 

Neįgaliųjų skaičius Neįgaliųjų lyginamasis 

svoris (%) 

3 009 789 

 
264 632  8,8 

Duomenų šaltinis: duomenys apie neįgaliuosius - SADM (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), duomenys 

apie gyventojų skaičių - LSD.  

 

Lentelė 2. Gyventojų ir neįgaliųjų suskirstymas pagal amžių (2010 m.) ir lytį (2011 m.) 

Požymiai Visi gyventojai Neįgalieji 

Amžius  Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

iki 29 m. 1 250 707 37,6 2731 1,2 

30 – 39 m. 451 231 13,6 12 525 5,5 

40 - 49 m. 503 314 15,1 38 020 16,9 

50 - 59 m. 426 674 12,8 85 669 38,0 

virš 60 m. 697 113 20,9 86 439 38,4 

IŠ VISO 3 329 039 100,0 225 384 100,0 

Lytis Skaičius  (%) Skaičius (%) 

Moterys 1 645 365 53,9 138 667 52,4 

Vyrai  1 407 223 46,1 125 965 47,6 

IŠ VISO 3 052 588 100,0 264 632 100,0 
Duomenų šaltinis: neįgaliųjų suskirstymo pagal amžių ir lytį rodikliai, remiantis LSD duomenimis; neįgaliųjų 

suskirstymo pagal amžių ir lytį rodikliai, remiantis SODRA (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) 

duomenimis apie asmenis, gaunančius netekto darbingumo pensiją.  

 

Atspindint bendrus neįgalių valstybės gyventojų grupės užimtumo ir nedarbo rodiklius, pažymėtina, kad 

Lietuvos viešųjų statistikos duomenų bazėse bei atsakingų valstybinių institucijų duomenų bazėse ir 

statistikos ataskaitose nėra neįgalių bedarbių suskirstymo pagal amžių, lytį ir išsilavinimą statistinių 

rodiklių. Pateikti tik bendri visų bedarbių duomenys, neišskiriant neįgaliųjų kaip atskiros tikslinės 

grupės, todėl tokiu požiūriu analizuojant Lietuvos situaciją, šiame tyrime nėra tokių duomenų. 

 

Lentelė 3. Užimtumo (2011- 2010 m.) ir nedarbo rodikliai (2011 m.): gyventojai bendrai ir 

neįgalieji (skaičius, lyginamasis svoris) 

                                                 
3
 Tyrimas „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra” (2012) (žiūr. internete: 

http://www.varamdarit.lv/uploads/documents/neigaliuju_idarbinimo_galimybiu_pletra_lv_maza.pdf, peržiūrėta 2012-10-18) 

http://www.socmin.lt/get_file.php?file=YTZabW0yJTJCUmJINXMxSmlXeDYyWDFHYXVacGFhdjhlNGJLRnFtcGZVWnRoczJwbkdhWmRwWkpUWm02REtuTVdUbHFabFk1dlFtc1NlbW1paWxjNW15V3JXbXBCcHJHZWJscyUyQmNuWiUyQmVsTmRtYUdXYW5zeVMwWnFaYVc1cWwyYVptWm1jajJ1WlpxU1Z5Y1JzektmR3hXU3VZSjZaeEplRm1xZHdycGpTYWNXYzAyYlRhSlpwcUdmYXhwckhwNUxZWnE2UlZNclptODZjbVd5c2FOZGh6bXZZYVlHYnBXV2VsdGlYbkplaW10Rm9ybWxVbnRlYXhweWRiS3huMjViUFo4OW55cHVxWjFWcDJKT1d5SjJVeFdha2taZWJ6SlhQYnBWcloydkdZTk5teG1xY2FuQnM=
http://www.socmin.lt/get_file.php?file=YTZabW0yJTJCUmJINXMxSmlXeDYyWDFHYXVacGFhdjhlNGJLRnFtcGZVWnRoczJwbkdhWmRwWkpUWm02REtuTVdUbHFabFk1dlFtc1NlbW1paWxjNW15V3JXbXBCcHJHZWJscyUyQmNuWiUyQmVsTmRtYUdXYW5zeVMwWnFaYVc1cWwyYVptWm1jajJ1WlpxU1Z5Y1JzektmR3hXU3VZSjZaeEplRm1xZHdycGpTYWNXYzAyYlRhSlpwcUdmYXhwckhwNUxZWnE2UlZNclptODZjbVd5c2FOZGh6bXZZYVlHYnBXV2VsdGlYbkplaW10Rm9ybWxVbnRlYXhweWRiS3huMjViUFo4OW55cHVxWjFWcDJKT1d5SjJVeFdha2taZWJ6SlhQYnBWcloydkdZTk5teG1xY2FuQnM=
http://www.varamdarit.lv/uploads/documents/neigaliuju_idarbinimo_galimybiu_pletra_lv_maza.pdf
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Užimtumo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius 1 634 800 (2010) 

1 619 700 (2011) 

173 000 (2010) 

Dirbančių gyventojų skaičius 

 

1 343 700 (2010) 

1 370 900 (2011) 

44 000 (2010), 

įsk.  24 500 moterų, 

19 500 vyrų 

Dirbančių gyventojų lyginamasis svoris, 

palyginus su visais darbingo amžiaus gyventojais 

(%) 

82,2 25,4 

Dirbančių neįgaliųjų lyginamasis svoris, 

palyginus su visais dirbančiaisiais (%) 

- 3.2  

Nedarbo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Registruotų bedarbių skaičius  248 800 (2011) 14 257 (2011) 

Bedarbių lyginamasis svoris, palyginus su visais 

darbingo amžiaus gyventojais (%) 

15,7 8,2 

Neįgalių bedarbių lyginamasis svoris, palyginus 

su visais bedarbiais (%) 

- 5,7 

Duomenų šaltiniai: dirbančių, darbingo amžiaus gyventojų skaičius ir registruotų bedarbių skaičius, remiantis 

LSD duomenimis; dirbančių ir darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičius, remiantis SADM duomenimis; neįgalių 

bedarbių skaičius, remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis.  

 

Lentelė 4. Neįgaliųjų, kuriems buvo suteiktos profesinės reabilitacijos paslaugos, 

suskirstymas pagal lytį, amžių ir išsilavinimą (2011 m.), skaičius ir lyginamasis svoris (%) 

Amžius Skaičius (%) 

18 – 44 m. 324 49,3 

45 – 55 m. 255 38,8 

55  m. – iki pensijos 78 11,9 

IŠ VISO 657 100,0 

Lytis Skaičius (%) 

Moterys 320 48,7 

Vyrai  337 51,3 

IŠ VISO 657 100,0 

Išsilavinimo lygis Skaičius (%) 

Žemesnis už pagrindinį ir pagrindinis 67 10,2 

Bendras vidurinis ir specialus 

vidurinis 

208 31,6 

Profesinis išsilavinimas 177 26,9 

Aukštesnysis  110 16,7 

Aukštasis 84 12,8 

Kitas išsilavinimas 11 1,8 

IŠ VISO 657 100,0 
Duomenų šaltinis: SADM, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.  

 

Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2010 m. iš 489 asmenų, kurie buvo siunčiami profesinei 

reabilitacijai, 404 neįgalieji baigė profesinės reabilitacijos programą, o 151 asmuo (arba 37%) po  

profesinės reabilitacijos įsidarbino
4
. Analizuojant duomenis konkrečių profesinės reabilitacijos įstaigų 

                                                 
4
 Duomenų šaltinis: žiūr. http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/prof_reab_rezultatai.aspx 

http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/prof_reab_rezultatai.aspx
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požiūriu, matoma, kad atskirais atvejais šis rodiklis yra didesnis
5
. Tyrime „Neįgaliųjų įdarbinimo 

galimybių plėtra” (2012) nurodyta, kad 2008-2010 m., baigę profesinės reabilitacijos programą, 

įsidarbino vidutiniškai 38,4 % neįgaliųjų. 

 

Lentelė 5. Profesinės reabilitacijos programą baigusių ir po to įsidarbinusių neįgaliųjų skaičius 

2007-2010 m., asm. 

 

 2008 2009 2010 

Neįgalieji, kurie baigė profesinės reabilitacijos 

programą 

173 272 404 

Neįgalieji, kurie baigė profesinės reabilitacijos 

programą 

63 113 151 

Įsidarbinusių neįgaliųjų lyginamasis svoris, 

palyginus su visais profesinės reabilitacijos 

programą baigusiais neįgaliaisiais (%) 

36,4 41,5 37,4 

Duomenų šaltinis: Tyrimas „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra” (2012), remiantis Lietuvos darbo 

biržos duomenimis. 

 

2. Neįgalumo suteikimas, socialinė apsauga, profesinė reabilitacija ir užimtumas: 

situacijos apibūdinimas  
 

2.1. Neįgalumo lygio nustatymo ir suteikimo tvarka   

 

Lietuvoje atskirai nustatomas neįgalumo lygis vaikams iki 18 m. amžiaus ir darbingumo lygis 

asmenims nuo 18 m. amžiaus. Nuo 2005 m. liepos 1 d. vyresniems nei 18 m. amžiaus asmenims 

nustatomas darbingumo lygis, o ne neįgalumo grupė.
6
 Už neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymą 

atsakinga valstybinė institucija - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Lietuvos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos.   

 

Lietuvoje nustatytos trys neįgalumo lygio grupės, kurių apibrėžimus ir nustatymo kriterijus parengė 

Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Švietimo ministerija
7
. 

Neįgalumo lygis nustatomas pagal medicininius kriterijus. Neįgalumo lygis nustatomas, visapusiškai 

įvertinus sveikatos būklę, kasdieninės veiklos apribojimo lygį, funkcinių gebėjimų praradimo lygį ir 

aplinkos faktorių įtaką.  

 

Asmenims nuo 18 m. amžiaus iki kol asmuo pasieks pensijai skirti nustatytą amžių, taip pat 

jaunesniems nei 18 m. amžiaus socialiai apdraustiems asmenims nustatomas darbingumo lygis
8
. 

Darbingumas - tai gebėjimas atlikti darbą, remiantis anksčiau įgyta profesine kvalifikacija arba 

gebėjimas įgyti naujus profesinius įgūdžius, gebėjimas atlikti mažiau kvalifikuotus darbus. 

Darbingumo lygis nustatomas procentais. Yra trys darbingumo lygiai: 

                                                 
5
 Pavyzdžiui, „Šiaulių darbo rinkos mokymo centre“ – 87%, Lietuvos reabilitaciniame profesinio rengimo centre - 58%., 

VšĮ „Profesijų spektre“ – 25%, „Vilniaus psichosocialiniame reabilitacijos centre“ – 37%, VšĮ „Valakupių reabilitacijos 

centre“ - 38%, VšĮ „Vilties žiede“ – 27%, VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre“ – 37%, „Palangos 

reabilitacijos ligoninėje“ – 24%. 
6 Report on the social inclusion and social protection of disabled people in European countries (2009), 

Lithuania, Jonas Ruškus, Ieva Eskytė, Academic Network of European Disability experts (ANED).  
7
 Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos.  Publikavimas: Valstybės žinios, 2005-03-26, Nr. 39-1277.  

8
 Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Publikavimas: Valstybės žinios, 2005-03-24, Nr. 38-1253.  
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 asmens darbingumo lygis 0 – 25%, asmuo pripažįstamas nedarbingu sunkaus neįgalumo 

atvejais (anksčiau atitiko I neįgalumo lygio grupę); asmuo negali dirbti įprastomis darbo 

sąlygomis, darbo aplinką ir sąlygas būtina pritaikyti neįgaliojo poreikiams;  

 asmens darbingumo lygis 30 – 55%, asmuo pripažįstamas iš dalies nedarbingu vidutiniškai 

sunkaus neįgalumo atveju (anksčiau atitiko II neįgalumo grupę)
9
; asmuo gali dirbti įprastomis 

darbo sąlygomis, atsižvelgiant į rekomendacijas dėl darbo sąlygų, kurios nurodytos sprendime 

dėl darbingumo lygio nustatymo;  

 asmens darbingumo lygis 60 – 100%, asmuo pripažįstamas iš dalies darbingu arba darbingu 

(anksčiau atitiko III neįgalumo grupę); gali prireikti pritaikyti darbo aplinką asmeniui 

neįgalumo lygiui.  

 

Darbingumo lygis vertinamas, remiantis asmens gydančio gydytojo, profesinės reabilitacijos ir kitų 

specialistų išduotais dokumentais. Nustatant asmens darbingumo lygį, vertinama asmens sveikatos 

būklė, gebėjimas atlikti profesines pareigas, įgyti naujus įgūdžius arba išmokti atlikti profesinės 

kvalifikacijos nereikalaujančius darbus.  

 

Darbingumo lygis nustatomas pusei metų, vieneriems, dvejiems metams, iki profesinės reabilitacijos 

pabaigos arba iki asmuo sulauks pensijai skirti nustatyto amžiaus, išskyrus atvejus, kai darbingumo 

lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinio susirgimo. Tokiais atvejais 

darbingumo lygio apribojimo laikotarpis nenustatomas.  

 

2.2. Pašalpų syrimo ir lengvatų teikimo neįgaliesiems tvarka  
 

2.2.1. Pašalpos ir pensijos 

 

Neįgaliųjų socialinio draudimo sistema finansuojama iš valstybės lėšų, savivaldybių lėšų, Valstybinio 

socialinio draudimo fondo, Privalomo sveikatos draudimo fondo, Užimtumo fondo, struktūrinių ES 

fondų ir kitų teisėtų finansų šaltinių. 

 

Lietuvoje pagrindinė neįgaliųjų socialinė pašalpa yra netekto darbingumo arba invalidumo pensija 

(toliau – netekto darbingumo pensija). Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenimis, 

2011 m. netekto darbingumo pensija buvo išmokėta 224 046 asmenims, t.y. 84,7% visų neįgaliųjų. 

Netekto darbingumo pensijos skaičiavimo ir išmokėjimo tvarką nustato Valstybinių socialinio 

draudimo pensijų įstatymas, kuris įsigaliojo 1994 m. liepos 18 d., ir 1994 m. lapkričio 18 d. priimta 

vyriausybės rezoliucija Nr. 1156 dėl valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo ir išmokėjimo 

tvarkos
10

.  

 

Netekto darbingumo pensiją sudaro pagrindinė dalis, papildoma dalis ir priemokos už socialinio 

draudimo stažą, jeigu jis viršija 30 metų. Jeigu asmeniui nustatytas minimalus socialinio draudimo 

įmokų dydis, tačiau neatlikti privalomo socialinio draudimo mokėjimai, tuomet asmuo negali 

pretenduoti į visą netekto darbingumo pensiją, jis gauna tik pensijos dalį. 

 

                                                 
9
 Tyrime „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra”  (2012) (žiūr.: 

http://www.varamdarit.lv/uploads/documents/neigaliuju_idarbinimo_galimybiu_pletra_lv_maza.pdf, peržiūrėta 2012-10-

18) ši grupė suskirstyta smulkiau – darbingumo apribojimas 30-40% ir 45-55%.  
10

 LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas, 1994 m. liepos 18 d. Nr. I-549, Vilnius (Žin., 1994, Nr.59-1153; 

2005, Nr.71-2555); aktuali redakcija: 2012-09-01 (žiūr.: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430713 

peržiūrėta 2012-10-27) ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (Žin., 1994, Nr.91-1781; 

2005, Nr.83-3066), aktuali redakcija 2011-06-28 (žiūr.: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402691, 

peržiūrėta 2012-10-27) 

http://www.varamdarit.lv/uploads/documents/neigaliuju_idarbinimo_galimybiu_pletra_lv_maza.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430713
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402691


21 

 

6-oje lentelėje apibendrinta pagrindinė informacija apie kitas socialines pašalpas darbingumo 

netekusiems asmenims. 

 

Lentelė 6. Socialinės pašalpos darbingumo netekusiems asmenims 

Pašalpos rūšis Skyrimo sąlygos  
Kompensacija, netekus 

darbingumo 

Kompensacija skiriama asmenims, netekusiems bent 30% 

darbingumo dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje arba 

profesinio susirgimo.  

 

Profesinės reabilitacijos pašalpa Išmokama socialiai apdraustiems asmenims, kuriems, 

remiantis netekto darbingumo lygiu, nustatytas profesinės 

reabilitacijos paslaugų poreikis.  

2011 m. profesinės reabilitacijos pašalpa buvo išmokėta 757 

asmenims (duomenų šaltinis: LDB).  

Transporto pašalpa asmenims su 

judėjimo sutrikimais 

Ši pašalpa skirta asmenims su judėjimo sutrikimais, siekiant 

kompensuoti transporto sąnaudas, transporto priemonės 

įsigijimo arba techninio jos pritaikymo neįgaliojo poreikiams 

sąnaudas. 

  

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) 

išlaidų tikslinė kompensacija 

 

Slaugos kompensacija išmokama vaikams, kuriems nustatytas 

sunkus neįgalumo lygis; asmenims, netekusiems 75-100% 

darbingumo; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos 

amžiaus, kuriems nustatytas neįgalumas.  

Priežiūros kompensacija išmokama neįgaliems vaikams; 

asmenims, kurie pripažinti iš dalies darbingais arba 

nedarbingais ir yra netekę bent 60% darbingumo, taip pat 

senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims.  

Abiem atvejais savivaldybė turi nustatyti specialios slaugos 

arba priežiūros poreikį. Pašalpa finansuojama iš valstybės lėšų, 

pašalpos skyrimą ir išmokėjimą administruoja savivaldybė.  

Pašalpa neįgaliems studentams 

 

Pašalpa paskiriama, siekiant patenkinti specialius šios tikslinės 

grupės poreikius: kiekvieną mėnesį išmokama pašalpa sudaro 

50% pagrindinės valstybinio socialinio draudimo pensijos.  

 

Be minėtų valstybinių pašalpų ir kompensacijų neįgaliesiems ir juos prižiūrintiems asmenims 

mokamos ir socialinės pašalpos, skirtos neįgaliųjų, tarp jų - vaikų slaugai ir priežiūrai.  

 

Atskiros lengvatos skirtos darbuotojams, auginantiems vaikus invalidus.  

 

2.2.2. Aplinkos prieinamumas
11

 

 

Viešos aplinkos pritaikymą neįgaliųjų poreikiams ir prieinamumą visų pirma reglamentuoja 

tarptautinės politikos dokumentas - Lietuvos vyriausybės pasirašyta JTO Neįgaliųjų teisių 

konvencija. Konvencijos 9 straipsnyje numatyta, kad valstybė privalo imtis priemonių, siekiant 

užtikrinti neįgaliesiems tokį pat aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių prieinamumą bei kitų 

visuomeninių objektų arba paslaugų prieinamumą, kaip ir visiems kitiems gyventojams tiek 

miestuose, tiek kaimo vietovėse. 

 

                                                 
11

 Aplinkos prieinamumui apibūdinti naudoti tyrimo „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra ” (2012) rezultatai (žiūr.: 

http://www.varamdarit.lv/uploads/documents/neigaliuju_idarbinimo_galimybiu_pletra_lv_maza.pdf,  

peržiūrėta 2012-10-18) 

http://www.varamdarit.lv/uploads/documents/neigaliuju_idarbinimo_galimybiu_pletra_lv_maza.pdf
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Lietuvoje aplinkos prieinamumo klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymas. Šis įstatymas nustato, kad neįgaliesiems garantuojamos vienodos teisės ir 

galimybės, užtikrinama galimybė dalyvauti įvairiuose renginiuose ir priemonėse, savarankiškumas ir 

teisė pasirinkti, aplinkos prieinamumas.  

 

Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos patvirtintu statybos reglamentu STR 

2.03.01:2001 ir STR 2.03.01:2001 1-uoju priedu, visi viešosios aplinkos pastatai turi būti pritaikyti 

neįgaliesiems. Remiantis šiuo reglamentu, visi naujai statomi, kapitaliai remontuojami arba 

rekonstruojami pastatai, arba visuomeninio transporto sistemos turi būti pritaikyti neįgaliųjų 

poreikiams. Nesilaikant šio norminio akto reikalavimų, asmenys baudžiami,  remiantis Civiliniu 

kodeksu ir Administracinės teisės pažeidimų kodeksu.  

 

Nepriklausomai nuo to, kad, remiantis minėtais teisės aktais, būtina užtikrinti neįgaliesiems 

prieinamą ir saugią aplinką, ne visi šių normų laikosi. Būtent aplinkos prieinamumo ir transporto 

infrastruktūros apribojimai pripažįstami viena reikšmingiausių neįgaliųjų integravimosi į visuomenę 

ir darbo rinką kliūčių.  

 

2.3. Profesinės reabilitacijos sistema ir tvarka  

 

Lietuvoje neįgaliųjų profesinę reabilitaciją apibrėžia Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas – tai 

individo darbo įgūdžių, profesinės kompetencijos didinimas ir konkurencingumo darbo rinkoje 

atnaujinimas, įgyvendinant atitinkamas švietimo, socialines, psichologines ir reabilitacines priemones.  

 

Už profesinę reabilitaciją Lietuvoje atsakinga institucija - Lietuvos darbo birža prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos. Profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos tik nedirbantiems 

neįgaliesiems. Jiems siūlomos tokios profesinės reabilitacijos paslaugos (9 straipsnio 2 punktas): 

 profesinių įgūdžių vertinimas; 

 karjeros konsultacijos; 

 turimų profesinių įgūdžių reabilitavimas arba naujų profesinių įgūdžių įgijimas; 

 profesinis persikvalifikavimas ir parama įsidarbinant. 

 

Paramą įsidarbinant teikia profesinės reabilitacijos institucijos, kurios bendradarbiauja su darbdaviais, 

atlieka darbo rinkos tyrimus, teikia klientams konsultacijas dėl įsidarbinimo.  

 

Profesinės reabilitacijos programą Lietuvoje įgyvendina tokio profilio paslaugas teikiančios sveikatos 

priežiūros įstaigos, reabilitacijos centrai, profesinio mokymo ir kitos švietimo įstaigos. Profesinės 

reabilitacijos paslaugos finansuojamos iš valstybės lėšų, specialiojo užimtumo skatinimui skirtų lėšų ir 

kitų finansavimo šaltinių (fondų).  

 

Lietuvoje veikia 13 profesinės reabilitacijos institucijų 11 įvairių miestų, siūlomų mokymo programų 

skaičius svyruoja nuo trijų iki net 64 programų. Iš viso siūlomos 284 skirtingos programos, tačiau 

pažymėtina, kad daugelis jų kartojasi.
12

 Profesinės reabilitacijos programų trukmė labai įvairi – nuo 65 

dienų iki 205 dienų, dauguma programų neviršija 180 dienų ir atitinka profesinės reabilitacijos 

pašalpos išmokos trukmę.   

 

Pagrindinės ir dažniausiai reabilitacijos įstaigų siūlomos tokių profesijų mokymo programos: 

apskaitininkas, virėjas, viešbučio kambarinė, administracijos darbuotojas, duonos kepėjas, kasininkas-

                                                 
12

 Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos interneto tinklalapis (www.ndnt.lt)  

http://www.ndnt.lt/
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pardavėjas, plytelių klojėjas, prekybos salės darbuotojas, sekretorius-referentas, valytojas, taip pat 

kompiuterinio raštingumo mokymo programa. Palyginus profesinės reabilitacijos įstaigų siūlomas 

mokymo programas su darbo rinkoje labiausiai paklausą turinčiomis profesijomis, matoma, kad 

profesinės reabilitacijos centrai nepatenkina darbo rinkos poreikių ir siūlo neįgaliesiems nepaklausias 

specialybes. Galima daryti išvadą, kad, pasibaigus profesinei reabilitacijai, būtent dėl šios priežasties 

tik nedaugeliui neįgaliųjų pavyksta įsidarbinti.
13

 

 

2.4. Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politika 

 

2.4.1. Bendras užimtumo skatinimo politikos apibūdinimas 

 

Pagrindiniai norminiai aktai, kurie reguliuoja neįgaliųjų užimtumo skatinimą, yra Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymas (2012-06-21)
14

, Užimtumo rėmimo įstatymas (2006-06-15)
15

 ir 

Socialinių įmonių įstatymas (2004-06-01)
16

. Įvertinus Lietuvos neįgaliųjų užimtumo skatinimo 

politiką, išskiriamos tokios pagrindinės užimtumo skatinimo politikos priemonių grupės: 

 profesinės reabilitacijos sistema (žiūr. 2.3. skyrių); 

 aktyvios darbo rinkos politikos priemonės; 

 parama darbdaviams, kurie įdarbina neįgaliuosius; 

 socialinių įmonių plėtros politika. 

 

Už užimtumo politikos kūrimą ir įgyvendinimą šalyje atsakingos institucijos - Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, Lietuvos darbo birža ir Lietuvos darbo rinkos mokymo įstaiga. Remiantis 

Užimtumo rėmimo įstatymu, įdarbinimo skatinimo politikos rezultatai vertinami pagal tyrimų 

rezultatus (pavyzdžiui, politikos tikslinių grupių apklausa). 

 

2.4.2. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės neįgaliesiems 

 

Bendru atveju neįgaliųjų darbo sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. Jame 

nustatytos neįgaliųjų darbo sąlygos tiems, kurie nori dirbti, darbo ir poilsio laikas, kitos su darbu 

susijusios garantijos. 

 

Pagrindinis įstatymas, padedantis neįgaliesiems patekti į darbo rinką – Užimtumo rėmimo įstatymas, 

kuris buvo priimtas 2006 m. birželio 15 d. (Nr. X-694), ir nauja šio įstatymo redakcija, įsigaliojusi 

2009 m. rugpjūčio 1 d. - Nr. XI-334. Įstatymas apibrėžia ypač darbo rinkoje remiamas gyventojų 

grupes, tarp jų asmenis, netekusius 20-55% darbingumo; asmenis, įsisavinusius profesinės 

reabilitacijos programą.  

 

Įstatymas nustato tokias aktyvios darbo rinkos politikos priemones: (i) profesinė reabilitacija; (ii) 

neformalus mokymas; (iii) remiamas užimtumas; (iv) parama steigiant naujas darbo vietas; (v) darbo 

                                                 
13

 Tyrimas „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra ” (2012), 22-25 psl. (žiūr.: 

http://www.varamdarit.lv/uploads/documents/neigaliuju_idarbinimo_galimybiu_pletra_lv_maza.pdf,  

peržiūrėta 2012-10-18) 
14

 Įstatymo tekstas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403604 (peržiūrėta 2012-10-28) 
15

 Įstatymo tekstas : 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=298481&p_query=&p_tr2=&p_hil=&p_sess=&p_no=1 

(peržiūrėta 2012-10-28) 
16

 Įstatymo tekstas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312453 (peržiūrėta 2012-10-28) 

http://www.varamdarit.lv/uploads/documents/neigaliuju_idarbinimo_galimybiu_pletra_lv_maza.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403604
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=298481&p_query=&p_tr2=&p_hil=&p_sess=&p_no=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312453
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rotacija. Už šių priemonių įdiegimą atsakinga institucija - Lietuvos darbo birža. 2009 m. šioms 

priemonėms įgyvendinti buvo skirta 300 milijonų LTL.
17

  

 

2.4.3. Parama darbdaviams 

 

Remiantis Užimtumo rėmimo įstatymu, darbdavys, kuris pritaiko darbo vietą neįgaliajam, gali gauti 

net iki 22 vidutinių darbo užmokesčių dydžio valstybės finansinę paramą vienai darbo vietai sukurti; 

darbdavys turi padengti ne mažiau kaip 35% visų darbo vietos kūrimo (pritaikymo) sąnaudų už vieną 

darbo vietą; darbdavys privalo išsaugoti vieną naujai sukurtą (pritaikytą) darbo vietą bent 36 mėnesius 

nuo tos dienos, kai teritorinė darbo birža siunčia asmenį dirbti. Likvidavus darbo vietą, darbdavys 

privalo grąžinti paskirtą subsidiją. Grąžinamos subsidijos dydis nustatomas, remiantis laikotarpiu, 

kuriam praėjus sukurta arba pritaikyta darbo vieta buvo likviduota.  

 

Darbdaviai, kurie įdarbina asmenis, turinčius 45-55% darbingumo lygį, gauna subsidijas išmokėti 

darbo užmokestį 12 mėnesių. Darbdaviai, kurie įdarbina asmenis, turinčius 20-40% darbingumo lygį, 

kas mėnesį gauna mokėjimus už kiekvieną dirbantį asmenį per visą įdarbinimo laikotarpį, remiantis 

realiai išdirbtu laiku. Remiantis įstatymu, papildomai prie neįgaliųjų darbo vietų rėmimo suteikiamos 

subsidijos pajamų mokesčiui ir privalomo valstybinio socialinio draudimo įmokoms sumokėti: 

 75 %, jeigu įdarbinami asmenis, turintys iki 25 % darbingumo lygį;  

 60 %, jeigu įdarbinami asmenis, turintys iki 30-40 % darbingumo lygį;  

 50 %, jeigu įdarbinami asmenis, turintys iki 45-55 % darbingumo lygį. 

Bendras subsidijų dydis negali viršyti dviejų valstybės nustatytų minimalių vieno mėnesio darbo 

užmokesčių.  

 

Neįgaliuosius įdarbinančioms įmonėms gali būti suteikiamas neįgaliųjų socialinės įmonės statusas. 

Siekiant įgyti neįgaliųjų socialinės įmonės statusą, įmonės turi atitikti tokias sąlygas: 

 asmenys, turintys sunkų, vidutinį arba lengvą neįgalumo lygį, turi sudaryti ne mažiau kaip pusę 

vidutinio įmonės sąrašuose esančio darbuotojų skaičiaus per metus;  

 asmenys, turintys sunkų ir vidutinį neįgalumo lygį, turi sudaryti ne mažiau kaip 40% įmonės 

vidutinio įmonės sąrašuose esančio darbuotojų skaičiaus per metus (į vidutinį įmonės sąrašuose 

esančių darbuotojų skaičių per metus įtraukiami tik tie neįgalieji, kurie dirba ne mažiau kaip 

pusę etato); 

 įmonės steigimo dokumentuose nurodyta juridinio asmens veikla turi būti susijusi su neįgaliųjų 

įdarbinimu, socialinių įgūdžių tobulinimu ir socialine integracija; 

 įmonių veikla negali būti įtraukta į neremiamos veiklos rūšių sąrašą. 

 

Neįgaliųjų socialinei įmonei be jau minėtų darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo 

įmokų, neįgaliųjų darbo vietų kūrimo ir pritaikymo, mokymo ir darbo priemonėms skirtų subsidijų 

gali būti papildomai išmokamos subsidijos neįgalių darbuotojų darbo aplinkos, gamybos ir poilsio 

patalpų pritaikymui neįgaliųjų poreikiams, papildomoms administravimo ir transporto sąnaudoms bei 

subsidijos asistento (gestų kalbos vertėjo) paslaugoms apmokėti. Socialinėms įmonėms netaikomas 

pelno mokestis.
18

 

 

 

                                                 
17

 Social integration of the disabled in Lithuania, Teodoras Medaiskis, Vilnius University, Eglė Čaplikienė, Ministry of 

Social Security and Labour, (February, 2010). 
18

 Tyrimas „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra ” (2012), 30.-39 psl. (žiūr.: 

http://www.varamdarit.lv/uploads/documents/neigaliuju_idarbinimo_galimybiu_pletra_lv_maza.pdf,  

peržiūrėta 2012-10-28) 

http://www.varamdarit.lv/uploads/documents/neigaliuju_idarbinimo_galimybiu_pletra_lv_maza.pdf
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2.4.4. Socialinės įmonės 

 

Specialios užimtumo rėmimo priemonės numatytos Socialinių įmonių įstatyme
19

. Įstatymo tikslas - 

skatinti įstatymo apibrėžtų tikslinių grupių, tarp jų - darbingumo netekusių asmenų, grįžimą į darbo 

rinką ir socialinę integraciją bei mažinti šių asmenų socialinį atstūmimą. Yra dviejų tipų socialinės 

įmonės: socialinės įmonės ir neįgaliųjų (ribotai darbingų asmenų) socialinės įmonės.  

 

 

Socialinėms įmonėms gali būti suteikiama tokia valstybės parama:  

 dalinis darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensavimas;  

 subsidija darbo vietoms kurti, neįgalių darbuotojų darbo vietoms pritaikyti, neįgaliųjų 

darbo priemonėms įsigyti ir pritaikyti jų poreikiams;  

 subsidija tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų mokymams. 

Be minėtos valstybinės paramos neįgaliųjų socialinėms įmonėms papildomai gali būti teikiama ir tokia 

valstybės parama:  

 subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai įrengti, pritaikyti gamybos ir poilsio 

patalpas jų poreikiams;  

 papildoma subsidija, skirta kompensuoti administracines ir transporto sąnaudas;  

 subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) paslaugoms apmokėti. 

 

Dalinis darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensavimas neįgaliųjų 

socialinėms įmonėms taikomas neribotą laikotarpį už kiekvieną neįgalųjį, ir vienerius metus už 

kiekvieną  kitai tikslinei grupei priklausantį asmenį. 

 

Papildomai numatyta ir kitokia valstybės parama - socialinėms įmonėms neataikomas pelno mokestis. 

 

Remiantis Socialinių įmonių įstatymu, socialinės įmonės statusą gali įgyti bet kuris juridinis asmuo, 

atitinkantis tokias sąlygas: 

 įmonėje dirba ne mažiau kaip 40 % įstatymo apibrėžtoms tikslinės grupėms priskiriamų 

darbuotojų ir šių darbuotojų skaičius yra ne mažesnis už 4; 

 įmonė vykdo darbuotojų darbo ir socialinių įgūdžių tobulinimo ir socialinės integracijos 

veiklą;  

 socialinių įmonių veiklos, kuriai netaikoma parama, pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 

%.  

 

Neįgaliųjų socialinė įmonė turi socialinės įmonės požymių, tačiau neįgaliųjų tikslinei grupei 

priskiriami jos darbuotojai sudaro ne mažiau kaip 50 % vidutinio įmonės darbuotojų sąrašuose esančių 

darbuotojų skaičiaus per metus. Asmenys, turintys sunkų arba vidutiniškai sunkų neįgalumo lygį, arba 

asmenys, kurių darbingumo lygis neviršija 40%, arba asmenys, turintys sunkų arba vidutiniškai sunkų 

neįgalumo lygį, sudaro ne mažiau kaip 40% vidutinio įmonės darbuotojų sąrašuose esančių darbuotojų 

skaičiaus per metus. Šioms įmonėms numatyta teikti didesnę įvairių rūšių valstybinę paramą. 

 

Remiantis Lietuvos darbo biržos (LDB) duomenimis, 2011 m. Lietuvoje buvo 38 socialinės įmonės, 

kuriose dirbo 772 įstatymo nustatytoms tikslinėms grupėms priskiriami darbuotojai, iš jų 94,4 % arba 

729 neįgalieji. Nuo Socialinių įmonių įstatymo įsigaliojimo dienos (2004 m.) neįgaliųjų socialinės 

įmonės statusas buvo suteiktas 111 įmonių, iš jų 7 organizacijos šį statusą prarado. 2011 m. pabaigoje 

Lietuvoje buvo 105 neįgaliųjų socialinės įmonės, kuriose dirbo 2 323 tikslinės grupėms (neįgalieji, 

ilgalaikiai bedarbiai, ikipensijinio amžiaus asmenys, iš įkalinimo vietų grįžę asmenys, vieniši 

                                                 
19

 Įstatymo tekstas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312453 (peržiūrėta 2012-10-28) 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312453
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asmenys, auginantys mažamečius vaikus) priskiriami darbuotojai, iš jų 93,5 % arba 2173 neįgalieji. 

Bendrai šie duomenys patvirtina, kad socialinėse įmonėse ir neįgaliųjų socialinėse įmonėse dirba 

mažiau kaip 10% visų dirbančių neįgaliųjų.  

 

Remiantis LDB duomenimis, neįgaliųjų socialinės įmonės vykdo 54 skirtingų rūšių veiklą. Dauguma 

įmonių vykdo keletą susijusių veiklų. Dauguma neįgaliųjų socialinių įmonių, iš viso 61,1% visų 

socialinių įmonių, teikė paslaugas.
20

  

 

Lentelė 7. Socialinių įmonių skaičiaus ir jose dirbančių neįgaliųjų skaičiaus dinamika (2005, 2008, 

2011 m.). 

 

 2005 2008 2011 

Socialinės įmonės 10 18 38 

Neįgalių darbuotojų skaičius - - 729 

Neįgaliųjų socialinės įmonės 25 62 105 

Neįgalių darbuotojų skaičius - - 2173 
Duomenų šaltinis: Tyrimas „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra” (2012), remiantis Lietuvos darbo 

biržos duomenimis. 

 

Įvertinus Lietuvos neįgaliųjų užimtumo skatinimo priemones, remiantis norminiu reguliavimu ir 

prieinamais statistikos duomenimis, daroma išvada: 

 platus profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų tinklas, platus programų pasirinkimas ir jų 

geografinis prieinamumas vertintinas teigiamai, nes tai esminė sėkmingo tolimesnio neįgaliųjų 

integravimo į darbo rinką prielaida; 

 neįgaliųjų užimtumo rėmimo priemonės įtvirtintos nacionaliniuose teisės aktuose ir pagrinde 

finansuojamos iš valstybės lėšų, o tai viena reikšmingiausių šių priemonių ilgaamžiškumo 

sąlygų;   

 sparčiai plečiasi socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių veikla; nors ir nėra duomenų 

apie dirbančių neįgaliųjų skaičiaus dinamiką, tačiau įmonių skaičiaus dinamikos rodikliai 

liudija, kad ši priemonė teigiamai įtakoja neįgaliųjų įdarbinimą; 

 būtina didinti užimtumo skatinimo priemonių efektyvumą, atsižvelgiant į tai, kad dirbančių 

neįgaliųjų lyginamasis svoris sudaro ne daugiau kaip 25% visų darbingo amžiaus neįgaliųjų; 

palyginti žemi vidutiniai profesinės reabilitacijos rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Duomenų šaltinis ir apibendrinimas: Tyrimas „Neįgaliųjų įdarbinimo galimybių plėtra ” (2012), 30.-39 psl. (žiūr.: 

http://www.varamdarit.lv/uploads/documents/neigaliuju_idarbinimo_galimybiu_pletra_lv_maza.pdf,  

peržiūrėta 2012-10-28) 

http://www.varamdarit.lv/uploads/documents/neigaliuju_idarbinimo_galimybiu_pletra_lv_maza.pdf
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Čekija 

 

1. Statistinė informacija apie neįgaliųjų skaičių ir užimtumą   
  
 

Statistiniai duomenys apie gyventojus gauti iš Čekijos statistikos biuro duomenų bazių. 

Statistiniai duomenys apie neįgaliuosius yra labai riboti. Esminė priežastis yra tai, kad 2010 

m. buvo padaryti Čekijos teisės aktų pakeitimai, susiję su neįgaliųjų statusu – buvo pakeista 

invalidumo nustatymo tvarka ir vertinimo kriterijai. Padarius šiuos pakeitimus, iš esmės 

sumažėjo neįgaliųjų skaičius. Jei 2006 m. duomenys patvirtina, kad Čekijoje buvo 

1.015.548 neįgalieji, tai 2010 m. invalidumo pensija buvo paskirta 466.329 asmenims.  

2006 m. Čekijos statistikos biuras atliko didelį su neįgaliaisiais susijusį tyrimą, yra 

publikuoti detalūs kiekybiniai šio laikotarpio duomenys čekų kalba. Kadangi nėra paskelbtų 

naujesnių duomenų, siekiant apibūdinti šios grupės socialinius-demografinius rodiklius 

(suskirstymą pagal amžių, lytį ir išsilavinimo lygį), naudoti atskiri 2006 m. rodikliai.  

Čekijos duomenų bazėse viešai prieinami tik 2005 – 2006 m. neįgaliųjų užimtumo 

statistiniai duomenys. Siekiant apibūdinti bendrus užimtumo ir nedarbo rodiklius, tyrimui 

buvo naudojami tiek 2006 m. duomenys, tiek Europos Sąjungos pajamų ir gyvenimo sąlygų 

tyrimo statistikos 2009 m. duomenys (EU-SILC). 

 

Lentelė 1. Neįgaliųjų skaičius ir lyginamasis svoris (2010 m.)  

Valstybės gyventojų skaičius (2011 m.) 10 555 300 

Neįgaliųjų skaičius 466 329* 

Neįgaliųjų lyginamoji dalis, palyginus su visais gyventojais (%) 4,4 

Duomenų šaltinis: Čekijos statistikos biuras (www. http://vdb.czso.cz).  

Pastaba: Invalidumo pašalpą gaunantys neįgalieji.  
 

Lentelė 2.1. Gyventojų (2011 m.) ir neįgaliųjų (2006 m.) suskirstymas pagal amžių, 

skaičių, lyginamąjį svorį 

Požymiai  Visi gyventojai (2011) Neįgalieji (2006) 

Amžius  Skaičius  (%) Amžius Skaičius  (%) 

iki 19 m. 2 091 500 19,8 0 – 14 m. 46 208 4,6 

20 - 29 m. 1 425 700 13,5 15 – 29 m. 60 621 6,0 

30 – 39 m. 1 781 200 16,9 30 – 44 m. 101 331 10,0 

40 – 49 m. 1 422 800 13,5 45 – 59 m. 245 743 24,2 

50 – 59 m. 1 396 600 13,2 60 – 74 m. 283 274 27,9 

60 – 64 m. 741 400 7,0 virš 75 m. 276 744 27,3 

virš 65 m. 1 696 100 16,1 - - - 

IŠ VISO 10 555 300 100,0 IŠ VISO 1 013 921 100,0 

Duomenų šaltinis: Čekijos statistikos biuras (http://vdb.czso.cz); duomenys apie neįgaliuosius: Čekijos 

statistikos biuro tyrimo duomenys: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08  

 

Lentelė 2.2. Gyventojų ir neįgaliųjų suskirstymas pagal lytį ir išsilavinimo lygį, skaičius, 

lyginamasis dydis 

Požymiai  Visi gyventojai (2011) Neįgalieji (2010) 

Lytis Skaičius  (%) Skaičius (%) 

Moterys 5 377 400 50,4 219 566 47,0 

Vyrai  5 177 900 49,6 246 763 53,0 

IŠ VISO 10 555 300 100,0 466 329 100,0 

http://vdb.czso.cz/
http://vdb.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08
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Požymiai  Visi gyventojai (2011) Neįgalieji (2006) 

Išsilavinimo lygis Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

Nebaigtas 

pagrindinis 

1 404 500 15,6 61 946 6,6 

Pagrindinis  6 221 700 69,0 372 159 40,0 

Vidurinis 1 372 700 15,2 421 680 45,2 

Aukštasis 14 600 0,2 76 449 8,2 

IŠ VISO 9 013 500 100,0 932 234 100,0 

Duomenų šaltinis: Čekijos statistikos biuras http://vdb.czso.cz); duomenys apie neįgaliuosius: Čekijos 

statistikos biuro tyrimo duomenys: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08  

 

Lentelė 3. Bendri užimtumo ir nedarbo rodikliai: gyventojai (2011 m.) ir neįgalieji (2006, 

2009 m.), skaičius, % 

Užimtumo rodikliai Gyventojai 

(2011) 

Neįgalieji 

(2006) 

Darbingo amžiaus (skaičius) 9 013 500 ~ 407 695* 

Ekonomiškai aktyvūs (skaičius) 5 253 400 167 294 

Dirbantys gyventojai (skaičius) 4 915 500 124 539 

Ekonomiškai aktyvūs gyventojai, palyginus su visais 

darbingo amžiaus gyventojais (%) 

58,3 41,0 (2006) 

50,4 (2009) 

Dirbantys gyventojai, palyginus su visais darbingo 

amžiaus gyventojais (%) 

54,5 30,5 

Dirbantys gyventojai, palyginus su visais ekonomiškai 

aktyviais gyventojais (%) 

93,6 74,4 (2006) 

76,7 (2009) 

Dirbantys neįgalieji, palyginus su visais dirbančiaisiais 

(%) 

- - 

Nedarbo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Bedarbiai (skaičius)  337 900 42 755 

Bedarbiai, palyginus su visais darbingo amžiaus 

gyventojais (%) 

5,0 10,5 

Bedarbiai, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais 

gyventojais (%) 

6,4 25,5 (2006) 

23,3 (2009) 

Neįgalūs bedarbiai, palyginus su visais bedarbiais (%) 12,6 - 

Duomenų šaltinis: duomenys apie gyventojus Čekijos statistikos valdyba (http://vdb.czso.cz).  

Duomenys apie neįgaliuosius 2009 m.: EU SILC, 2009; 2006 m. duomenų šaltinis: Čekijos statistikos biuro 

tyrimo duomenys: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08  

Pastaba: * 15 - 60 m. amžiaus, 2006 m. duomenys.  
 

 

2. Neįgalumo suteikimas, socialinė apsauga, profesinė reabilitacija ir 

užimtumas: situacijos apibūdinimas  
 

 

2.1. Neįgalumo lygio nustatymo ir suteikimo tvarka   
 

Nuo 2010 m. sausio mėn. Socialinio draudimo įstatymas reglamentuoja, kad dėl ilgalaikių 

sveikatos sutrikimų bent 35% darbingumo netekusiam asmeniui gali būti suteiktas 

invalidumas. Remiantis asmens netekto darbingumo lygiu, išskiriami trys invalidumo 

lygiai, kurie išreiškiami procentais: 

http://vdb.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08
http://vdb.czso.cz/
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08
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 jeigu asmens netekto darbingumo lygis yra ne mažiau kaip 35%, bet ne daugiau kaip 

49%, asmeniui gali būti suteiktas pirmojo lygio invalidumas; 

 jeigu asmens netekto darbingumo lygis yra ne mažiau kaip 50%, bet ne daugiau kaip 

69%, asmeniui gali būti suteiktas antrojo lygio invalidumas; 

 jeigu asmens netekto darbingumo lygis yra ne mažiau kaip 70%, asmeniui gali būti 

suteiktas trečiojo lygio invalidumas. 

 

Asmenų sveikatos būklę vertina Darbo ir socialinių reikalų ministerijai pavaldžiose 

įstaigose - rajonų socialinio draudimo valdybose (OSSZ) dirbantys gydytojai. OSSZ 

gydytojų užduotis - įvertinti asmenų sveikatos būklę. Vertinimas atliekamas, remiantis 

medicininiais asmens sveikatos būklės dokumentais ir specialistų išvadomis. OSSZ 

gydytojas gali pats ištirti asmenį arba siųsti jį į sveikatos priežiūros įstaigą atlikti būtinus 

tyrimus. Nuo 2012 m. padaryti vertinimo metodikos pakeitimai, kurie šiuo metu apima 10 

kasdieninio gyvenimo sričių, tarp jų - judėjimo galimybes, gebėjimą orientuotis aplinkoje, 

gebėjimą gyventi savarankiškai (valgymas, rengimasis, asmeninė higiena ir kt.), sveikatos 

priežiūros poreikius, priežiūros poreikį namuose ir kt. Asmuo, kurio sveikatos būklė 

įvertinta, turi teisę susipažinti su vertinimo rezultatais, kuriuose pateiktos nuorodos dėl 

tolimesnių priemonių ir veiklos. OSSZ atsakinga ir už kartotinį invalidumo vertinimą, 

tačiau konkretus laikotarpis, per kurį būtina jį atlikti, atsakingų institucijų interneto 

tinklalapiuose nenurodytas. Sprendimą dėl invalidumo suteikimo priima Čekijos socialinio 

draudimo valdyba (Česká správa sociálního zabezpečení). 

 

2.2. Pašalpų skyrimo tvarka ir aplinkos prieinamumas  

 

2.2.1. Pašalpos ir pensijos 
Neįgalieji turi teisę gauti invalidumo pensiją bei kitas socialinio draudimo sistemos 

pašalpas. Visų šių pašalpų skyrimą reguliuoja Pensijų draudimo įstatymas. Pagrindinė už 

šio įstatymo laikymąsi atsakinga valstybinė institucija - Čekijos socialinio draudimo 

valdyba.  

 

Nuo 2010 m. pasikeitė invalidumo pensijos skyrimo tvarka. Iki 2010 m. neįgalieji gaudavo 

visą ir nevisą invalidumo pensiją priklausomai nuo invalidumo lygio (visiškas arba dalinis 

invalidumas). Nuo 2010 m. sausio 1 d. invalidumo pensijos skiriamos pagal tris invalidumo 

lygius. Asmuo gali pretenduoti į invalidumo pensiją, jeigu jam suteiktas invalidumo lygis, 

jis yra atlikęs socialinio draudimo įmokas per įstatymo nustatytą laikotarpį ir dar 

nesulaukęs 65 metų amžiaus, kai skiriama senatvės pensija. 

 

Socialinio draudimo laikotarpio trukmė nustatoma pagal asmens amžių (Pensijų draudimo 

įstatymo 40 straipsnis). Jeigu asmuo jaunesnis nei 20 metų, socialinio draudimo įmokų 

laikotarpis gali būti trumpesnis nei vieneri metai, jeigu asmuo yra 20 - 22 metų amžiaus – 

vieneri metai, 22 - 24 metų – dveji metai ir tt. Jeigu asmuo vyresnis kaip 28 metų amžiaus, 

minimalus socialinių draudimo įmokų laikotarpis yra penkeri metai. Socialinių draudimo 

įmokų laikotarpis nustatomas prieš invalidumo skyrimą ir, jeigu asmuo vyresnis kaip 28 

metų amžiaus, atsižvelgiama į paskutiniuosius 10 metų prieš netenkant darbingumo. 

Vyresniems nei 38 metų amžiaus asmenims minimalus socialinio draudimo laikotarpis yra 

10 metų, tačiau atsižvelgiama į  paskutiniuosius 20 metų prieš netenkant darbingumo. 

Socialinio draudimo laikotarpio sąlyga pripažįstama visiškai įvykdyta ir tais atvejais, kai 

darbingumo netenkama dėl traumos arba ligos.  
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Invalidumo pensijos dydis apskaičiuojamas, remiantis baziniu vertinimu ir vertinimu 

procentais. Pensijos bazinio vertinimo dydis nustatomas procentais (9%) nuo valstybės 

vidutinio darbo užmokesčio, o vertinimas procentais nustatomas pagal asmens atliktas 

socialinio draudimo įmokas ir invalidumo lygį (0,5% nuo socialinio draudimo įmokų per 

metus asmenims, kuriems suteiktas pirmojo lygio invalidumas; 0,75% - asmenims, kuriems 

suteiktas antrojo lygio invalidumas; 1,5% - asmenims, kuriems suteiktas trečiojo lygio 

invalidumas). Invalidumo pensiją gaunantis asmuo turi teisę dirbti, jam ir toliau mokama 

invalidumo pensija.  

 

Neįgaliesiems gali būti skiriamos ir kitos socialinės pašalpos bei lengvatos: judėjimo 

pašalpa, specialios įrangos įsigijimo pašalpa asmenims su sunkiais klausos, regos arba 

judėjimo sutrikimais, pašalpos neįgalius vaikus prižiūrintiems tėvams, priežiūros pašalpos 

vyresniems nei 18 metų asmenims (pašalpos dydis priklauso nuo asmens invalidumo 

lygio).  

 

2.2.2. Aplinkos prieinamumas 

 

Neįgaliųjų aplinkos prieinamumo politika Čekijoje sukurta, laikantis Europos Sąjungos ir 

Jungtinių Tautų bendrosios šios srities politikos. Už viešos aplinkos prieinamumo 

reikalavimų vykdymą atsakingos savivaldybės. Didžiuosiuose miestuose įgyvendintos 

tokios aplinkos prieinamumą skatinančios priemonės: pažymėtos automobilių stovėjimo 

aikštelės, pritaikyti viešieji pastatai, suteikta finansinė parama privačių pastatų 

prieinamumui užtikrinti, prie pėsčiųjų perėjų išdėstyti šviesos ir garso signalai. Vis dar kyla 

problemų dėl visuomeninio transporto pritaikymo asmenų su judėjimo sutrikimais 

reikmėms. Iki šiol dauguma subsidijų buvo skiriama būtent privačioms transporto 

priemonėms įsigyti ir pritaikyti. Aplinkos prieinamumo klausimai įtraukti ir į architektūros, 

aplinkos planavimo bei statybos inžinierijos studijų programas. Vis dar neišspręstas 

žiniasklaidos ir kitos viešos informacijos prieinamumo užtikrinimo neįgaliesiems 

klausimas. 

 

2010 m. kovo mėnesį Čekijos vyriausybė patvirtino „Vienodų teisių užtikrinimo 

neįgaliesiems 2010 – 2014 m. nacionalinį planą”. Šiame politikos dokumente nustatyta, kad 

už nacionalinį aplinkos prieinamumo užtikrinimą atsakingos visos valstybinės ministerijos, 

kurios kartą per metus privalo pateikti pranešimus apie savo srities plano vykdymą. Šiame 

dokumente minėtos tokios pagrindinės su aplinkos prieinamumu susijusios sritys: vienodas 

požiūris, diskriminavimo draudimas, pastatų ir transporto prieinamumas, kultūras paveldo 

prieinamumas, išsilavinimo prieinamumas ir kt.
21

   

 
2.3. Profesinės reabilitacijos sistema ir tvarka  

 

Profesinės reabilitacijos sistemą Čekijoje reguliuoja 2004 m. priimtas Įdarbinimo įstatymas 

(435/2004). Profesinė reabilitacija apibrėžta kaip ilgalaikė veikla, kurios tikslas – rasti 

neįgaliajam tinkamą darbą ir jį išsaugoti. Formaliai už neįgaliųjų profesinę reabilitaciją 

atsako Įdarbinimo agentūra ir jos filialai, kurie kartu su asmeniu sudaro individualų 

profesinės reabilitacijos planą. Maksimali profesinės reabilitacijos trukmė 24 mėnesiai.
22

 

                                                 
21

  Šaltinis: Vyriausybės informacijos centras (http://icv.vlada.cz/en/urad-vlady/udalosti/vyznamne-

dny/equal-opportunities-for-all-71794/tmplid-676/); National Plan for the Creation of Equal Opportunities for 

Persons with Disabilities 2010–2014; publikuota: http://icv.vlada.cz/assets/vydavatelstvi/vydane-

publikace/National-plan-for-the-creation-of-equal-opportunities-for-persons-with-disabilities-2010-2014.pdf  
22

  Šaltinis: Darbo ir socialinių reikalų ministerija (http://www.mpsv.cz/cs/8).  

http://icv.vlada.cz/en/urad-vlady/udalosti/vyznamne-dny/equal-opportunities-for-all-71794/tmplid-676/
http://icv.vlada.cz/en/urad-vlady/udalosti/vyznamne-dny/equal-opportunities-for-all-71794/tmplid-676/
http://icv.vlada.cz/assets/vydavatelstvi/vydane-publikace/National-plan-for-the-creation-of-equal-opportunities-for-persons-with-disabilities-2010-2014.pdf
http://icv.vlada.cz/assets/vydavatelstvi/vydane-publikace/National-plan-for-the-creation-of-equal-opportunities-for-persons-with-disabilities-2010-2014.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/8
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Įdarbinimo įstatymas (2004) numato, kad Įdarbinimo agentūra gali deleguoti profesinės 

reabilitacijos paslaugas nevalstybinėms organizacijoms arba kitiems paslaugų teikėjams. 

Reabilitacijos planą parengia ekspertų komanda, kurią sudaro nevalstybinių organizacijų 

atstovai ir atstovai darbdavių, kurie savo įmonėse įdarbina daugiau kaip 50% neįgalių 

darbuotojų. Nacionalinės politikos ekspertų teigimu, tokios komandos apima nepakankamai 

įvairių sričių atstovus, nes į jas neįtraukti gydytojai, savivaldybės atstovai, psichologai ir 

profesinės reabilitacijos specialistai. Iš esmės ją sudaro patys paslaugų teikėjai, kurie ne 

visuomet yra kompetentingi įvertinti asmenų profesinius poreikius ir gebėjimus.
23

  

 

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos priemonės įtrauktos ir į bendrą darbo ieškančių asmenų 

perkvalifikavimo sistemą.
24

 Profesinio mokymo programose, kurios įgyvendinamos 

bendradarbiaujant su visoje šalyje esančiais mokymų centrais, gali dalyvauti asmenys, 

kurie yra registruoti Įdarbinimo agentūroje kaip darbo ieškantys asmenys (atskiruose 

šaltiniuose minėta, kad registruota tik 15% neįgaliųjų). Renkantis atitinkamą 

perkvalifikavimo programą, atsižvelgiama į asmens pradinę arba jau įgytą kvalifikaciją ir 

sveikatos būklę. Mokymų sąnaudas dengia Įdarbinimo agentūra. Statistikos apie neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos rezultatus Čekijoje nėra (2008 m. profesinės reabilitacijos 

programose dalyvavo 7.488 asmenys). Įdarbinimo agentūros interneto tinklalapyje 

publikuota informacija patvirtina, kad, pavyzdžiui, 2012 m. neįgaliesiems buvo siūlomos 

šešios perkvalifikavimo programos.  

 

Įvertinus neįgaliųjų užimtumo politikos priemones, galima padaryti išvadą, kad už 

profesinę reabilitaciją pagrinde atsakingi darbdaviai, kuriems nustatytos neįgaliųjų 

įdarbinimo kvotos bei užtikrintos atskiros paramos priemonės šiam reikalavimui vykdyti. 

 

2.4. Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politika 
 

Įdarbinimo įstatymas (435/2004) – tai pagrindinis neįgaliųjų įdarbinimą Čekijoje 

reglamentuojantis norminis aktas. Įstatymas nustato ir neįgaliųjų įdarbinimo reikalavimus 

darbdaviams. Bendrosios užimtumo politikos tikslas – įtraukti į atvirąją darbo rinką kuo 

daugiau neįgaliųjų. Didesni privalumai darbdaviams užtikrinami, įdarbinant asmenis su 

sunkesne negalia.  

 

Dvi pagrindinės neįgaliųjų užimtumo skatinimo priemonės yra kvotų sistema ir valstybinės 

subsidijos saugomo darbo vietoms sukurti.  

 

Kvotų sistema 

 

Įdarbinimo įstatymas nustato, kad valstybinio ir privataus sektoriaus darbdaviai, kurie 

įdarbina virš 25 darbuotojų, privalo įdarbinti ne mažiau kaip 4% neįgaliųjų. Šiam 

reikalavimui vykdyti numatytos ir alternatyvios galimybės: pirma, pasirinkti kitą įmonę, 

kurioje dirba daugiau kaip 50% neįgalių darbuotojų, taip pat produktus arba kitus 

pagamintus resursus; antra, atlikti įmoką į valstybės biudžetą. Įmokos dydis už kiekvieną 

neįvykdytą kvotos vienetą yra 2,5 valstybės nustatyto vidutinio darbo užmokesčio. 

Daugelis darbdavių pasirenka būtent šį sprendimą, nes tai pigiausia alternatyva. 

Darbdaviams neįvykdžius nė vieno apibūdinto reikalavimo, atsakingos valstybinės 

                                                 
23

  ANED Report on the employment of disabled people in European countries – Czech Republic, 

2009. 
24

  Šaltinis: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace.  

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace


32 

 

institucijos gali paskirti baudą. 2008 m. atliktas tyrimas patvirtina, kad dauguma ministerijų 

ir savivaldybės įstaigų vykdo reikalavimą įdarbinti 4% neįgaliųjų. Tyrimo autoriai daro 

išvadą, kad valstybinėse ir savivaldybių įmonėse įdarbinama vis daugiau neįgaliųjų.
25

  

 

Valstybinės subsidijos ir įdarbinimo apsauga 

 

Neįgalieji įdarbinami ir saugomose darbo vietose (sheltered work places). Saugomas darbo 

vietas sukuria darbdaviai, remiantis sutartimi su Įdarbinimo agentūra. Tokia darbo vieta 

užtikrinama ne mažiau kaip 2 metus. Darbdaviams gali būti skiriamos subsidijos 

saugomoms darbo vietoms sukurti ir darbo sąnaudoms padengti. Jeigu darbdavys neįgaliam 

darbuotojui užtikrina profesinį mokymą, Įdarbinimo agentūra jam gali paskirti visų sąnaudų 

kompensaciją. Daugiau kaip 50% neįgaliųjų įdarbinantiems darbdaviams kas mėnesį gali 

būti skiriamos subsidijos už kiekvieną neįgalų darbuotoją. Be to, valstybė (Darbo ir 

socialinių reikalų ministerija) skiria subsidijas darbdaviams, kurie užtikrina visuomeninį 

darbą neįgaliesiems.  

 

Saugomo darbo sistemos ribose asmenų įdarbinimas nėra atskirtas nuo neapmokamo 

profesinio reabilitavimo. Asmenys su sunkia negalia pagrinde įdarbinami saugomo darbo 

vietose, kurias sukuria nevalstybinės organizacijos, kurių veikla nukreipta socialinio ir 

profesinio reabilitavimo, o ne pajamų gavimo linkme. Tokiais atvejais su darbuotojais 

dažnai nesudaromos darbo sutartys, jie negauna darbo užmokesčio, kai kuriais atvejais jie 

net privalo mokėti tam tikrą dalyvio mokestį. Kita populiari saugomo darbo rūšis yra 

didelės pelningos, valstybės finansuojamos įmonės. Šiose įmonėse neįgalūs darbuotojai 

gauna minimalius atlyginimus, su jais sudaromos darbo sutartys. Trečia saugomo darbo 

rūšis – neįgaliųjų įdarbinimas socialinės priežiūros centruose, kuriuose jie gyvena. 

Daugeliu atvejų sunku nustatyti skirtumus tarp praktikos vietų ir apmokamo darbo.  

 

Neįgaliųjų užimtumą skatina ir mokesčių lengvatų politika. Mokesčių lengvatos priklauso 

nuo įdarbintų neįgaliųjų skaičiaus įmonėje, tačiau, pasak politikos analitikų
26

, bendras 

mokesčių lengvatų dydis nestimuliuoja darbdavių.   

 

 

Čekijos įdarbinimo politikos priemonių efektyvumo vertinimą apsunkina 2010 m. padaryti 

teisės aktų pakeitimai, susiję su invalidumo nustatymo tvarka, vertinimo metodika ir 

skirstymu į tris lygius. Čekijos statistikos biuro duomenų bazėse nėra naujesnės 

informacijos apie neįgaliųjų įdarbinimą, todėl sunku įvertinti dabartinių priemonių 

rezultatyvumą. Prieinama informacija patvirtina, kad kvotų sistema veikia pagrinde 

valstybiniame ir savivaldybių sektoriuje, o privačiame sektoriuje darbdaviai naudoja kurią 

nors iš alternatyvų, nes nepasiekia reikalaujamų rodiklių. Iš esmės reikėtų pagerinti ir 

profesinės reabilitacijos sistemą, tai viena iš „Vienodų neįgaliųjų teisių užtikrinimo 

nacionalinio plano 2010 – 2014 m.” užduočių.  
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  ANED Report on the employment of disabled people in European countries – Czech Republic, 

2009. 
26

  ANED Report on the employment of disabled people in European countries – Czech Republic, 

2009. 
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Prancūzija 
 

1. Statistinė informacija apie neįgaliųjų skaičių ir užimtumą   

 

Pagrinde publikuoti 2008 m. statistiniai duomenys apie neįgaliuosius Prancūzijoje. Atskiri 

rodikliai, kurie apibūdina konkretų pašalpas gaunančių asmenų skaičių, nuolat atnaujinami, tačiau 

pagal juos sunku apibūdinti bendrą situaciją. Be to, dauguma rodiklių pateikta procentais 

(lyginamasis svoris), nepateikiant absoliučių skaičių (tyrimo reikmėms buvo atlikti tam tikri 

skaičiavimai, kurie vertinami kaip indikaciniai rodikliai). Prancūzijos valstybinių įstaigų 

statistikos duomenų bazėse duomenys apie neįgaliuosius pateikti dviejose kategorijose – neįgalieji 

pagal administracinius kriterijus (remiantis jais, 2008 m. Prancūzijoje buvo 2,5 milijonai  

neįgaliųjų), kurie apima tiek asmenis, kuriems neįgalumo lygis suteiktas pagal administracinius 

kriterijus, tiek asmenis, kurie turi ilgalaikių (ilgiau kaip 6 mėnesius) sveikatos problemų 

(remiantis tokiu požiūriu, 2008 m. Prancūzijoje buvo 9,9 milijono neįgaliųjų). Tyrimo tikslams 

naudoti duomenys apie neįgaliuosius, kuriems neįgalumo lygis suteiktas pagal administracinius 

kriterijus. Siekiant palyginti neįgaliųjų duomenis su visų valstybės gyventojų duomenimis, 

pateikti 2008 m. gyventojų skaičiaus situacijos, paskirstymo pagal demografinius požymius, 

užimtumo ir nedarbo rodikliai.  

 

Lentelė 1. Neįgaliųjų skaičius ir lyginamasis svoris (2008 m.)  

Valstybės gyventojų skaičius  65 280 857 (2012) 

Valstybės gyventojų skaičius (15 - 64 m. amžiaus) 40 960 000 

Asmenų, kuriems neįgalumo lygis suteiktas pagal administracinius 

kriterijus, skaičius 

2 510 000 

Plačiau apibrėžtas neįgaliųjų skaičius* 9 942 000 

Asmenų, kuriems neįgalumo lygis suteiktas pagal administracinius 

kriterijus, lyginamasis svoris, palyginus su visais 15 - 64 m. amžiaus 

gyventojais (%) 

6,0 

Duomenų šaltinis: Nacionalinis statistinių ir ekonominių tyrimų institutas (INSEE, www.insee.fr.) 

Pastabos: * Į skaičių įtraukti tiek asmenys, kuriems neįgalumo lygis suteiktas pagal administratacinius 

kriterijus, tiek asmenys, kurie pripažino, kad jie turi ilgalaikių (daugiau kaip 6 mėnesius) sveikatos 

problemų 

 

Lentelė 2. 15 - 64 m. amžiaus gyventojų ir neįgaliųjų suskirstymas pagal amžių, lytį ir 

išsilavinimo lygį (2008 m.)  

Požymiai  Visi gyventojai Neįgalieji 

Amžius  Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

15 - 29 m. 11 878 400 29,0 225 900 9,0 

30 – 39 m. 8 192 000 20,0 376 500 15,0 

40 – 49 m. 9 011 200 22,0 702 800 28,0 

50 – 64 m. 11 878 400 29,0 1 204 800 48,0 

IŠ VISO 40 960 000 100,0 2 510 000 100,0 

Lytis Skaičius  (%) Skaičius (%) 

Moterys 20 070 400 49,0 1 104 400 44,0 

Vyrai  20 889 600 51,0 1 405 600 56,0 

IŠ VISO 40 960 000 100,0 2 510 000 100,0 

Išsilavinimo 

lygis 

Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

Pagrindinis  12 697 600 31,0 1 280 100 51,0 

Vidurinis 6 963 200 17,0 225 900 9,0 
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Profesinis 10 240 000 25,0 753 000 30,0 

Aukštasis 11 059 200 27,0 251 000 10,0 

IŠ VISO 40 960 000 100,0 2 510 000 100,0 
Duomenų šaltinis: Nacionalinis statistinių ir ekonominių tyrimų institutas (INSEE, www.insee.fr.)  

 

Lentelė 3.1. Bendri 15 - 64 m. amžiaus gyventojų ir neįgaliųjų užimtumo bei nedarbo 

rodikliai, skaičius ir lyginamasis svoris (2008 m.) 

Užimtumo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Darbingo amžiaus (skaičius) 40 960 000 2 510 000 

Ekonomiškai aktyvūs (skaičius) 29 081 600 1 154 600 

Dirbantys (skaičius) 26 214 400 903 600 

Ekonomiškai aktyvūs gyventojai, palyginus su visais darbingais 

gyventojais (%) 

71,0 46,0 

Dirbantys gyventojai, palyginus su visais darbingais gyventojais (%) 64,0 36,0 

Dirbantys gyventojai, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais 

gyventojais (%) 

90,0 78,0 

Dirbantys neįgalieji, palyginus su visais dirbančiaisiais (%) - 3,4 

Nedarbo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Bedarbiai (skaičius)  2 867 200 251 000 

Bedarbiai, palyginus su visais darbingo amžiaus gyventojais (%) 7,0 10,0 

Bedarbiai, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais gyventojais (%) 10,0 22,0 

Neįgalūs bedarbiai, palyginus su visais bedarbiais (%) - 8,8 
Duomenų šaltinis: Nacionalinis statistinių ir ekonominių tyrimų institutas (INSEE, www.insee.fr.)  

 

Lentelė 3.2. 15 - 64 m. amžiaus gyventojų ir neįgaliųjų skaičius un lyginamasis svoris, 

suskirstymas pagal amžių, lytį ir išsilavinimo lygį (2008 m.) 

Požymiai Gyventojai Neįgalieji 

Amžius Skaičius (%) Skaičius (%) 

15 – 24 m. 2 356 200 9,0 26 850 3,0 

25 – 39 m. 10 210 200 39,0 232 700 26,0 

40 – 49 m. 7 330 400 28,0 340 100 38,0 

50 – 64 m. 6 283 200 24,0 295 350 33,0 

IŠ VISO 26 180 000 100,0 895 000 100,0 

Lytis Skaičius (%) Skaičius (%) 

Moterys 12 304 600 47,0 340 100 38,0 

Vyrai  13 875 400 53,0 554 900 62,0 

IŠ VISO 26 180 000 100,0 895 000 100,0 

Išsilavinimo lygis Skaičius (%) Skaičius (%) 

Pagrindinis  5 497 800 21,0 107 400 12,0 

Vidurinis 8 639 400 33,0 98 450 11,0 

Profesinis 3 665 200 14,0 340 100 38,0 

Aukštasis 8 377 600 32,0 349 050 39,0 

IŠ VISO 26 180 000 100,0 895 000 100,0 

Duomenų šaltinis: L’emploi et le chōmage des personnes handicapées, Direction de l’animation de la 

recherche, des études et des statistiques, 2012, Novembre. Publikuota: http://travail-emploi.gouv.fr  

 

 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/
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Lentelė 3.3. Bedarbių ir neįgalių bedarbių* skaičius ir lyginamasis svoris, suskirstymas pagal amžių 

ir išsilavinimo lygį (2012 m.) 

Požymiai Gyventojai Neįgalieji 

Amžius Skaičius (%) Skaičius (%) 

iki 25 m. 3 665 200 14,0 10 190 3,0 

25 – 49 m. 17 017 000 65,0 183 414 54,0 

virš 50 m. 5 497 800 21,0 146 052 43,0 

IŠ VISO 26 180 000 100,0 339 656 100,0 

Išsilavinimo lygis Skaičius (%) Skaičius (%) 

Pagrindinis  4 974 000 19,0 101 897 30,0 

Vidurinis 5 236 000 20,0 47 552 14,0 

Profesinis 10 210 200 39,0 156 242 46,0 

Aukštasis 5 759 600 22,0 33 966 10,0 

IŠ VISO 26 180 000 100,0 339 656 100,0 
Duomenų šaltinis: L’emploi et le chōmage des personnes handicapées, Direction de l’animation de la 

recherche, des études et des statistiques, 2012, Novembre. Publikuota: http://travail-emploi.gouv.fr  

Pastaba: * Darbo ieškantys asmenys.  

 

Lentelė 4. Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: įvairias paslaugas gaunančių asmenų skaičius (2008 

m.)  

Paslauga Asmenų skaičius 

Profesinis mokymas 18 881 

Poreikių vertinimas ir profesinis orientavimas 25 547 

Vairavimo mokymas (išduoti pažymėjimai) 1 228 

Įdarbintų asmenų mokymas (darbovietėse) 4 747 
Duomenų šaltinis: L’Agefiph, Rapport Annuel, 2008. Publikuota: http://www.agefiph.fr  

 

Nėra visos valstybės apibendrintų statistinių duomenų apie neįgaliųjų profesinį reabilitavimą. Tai 

paaiškinama tuo, kad, pirma, profesinio reabilitavimo paslaugas teikia keletas valstybinių ir privačių 

įstaigų, kurios šalyje įgyvendina įdarbinimo, profesinio švietimo ir/arba neįgaliųjų politiką (žiūr. 2.3. 

skyrių); antra, tiesiogines profesinio reabilitavimo ir mokymo paslaugas teikia minėtų institucijų 

filialai regionuose, didžiuosiuose miestuose arba departamentų centruose, kurių dauguma veikia 

atskirai. 4-oje lentelėje pateikti Neįgaliųjų profesinio integravimo fondų valdymo asociacijos 

(Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées - 

AGEFIPH) apibendrinti duomenys, paremti įvairias profesinio reabilitavimo paslaugas gaunančių 

asmenų finansavimu. Remiantis profesinio mokymo centrų apibendrintais duomenimis (iš viso šalyje 

veikia 88 tokie centrai – privataus sektoriaus organizacijos), šios organizacijos 2008 m. užtikrino 

13 000 mokymo vietų neįgaliesiems.
27

 

 

2. Neįgalumo suteikimas, socialinė apsauga, profesinė reabilitacija ir užimtumas: 

situacijos apibūdinimas 
 

Priėmus naują Vienodų neįgaliųjų teisių, galimybių, integravimosi ir pilietiškumo įstatymą (La loi 

n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées) (toliau – Neįgaliųjų įstatymas), buvo įdiegti esminiai Prancūzijos neįgaliųjų politikos 

pakeitimai. Neįgaliųjų politiką įgyvendina daugelis atskirų institucijų – skirtingos nacionalinio, 

regioninio ir departamentų lygio įstaigos bei privačios ir pelno nesiekiančios arba nevalstybinės 

organizacijos.  

                                                 
27

 ANED Report on the employment of disabled people in European countries – France, 2009. 

http://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.agefiph.fr/Personnes-handicapees/Dossiers-pratiques/Reconnaissance-du-handicap-etes-vous-concerne
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2.1. Neįgalumo lygio nustatymo ir suteikimo tvarka   

 

2005 m. vasario 11 d. Neįgaliųjų įstatymas invalidumą apibrėžia kaip asmens veiklos arba 

integravimosi į visuomeninį gyvenimą apribojimus dėl fizinių, jutiminių, protinių, kognityvinių 

sveikatos arba psichikos sutrikimų (114 straipsnis). Remiantis šiuo įstatymu, invalidumas iš esmės 

reiškia asmens socialinius ir pilietinio integravimosi apribojimus, kurie traktuojami kaip 

diskriminavimas. Tuo pačiu metu tik sveikatos sutrikimai yra nepakankamas rodiklis pripažinti asmenį 

neįgaliu. Neįgalumo lygio nustatymas tiesiogiai susijęs su įvairių pašalpų ir pagalbos rūšių skyrimo 

kriterijais.  

 

Remiantis įstatymu, neįgaliųjų statusą atitinka tokios pagrindinės gyventojų kategorijos: 

 dirbantys neįgalieji, gavę Neįgaliųjų teisių ir autonomijos komisijos (Commission des droits et 

de l’autonomie des personnes handicapées, toliau – CDAPH) invalidumo išvadą; 

 nelaimingų atsitikimų darbe arba profesinių ligų aukos, kurių netektas darbingumas siekia bent 

10%; 

 neįgaliųjų pensijas gaunantys asmenys, kurių darbingumas arba gebėjimas sumažėjo bent 

dviem trečdaliais; 

 asmenys, gaunantys karių arba karo invalidų pensijas; 

 savanoriai gelbėtojai, kuriems paskirta invalidumo pašalpa arba pensija dėl gelbėjimo darbų 

metu įvykusio nelaimingo atsitikimo arba susirgimo; 

 neįgaliųjų pažymėjimus turintys asmenys; 

 invalidumo pašalpą gaunantys suaugusieji (l’Allocation adulte handicapé - AAH).  

 

Kiekviename iš 100 Prancūzijos departamentų veikia Departamento neįgaliųjų tarnyba (Maison 

départementale des personnes handicapées, toliau - MDPH). Šios tarnybos atsakingos už 

informacijos, pagalbos, paslaugų teikimą neįgaliesiems ir jų šeimoms bei už visuomenės švietimą 

invalidumo klausimais. MDPH užduotis – sukurti įvairių sričių specialistų komandą bei Neįgaliųjų 

teisių ir autonomijos komisiją (CDAPH), kurių pareiga - įvertinti asmenų poreikius ir gebėjimą atlikti 

kasdieninę, profesinę ir socialinę veiklą. CDAPH priima su neįgaliųjų teisėmis susijusius sprendimus. 

Pagrindinės CDAPH funkcijos: 

 nustatyti asmenų neįgalumo lygį ir pripažinti juos neįgaliais; 

 įvertinti ir priimti sprendimą dėl tinkamų priemonių, siekiant užtikrinti neįgaliųjų profesinį ir 

socialinį integravimąsi; 

 paskirti tam tikras paslaugas ir nukreipti į kompetentingas įstaigas neįgalius vaikus bei 

suaugusiuosius; 

 išduoti invalidumo pažymėjimą; 

 paskirti pašalpas suaugusiesiems (AAH); 

 paskirti neįgaliesiems kompensavimo pašalpas (PCH); 

 pripažinti dirbančius asmenis neįgaliais; 

 priimti sprendimą dėl paramos vyresnio nei 60 m. amžiaus neįgaliesiems 

 

Įvairių sričių specialistų komandą sudaro gydytojai, ergoterapeutai, psichologai, socialiniai 

darbuotojai, švietimo ir profesinio reabilitavimo specialistai. Komandos narių specializacija priklauso 

nuo negalios rūšies ir neįgalumo lygio. Siekiant atlikti vertinimą, specialistų komanda susitinka su 

asmeniu, jeigu būtina, asmuo lankomas gyvenamojoje vietoje. Prieš pradedant vertinimo procedūrą  

asmuo pateikia MDPH savo gyvenimo planą (projet de vie) – struktūrizuotą dokumentą, kuriame jis 

aprašo savos viltis, poreikius ir pageidavimus. MDPH privalo padėti jam parengti tokį dokumentą. 

Tokiu būdu, prieš siūlant asmeniui konkrečios rūšies pagalbą, išklausomi jo paties pageidavimai ir 
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poreikiai. Specialistų komandos vertinimas paremtas medicininiais dokumentais ir įvairių specialistų 

pranešimais (pavyzdžiui, socialinio darbuotojo arba psichologo vertinimo pranešimais, pranešimais 

apie vizitus į namus ir pan.). Atlikus vertinimą, asmeniui parengiamas „individualus neįgaliųjų 

kompensacijos planas”
28

, paremtas įvairių asmens gyvenimo sričių poreikiais – būsto klausimas, 

įdarbinimas, išsilavinimas, socialinės pagalbos rūšys ir kt. Asmuo privalo su juo susipažinti, o 

komandos specialistai šį planą kartu su juo aptaria ir suderina. Plane pateiktos rekomendacijos dėl  

pašalpų skyrimo planą įgyvendinančioms institucijoms bei kitos rekomendacijos. Remiantis šiuo 

dokumentu, CDAPH priima tolimesnius sprendimus dėl konkrečių pagalbos rūšių, skiriamų pašalpų, 

siuntimo į profesinės reabilitacijos institucijas arba įdarbinimo agentūras.  

 

2.2. Pašalpų skyrimo tvarka ir aplinkos prieinamumas  
  

2.2.1. Pašalpos ir pensijos 

 

Prancūzijoje neįgaliesimes skiriamos įvairios pašalpos. Toliau pateiktas informacijos apibendrinimas 

apie pagrindines pašalpų rūšis
29

. 

 

Invalidumo pašalpa suaugusiesiems (Allocation Aux Adultes Handicapés – AHH), toliau tekste – 

invalidumo pašalpa. Ši pašalpa užtikrina minimalias pajamas neįgaliesiems. Norėdamas gauti šią 

pašalpą, asmuo turi atitikti tokias sąlygas: asmuo yra sulaukęs  mažiausiai 20 metų amžiaus, asmens 

veiklos apribojimai siekia bent 80% arba, jeigu asmens veikla apribota 50 – 79%, asmuo negali 

įgyvendinti profesinės veiklos ir nedirbo mažiausiai metus prieš pateikiant paraišką pašalpai gauti. Ši 

pašalpa gali būti skiriama iki 60 metų amžiaus, jeigu asmens veikla apribota mažiau kaip 80%, po to 

atitinkamai asmeniui gali būti paskirta invalidumo pensija. Jeigu asmens veiklos apribojimai siekia 

bent 80%, nuo 60 metų amžiaus asmuo papildomai prie senatvės pensijos turi teisę gauti sumažintą 

invalidumo pensiją. Pašalpos dydis priklauso nuo bendrų asmens ir jo šeimos narių pajamų. Į šią 

pašalpą gali pretenduoti asmenys, kurių bendros pajamos per metus neviršija 9 319,08 EUR (jeigu jie 

gyvena vieni). Maksimalus invalidumo pašalpos dydis - 776,59 EUR per mėnesį. 2011 m. ši pašalpa 

buvo paskirta apytiksliai 800 000 neįgaliųjų. Pašalpa skiriama laikotarpiui nuo vienerių iki penkerių 

metų priklausomai nuo asmens veiklos apribojimo lygio, atskirais atvejais gali būti nustatomas ir 10 

metų terminas. Pasibaigus šiam laikotarpiui, pakartotinai vertinami asmens sveikatos būklė ir 

darbingumas.  

Invalidumo pašalpas gaunantys asmenys turi teisę gauti papildomas priemokas. Pirmoji priemoka 

skirta tiems neįgaliesiems, kurie gyvena nuosavuose namuose, nedirba ir kurių veiklos apribojimai 

siekia bent 80%. Priemokos tikslas - užtikrinti būstui pritaikyti reikalingas lėšas. Kas mėnesį mokama 

104,77 EUR dydžio priemoka. Kita priemoka skirta dirbti negalintiems asmenims (jų darbingumas 

nesiekia 5%), jaunesniems kaip 60 metų amžiaus, gaunantiems visą invalidumo pašalpą (AAH), 

gyvenantiems savarankiškai (savo būste), ilgiau kaip vienerius metus negaunantiems jokių su darbu 

susijusių pajamų. Priemokos dydis - 179,31 EUR per mėnesį.  

 

Invalidumo pensija skiriama dirbantiems asmenims, visiškai arba iš dalies netekusiems darbingumo 

dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos. Invalidumo pensija skiriama tam tikram 

laikotarpiui, ji gali būti peržiūrėta ir anuliuota, atsižvelgiant į įvairias aplinkybes - asmens sveikatos 

būklės pasikeitimas, profesinės veiklos atnaujinimas ir kt. Sulaukus pensijos amžiaus (60 arba 62 

metų, priklausomai nuo asmens gimimo metų), invalidumo pensija keičiama senatvės pensija, jeigu 

asmuo nedirba. Invalidumo pensija skiriama tik tuo atveju, jeigu per paskutinius 12 mėnesių buvo 

atliekamos socialinio draudimo įmokos; prieš nutraukiant darbą, per paskutinius 12 mėnesių buvo 

                                                 
28

 Invalidumo įstatymas nustato, kad visi asmenys turi teisę gauti kompensaciją už socialinio ir visuomeninio 

gyvenimo apribojimus dėl negalios.  
29

 Šaltinis: Socialinių reikalų ir sveikatos ministerija, http://www.social-sante.gouv.fr.  

http://www.social-sante.gouv.fr/
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išdirbta bent 800 samdomo darbo valandų, iš kurių 200 valandų išdirbta per pirmuosius tris mėnesius; 

jeigu asmuo netekęs bent dviejų trečdalių darbingumo. Asmens netekto darbingumo vertinimas 

paremtas tokiais aspektais: bendra sveikatos būklė, amžius, asmens fiziniai ir protiniai gebėjimai, 

profesiniai įgūdžiai, išsilavinimas. Neįgaliaisiais pripažinti asmenys skirstomi į tris kategorijas:  

 pirmoji kategorija: asmenys, galintys dirbti samdomą darbą; 

 antroji kategorija: asmenys, negalintys dirbti jokio darbo; 

 trečioji kategorija: negalintys dirbti asmenys, kuriems reikia kito asmens pagalbos.  

Pagal šias kategorijas nustatomas invalidumo pensijos dydis, tačiau ji negali būti mažesnė kaip 

3316,69 EUR per metus. Invalidumo pensijos dydis kasmet peržiūrimas. Invalidumo pensiją 2011 m. 

gavo apytiksliai 500 000 asmenų.  

 

Kompensacijos pašalpa neįgaliesiems – tai dar viena Prancūzijoje gyvenančių neįgaliųjų pašalpos 

rūšis, ji skirta dėl negalios patirtoms kasdieninėms papildomoms išlaidoms kompensuoti. Pašalpą 

galima naudoti techninėms priemonėms, būstui pritaikyti ir asmenį prižiūrinčio personalo atlyginimui. 

Norminiuose aktuose (Šeimos ir socialinių reikalų kodekse) reglamentuoti  visi  poreikiai ir pagalbos 

rūšys, kuriems gali būti naudojama ši pašalpa, taip pat nustatyti įvairių paslaugų ir techninių 

priemonių įsigijimo įkainiai. Kompensacijos pašalpos gali būti skiriamos asmenims, kurių galimybės 

atlikti nors vienos rūšies kasdieninę veiklą yra ribotos, palyginus su tokio paties amžiaus individu be 

sveikatos sutrikimų. Be to, šie apribojimai turi būti ilgalaikiai (arba numatoma, kad jie truks bent 

vienerius metus). Veikla arba gebėjimai, į kurių apribojimus atsižvelgiama, nagrinėjant galimybę skirti 

kompensacijos pašalpą, yra tokie: gebėjimas judėti - mobilumas (gebėjimas atsistoti, vaikščioti ir t.t.), 

gebėjimas savarankiškai gyventi (nusiprausti, pavalgyti ir pan.), gebėjimas bendrauti (kalbėti, girdėti, 

suprasti ir pan.), bendras elgesys ir santykiai su kitais žmonėmis (gebėjimas orientuotis laike ir 

patalpoje, kontroliuoti savo elgesį santykiuose su kitais žmonėmis ir pan.).  

 

2.2.2. Aplinkos prieinamumas 
 

Prancūzijos norminiai aktai reglamentuoja, kad (aplinkos) prieinamumas - tai visų visuomenės narių 

vienodų galimybių sąlyga. Remiantis Neįgaliųjų tarpministerinės atstovybės (Délégation 

Interministérielle aux Personnes Handicapées) iniciatyva, 14 atsakingų sričių ministerijų buvo 

parengtas vienodas prieinamumo apibrėžimas. Remiantis šiuo apibrėžimu, prieinamumas užtikrina 

neįgaliųjų autonomiją ir integravimąsi, tokiu būdu mažinant skirtumą tarp individo gebėjimų, poreikių 

ir pageidavimų, iš vienos pusės, ir fizinių, kultūros ir socialinių aplinkos elementų, iš kitos pusės. 

Laikytis prieinamumo principų - reiškia įdiegti aplinkoje visus elementus, reikalingus visiems 

asmenims, turintiems ilgalaikių arba laikinų judėjimo sunkumų, siekiant, kad jie laisvai ir saugiai 

patektų į tam tikras vietas ir galėtų pasiekti paslaugas, produktus, dalyvauti tam tikroje veikloje. 

Politikos dokumentuose nurodyta, kad visiems prisiėmus atsakomybę už aplinkos prieinamumo 

užtikrinimą, pagerėja visų visuomenės narių gyvenimo kokybė.  

 

Prancūzijoje aplinkos prieinamumo principas integruotas į naująjį 2005 m. Neįgaliųjų įstatymą kaip 

vienas pagrindinių vienodų galimybių užtikrinimo aspektų. Įstatyme apibrėžti prieinamumo kriterijai 

bei prieinamumo principų praktinio laikymosi terminai. Prieinamumo principų užtikrinimas taikomas 

tokiems elementams: pastatai (tiek naujos statybos, tiek jau esantys pastatai; visuomeniniai ir 

savivaldybių pastatai; privatūs pastatai, išskyrus atvejus, kai savininkai juos naudoja tik savo 

poreikiams); visuomeninis transportas (autobusai, metro, tramvajai, traukiniai, lėktuvai, laivai), viešoji 

išorinė aplinka (parkai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai, šaligatviai ir pan.), visuomeninės 

komunikacijos priemonės (internetas, telefonas, televizija ir kt.), pilietinio integravimosi galimybės 

(užtikrinta galimybė dalyvauti rinkimų procese), visuomeninės paslaugos (galimybė iškviesti bet kurią 

greitąją pagalbą, patekti į teismus ir kt.). 2015 m. yra įstatymo nustatytas  terminas, iki kurio būtina 
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užtikrinti visų visuomeninių ir privačių pastatų, savivaldybių įstaigų, visuomeninių ir savivaldybių 

teikiamų paslaugų bei darbo vietų prieinamumą visiems gyventojams.  

 

Prancūzijoje, panašiai kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, kuriant vienodų neįgaliųjų teisių ir 

galimybių politiką, atsižvelgiama į Universalaus dizaino koncepciją. Už aplinkos prieinamumo 

politikos įgyvendinimą atsakingas ir tarpministerinės žinybos įsteigtas Prieinamumo resursų centras 

(Centre de Ressources), kurio veiklos tikslas - nustatyti, parengti ir platinti aplinkos prieinamumo ir 

universalaus dizaino principų laikymosi geros praktikos pavyzdžius. Centras pavaldus Ekologijos, 

ilgalaikės plėtros ir energetikos ministerijai.  

 

2.3. Profesinės reabilitacijos sistema ir tvarka  

 

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos politiką įgyvendina keletas valstybinių ir privačių institucijų, 

kurios atsakingos už įdarbinimo ir neįgaliųjų politikos įgyvendinimą. Toliau įvardintos pagrindinės 

institucijos, apibūdinant jų veiklos profilį ir specifiką neįgaliųjų profesinio mokymo, reabilitavimo ir 

įdarbinimo skatinimo srityje. 

 

 Įdarbinimo agentūros (Cap Emploi) - tai nacionalinio lygio agentūrų tinklas, kurį sudaro 107 

už neįgaliųjų įdarbinimą atsakingos įstaigos. Šios įstaigos pavaldžios Nacionalinei įdarbinimo 

tarnybai (Pôle-Emploi). Šių agentūrų veiklą finansuoja AGEFIPH ir FIPHFP (žiūr. toliau). 2008 

m. duomenys patvirtina, kad Įdarbinimo agentūros suteikė profesinio reabilitavimo paslaugas 

98 000 neįgaliųjų ir padėjo įsidarbinti 58 523 neįgaliesiems – iš jų 32% atvejų buvo sudarytos 

ilgalaikės darbo sutartys, 17% - buvo sudarytos darbo sutartys 12 mėnesių. Daugiau kaip 3000 

neįgaliųjų pradėjo savo verslą. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo Įdarbinimo agentūrose 

tvarka yra tokia: pirma, bendradarbiaujant su agentūros specialistais, analizuojama asmens 

įdarbinimo situacija, vertinamas neįgaliojo netektas darbingumas, nustatomos reikalingos 

pagalbinės priemonės, kad asmuo galėtų dirbti; antra, remian situacijos įvertinimu, parengiamas 

asmens profesinės veiklos planas, kuriame numatyti ir būtini mokymai. Bendrai už šio plano 

įgyvendinimą atsakingas pats asmuo, agentūros specialistai teikia jam būtiną konsultacinę 

paramą. Asmuo nedelsiant gali pradėti ieškoti tinkamo darbo arba jis gali būti siunčiamas į kurią 

nors partnerių organizaciją, teikiančią profesinio reabilitavimo arba įdarbinimo paslaugas. 

 

 Neįgaliųjų įdarbinimo valstybiniame sektoriuje fondas (Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la function publique - FIPHFP) atsakingas už neįgaliųjų įdarbinimą 

valstybiniame ir savivaldybių sektoriuje. Fondas atsakingas už valstybinių institucijų ir įmonių 

mokesčių rinkimą tais atvejais, kai jos nepasiekia norminių aktų nustatytos neįgaliųjų įdarbinimo 

kvotos (6%). Šios finansinės lėšos skiriamos neįgaliųjų profesinio reabilitavimo ir įdarbinimo 

skatinimo veiklai būtent valstybiniame sektoriuje.  
 

 Neįgaliųjų profesinės integracijos fondų valdymo asociacija (Association de gestion du fonds 

pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées - AGEFIPH), kurios pagrindinė 

užduotis – integruoti neįgaliuosius į atvirą darbo rinką privačiame sektoriuje. Ši institucija 

atsakinga už mokesčių rinkimą iš darbdavių, jeigu jie neįvykdo įstatymo nustatytų neįgaliųjų 

įdarbinimo kvotų (žiūr. 2.4. skyrių). Šios finansinės lėšos naudojamos neįgaliųjų profesinio 

mokymo ir reintegravimo priemonėms įgyvendinti, pasitelkiant ir kitas institucijas bei 

organizacijas. 2008 m. profesinis mokymas buvo finansuojamas 81 000 neįgaliųjų.  

 

 Suaugusiųjų profesinio mokymo asociacija (Association pour la formation professionnelle 

des adultes - AFPA). 1995 – 2005 m. laikotarpiu pradėjusių mokytis neįgaliųjų skaičius padidėjo 

nuo 1000 iki 12 615 asmenų, tai sudarė 7,2% visų profesinio mokymo programose dalyvavusių 
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asmenų skaičiaus. 79% pradėjusių mokytis sėkmingai baigė mokymo programas. Iš viso 2005 m. 

šios asociacijos mokymuose dalyvavo 44 460 neįgaliųjų.  

 

 Profesinio mokymo centrai (Centres de rééducation professionnelle – CRP) yra privataus 

sektoriaus organizacijos, kurių veikla finansuojama iš socialinio draudimo biudžeto 

darbuotojams, patyrusiems traumas nelaimingų atsitikimų darbe metu arba susirgusiems 

profesinėmis ligomis. Šių centrų veiklos efektyvumas vertinamas labai kritiškai. 2008 m. iš viso 

veikė 88 centrai, kurie siūlė 13 000 mokymų vietų. 

 

Pagrindinė profesinį mokymą ir reabilitavimą koordinuojanti institucija yra Neįgaliųjų teisių ir 

autonomijos komisija (CDAPH), kuri privalo identifikuoti ir nustatyti tinkamiausias asmens profesinio 

orientavimo ir reabilitavimo priemones. Profesinio reabilitavimo išlaidas dengia valstybinio socialinio 

draudimo sistema. Reabilitacijos metu asmeniui gali būti skiriama reabilitavimo pašalpa, kuri prilygsta 

ankstesniam asmens darbo užmokesčiui. Jeigu asmuo nedirbo, jam mokama 650 EUR dydžio 

profesinės reabilitacijos pašalpa. Vis dėlto Prancūzijos neįgaliųjų įdarbinimo politikos analizės 

ekspertai profesinės reabilitacijos paslaugas ir jų prieinamumą vertina kritiškai. Nors šioje srityje dirba 

daug institucijų, jos negali užtikrinti pakankamos apimties ir kokybės profesinės reabilitacijos.
30

  

 

 

2.4. Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politika 

Pagrindinės neįgaliųjų įdarbinimo politikos priemonės - profesinio perkvalifikavimo sistema, 

neįgaliųjų įdarbinimo kvotų sistema, pritaikytų įmonių veikla ir saugomas darbas.  

 

Profesinio perkvalifikavimo instrumentai įdarbinimui skatinti 

 

Asmenys, kuriems, remiantis Neįgaliųjų teisių ir autonomijos komisijos (CDAPH) sprendimu,  

paskirta invalidumo pašalpa (AAH), išduotas invalido pažymėjimas (toks pažymėjimas išduodamas 

neįgaliesiems, netekusiems mažiausiai 80% darbingumo, arba kuriems paskirta 3-os kategorijos 

invalidumo pensija), arba, jeigu asmuo pripažintas dirbančiu neįgaliuoju, turi teisę į keletą įdarbinimą 

skatinančių paslaugų, tarp jų: 

 CDAPH siuntimas dirbti neįgaliesiems pritaikytoje įmonėje, saugomoje įmonėje arba mokytis 

profesijos; 

 įdarbinimo agentūrų (Cap Emploi) tinklo paramos paslaugos neįgaliesiems; 

 galimybė dalyvauti valstybinio sektoriaus skelbiamuose vakancijų konkursuose; 

 Neįgaliųjų profesinės integracijos fondų valdymo asociacijos (AGEFIPH) parama. 

 

Neįgaliesiems prieinamos visos tos pačios profesinio mokymo paslaugos ir mokymosi galimybės, kaip 

ir dirbantiems bei darbo ieškantiems asmenims. Tuo pačiu metu, siekiant skatinti neįgaliųjų 

integravimąsi arba galimybę grįžti į darbo rinką, plėsti bendrą jų kompetenciją, neįgaliesiems 

numatyta keletas papildomų priemonių ir instrumentų: 

 Profesinio perkvalifikavimo sutartis socialiai apdraustiems asmenims, kurie dėl negalios 

nebegali dirbti savo buvusioje darbovietėjė. Ši sutartis yra terminuota laikotarpiui nuo trijų 

mėnesių iki vienerių metų ir numato profesinį mokymą. 

 Specializuoto mokymo sutartis skirta neįgaliesiems, kurie pripažinti galinčiais dirbti. 

Maksimalus tokios sutarties terminas yra ketveri metai skirtingai nuo darbingų asmenų (jiems 

tokios sutartys numatytos laikotarpiui iki trijų metų). Sutartims taikomi amžiaus apribojimai – 

neįgaliesiems - 30 metų, kitiems – 25 metai.  

                                                 
30

 ANED Report on the employment of disabled people in European countries – France, 2009. 
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CDAPH gali priimti sprendimą ir kitų profesinio mokymo arba reabilitacijos rūšių atžvilgiu: 

 Praktika profesinio perkvalifikavimo centre 8 – 12 savaičių. Šis įdarbinimą skatinantis 

instrumentas naudojamas tais atvejais, kai asmeniui kyla sunkumų dėl tolimesnės jo profesinės 

orientacijos. Praktikos metu asmuo išbando įvairias darbo situacijas, jam suteikiama 

informacija apie kiekvienos profesijos specifiką ir perspektyvas, siekiant parengti asmens 

profesinės veiklos planą ir įgyvendinti jį, naudojantis Nacionalinės įdarbinimo tarnybos 

paslaugomis. 

 Profesinio perkvalifikavimo praktika profesinio perkvalifikavimo centre, remiantis neįgalaus 

asmens prašymu. Praktika atliekama 10 – 30 mėnesių mediciniškai ir socialiai pritaikytoje 

aplinkoje, už praktikos metu atliktą darbą yra galimybė gauti atlyginimą, o praktikos pabaigoje 

- premiją.  

 

Kvotų sistema 

 

Prancūzijoje, panašiai kaip ir daugelyje kitų valstybių, darbdaviams nustatytos neįgaliųjų įdarbinimo 

kvotos, kurios Prancūzijos teisės aktuose reglamentuotos kaip privalomas įdarbinimas (l'obligation 

d'emploi). Prancūzijoje neįgaliųjų įdarbinimo kvotų sistema veikia nuo 1987 m. Ji numato, kad 

valstybinėse ir privačiose įmonėse, kuriose dirba bent 20 darbuotojų, 6% darbuotojų turi būti neįgalių 

(tai reiškia, kad įmonėje, kurioje dirba 20 darbuotojų, turi dirbti bent vienas neįgalus asmuo; įmonėje, 

kurioje dirba 33 darbuotojai – taip pat tik vienas asmuo: 6%*33 = 1,98, t.y. vienas darbuotojas). 

Darbdaviai, kurie neįvykdo Neįgaliųjų įstatymo įtvirtintų kvotų, privalo mokėti mokestį (baudą). 

2006 m., laikantis šio reikalavimo, valstybiniame ir privačiame sektoriuje iš viso dirbo 230 000 

neįgaliųjų. Kvotų sistema bendrai vertinama kaip instrumentas, kuris skatina neįgaliųjų įdarbinimą, 

nes, pirma, padidėjo privačiame sektoriuje dirbančių neįgaliųjų lyginamasis svoris; antra, iš baudų 

surinktos finansinės lėšos skiriamos tikslinės grupės profesiniam reabilitavimui, mokymams ir 

įdarbinimo skatinimo reikmėms.  

 

Pritaikytos įmonės 

 

2005 m. Neįgaliųjų įstatymas numato, kad vadinamos saugomos darbo vietos arba saugomoje darbo 

rinkoje veiklą vykdančios įmonės toliau veikia atviros darbo rinkos sąlygomis. Įsigaliojus naujam 

įstatymui, šios įmonės buvo pavadintos pritaikytomis įmonėmis, kurių pagrindinis skirtumas yra tas, 

kad pirmausiai jos įdarbina neįgaliuosius. Neįgalių darbuotojų skaičius šiose įmonėse turi siekti 80%. 

Pritaikytoms privataus sektoriaus įmonėms valstybė skiria subsidijas jų veiklai užtikrinti. Minimalus 

darbuotojų darbo užmokestis atitinka valstybės nustatytą minimalų darbo užmokestį. 2008 m. 

Prancūzijoje veikė 643 pritaikytos įmonės, kuriose dirbo 28 532 neįgalieji.
31

  

 

Saugomos darbo vietos  

 

Prancūzijoje veikia ir vadinamos saugomos įmonės (Etablissement ou service d'aide par le travail), kurių 

darbuotojų netektas darbingumas vidutiniškai nesiekia 30%. 2008 m. saugomose darbo vietose 

(įmonėse ir praktikoje) dirbo 114 811 neįgaliųjų. Šiose įmonėse asmenims gali būti mokamas darbo 

užmokestis, kurio dydis yra 50-110% valstybės nustatyto minimalaus darbo užmokesčio, tuo pačiu 

metu išsaugant neįgaliųjų pašalpas.
32
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Airija 
 

1. Statistinė informacija apie neįgaliųjų skaičių ir užimtumą   

 
Statistiniai duomenys apie visus Airijos gyventojus ir neįgaliuosius buvo gauti iš Airijos 

Centrinės statistikos valdybos (Central Statistics Office, www.cso.ie). Naujausi viešai prieinami 

duomenys, susiję su tyrimui atlikti naudojamais rodikliais, atspindi 2011 m. situaciją, kai Airijoje 

vyko paskutinis gyventojų surašymas (duomenys buvo paskelbti 2012 m. lapkričio mėn.). 
 

 

Lentelė 1. Neįgaliųjų skaičius ir lyginamasis svoris (2011 m.)  

Valstybės gyventojų skaičius 4 588 252 

Neįgaliųjų skaičius 595 335 

Neįgaliųjų lyginamasis svoris, palyginus su visais gyventojais (%) 13% 

Duomenų šaltinis: Centrinė statistikos valdyba, gyventojų surašymo duomenys, 2011 (www.cso.ie)  

 

Lentelė 2.  

Gyventojų ir neįgaliųjų suskirstymas pagal amžių, lytį ir išsilavinimo lygį (2011 m.) 

Požymiai  Visi gyventojai Neįgalieji 

Amžius Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

iki 19 m. 1 262 609 27,5 75 770 12,7 

20 - 29 m. 658 353 14,3 46 565 7,8 

30 – 39 m. 758 206 16,5 61 527 10,3 

40 – 49 m. 635 997 13,9 71 965 12,1 

50 – 59 m. 518 908 11,3 86 607 14,5 

60 – 69 m. 392 424 8,6 91 518 15,4 

virš 70 m. 361 755 7,9 161 383 27,1 

IŠ VISO 4 588 252 100,0 595 335 100,0 

Lytis Skaičius  (%) Skaičius (%) 

Moterys 2 315 553 50,4 305 607 51,3 

Vyrai  2 272 699 49,6 289 728 48,7 

IŠ VISO 4 588 252 100,0 595 335 100,0 

Išsilavinimo 

lygis* 

Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

Pagrindinis  414 509 14,7 146 974 33,7 

Vidurinis 1 100 987 39,0 164 931 37,9 

Profesinis 565 744 20,1 65 026 15,0 

Aukštasis 739 992 26,2 58 399 13,4 

IŠ VISO 2 821 232 100,0 435 330 100,0 
Duomenų šaltinis: Centrinė statistikos valdyba, gyventojų surašymo duomenys, 2011 (www.cso.ie)  

*Pastaba: iš tų, kurie pasiekė tam tikrą išsilavinimo lygį ir jį nurodė. Duomenys apie gyventojų ir neįgaliųjų 

išsilavinimą yra indikaciniai.  

 

http://www.cso.ie/
http://www.cso.ie/
http://www.cso.ie/
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Lentelė 3.1. Bendri užimtumo ir nedarbo rodikliai (2011 m.): gyventojai ir neįgalieji nuo 15 

metų amžiaus, skaičius ir lyginamasis svoris 

Užimtumo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Ekonomiškai aktyvūs gyventojai (skaičius) 2 232 203 162 681 

Dirbantys gyventojai (skaičius) 1 807 360 112 502 

Dirbančių gyventojų lyginamasis svoris, palyginus su visais ekonomiškai 

aktyviais gyventojais (%) 
81,0 69,2 

Dirbančių neįgaliųjų lyginamasis svoris, palyginus su visais 

dirbančiaisiais (%) 

- 6,2* 

Nedarbo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Bedarbiai (skaičius)  424 843 50 179 

Bedarbių lyginamasis svoris, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais 

gyventojais (%) 

19,0 30,8 

Neįgalių bedarbių lyginamasis svoris, palyginus su visais bedarbiais (%) - 11,8 
Duomenų šaltinis: Centrinė statistikos valdyba, gyventojų surašymo duomenys, 2011 (www.cso.ie). *Pastaba: 

2006 m. šis rodiklis buvo 4%.  

 

Lentelė 3.2. Įdarbintų gyventojų (2011 m.) ir įdarbintų neįgaliųjų (2006, 2011 m.) skaičius, 

lyginamasis svoris bei suskirstymas pagal amžių ir lytį 

Požymiai Įdarbinti gyventojai, 

2011 

Įdarbinti neįgalieji, 

2006 

Įdarbinti neįgalieji, 

2011 

Amžius Skaičius (%) Skaičius (%) Skaičius (%) 

15 – 19 m. 14 261 0,8 1 614 2,1 854 0,7 

20 – 24 m. 116 025 6,4 5 510 7,1 5421 4,8 

25 – 34 m. 530 104 29,3 17 181 22,1 23 743 21,1 

35 – 44 m. 484 636 26,8 18 099 23,3 26 698 23,7 

45 – 54 m. 390 373 21,6 18 274 23,4 27 192 24,2 

55 – 64 m. 226 643 12,5 13 825 17,8 21 555 19,2 

virš 65 m. 45 318 2,5 3 297 4,2 7 039 6,3 

IŠ VISO 1 807 360 100,0 77 800* 100,0 112 502 100,0 

Lytis Skaičius (%) Skaičius (%) Skaičius (%) 

Moterys 852 819 47,2 32 249 41,5 51 647 46,0 

Vyrai  954 541 52,8 45  551 58,5 60 855 54,0 

IŠ VISO 1 807 360 100,0 77 800 100,0 112 502 100,0 
Duomenų šaltinis: Centrinė statistikos valdyba, gyventojų surašymo duomenys, 2006, 2011 (www.cso.ie). * 

Bendras ekonomiškai aktyvių neįgaliųjų skaičius 2006 m. - 93 841, 2011 m. – 162 681.  

 

Lentelė 4. Neįgaliųjų profesinė reabilitacija, skaičius (2011 m. ) 
Mokymo paslaugos teikėjas Apmokytų asmenų 

skaičius 

Mokytis pradėjusių  

asmenų skaičius 

Nacionalinis mokymo tinklas  1 442 - 

Kiti mokymo paslaugų teikėjai 5 156 - 

IŠ VISO (Mokymo ir įdarbinimo tarnyba) 6 598 6 416 
 Duomenų šaltinis: Mokymo ir įdarbinimo tarnyba, 2011 m. pranešimas.  

http://www.cso.ie/
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2. Neįgalumo suteikimas, socialinė apsauga, profesinė reabilitacija ir užimtumas: 

situacijos apibūdinimas  
 

2.1. Neįgalumo lygio nustatymo ir suteikimo tvarka   

 

Pagrindinė už neįgalumo lygio nustatymo politiką atsakinga valstybinė institucija Airijoje yra 

Teisingumo ir lygybės ministerijai (Ministry of Justice and Equality) pavaldi įstaiga - Nacionalinė 

neįgalumo valdyba (National Disability Authority). Pagrindinis jos tikslas – skatinti neįgaliųjų 

integravimąsi į Airijos visuomenę, sprendžiant užimtumo, būstų politikos, paramos paslaugų teikimo, 

transporto, informacijos technologijų ir aplinkos klausimus. Nacionalinės neįgalumo valdybos veiklą 

reglamentuoja du pagrindiniai norminiai aktai – Nacionalinės neįgalumo valdybos įstatymas (National 

Disability Authority Act, 1999) ir Neįgalumo įstatymas (Disability Act, 2005).  

 

Remiantis Airijos norminiais aktais, neįgalumas – tai reikšmingi asmens darbingumo apribojimai arba 

dalyvavimo socialiniame ir kultūriniame gyvenime apribojimai dėl fizinių sveikatos arba psichikos 

surikimų (Neįgalumo įstatymas, 2005, 1 dalies 2 straipsnis). Įstatyme nustatyta, kad „reikšmingi 

apribojimai” reiškia: pirma, apribojimas yra nuolatinis arba tikėtina, kad bus nuolatinis, kuris žymiai 

apsunkina bendravimą, mokymąsi arba judesius, be to, yra susijęs su reikšmingais kognityvinių 

procesų sutrikimais; antra, apribojimas sąlygoja būtinumą nuolat gauti paslaugas, siekiant palengvinti 

asmens neįgalumą (2 dalies 7 straipsnis).  

 

Asmens neįgalumo lygį nustato Sveikatos tarnyba (Health Service Executive). Priėmus naują 

Neįgalumo įstatymą 2005 m., neįgalumo lygis nustatomas tik vaikams (iki 18 m. amžiaus), gimusiems 

po 2002 m. liepos 1 d. Neįgalumo lygis nustatomas pagal vaiko poreikių įvertinimą, kuris atliekamas, 

remiantis Neįgalumo įstatymu. Poreikių vertinimas apima labai plataus diapazono poreikius. Paraišką 

dėl poreikių įvertinimo galima pateikti vietiniame Sveikatos tarnybos skyriuje, vertinimas atliekamas 

sveikatos priežiūros įstaigoje, jį, remiantis Sveikatos informacijos ir kokybės tarnybos standartais
33

 

(Health Information and Quality Authority ), atlieka poreikių vertinimo specialistas. Gavus paraišką, 

vertinti pradedama ne vėliau kaip per tris mėnesius, maksimali vertinimo proceso trukmė - trys 

mėnesiai. Atlikus vertinimą, per mėnesį parengiamas vertinimo pranešimas (Assessment Report) ir 

paslaugų ataskaita (Service Statement), į kurią įtrauktos visos asmeniui teiktinos paslaugos ir 

socialinės pagalbos rūšys. Tai reiškia, kad, įvertinus poreikius, parengiamas tyrimo rezultatais 

pagrįstas asmens gebėjimų ir jų apribojimų, asmens poreikių, tarp jų – mokymo poreikių, bei 

reikalingų paslaugų aprašymas.  

 

Vyresniems nei 18 metų asmenims teisė gauti neįgaliesiems mokamas pašalpas ir kitas lengvatas arba 

pagalbą nustatoma nuosekliai, atsižvelgiant į darbingumo netekimo lygį ir trukmę. Tokiais atvejais 

pagal medicininius kriterijus nustatomi asmens darbingumo apribojimai, kurie skirstomi į tris lygius: 

labai sunkūs (profound), sunkūs (severe) arba vidutiniai (moderate). Jeigu dėl netekto darbingumo 

apribojimai yra lengvi (mild), vertinama pakartotinai, kokios pagalbos arba kokios pašalpos asmeniui 

reikia. Tai reiškia, kad kriterijai, pagal kuriuos nustatoma teisė gauti socialinę pagalbą,  yra tiesiogiai 

susiję su konkrečios pašalpos skyrimo kriterijais (žiūr. 2.2. skyrių).  

 

                                                 
33

 Standarts for the Assessment of Need (May, 2007), žiūr.: 

http://www.hiqa.ie/system/files/standards_assessment_of_need.pdf (paskutinė peržiūra: 2013-01-19).  

http://www.hiqa.ie/system/files/standards_assessment_of_need.pdf
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2.2. Pašalpų skyrimo tvarka ir aplinkos prieinamumas  

 

2.2.1. Pašalpos ir pensijos 

 

Socialinės apsaugos valdyba (Department of Social Protection) atsakinga už įvairių pašalpų skyrimą 

socialiai apdraustiems asmenims (t.y. asmenims, tam tikrą laikotarpį atlikusiems socialinio draudimo 

įmokas). Pagrindinės neįgaliesiems skiriamos pašalpos: invalidumo pašalpa, invalidumo pensija ir 

dalinio darbingumo pašalpa. Toliau apibūdinama kiekvienos pašalpos skyrimo tvarka. 

 

Invalidumo pašalpa – tai kas savaitę neįgaliesiems mokama pašalpa. Ši pašalpa skiriama 16-66 metų 

amžiaus asmenims, kurie dėl traumos arba ligos turi fizinę arba psichikos negalią mažiausiai vienerius 

metus. Reikšmingas šios pašalpos skyrimo kriterijus yra pajamų testas. Invalidumo pašalpa skiriama, 

jeigu asmens pajamos nesiekia tam tikro lygio (šiam kriterijui parengta eilė vertinimo instrumentų, 

kurie nusako asmens pajamas ir bendrą finansinį kapitalą). Medicininius kriterijus vertina asmenį 

gydantis gydytojas, kuris parengia pranešimą apie asmens sveikatos būklę. Be to, šį pranešimą 

nagrinėja ir tikrina Socialinės apsaugos valdybos samdomas gydytojas.  

 

Invalidumo pensija - tai kas savaitę mokama pašalpa socialiai apdraustiems asmenims, kurie negali 

dirbti dėl ilgai trunkančios ligos arba invalidumo. Ši pensija skiriama iki 66 metų amžiaus, po to ji 

keičiama senatvės pensija. Invalidumo pensijos skyrimo medicininius kriterijus vertina Socialinės 

apsaugos valdybos samdomas gydytojas, kuris priima sprendimą dėl asmens sveikatos būklės. 

Invalidumo pensija skiriama, jeigu asmuo negalėjo dirbti 12 mėnesių (šiuo laikotarpiu asmuo gauna 

nedarbingumo arba invalidumo pašalpą) arba jeigu asmuo negali dirbti nuolat (ilgą laikotarpį) 

(atskirais atvejais invalidumo pensija skiriama iš karto, neskyrus nedarbingumo arba invalidumo 

pašalpos).  

 

Nuo 2012 m. vasario 13 d. skiriama ir dalinio darbingumo pašalpa (Partial Capacity Benefit), jeigu 

asmens darbingumo apribojimai yra labai sunkūs, sunkūs arba vidutiniai, ir jeigu asmuo nori vėl 

pradėti dirbti nepilnu etatu, įskaitant reabilitacijos arba gydymo tikslus. Dalinio darbingumo pašalpos 

dydis nustatomas proporcingai darbingumo apribojimams ir anksčiau skirtos invalidumo pensijos 

dydžiui. Pavyzdžiui, jeigu darbingumo apribojimai vidutiniai, tuomet skiriama 50% dydžio nuo 

apskaičiuotos invalidumo pensijos pašalpa, jeigu darbingumo apribojimai sunkūs – 75% dydžio, jeigu 

labai sunkūs – 100% dydžio. 

 

Invalidumo pašalpą, invalidumo pensiją arba neregio pensiją gaunantys asmenys gali pretenduoti ir į 

kitas pašalpas bei lengvatas (antrinės pašalpos), pavyzdžiui, transporto pašalpa, pervežimo pašalpa, 

šildymo pašalpa, būsto komunalinių paslaugų mokesčių lengvatos bei neįgalaus asmens priežiūros 

pašalpa. Airijoje parengta ir antrinių pašalpų skyrimo tvarka priklausomai nuo pagrindinės pašalpos 

rūšies (invalidumo pašalpa, invalidumo pensija, nedarbingumo pašalpa), jeigu asmuo su darbingumo 

apribojimais dirba nepilnu etatu. Pavyzdžiui, jeigu invalidumo pensiją gaunantis asmuo dirba, jis 

praranda teisę gauti šildymo pašalpą; o jeigu asmuo, kuris gauna invalidumo pašalpą dirba nepilnu 

etatu, jam išlieka teisė gauti šildymo pašalpą.  

 

 

2.2.2. Aplinkos prieinamumas 
 

Panašiai kaip ir kitose valstybėse, Airijoje aplinkos prieinamumo prasme neįgaliųjų atžvilgiu 

įgyvendinama universalaus dizaino (Universal Design) politika. Tai reiškia, kad vienodi aplinkos 

prieinamumo principai turi būti taikomi skirtingose srityse – pastatų statyboje, informacijos 

technologijų srityje, komunikacijos ir ryšių technologijų srityje, visų paslaugų prieinamumo srityje ir 
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pan. Už šios politikos kūrimą ir įgyvendinimą atsakinga institucija yra Nacionalinė neįgalumo valdyba 

(National Disability Authority), kuri nustatė keturias prioritetines universalaus dizaino sritis: 

transportas, statyba, informacijos ir komunikacijų technologijos, paslaugų kokybė. Politikos tikslas -  

užtikrinti visiems Airijos gyventojams vienodas galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.  

 

Aplinkos prieinamumą neįgaliesiems skatina ir kai kurių rūšių socialinė pagalba bei pašalpos, 

pavyzdžiui, transporto pašalpa, pervežimo pašalpa ir kt. Universalaus dizaino principų laikymąsi 

reguliuoja Invalidumo įstatymas (6 dalis), kuris nustato ir tai, kad būtina skatinti visuomenės sampratą 

apie aplinkos prieinamumo užtikrinimą neįgaliesiems.  

 

2.3. Profesinės reabilitacijos sistema ir tvarka  

 

Už neįgaliųjų profesinę reabilitaciją ir įdarbinimą atsakinga institucija – Mokymo ir įdarbinimo 

tarnyba (FÁS, the Training and Employment Authority), kuri atsakinga už bedarbių mokymo ir 

įdarbinimo skatinimą
34

. Neįgaliųjų profesinė reabilitacija užtikrinama dviem pagrindiniais būdais: 

pirma, organizuojant stažavimąsi arba mokymus įmonėse, antra, bendradarbiaujant su įvairių mokymo 

paslaugų teikėjais visoje šalyje. Mokymo ir įdarbinimo tarnyba yra sudariusi bendradarbiavimo 

sutartis su 18 įvairių mokymo paslaugų teikėjų (Specialist Training Providers), kurie savo veiklą 

įgyvendina daugiau kaip 47 mokymo centruose visoje šalyje (pažymėtina, kad paslaugų teikėjų ir 

centrų skaičius priklausomai nuo eiliniais metais sudarytų sutarčių yra kintamas dydis). Didžiausias 

mokymo paslaugų teikėjas yra nevalstybinė organizacija - Nacionalinis mokymų tinklas (National 

Learning Network). 2011 m. 1 442 neįgalieji baigė mokymus šiame tinkle.  

 

Iš viso Mokymo ir įdarbinimo tarnyba (FÁS) siūlo 33 įvairius kursus neįgaliesiems tokiose srityse
35

 – 

verslas, maitinimo paslaugos, informacijos technologijos, dizainas ir kt. Kursų trukmė - vidutiniškai 

nuo 12 mėnesių iki dviejų metų, tačiau yra ir ilgiau trunkančių kursų programų – net iki trijų metų. 

Kursų trukmė priklauso nuo programos turinio ir asmens invalidumo rūšies bei sunkumo lygio.  

 

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos finansavimą užtikrina valstybė, finansavimą administruoja 

Mokymo ir įdarbinimo tarnyba. Asmenims, kurie mokosi Mokymo ir įdarbinimo tarnybos siūlomuose 

kursuose, skiriamos įvairios pašalpos – mokymo pašalpa, apgyvendinimo ir maitinimo pašalpa, 

kelionės išlaidų pašalpa. Profesinės reabilitacijos pašalpų sistema yra suderinta su kitų pašalpų 

sistema.  

 

Remiantis Mokymo ir įdarbinimo tarnybos veiklos pranešimu
36

, 2011 m. tarnybos rengiamus mokymo 

kursus baigė 6 598 neįgalieji, o 6 416 neįgaliųjų pradėjo mokytis kurioje nors tarnybos siūlomoje 

programoje.  

 

2.4.  Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politika 

 

Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politiką Airijoje reguliuoja tokie pagrindiniai politikos dokumentai ir 

norminiai aktai: Nacionalinė invalidumo strategija, Vienodų įdarbinimo teisių įstatymas (1998, 2004) 

ir Invalidumo įstatymas (2005). Neįgaliųjų įdarbinimo politika Airijoje plečiama dviem pagrindinėmis 

kryptimis – neįgaliųjų užimtumo skatinimas valstybiniame sektoriuje ir privačiame sektoriuje.  

                                                 
34

 Latvijoje šias funkcijas vykdo Valstybinė įdarbinimo agentūra.  
35

 Visą programų sąrašą žiūr.: 

http://www.fas.ie/en/Equality/Disability/Specialist+Training+Providers/Specialist+Training+Provider+Courses.htm 

(paskutinė peržiūra: 2013-01-27).  
36

 Žiūr.: http://www.fas.ie/en/pubdocs/annualreports/FASAnnualReport2011.pdf (paskutinė peržiūra: 2013-01-27).  

 

http://www.fas.ie/en/Equality/Disability/Specialist+Training+Providers/Specialist+Training+Provider+Courses.htm
http://www.fas.ie/en/pubdocs/annualreports/FASAnnualReport2011.pdf
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2.4.1. Neįgaliųjų įdarbinimo politika valstybiniame sektoriuje 

 

Invalidumo įstatymo 5 dalyje apibrėžtos pagrindinės valstybės valdymo įstaigų tezės neįgaliųjų 

įdarbinimo politikos srityje – pirma, skatinti ir remti neįgaliųjų įdarbinimą, antra, užtikrinti, kad 3% 

valstybiniame sektoriuje įdarbintų asmenų būtų neįgalieji, trečia, kasmet teikti duomenis apie šio tikslo 

įgyvendinimo rodiklius. Valstybinėse įstaigose parengtos konkrečios gairės ir rekomendacijos, kurios 

apima įvairius aspektus tikslu skatinti neįgaliųjų integravimąsi į darbo aplinką: pavyzdžiui, darbuotojų 

gebėjimų ir žinių nustatymas; bendradarbiavimo tarp valstybės valdymo įstaigų, švietimo įstaigų ir 

neįgaliųjų rėmimo organizacijų  skatinimas; darbo vietos išsaugojimas darbingumo netekusiam 

asmenui; darbo aplinkos pritaikymas ir prieinamumas; geros kitų įstaigų praktikos pavyzdžių 

perėmimas; įstaigos vidinės kultūros skatinimas; įstaigos darbuotojų švietimas invalidumo srityje, 

teigiamo požiūrio į neįgaliuosius formavimas ir pan. Taikant šias gaires praktikoje, valstybinėms 

įstaigoms užtikrinta didelė informacinė parama.  

 

Remiantis Nacionalinės neįgalumo valdybos 2012 m. pranešimu, 2011 m. iš visų valstybiniame 

sektoriuje dirbančių asmenų 3,1% buvo neįgaliųjų. 2007 m. valstybiniame sektoriuje dirbo 5 879 

neįgalieji, o 2011 m. - 6 171 asmuo su negalia, iki šiol tai didžiausias rodiklis. Bendrą šio rodiklio 

dinamiką 2007-2011 m. laikotarpiu žiūr. 5 lentelėje.  

 

Lentelė 5. Valstybiniame sektoriuje dirbančių neįgaliųjų skaičiaus dinamika, 2007-2011 m. 

 Bendras darbuotojų 

skaičius 

Neįgalūs darbuotojai % nuo bendro 

darbuotojų 

skaičiaus 

2007 238,833 5,879 2,5% 

2008 229,000 6,083 2,7% 

2009 219,653 6,380 2,9% 

2010 210,249 5,748 2,7% 

2011 205,067 6,171 3,1% 
Duomenų šaltinis: Nacionalinė neįgalumo valdyba, 2011 Report on Compliance with Part 5 of the Disability Act 

2005. Tekstą žiūr.: 

 http://www.nda.ie/website/nda/cntmgmtnew.nsf/0/130C6428744E55CE80257ADE0031A616?OpenDocument  

 

2.4.2. Parama privatiems darbdaviams 

 

Privačiame sektoriuje neįgaliųjų įdarbinimo politika paremta tarp darbdavių ir darbingo amžiaus 

neįgaliųjų bendradarbiavimu. Airijoje privatūs darbdaviai gali pasirinkti įvairias neįgaliųjų įdarbinimo 

paramos programas. Už šių programų įgyvendinimą atsakinga institucija yra Socialinės apsaugos 

tarnyba (Department of Social Protection). Trys pagrindinės programos arba schemos: 

 su invalidumo suvokimu susijusio švietimo rėmimo programa; 

 darbo užmokesčio subsidijų programa; 

 darbo vietos įrengimo ir neįgaliųjų įdarbinimo rėmimo programa.   

 

Su invalidumo suvokimu susijusio švietimo rėmimo programos tikslas - teikti privataus sektoriaus 

darbdaviams ir darbuotojams informaciją, susijusią su neįgaliųjų įdarbinimu. Jos ribose darbdaviams ir 

darbuotojams teikiama tokia informacija:  

 vienodas galimybes ir nediskriminavimo politiką reglamentuojantys teisės aktai; 

 bendra ir specifinė informacija apie invalidumą (invalidumo rūšys, invalidumo etiketas, 

invalidumo suvokimas, samprata ir tt.)  

http://www.nda.ie/website/nda/cntmgmtnew.nsf/0/130C6428744E55CE80257ADE0031A616?OpenDocument
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Darbdaviams tokie kursai organizuojami, pirmaisiais metais padengiant 90% visų mokymo kurso 

sąnaudų, o antraisiais ir kiekvienais sekančiais – 80% (maksimalios nemokamų kursų sąnaudos  20 000 

EUR per metus). 

 

Darbo užmokesčio subsidijų programa užtikrina darbdaviams finansinę paramą, įdarbinant 

neįgaliuosius, kurie dirba daugiau kaip 20 valandų per savaitę. Šios programos ribose teikiamos 

subsidijos padalintos į tris grupes arba srautus, darbdavys gali pasirinkti vieną iš jų arba visus tris vienu 

metu.  

Pirmasis subsidijų srautas numato bendrą darbo užmokesčio subsidiją, skirtą neįgaliesiems,  

netekusiems 20% bendro galimo darbuotojo produktyvumo. Norėdami gauti šią subsidiją, darbuotojai 

turi dirbti 21-39 val. per savaitę. Subsidijos dydis – 5,30 EUR už valandą apskaičiuojamas, 

atsižvelgiant į bendrą išdirbtų valandų skaičių. Bendras subsidijos dydis per metus negali viršyti 

10.748 EUR.  

Kitas subsidijų srautas skirtas darbdaviams, įdarbinantiems daugiau kaip du neįgaliuosius. Iš jo 

dengiamos priežiūros, vadybos ir kitos su darbu susijusios sąnaudos. Šiuo atveju finansinės paramos 

dydis priklauso nuo bendro neįgaliųjų skaičiaus įmonėje, ir jis gali siekti nuo 10%, įdarbinus 3-6 

asmenis, iki 50% darbo užmokesčio subsidijos, įdarbinus daugiau kaip 23 neįgaliuosius. 

Trečiasis subsidijų srautas skirtas darbdaviams, įdarbinantiems daugiau kaip 30 neįgaliųjų. Bendras 

subsidijų dydis gali siekti 30.000 EUR per metus.  

 

Darbo vietos įrengimo ir neįgaliųjų įdarbinimo paramos programa skirta darbdaviams tikslu teikti 

jiems visapusišką paramą, įdarbinant neįgaliuosius. Ši programa apima keletą pašalpų arba paramos 

rūšių, pavyzdžiui, parama darbo vietai įrengti arba pritaikyti; gestų kalbos vertėjo paslaugos darbo 

interviu metu darbuotojams, turintiems klausos problemų; parama neįgaliųjų darbo vietoms išsaugoti; 

skaitymo parama darbuotojams, turintiems regos problemų. Visos šios  paramos rūšys skirtos tikslu 

teikti darbdaviams finansinę paramą, siekiant, kad darbdavys galėtų pasitelkti papildomus žmonių arba 

materialinius resursus, taip skatindamas neįgaliųjų integravimąsi į darbo rinką. Kiekvienos rūšies 

paramos teikimo sąlygos, procedūra ir bendras dydis yra skirtingi ir aiškiai apibrėžti.  

 

 

2.4.3. Parama neįgaliems darbuotojams  

 

Be įdarbinimą skatinančių priemonių darbdaviams, Airijoje įgyvendinama ir Įdarbinimo paramos 

programa neįgaliems darbuotojams. Šią programą administruoja Mokymo ir įdarbinimo tarnyba, o jos 

įgyvendinimą užtikrina Socialinės apsaugos valdyba. Programos tikslas - pasitelkus įdarbinimo 

tarpininkus (Job Coach), teikti visokeriopą paramą neįgaliesiems, norintiems integruotis į darbo rinką 

ir ieškantiems darbo.  

 

Programą įgyvendina vietinės organizacijos, kurios yra arčiausiai asmens gyvenamosios vietos ir kurių 

veikla dažniausiai susijusi su pagalbos teikimu neįgaliesiems. Įdarbinimo paramos programos ribose 

šios organizacijos vadinamos rėmėjais. Jų užduotis – samdyti įdarbinimo tarpininkus ir programos 

koordinatorius konkrečioje administracinėje teritorijoje bei užtikrinti tokias paslaugas:   

 individualių poreikių vertinimas; 

 profesinės veiklos profilio nustatymas ir karjeros planavimas; 

 individualaus įdarbinimo plano sudarymas; 

 darbo paieška ir įdarbinimas; 

 darbo mokymai;  

 darbdavių konsultavimas ir parama; 

 paramos teikimas ateityje, darbdavio ir darbuotojo mentoringas.  
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Įdarbinimo tarpininkas padeda nustatyti pageidaujamą krūvį, asmens gebėjimus, interesus ir žinias, 

tinkamumą konkrečiam darbui, jis stebi asmenį socialinėje aplinkoje, siekiant įvertinti asmens 

socialinius ir bendravimo gebėjimus. Jeigu būtina, įdarbinimo tarpininkas konsultuojasi su asmenį 

gydančiu gydytoju, siekiant nustatyti, ar dėl sveikatos būklės asmuo galės dirbti pasirinktoje laisvoje 

darbo vietoje. Visų šių paslaugų tikslas - padėti rasti neįgaliajam tinkamiausią darbą. Programa 

paremta individualiu požiūriu į kiekvieną darbo ieškantį žmogų. Neįgaliesiems užtikrinama nemokama 

galimybė dalyvauti šioje programoje. Tapęs darbuotoju, asmuo įgyja visas tokias pačias teises kaip ir 

visi kiti valstybėje dirbantys darbuotojai. Norintys dalyvauti programoje, gali registruotis Socialinės 

apsaugos valdybos filialuose visoje šalyje – įdarbinimo biuruose.  

 

Bendrai daroma išvada, kad Airijoje labai plačiu mastu įgyvendinama neįgaliųjų socialinės ir 

profesinės paramos politika, kuri finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų. Esminiai neįgaliųjų 

įdarbinimo politikos pakeitimai buvo padaryti 2005 m., priėmus šiuo metu galiojantį Invalidumo 

įstatymą.  Integruotas įdarbinimo politikos priemonių ir įdarbinimo statistikos duomenų vertinimas 

liudija, kad įgyvendintos politikos priemonės yra pasiekusios iškeltų tikslų – nors ir pamažu, tačiau 

pastebimai didėja dirbančių neįgaliųjų skaičius. Tai patvirtinama tuo, jog kasmet didėja tiek bendras 

dirbančių neįgaliųjų skaičius (2004 m. – 4%, 2011 m. – 6,2%), tiek valstybiniame sektoriuje dirbančių 

neįgaliųjų skaičius (2007 m. – 2,5%, 2011 m. – 3,1%), tokiu būdu įgyvendinant Invalidumo įstatymo 

apibrėžtą šios srities tikslą.  
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Nyderlandai 
 

1. Statistinė informacija apie neįgaliųjų skaičių ir užimtumą   
 

Statistiniai duomenys apie visus Nyderlandų gyventojus ir neįgaliuosius buvo gauti iš Nyderlandų 

Centrinio statistikos valdybos biuro (www.cbs.nl). Viešai prieinamose Nyderlandų duomenų bazėse 

nėra statistinių duomenų apie neįgaliųjų užimtumą, todėl, siekiant apibūdinti bendrus užimtumo ir 

nedarbo rodiklius, tyrimui atlikti naudota Europos Sąjungos pajamų ir gyvenimo sąlygų statistika 

(EU-SILC), kiti anksčiau atlikti tyrimai ir politikos vertinimo pranešimai.  

 

Lentelė 1. Neįgaliųjų skaičius ir lyginamasis svoris (2010 m.)  

Valstybės gyventojų skaičius 16 574 989 

Neįgaliųjų skaičius (15 – 65 m. amžiaus)* 715 080 

Neįgaliųjų lyginamasis svoris, palyginus su visais gyventojais (%) 4,3 

Duomenų šaltinis: Nyderlandų Centrinis statistikos biuras (http://statline.cbs.nl); 2012 m. gyventojų 

skaičius: 16 730 348.  

Pastaba:*Į šį skaičių įtraukti asmenys, kuriems paskirtos tokios invalidumo pašalpos – WAO, Wajong, 

WAZ (žiūr. 2 skyrių).  

 

Lentelė 2.1. Gyventojų (2012 m.) ir neįgaliųjų (2010 m.) suskirstymas pagal amžių  

Požymiai  Visi gyventojai (2011) Neįgalieji (2010) 

Amžius  Skaičius  (%) Amžius Skaičius  (%) 

iki 19 m. 3 894 754 23,3 15 – 25 m. 54 080 7,5 

20 - 29 m. 2 060 848 12,3 25 – 35 m. 62 790 8,8 

30 – 39 m. 2 081 045 12,4 35 – 45 m. 101 970 14,3 

40 – 49 m. 2 585 858 15,5 45 – 55 m. 177 350 24,8 

50 – 59 m. 2 320 985 13,9 55 – 65 m. 318 550 44,6 

60 – 69 m. 1 944 546 11,6 - - - 

virš 70 m. 1 842 312 11,0 - - - 

IŠ VISO 16 730 348 100,0 IŠ VISO 714 740 100,0 
Duomenų šaltinis: Nyderlandų Centrinis statistikos biuras, 2012 (http://statline.cbs.nl) 

 

Lentelė 2.2. Gyventojų ir neįgaliųjų (2010 m.) suskirstymas pagal lytį  

Požymiai  Visi gyventojai Neįgalieji 

Lytis Skaičius  (%) Skaičius (%) 

Moterys 8 447 477 50,4 334 060 46,7 

Vyrai  8 282 871 49,6 381 030 53,3 

IŠ VISO 16 730 348 100,0 715 090 100,0 
Duomenų šaltinis: Nyderlandų Centrinis statistikos biuras, 2012 (http://statline.cbs.nl) 

 

http://www.cbs.nl/
http://statline.cbs.nl/
http://statline.cbs.nl/
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Lentelė 3. Bendri užimtumo ir nedarbo rodikliai: gyventojai (2012 m.) ir neįgalieji (2009 m.) 

nuo 15 metų amžiaus 

Užimtumo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Darbingi (skaičius) 10 992 000 751 310 

Ekonomiškai aktyvūs (skaičius) 7 897 000  427 060 

Dirbantys (skaičius) 7 387 000  405 707 

Ekonomiškai aktyvūs gyventojai, palyginus su visais darbingais 

gyventojais (%) 

71,8 56,8 

Dirbantys gyventojai, palyginus su visais darbingais gyventojais (%) 67,2 54,0 

Dirbantys gyventojai, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais 

gyventojais (%) 

93,6 95,0 

Dirbantys neįgalieji, palyginus su visais dirbančiaisiais (%) - 5,5 

Nedarbo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Bedarbiai (skaičius)  507 000 21 353 

Bedarbiai, palyginus su visais darbingo amžiaus gyventojais (%) 4,6 2,8 

Bedarbiai, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais gyventojais (%) 6,4 5,0 

Neįgalūs bedarbiai, palyginus su visais bedarbiais (%) - 4,2 
Duomenų šaltinis: duomenys apie gyventojus - Nyderlandų Centrinis statistikos biuras, 2012 (http://statline.cbs.nl); duomenys 

apie neįgaliuosius – EU SILC, 2009.  

 

Lentelė 4. Neįgaliųjų profesinė reabilitacija (2009 m.) 
 

Mokymų koordinatorius 

Mokymų dalyvių 

skaičius 

Įsidarbinusių 

skaičius 

Įsidarbinusių 

lyginamasis svoris, 

palyginus su visais 

mokymų dalyviais 

(%) 

Dirbančiųjų draudimo institutas  48 766 4 609 9,4% 
Duomenų šaltinis: Dirbančiųjų draudimo institutas, 2009, remiantis ANED Report on the employment of disabled people 

in European countries – Netherlands, 2009.  

 

 

2. Neįgalumo suteikimas, socialinė apsauga, profesinė reabilitacija ir užimtumas: 

situacijos apibūdinimas  
 

2.1. Neįgalumo lygio nustatymo ir suteikimo tvarka   

 

Nyderlanduose neįgalumo lygį nustato Socialinių reikalų ir įdarbinimo ministerijai pavaldi įstaiga – 

Darbuotojų draudimo institutas (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen – UWV). Remiantis 

Darbingumą atitinkančių darbo ir pajamų įstatymu (Work and Income according to Labour Capacity 

Act, WIA) (toliau – Darbo ir pajamų įstatymas), kuris buvo priimtas 2005 m. gruodžio 29 d.,  

invalidumas apibrėžtas kaip dirbančio asmens galimybės užsidirbti sumažėjimas, išreikštas procentais. 

Įsigaliojus šiam įstatymui, neteko galios ankstesnis Invalidumo (reintegravimo) įstatymas. Dalis šio 

įstatymo buvo įtraukta į naująjį įstatymą, o dalis klausimų – į Neįgalaus jaunimo socialinės pagalbos 

įstatymą (Disablement Assistance Act for Handicapped Young Persons, WAJONG). Invalidumo draudimo 

įstatymas (Disability Insurance Act, WAO) tebegalioja, tačiau nuo 2005 m. jis taikomas tik tiems 

asmenims, kuriems iki 2006 m. sausio 1 d. buvo paskirta bendra invalidumo pašalpa (WAO).  

 

Jeigu asmuo dėl ligos ilgiau kaip dvejus metus negali grįžti į darbą, Darbuotojų draudimo institutas 

(UWV) atlieka vertinimą. UWV gydytojas ir darbo ekspertas nustato asmens neįgalumo lygį bei 

apskaičiuoja netekto darbingumo lygį. Tai reiškia, kad invalidumas nustatomas, palyginus asmens 

http://statline.cbs.nl/
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darbo užmokestį prieš netenkant darbingumo su numatomu darbo užmokesčiu, kurį asmuo gali 

užsidirbti netekęs darbingumo. Remiantis šiais kriterijais, Darbo ir pajamų įstatymas numato keturias 

kategorijas: 

 

(1) netekto darbingumo lygis mažesnis nei 35% - jeigu darbo užmokestis sumažėja 35%, asmuo 

nepripažįstamas nedarbingu; jis privalo grįžti į ankstesnę savo darbo vietą ir kartu su darbdaviu 

parengti veiklos planą tikslu tęsti darbą (pavyzdžiui, pritaikant darbo vietą arba peržiūrint darbo 

pareigas); 

(2) netekto darbingumo lygis yra ne mažesnis kaip 35%, tačiau mažesnis kaip 80% - asmuo 

įtraukiamas į iš dalies nedarbingų asmenų grįžimo į darbą schemą (WGA); 

(3) netekto darbingumo lygis yra ne mažesnis kaip 80% su realia tikimybe atnaujinti darbingumą – 

asmenų darbingumas yra laikinas, ir asmuo įtraukiamas į iš dalies nedarbingų asmenų grįžimo į 

darbą schemą (WGA); 

(4) netekto darbingumo lygis yra ne mažesnis kaip 80% be realios tikimybės atnaujinti darbingumą – 

asmuo įtraukiamas į visiškai darbingumo netekusių asmenų pajamų užtikrinimo schemą (IVA), 

jam skiriama paskutinio gauto darbo užmokesčio dydžio pašalpa.  

 

Šioms kategorijoms pritaikyta ir invalidumo pašalpų sistema.  

 

Iš esmės Nyderlandų teisės aktai reglamentuoja dviejų lygių invalidumą: 

 visiškas nedarbingumas – netekto darbingumo lygis ne mažesnis kaip 80%; 

 dalinis nedarbingumas – netekto darbingumo lygis ne mažesnis kaip 35%.  

 

Invalidumas suteikiamas tokia tvarka: Remiantis Nedarbingumo pašalpų skyrimo įstatymu, darbdavys 

iki 104 savaičių moka 70% nuo darbo užmokesčio dydžio nedarbingumo pašalpą. Laikino 

nedarbingumo metu, jeigu asmuo negali grįžti į darbą, jis pateikia UWV prašymą nustatyti 

invalidumą. Prie prašymo pridedama ataskaita apie įgyvendintas reabilitavimo ir reintegravimo 

priemones (žiūr. 2.3. skyrių). Jeigu UWV įvertina, kad šių priemonių nepakanka, jis gali atsisakyti 

nagrinėti prašymą ir priversti darbdarbdavį tęsti mokėti nedarbingumo pašalpą iki 156 savaičių.  

 

Prašymas suteikti invalidumą išnagrinėjamas per 90 dienų, o atskirais atvejais – per ilgesnį laikotarpį. 

Vertinimą atlieka trys specialistai: UWV darbuotojas, gydytojas ir darbo ekspertas, kiekvienas iš jų 

atlieka atskirą užduotį. Visų pirma gydytojas iš UWV darbuotojo gauna asmens bylą ir įvertina joje 

nurodytas diagnozes bei jas patvirtinančių tyrimų dokumentus, taip pat dar nedarbingumo laikotarpiu 

parengtą ir įgyvendintą asmens reabilitavimo planą bei veiksmus. Po to asmuo kviečiamas pokalbiui, 

siekiant įvertinti jo funkcinius gebėjimus. Šiuo tikslu naudojamas funkcinių gebėjimų sąrašas, kuris 

apima 70 funkcinių žmogaus aspektų (pavyzdžiui, socialinis funkcionavimas, dinaminiai ir statiniai 

judesiai, prisitaikymas prie fizinės aplinkos ir kt.). Gydytojui atlikus vertinimą, asmens byla 

perduodama darbo ekspertui, kuris pagal asmens funkcinius gebėjimus iš laisvų darbo vietų sąrašo 

atrenka tinkamus darbus. Tik po to apskaičiuojamas asmens netekto darbingumo (gebėjimo užsidirbti) 

lygis. Sprendimą dėl netekto darbingumo priima UWV darbuotojas, remiantis gydytojo ir darbo 

eksperto vertinimo rezultatais.  

 

 

2.2. Pašalpų skyrimo tvarka ir aplinkos prieinamumas  

 

2.2.1. Pašalpos ir pensijos 

 

Darbo ir pajamų įstatymas pagrįstas principu, kad asmeniui naudingiau ir toliau dirbti nei gauti 

invalidumo pašalpą. Neįgaliajam skiriama pašalpa, kurios dydis priklauso nuo suteikto neįgalumo 
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lygio ir tikimybės atnaujinti darbingumą. Yra dvi pašalpų skyrimo schemos: nedarbingų asmenų 

grįžimo į darbą schema (WGA) ir visiškai darbingumo netekusių asmenų pajamų užtikrinimo schema 

(IVA). 

 

Jeigu netekto darbingumo lygis yra 35-80% su realia tikimybe atnaujinti darbingumą – asmeniui 

skiriama pašalpa nedarbingų asmenų grįžimo į darbą schemos (WGA) ribose. Gaudamas šią 

pašalpą, asmuo gali ir dirbti, tokiu būdu gaudamas didesnes pajamas.  

Per pirmuosius 3-38 mėnesius, priklausomai nuo bendro asmens darbo stažo, asmuo gauna su darbo 

užmokesčiu susietą invalidumo pašalpą. Pirmuosius du mėnesius mokama 75% ankstesnio darbo 

užmokesčio (prieš prarandant darbingumą) dydžio pašalpa, po to – 70% dydžio. Jeigu asmuo dirba, jis 

gauna 75% ankstesnio darbo užmokesčio dydžio pašalpą ir naują darbo užmokestį.  

Pasibaigus su darbo užmokesčiu susietos invalidumo pašalpos mokėjimo terminui, jeigu asmuo gali 

užsidirbti 50% arba daugiau ankstesnio savo darbo užmokesčio, jis gauna darbo užmokesčio 

priemokos pašalpą, kuri sudaro 70% ankstesnio darbo užmokesčio ir dabartinio darbo užmokesčio 

skirtumo.  

Jeigu asmuo gali užsidirbti mažiau kaip 50% ankstesnio jo darbo užmokesčio, papildomai prie savo 

dabartinio darbo užmokesčio jis gauna invalidumo pašalpą, kuri tiesiogiai nesusijusi su ankstesnio  

darbo užmokesčio dydžiu. Ši pašalpa apskaičiuojama, remiantis valstybės nustatytu minimaliu darbo 

užmokesčiu, kuris dauginamas iš nustatyto skaičiaus, kuris atitinka procentinę netekto darbingumo 

išraišką (35% - 80%). Pavyzdžiui, jeigu asmens netektas darbingumas siekia 35-44%, tuomet mokama 

28% minimalaus darbo užmokesčio dydžio invalidumo pašalpa.  

Jeigu asmens netektas darbingumas įvertinats 80% arba daugiau, tačiau yra tikimybė jį atnaujinti, 

tuomet asmeniui mokama 70% ankstesnio darbo užmokesčio dydžio invalidumo pašalpa. Ši pašalpa 

mokama, kol galutinai paaiškėja, kad asmuo negalės dirbti.  

 

Jeigu asmuo yra visiškai nedarbingas (netekęs daugiau kaip 20% darbingumo bei 80% ir daugiau 

darbo užmokesčio), ir yra labai maža arba jokios tikimybės, kad jis taps darbingu, asmeniui gali būti 

skiriama pašalpa visiškai darbingumo netekusių asmenų pajamų užtikrinimo schemos (IVA) 

ribose. Pašalpos dydis - 75% prieš invalidumo suteikimą gauto darbo užmokesčio. Esant nors 

mažiausiai galimybei vėl gebėti dirbti, per pirmuosius penkerius metus kartą per metus pakartotinai 

vertinamas darbingumas ir gebėjimas užsidirbti. Priklausomai nuo kartotinio vertinimo rezultatų 

asmuo gauna invalidumo pašalpą WGA arba IVA pašalpų schemų ribose.  

 

Tiek WGA, tiek IVA schemos invalidumo pašalpų gavėjams priklauso ir atostogų pašalpa. Jos dydis 

- 8% asmens invalidumo pašalpos, atostogų pašalpa mokama vieną kartą per metus gegužės mėnesį. 

Jeigu neįgalaus asmens pajamos WGA arba IVA pašalpų schemos ribose nesiekia minimalaus darbo 

užmokesčio, asmuo turi teisę gauti papildomą Darbuotojų draudimo instituto (UWV) išmoką.  

 

Atskira pašalpa mokama neįgaliam jaunimui, jos skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Neįgalaus 

jaunimo socialinės pagalbos įstatymas (WAJONG). Už įstatymo vykdymą atsakinga valstybinė 

institucija - Darbuotojų draudimo institutas (UWV), kuris nustato pašalpos dydį. Pašalpos dydis 

priklauso nuo uždirbto darbo užmokesčio dydžio ir susijęs su minimaliu darbo užmokesčiu. Pašalpa 

skiriama, jeigu: 

 asmuo neteko mažiausiai 25% darbingumo, nesulaukęs 17 metų amžiaus; 

 asmuo neteko 25% darbingumo, nesulaukęs 30 metų amžiaus, bent 6 mėnesius prieš 

invalidumo suteikimą buvo studentas, o netekęs darbingumo negali dirbti visu etatu. 

Pašalpa mokama nuo 18 iki 65 metų amžiaus asmenims. Siekiant nustatyti netekto darbingumo lygį, 

vertinama negalinčių  dirbti  17 metų amžiaus asmenų kvalifikacija. Pašalpa skiriama tuomet, kai 

netektas darbingumas per 52 savaites siekia bent 25%. Sveikatos ir funkcinės būklės vertinimą atlieka 

UWV gydytojas ir darbo specialistas. Jeigu asmuo gali dirbti, darbo specialistas atrenka funkcinę 
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būklę atitinkančius darbus. UWV atsakinga už reabilitacijos priemones, padeda rasti darbą, nustato 

poreikį pritaikyti darbo vietą bei skiria lėšas profesiniam mokymui. Visiškai nedarbingam jaunimui 

skiriama 75% valstybės nustatyto minimalaus darbo užmokesčio dydžio pašalpa.  

 

Papildomai prie invalidumo pašalpų neįgaliesiems priklauso įvairios mokesčių ir mokėjimų 

lengvatos (pavyzdžiui, sumažinti mokesčiai už sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nesusijusios su 

draudimu (stomatologo paslaugas), transporto paslaugas, įvairiai specialiai įrangai įsigyti ir kt.). Šios 

lengvatos skirtos padidinti neįgaliųjų pajamas ir sumažinti sveikatos priežiūros sąnaudas.  

 

Remiantis Socialinės paramos įstatymu, už socialinės pagalbos teikimą neįgaliesiems atsakingos 

savivaldybės. Savivaldybių užduotis - įvertinti asmens poreikius ir juos atitinkančią tam tikros rūšies 

pagalbą, kuri teikiama kaip paslauga arba kaip piniginė pašalpa. Neįgaliesiems teikiama tokia pagalba: 

asmeninės higienos laikymasis, pagalba ir priežiūra vartojant medikamentus, pagalba tvarkant namus, 

gaminant valgį, valgant ir geriant, judant. Neįgaliesiems su funkciniais sutrikimais gali būti teikiama 

pagalba, įsigyjant pagalbines technines priemones, bei teikiamos namų aplinkos pritaikymo paslaugos.  

 

2.2.2. Aplinkos prieinamumas 
 

Aplinkos prieinamumo klausimas Nyderlanduose sprendžiamas kompleksiškai, nustatant atsakingas 

valstybines, savivaldybių ir privataus sektoriaus institucijas. Parengti norminiai aktai, politikos 

dokumentai, praktiniai vadovai ir interneto resursai tikslu suteikti vienodas galimybes visiems 

gyventojams. Pagrindinė atsakinga valstybinė institucija šioje srityje - Infrastruktūros ir aplinkos 

ministerija.  

 

Kalbant apie aplinkos prieinamumą reglamentuojančius teisės aktus, minėtinas 2008 m. liepos 1 d. 

priimtas Teritorijų planavimo įstatymas, kurio tikslas - skatinti kokybiškų ir ilgalaikių teritorijų ir 

patalpų kūrimą ir naudojimą. Be to, šis įstatymas nustato didesnę atsakomybę būtent savivaldybėms, 

kurios atsako už tai, kad jų teritorijos atitiktų aplinkos prieinamumo principus ir socialinės paramos 

teikimą, pritaikant neįgaliųjų būstus (žiūr. 2.2.1. skyrių apie savivaldybių paramą neįgaliesiems). Nuo 

2010 m. sausio 1 d. galioja Teritorijų planavimo įstatymo reikalavimai, taikomi ir skaitmeniniam 

planavimui tikslu užtikrinti vis didesnes galimybes gyventojams pasiekti informaciją.  

Minimalius aplinkos prieinamumo reikalavimus nustato ir Statybos įstatymas (Bouwebesluit). 2012 m. 

padaryti šio įstatymo pakeitimai nustato pastatų ir patalpų pasiekiamumo reikalavimus, remiantis 

Nyderlandų Pastatų ir aplinkos prieinamumo standartu NEN 1814. Šis standartas teikia  informaciją 

apie tai, į ką būtina atsižvelgti, siekiant pritaikyti pastatą kuo platesniam žmonių ratui (pavyzdžiui, 

leistinas slenksčių aukštis, slankiojančių durų svoris). 

Labai reikšmingas norminis aktas yra 2003 m. balandžio 3 d. priimtas Vienodo požiūrio į lėtinėmis 

ligomis sergančius neįgaliuosius įstatymas (Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 

chronische ziekte). Šiuo metu įstatymas reglamentuoja tokias sritis kaip užimtumas, švietimas, būstas, 

o ateityje planuojama, kad į jį bus įtrauktos ir transporto bei paslaugų sritys.  

 

Nyderlanduose skatinamas ir universalaus dizaino (Universal Design) principų laikymasis, remiantis 

kuriais vis daugiau žmonių gali paprastai, patogiai ir saugiai patekti į pastatus, pasiekti aplinką, 

paslaugas ir produktus nepriklausomai nuo jų amžiaus, fizinės, psicinės arba psichologinės būklės, 

lyties arba kultūros. Pagrindinės universalaus dizaino gairės taikomos produktų pakuotėms, tinklalapių 

dizainui ir naudojimui, transportui, pastatams ir patalpoms. Nyderlanduose veikia eilė interneto 

resursų, kuriuose įvairios organizacijos teikia praktinius patarimus, kaip užtikrinti prieinamumą ir 

pasinaudoti valstybės ir savivaldybių pagalba, tobulinant aplinkos pasiekiamumą.  
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Internetinėje erdvėje sukurtas ir nacionalinis informacijos centras AllesToegankelijk (prieinamas 

viešai: www.allestoegankelijk.nl), kuris teikia teisinę ir praktinę informaciją, susijusią su aplinkos 

prieinamumu, apimant visas esmines sritis: produktai ir paslaugos, pastatai, ryšiai, vieša erdvė ir 

transportas. Pagrindinė užduotis - motyvuoti įvairių paslaugų teikėjus užtikrinti, kad jų paslaugos būtų 

prieinamos kuo platesniam besidominčių ratui. Šiuo tikslu parengtas Prieinamumo vadovas, kuriame 

pateikta informacija, kaip dar labiau plėsti aplinkos prieinamumą ir tokiu būdu didinti savo 

konkurencingumą, užtikrinti vis platesnes žmonių galimybes pasiekti vietą, pastatą, produktą arba 

paslaugą.  

 

 

2.3.  Profesinės reabilitacijos sistema ir tvarka  

 

Už neįgaliųjų reintegravimą į darbo rinką atsakingas Darbuotojų draudimo institutas (UWV), kuris 

bendradarbiauja su savivaldybėmis ir užtikrina būtinas priemones. Nuo 2002 m. profesinės 

reabilitacijos ir reintegracijos paslaugas teikia privatus sektorius. Tai reiškia, kad UWV reabilitacijos 

ir reintegracijos paslaugos deleguojamos privatiems verslininkams, su kuriais savivaldybės sudaro 

sutartis.  

 

Pirmasis reabilitacijos etapas prasideda dar darbuotojo laikino nedarbingumo (ligos) laikotarpiu. Per 

pirmąsias 104 ligos savaites darbdavys ir darbuotojas kartu atsako už reabilitacijos priemonių 

įgyvendinimą. Nustatyta, kad darbdavys privalo sudaryti sutartį su privačia sertifikuota institucija, 

kurios specialistai yra profesinių ligų gydytojai, psichologai, ergoterapeutai, kurie kartu su sergančiu 

darbuotoju parengia reabilitacijos planą. Šis procesas vadinamas „ankstyvuoju susidomėjimu“ – 

vykdomos aktyvios priemonės, skatinamas sveikimo procesas ir grįžimas į darbą. 87-91 savaitę 

darbdavys kartu su darbuotoju parengia ataskaitą apie atliktas reintegracijos priemones ir siunčia ją 

UWV. 93 savaitę UWV įvertina pateiktą ataskaitą ir, jeigu ji pagrįsta, pradeda neįgalumo lygio 

nustatymo procedūrą.   

 

Sekantis profesinės reabilitacijos etapas, jau nustačius neįgalumo lygį, priklauso nuo to, kokia yra 

tikimybė/galimybė, kad asmuo vėl bus darbingas ir kad nesumažės jo darbo užmokestis. Asmenims, 

kuriems nustatytas bent 80% darbingumo sumažėjimas be tikimybės, kad asmuo vėl bus darbingas, 

individualus profesinės reabilitacijos planas nesudaromas ir jokios reintegravimo priemonės 

nevykdomos. Tuo atveju, kai asmuo visiškai nedarbingas, tačiau yra tikimybė, kad jis vėl galės dirbti 

ir užsidirbti, asmuo gauna 70% ankstesnio darbo užmokesčio dydžio invalidumo pašalpą, be to, jam 

užtikrinamos reabilitacijos ir reintegracijos priemonės, siekiant padėti asmeniui susigrąžinti 

darbingumą. Jei reabilitacijos priemonės nesėkmingos, asmuo pripažįstamas visiškai ir nuolat 

nedarbingu, jam paskiriama invalidumo pašalpa - 75% ankstesnio darbo užmokesčio.  

 

Asmenys, kuriems nustatytas dalinis invalidumas, privalo bendradarbiauti su UWV ir dalyvauti 

reabilitacijos bei reintegracijos priemonėse. UWV pagrindinė funkcija - įvertinti asmens poreikius ir 

pasirinkti atitinkamą profesinės reabilitacijos - reintegracijos paslaugų teikėją.  

 

Pastaraisiais metais padaryti teisės aktų pakeitimai, siekiant vystyti individualų požiūrį profesinės 

reabilitacijos ir reintegracijos srityje. Standartinis požiūris numato, kad UWV pasirenka paslaugų 

teikėją ir apmoka asmens mokymą, parengimą darbui arba bandomąjį įdarbinimą. Pastarasis numato, 

kad invalidumo pašalpą gaunantis asmuo maksimaliai tris mėnesius gali dirbti pas darbdavį, 

negaudamas darbo užmokesčio, tuo pačiu gaudamas pašalpą. Toks požiūris pagrįstas idėja, kad, 

pasibaigus bandomajam laikotarpiui, asmuo ir toliau gali dirbti pas darbdavį.  
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Nuo 2004 m. neįgaliesiems suteikta nauja galimybė - patiems susidaryti savo Individualios 

reabilitacijos planą (IRO), nurodant reikalingas priemones. Be to, asmuo gali pasirinkti sau 

tinkamiausią reintegravimo paslaugos teikėją. IRO pirmiausiai suderinama su UWV, kuris suderina jį 

su profesinės reabilitacijos paslaugų teikėju ir suteikia jam įgyvendinti būtiną finansavimą. 

Maksimalus IRO įgyvendinimo laikotarpis - dveji metai, maksimali prieinama suma - 5000 EUR. 

Mokėjimo dydis ir išmokėjimo tvarka tiesiogiai susijusi su privačios įmonės (paslaugos teikėjo) 

pasiektais rezultatais. Paprastai 50% mokėjimo išmokama iš anksto, o likę 50% - po to, kai asmuo 

įsidarbina ir dirba šioje darbovietėje bent 6 mėnesius. Laikotarpiu nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2007 m. 

balandžio 1 d. apytiksliai 25 000 reintegruotis siekusių iš dalies neįgalių asmenų pasirinko IRO 

strategiją. IRO pasirinkusių žmonių skaičius vis didėja. Be to, šio požiūrio efektyvumas yra du kartus 

didesnis už standartinį požiūrį į reabilitaciją.
37

  

 

2.4.  Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politika 

 

2.4.1. Pašalpų sistema ir ankstyvoji reintegracija įdarbinimui skatinti 

 

Reikšmingas neįgaliųjų įdarbinimo politikos elementas yra sukurta invalidumo pašalpų sistema, 

skatinanti žmonių motyvavimą dirbti. Dirbdami jie gali iš esmės padidinti savo pajamas, tuo pačiu 

neprarasdami galimybės gauti invalidumo pašalpą. Kaip vienas iš pavyzdžių minėtina WAJONG 

pašalpa jaunimui. Kasmet paraiškas gauti šią pašalpą pateikia 15 000 jaunuolių. Reaguojant į didėjantį 

pageidaujančių gauti šią pašalpą asmenų skaičių, 2010 m. sausio mėnesį buvo priimti WAJONG 

įstatymo pakeitimai. Jie nustato, kad asmuo negali automatiškai pretenduoti į invalidumo pašalpą, nes 

pradžioje jis privalo parengti individualų integracijos planą, apibrėžiant darbo paieškai arba profesinei 

reabilitacijai reikalingą pagalbą. Pašalpa ir vėliau neskiriama automatiškai, o darbo užmokesčio 

priemoka išmokama tikslu, kad darbo užmokestis viršytų minimalią pašalpą. Sulaukus 27 metų 

amžiaus, pakartotinai vertinamas asmens darbingumas, siekiant nustatyti, ar reikalinga papildoma 

invalidumo pašalpa. Skaičiuojama, kad du trešdaliai asmenų, kurie kasmet pateikia paraišką gauti 

WAJONG pašalpą, įgyvendina individualų reintegracijos planą, ir tik vienas trečdalis asmenų su 

sunkia negalia gauna 75% valstybės nustatyto minimalaus darbo užmokesčio dydžio pašalpą.  

 

Sekantis įdarbinimo skatinimo politikos elementas - tai ankstyvosios reabilitacijos-reintegracijos 

sistema, už kurią atsakingi darbdaviai kartu su darbuotojais ir Darbuotojų draudimo institutu (UWV) 

pirmuosius dvejus metus nuo susirgimo. Šis laikotarpis skirtas asmens reintegravimui į buvusią 

darbovietę, teikiant paramą tam tikroms priemonėms įgyvendinti (pavyzdžiui, pritaikyti darbo vietą ir 

kt.), siekiant išsaugoti darbo vietą.  

 

2.4.2. Subsidijos ir parama darbdaviams 

 

Atskira neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo priemonių grupė - tai parama darbdaviams, kurie įdarbina 

asmenis su funkciniais sutrikimais. Darbdaviai motyvuojami priimti nuolat dirbti neįgaliuosius, 

suteikiant jiems darbo užmokesčio subsidijas, teikiant pagalbą tikslu pritaikyti darbo vietas, mokyti 

darbuotojus profesijos ir tam tikrų įgūdžių. Nuo 2006 m. sausio 1 d. Nyderlandų vyriausybė, siekiant 

motyvuoti darbdavius įdarbinti neįgaliuosius, įdiegė vadinamą „politiką be rizikos”. Ji numato, kad, 

susirgus neįgaliam darbuotojui, darbdavys neprivalo mokėti ligos pašalpos – ją išmoka Darbuotojų 

draudimo institutas (UWV). Nuo 2010 m. darbdaviai gali reikalauti net iki 100% dydžio subsidijos už 
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darbo vietos pritaikymą, jeigu darbuotojas išdirbo įmonėje ne mažiau kaip 6 mėnesius. Be to, 

darbdavys turi teisę mokėti darbuotojui darbo užmokestį, kuris yra mažesnis už valstybės nustatytą 

minimalų darbo užmokestį. Likusią dalį primoka savivaldybės, siekiant, kad bendros asmens pajamos 

būtų didesnės už minimalią invalidumo pašalpą.  

 

Neatsižvelgiant į darbdaviams teikiamą paramą, Nyderlandų vyriausybė padarė išvadą, kad nebuvo 

pasiekta planuotų rezultatų, todėl dar 2009 m. buvo planuojama įdiegti neįgaliųjų įdarbinimo kvotų 

sistemą, tačiau pasiūlymas buvo atmestas. Vietoje to vyriausybė skatino didžiąsias valstybines įmones, 

darbdavių organizacijas ir profsąjungas įtraukti įdarbinimo kvotas į naujas kolektyvines darbo sutartis. 

Daugiau kaip vieno penktadalio kolektyvinių darbo sutarčių numatytos tokios kvotos. Kitų darbdavių 

atžvilgiu vis dar planuojama įstatymu nustatyti, kad įmonėse ne mažiau kaip 5% visų darbuotojų turi 

būti neįgaliųjų.   

 

2.4.3. Įdarbinimo apsauga  

 

Įdarbinimo apsaugą (sheltered employment) reguliuoja Įdarbinimo apsaugos įstatymas (Wet sociale 

werkvoorziening, WSW). Įstatymo tikslas - sudaryti darbo galimybes žmonėms su sunkiais fizinės, 

intelektinės sveikatos ir/arba psichikos sutrikimais, kurie norėtų, bet negali dirbti normaliomis darbo 

sąlygomis be darbo užmokesčio subsidijų, darbo vadovų ir darbo vietos pritaikymo. Tokiais atvejais 

asmeniui siūloma galimybė dirbti specialios apsaugos įmonėse. Pirma, tikslas yra sukurti adaptuotas 

darbo vietas, kurios maksimaliai priartintos normalioms darbo sąlygoms; antra, išsaugoti ir tobulinti 

neįgaliųjų darbo sugebėjimus. Už įstatymo įdiegimą atsakingos savivaldybės, kurios šiam tikslui gauna 

subsidijas iš valstybės.  

 

Įstatymas apibrėžia tris pagrindines įdarbinimo apsaugos rūšis: 

 asmuo gali dirbti socialinėje įmonėje (arba saugomo darbo įmonėje); 

 asmuo iš socialinės įmonės gali būti siunčiamas dirbti į paprastą įmonę, darbuotojas oficialiai 

dirba savivaldybei, o praktiškai tai vyksta paprastoje darbo aplinkoje; 

 asmuo gali sudaryti sutartį su eiliniu darbdaviu, tačiau užtikrinama ypatinga asmens priežiūra 

darbo vietoje (tokiu atveju savivaldybė darbdaviui skiria subsidijas, siekiant padengti 

nuostolius, kuriuos darbdavys patiria dėl mažesnio neįgalaus darbuotojo darbo produktyvumo, 

taip pat profesinės integracijos sąnaudas, ypatingos priežiūros sąnaudas).  

 

Įdarbinimo apsaugos įstatymas bendrai užtikrina neįgaliems darbuotojams tokias pačias teises ir darbo 

sąlygas, kaip ir sveikiems darbuotojams. Darbo sąlygas reguliuoja kolektyvinė darbo sutartis, sudaryta 

tarp Nyderlandų Savivaldybių asociacijos ir profsąjungų. Kolektyvinėje sutartyje aptarti darbo laiko, 

darbo valandų, užmokesčio ir viršvalandžių darbo apmokėjimo klausimai. Su asmeniu, kuris dalyvauja 

tam tikroje įdarbinimo apsaugos formoje, sudaroma kolektyvinė sutartis. Nuo 2005 m. sausio 1 d. 

įsteigtas Darbo ir pajamų centras (CWI), kuris vertina, ar asmuo atitinka Įdarbinimo apsaugos įstatymo 

tikslinę grupę, ir nustato, kuri iš saugomo darbo formų labiausiai tinka asmeniui (iki šiol tai darė 

savivaldybė). Tik atlikus CWI vertinimą, pasitelkiama savivaldybė, siekiant padėti rasti tinkamiausią 

sprendimą ir įdarbinti asmenį. Tinkamą darbo vietą gali siūlyti ir pats neįgalusis, suderinęs ją su 

savivaldybe.  

 

2.4.4. Savivaldybių įdarbinimo skatinimo politika 

 

2004 m. sausio mėn. įsigaliojo Nyderlandų Darbo ir socialinės pagalbos įstatymo pakeitimai. 

Pakeitimų tikslas buvo pasiekti, kad vis daugiau įvairių pašalpų, tame tarpe -  invalidumo, gavėjų 

grįžtų į darbo rinką. Norint to pasiekti, savivaldybėms buvo paskirta didesnė norminė ir finansinė 

atsakomybė už socialines pašalpas. Remiantis naująja sistema, savivaldybėms buvo suteikta didesnė 
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politinė laisvė ir visiška teisė kontroliuoti biudžeto planavimą, susijusį su pagalbos teikimu darbo 

ieškantiems asmenims. Šios politikos finansavimo sistema numato, kad valstybė prisiima riziką dėl 

valstybės ekonominės situacijos, o savivaldybės – riziką dėl savivaldybės politikos įgyvendinimo. 

Savivaldybės pačios parengia savo politiką, kaip įtraukti žmones į aktyvią veiklą, teikiant jiems 

socialinę pagalbą. Tai reiškia, kad nėra nacionalinės politikos, kaip reintegruoti į darbo rinką 

nedarbingus ir socialinę pagalbą gaunačius asmenis. Savivaldybėms suteikta maksimali laisvė, 

parengiant ir įgyvendinant šią politiką.  

 

 

Nyderlandų neįgaliųjų įdarbinimo politikos kontekste teigiamai vertinama diferencijuota invalidumo 

pašalpų sistema, siekianti motyvuoti asmenis integruotis į darbo rinką pagal savo sugebėjimus, tokiu 

būdu padidinant bendras savo pajamas. Politikos ekspertai pripažįsta, kad darbdavių paramos 

priemonės iš esmės neįtakoja darbdavių noro įdarbinti neįgaliuosius, todėl planuojama įdiegti 

griežtesnę kvotų sistemą. Atsakomybė už neįgaliųjų įdarbinimą paskirstyta tarp valstybės, savivaldybių 

ir privataus sektoriaus, kiekvienai susijusiai šaliai priskiriant tam tikras funkcijas. Pastaraisiais metais 

padaryti teisės aktų pakeitimai iš esmės padidina savivaldybių vaidmenį ir atsakomybę už neįgaliųjų 

įdarbinimo politikos įgyvendinimą.  
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Norvegija 
 

1. Statistinė informacija apie neįgaliųjų skaičių ir užimtumą 
 

Pagrindiniai atliekant tyrimą naudoti statistinių duomenų šaltiniai yra Norvegijos įdarbinimo ir 

gerbūvio valdybos duomenys (www.nav.no), Norvegijos statistikos biuro duomenys (www.ssb.no) bei 

ankstesni tyrimai arba politikos vertinimų pranešimai. Daugumos rodiklių pateikti 2011-2012 m. 

duomenys. Tais atvejais, kai nebuvo viešai prieinamų naujausių duomenų, naudoti senesni duomenys, 

pagal kuriuos apibūdinamos pagrindinės konkrečios srities tendencijos.  
 

Lentelė 1. Neįgaliųjų skaičius ir lyginamasis svoris (2012 m.)   

Valstybės gyventojų skaičius 4 985 870 

Neįgaliųjų skaičius 521 000 

Neįgaliųjų lyginamasis svoris, palyginus su visais gyventojais 

(%) 

15,2 

18 - 67 m. amžiaus neįgaliųjų skaičius 310 429 

Neįgaliųjų lyginamasis svoris, palyginus su visais 15  - 69 m. 

amžiaus gyventojais (%) 

8,8 

Duomenų šaltiniai: www.nav.no (Norvegijos įdarbinimo ir gerbūvio valdyba); www.ssb.no (Norvegijos 

statistikos biuras).   
 

Lentelė 2. Neįgaliųjų suskirstymas pagal amžių ir lytį (2012 m.) 

Požymiai Visi gyventojai Neįgalieji 

Amžius  Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

18 - 29 m. 977 777* 24,1 9 664 3,1 

30 – 39 m. 677 174 16,7 18 339 5,9 

40 - 49 m. 725 007 17,8 49 743 16,0 

50 - 59 m. 628 176 15,4 101 113 32,6 

60 – 69 m. 535 253 13,2 131 570** 42,4 

virš 70 m. 518 908  12,8 - - 

IŠ VISO 4 062 295 100,0 310 429 100,0 

Lytis Skaičius  (%) Skaičius (%) 

Moterys 2 486 999 49,9 177 759 57,3 

Vyrai  2 498 871 50,1 132 673 42,7 

IŠ VISO 4 985 870 100,0 310 432 100,0 
Duomenų šaltiniai: neįgaliųjų skaičius, remiantis: www.nav.no (Norvegijos įdarbinimo ir gerbūvio valdyba); 

gyventojų suskirstymas pagal amžių ir lytį, remiantis:  www.ssb.no (Norvegijos statistikos biuras).  

Pastabos: * jaunimas (15 - 29 m. amžiaus); ** 60 - 67 m. amžiaus neįgalieji.  
 

Lentelė 3. Gyventojų ir neįgaliųjų suskirstymas pagal išsilavinimo lygį (2005 m.), procentais 

 

Išsilavinimo lygis 

Amžius (metais) 

20-34 35-49 50-66 Iš viso, visi 

gyventojai (įskaitant 

neįgaliuosius) 

Žemas (pagrindinis) 

Neįgalieji 11,3 21,1 41,7 31,3 

Kiti gyventojai 9,2 17,8 37,8 22,3 

 

Išsilavinimo lygis 

Amžius (metais) 

20-34 35-49 50-66 Iš viso, visi 

gyventojai (įskaitant 

http://www.nav.no/
http://www.ssb.no/
http://www.nav.no/
http://www.ssb.no/
http://www.nav.no/
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neįgaliuosius) 

Vidutinis (vidurinis) 

Neįgalieji 68,2 64,4 49,9 56,8 

Kiti gyventojai 68,0 61,5 51,0 59,8 

Aukštas (aukštasis) 

Neįgalieji 20,5 14,5 8,4 11,9 

Kiti gyventojai 22,8 20,7 11,3 17,9 
Duomenų šaltinis: Sickness, disability and work. Improving opportunities in Norway, Poland and Switzerland. 

OECD Thematic review on sickness and disability policies (2006), p.80.  
 

Lentelė 4. Gyventojų nuo 15 iki 66 m. amžiaus ir neįgaliųjų įdarbinimo rodiklių dinamika  

(2006– 2012 m.), tūkst., %   

Metai 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bendras gyventojų skaičius 3 142 3 176 3 234 3 303 3 328 3 383 3 433 

        

Neįgalieji 544 537 555 532 574 542 521 

% iš visų gyventojų 17,3 16,9 17,2 16,1 17,2 16,0 15,2 

        

Iš viso dirbančių asmenų 2 332 2 407 2 501 2 465 2 482 2 500 2 566 

% iš visų gyventojų 74,2 75,8 77,3 74,6 74,6 73,9 74,7 

        

Dirbantys neįgalieji 234 243 251 229 251 230 214 

% iš visų neįgaliųjų 43,1 45,3 45,3 43,1 43,6 42,3 41,0 

% iš visų dirbančiųjų* 10,0 10,0 10,0 9,3 10,1 9,2 8,3 

        

Iš viso bedarbių 98 68 72 74 102 95 89 

% iš visų gyventojų 3,1 2,2 2,2 2,2 3,1 2,8 2,6 

        

Neįgalūs bedarbiai 18 13 16 10 20 13 14 

% iš visų neįgaliųjų 3,3 2,4 2,9 1,9 3,5 2,5 2,6 

% iš visų bedarbių* 18,4 19,1 22,2 13,5 19,6 13,7 15,7 
Duomenų šaltinis: www.ssb.no (Norvegijos statistikos biuras, Labour force survey).  

Pastaba: * Atlikti papildomi skaičiavimai, remiantis  NSB duomenimis.  
 

Lentelė 5. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos rezultatai (2004 m.), % iš baigusių profesinės 

reabilitacijos programas 

 

 

Amžius 

(metai) 

 

Baigė 

reabilitaciją 

(%) 

Rezultatai, iš jų: 

Darbos 

pilnu 

etatu 

Darbos 

nepilnu 

etatu 

Nedarbas Ilgalaikis 

nedarbingu

mo 

pažymėjim

as arba 

reabilit. 

Inv.pensija 

arba 

senatvės 

pensija 

Kitas 

rezultata

s 

Iš viso 

Iš viso  44,9 28,6 12,2 5,2 25,6 16,8 11,6 100,00 

20 - 29 34,9 34,0 9,8 8,4 21,9 7,0 18,8 100,00 

30 - 39 38,0 37,2 11,0 5,2 26,4 9,0 11,3 100,00 

40 - 49 48,2  27,7 14,6 4,5 27,8 16,1 9,4 100,00 

50 + 67,1 16,1 12,2 3,8 24,7 33,7 9,4 100,00 
Duomenų šaltinis: Sickness, disability and work. Improving opportunities in Norway, Poland and Switzerland. OECD Thematic 

review on sickness and disability policies, Round One (2006), p.75. 

http://www.ssb.no/
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2. Neįgalumo suteikimas, socialinė apsauga, profesinė reabilitacija ir užimtumas: 

situacijos apibūdinimas 
 

2.1. Neįgalumo lygio nustatymo ir suteikimo tvarka  

 

Norvegijos neįgaliųjų politika paremta valstybės teikiamomis gerbūvio galimybėmis, socialinės 

lygybės principais. Veiklos politiką nulemia požiūris, kad neįgalieji yra tokia pati vertybė, turinti 

tokius pačius pagrindinius poreikius, kaip visi kiti žmonės. Skiriasi ne poreikiai, o jų tenkinimo 

sprendimai.  

 

Neįgalumo nustatymas Norvegijoje paremtas asmens darbingumo lygio įvertinimu ir susijęs su 

neįgalumo pašalpos (pensijos) skyrimo procedūra. Asmuo gali pateikti paraišką įvertinti darbingumo 

lygį, pasibaigus nedarbingumo pažymėjimo terminui ir atitinkamai nedarbingumo pašalpos mokėjimo 

terminui, jeigu jis vis dar jaučiasi nedarbingas. Norvegijoje dirbantiems ir socialiai apdraustiems 

asmenims prieinamos 12 + 12 mėnesių nedarbingumo pašalpos. Pirmuosius 12 mėnesių nedarbingumo 

pašalpos dydis yra lygus darbo užmokesčiui, o sekančius 12 mėnesių – pašalpos dydis sumažėja iki 

64% nuo darbo užmokesčio.  

 

Asmens darbingumo lygio vertinimą atlieka Įdarbinimo ir gerbūvio valdyba (NAV). Vertinimą sudaro 

tokios dalys: 

 paties asmens kartu su NAV atstovu atliktas vertinimas; į jį įtrauktos temos vėliau aptariamos 

pokalbių metu; 

 pokalbiai su NAV atstovu, per kuriuos aptariami darbingumą įtakojantys faktoriai, tarp jų – 

dabartinės darbo sąlygos ir jų apribojimai, siekiant išsaugoti asmens darbingumą, darbo patirtį, 

išsilavinimą, gebėjimus ir darbo įgūdžius, laisvalaikio interesus, asmeninius iššūkius ir 

galimybes, socialines ir materialines sąlygas, sveikatos būklę.  

 

Remiantis pateikta informacija ir asmens dokumentais (CV ir ligos istorija), NAV nustato asmens 

darbingumo lygį. Atlikus vertinimą, NAV išduoda raštišką išvadą apie asmens darbingumo lygį. 

Asmuo turi teisę komentuoti šią išvadą, nurodyti netikslumus, jeigu tokių bus, ir prašyti atlikti 

atitinkamus taisymus. Įvertinus darbingumo lygį, pradedama profesinė reabilitacija (žiūr. 2.3. skyrių). 

Pakartotinai įvertinus darbingumo lygį, jeigu jis įvertintas mažiau kaip 50%, asmeniui skiriama 

neįgalumo pašalpa ir atitinkamas neįgaliojo statusas (žiūr. 2.2.1. skyrių).  

 

2.2. Pašalpų skyrimo tvarka ir aplinkos prieinamumas  
 

2.2.1. Pašalpos un pensijos 

 

Norvegijoje neįgaliesiens skiriamos tokios trys pagrindinės pašalpos: neįgalumo pašalpa, pagrindinė 

(bazinė) pašalpa ir priežiūros pašalpa.  

 

Neįgalumo pašalpos tikslas - užtikrinti pakankamas pajamas 18 - 67 m. asmenims, kurių darbingumas 

dėl ligos arba nelaimingo atsitikimo ir atitinkamai galimybės užsidirbti sumažėjo mažiausiai 50%, ir 

kurie buvo socialiai apdrausti mažiausiai tris metus. Neįgalumo pašalpa skiriama, nustačius, kad 

asmens darbingumo pagerinti neįmanoma. Pašalpą sudaro pagrindinė dalis ir papildoma dalis, kurios 

apskaičiuojamos tuo pačiu principu kaip senatvės pensijos pagrindinė ir papildoma dalys. Remiantis 

asmens pajamomis prieš darbingumo sumažėjimą, apskaičiuojant neįgalumo pašalpą atsižvelgiama į 

vadinamą „ateities pensijos“ skyrimo metų skaičių, kol asmuo sulauks 66 metų (imtinai). 

Apdraustiems asmenims, kurie yra neįgalūs nuo vaikystės arba tapo neįgaliais nesulaukę 26 metų, 
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„ateities pensijos“ dydis nustatomas, taikant koeficientą. Asmeniui sulaukus senatvės pensijos amžiaus 

(67 metų), neįgalumo pašalpa automatiškai konvertuojama į senatvės pensiją. 

 

Neįgalumo pašalpa – tai atskira socialinė pašalpa, kurios dydis gali būti peržiūrėtas, pasikeitus jos 

gavėjo sveikatos būklei arba pajamoms. Dalinio neįgalumo atveju pašalpos dydis proporcingai 

mažinamas. Tam tikrais atvejais skiriama papildoma pašalpa, kurios dydis siekia iki 50% pagrindinės 

pašalpos, ir kuri skirta neįgalaus asmens sutuoktinio paramai, jeigu jis yra kito sutuoktinio išlaikomas. 

Papildoma pašalpa (iki 40% dydžio nuo pagrindinės pašalpos) skiriama asmenims, auginantiems ir 

prižiūrintiems vaikus invalidus iki 18 m. amžiaus. Papildoma pašalpos dalis apmokestinama pajamų 

mokesčiu.  

 

Socialiai apdraustas neįgalus asmuo turi teisę gauti ir pagrindinę pašalpą (basic benefit) bei 

priežiūros pašalpą (attendance benefit). Pagrindinė pašalpa skiriama tuomet, kai dėl neįgalumo 

prognozuojamos didelės papildomos išlaidos. Yra šeši pagrindinės pašalpos lygiai. 2012 m. jų ribinės 

vertės svyravo nuo 7 572 NOK iki 37 860 NOK. Priežiūros pašalpa skiriama tuomet, kai neįgaliajam 

reikalingi dėmesys ir speciali slauga. Yra keturi priežiūros pašalpos lygiai. 2012 m. jų ribinės vertės 

svyravo nuo 13 572 NOK iki 81 432 NOK. Abiem atvejais aukščiausio lygio pašalpa skiriama 

vaikams iki 18 m. amžiaus. Pagrindinė pašalpa ir priežiūros pašalpa sumažinamos atitinkamai pagal 

draudimo stažą tais atvejais, kai jos skiriamos kartu su neįgalumo pašalpa. Jeigu pagrindinė pašalpa 

arba priežiūros pašalpa skiriamos be neįgalumo pašalpos, tuomet jos nemažinamos.
 
 

 

Socialiai apdrausti 18 - 67 m. asmenys gali pateikti paraišką gauti ir darbingumo vertinimo pašalpą, 

kuri skiriama, asmens darbingumui dėl ligos arba nelaimingo atsitikimo sumažėjus bent 50%. Pašalpa 

skirta apgyvendinimo išlaidoms, paprastai profesinės reabilitacijos arba gydymo kurso laikotarpiu, 

arba tais atvejais, kai, pasibaigus profesinei reabilitacijai arba gydymui, asmuo tikisi įsidarbinti ir tapti 

Norvegijos įdarbinimo ir gerbūvio valdybos klientu, siekiant įgyti naujus arba išsaugoti esamus darbo 

įgūdžius. Pašalpa skaičiuojama, atsižvelgiant į socialinio draudimo įmokas, tačiau jos bazinė dalis 

negali viršyti 6 valstybės nustatytų pagrindinio darbo užmokesčio vidurkių. Pašalpa sudaro 66% 

bazinės sumos ir mokama už penkias savaitės dienas.
38

 

 

2.2.2. Aplinkos prieinamumas 
 

Aplinkos prieinamumo užtikrinimo atžvilgiu neįgaliesiems Norvegijoje taikoma vadinama 

„universalaus dizaino strategija“.  

 

Universalus dizainas - tai strateginis požiūris į planavimą, produktų ir aplinkos dizainą. Jis pagrįstas 

integruotos visuomenės modeliu, kuris numato visiškai vienodas visų visuomenės narių teises 

dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Universalus dizainas - tai produktų ir aplinkos dizainas, kurį visi 

žmonės gali naudoti jo specialiai nepritaikius atskiros grupės poreikiams. Tai šiuolaikinis mąstymo 

būdas, kai daugiau dėmesio skiriama socialinei lygybei, o ne žmonių su funkciniais apribojimais 

prieinamumo sampratai, nes ji numato aplinką arba kitus produktus pritaikyti šių žmonių poreikiams, 

o, remiantis universalaus dizaino principais, pirminis sprendimas turi būti toks, kuris iš karto atitiktų 

visų žmonių poreikius. Dizainas apima visą darbo procesą, kuriant fizinę aplinką – planavimą, žemės 

naudojimą, architektūrą, statybą, produktų plėtrą ir t.t.
39

 

 

                                                 
38

 Šaltiniai: Norvegijos Darbo ministrija (www.regjeringen.no) ir Pranešimas apie Norvegijos socialinio draudimo sistemą 

(Norwegian Social Insurance Scheme, January, 2012), žiūr. (peržiūrėta 2102-10-31): 

http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/veiledninger_brosjyrer/2011/Brosjyre_engelsk_2011.pdf  
39

 Universal design. Clarification of the concept (2007), žiūr. (peržiūrėta 2012-10-31): www.regjeringen.no    

http://www.regjeringen.no/
http://www.regjeringen.no/upload/AD/publikasjoner/veiledninger_brosjyrer/2011/Brosjyre_engelsk_2011.pdf
http://www.regjeringen.no/
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Remiantis Nediskriminavimo ir prieinamumo įstatymu bei naujomis Planavimo ir statybos įstatymų 

redakcijomis, kurios apėmė universalaus dizaino principus, 2009 m. Norvegijos vyriausybė parengė 

veiklos politikos planą, siekiant iki 2025 m. pagerinti universalaus dizaino įdiegimą ir aplinkos 

prieinamumą. Universalaus dizaino politika - tai horizontali politika, už kurios įgyvendinimą 

atsakingos visos 16 ministerijų, remiantis jų veiklos sritimis, koordinuojanti institucija yra Norvegijos 

Vaikų ir lygiateisiškumo ministerija. Universalaus dizaino strategijos tikslas - išvengti žmonių su 

funkciniais sutrikimais diskriminavimo, tuo pačiu tobulinant aplinką visai visuomenei. Veiklos planas 

apima keturias pagrindines sritis – pastatų statybą ir pritaikymą, aplinką, transportą ir informacijos bei 

komunikacijų strategijas. Vienas esminių veiklos plano aspektų yra tiesioginis savivaldybių 

dalyvavimas įgyvendinant bendrą politiką, įsipareigojant įtraukti universalaus dizaino principus į 

regioninės plėtros planavimo dokumentus. Reikšmingus indėlius į universalaus dizaino diegimo sritį 

numato ir Nacionalinis transporto plėtros planas 2010 – 2019 m. 
40

  

 

2.3. Profesinės reabilitacijos sistema ir tvarka  

 

Visas profesinės reabilitacijos paslaugas Norvegijoje koordinuoja Įdarbinimo ir gerbūvio valdyba 

(NAV), kuri atsakinga tiek už galutunį darbingumo atkūrimo poreikio įvertinimą, tiek už profesinės 

reabilitacijos pašalpos skyrimą. Profesinę reabilitaciją įmonėse įgyvendina darbdaviai, o jeigu tai 

neįmanoma, ji įgyvendinama bendradarbiaujant su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiais 

asmenimis, tarp jų - darbo treneriais, su kuriais NAV sudarė sutartis, remiantis Viešųjų pirkimų 

įstatymu.  

 

Jeigu netekęs darbingumo asmuo sudaro darbo teisinius santykius, darbdavys privalo parengti pradinį 

darbingumo atkūrimo arba buvusios darbo vietos tobulinimo planą bei parengti raštišką pranešimą 

apie tai, kokios priemonės įgyvendintos ir kokių rezultatų pasiekta. Tuo atveju, kai asmuo negali grįžti 

į buvusią darbo vietą, profesinės reabilitacijos užduotis – rasti tinkamiausią įdarbinimo būdą. Tai 

nustatoma, pasitelkus visas suinteresuotas šalis – darbingumą praradusį asmenį, darbdavį, gydytoją, 

kuris išduoda nedarbinguo pažymėjimą. Darbdavys arba gydytojas rekomenduoja tinkamiausią 

įdarbinimo sritį arba rūšį, galutinį sprendimą priima NAV, kuri siunčia asmenį pas profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikėją. Asmeniui gavus siuntimą atlikti profesinę reabilitaciją, jis patenka į 

vienos iš penkių pagrindinių profesinės reabilitacijos programų registacijos sąrašą (žiūr. žemiau). Po 

to asmuo gali ieškoti darbo arba pateikti paraišką gauti neįgalumo pašalpą.  

 

Neįgaliesiems teikiamos tokios profesinės reabilitacijos paslaugos: 

 veikla, susijusi su motyvacijos spręsti problemas, didinimu; 

 individualios profesinio mokymo programos parengimas ir vedimas; 

 darbo testavimas saugioše aplinkoje; 

 integracija į darbo rinką; 

 konsultacijos dėl gyvenimo būdo ir socialinių įgūdžių mokymas.  

 

Profesinė reabilitacija paprastai trunka iki keturių savaičių, tačiau, atsižvelgiant į kiekvieno asmens 

individualius poreikius ir darbo rinkos galimybes, maksimaliai gali tęstis 12 savaičių.
 

 

Profesinės reabilitacijos metu asmeniui gali būti mokama profesinės reabilitacijos pašalpa. Tai 

trumpalaikė pašalpa, kuri skiriama, baigus mokėti nedarbingumo pašalpą, arba, jeigu asmuo yra 

netekęs darbingumo ilgiau kaip 52 savaites (12 mėnesių) ir negauna nedarbingumo pašalpos. 

                                                 
40

 Šaltinis: The Norwegian government's action plan: "Norway universally designed by 2025", žiūr. (peržiūrėta 2012-10-

31): www.universal-design.environment.no/images/stories/Norway_universally_designed_by_2025-web.pdf  

http://www.universal-design.environment.no/images/stories/Norway_universally_designed_by_2025-web.pdf
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Norėdamas gauti profesinės reabilitacijos pašalpą, asmuo turi aktyviai dalyvauti darbingumo atkūrimo 

ir įgūdžių tobulinimo priemonėse.
41

  

 

Yra penkios pagrindinės profesinės reabilitacijos programos, kurios apibūdina ir neįgaliųjų 

užimtumo skatinimo priemones:  

 Mokymai dirbti įprastinėse įmonėse  (Work Training in Ordinary firms),  

 Mokymai dirbti įmonėse, kuriose užtikrinta apsauga  (Work Training in Protected firms),  

 Vietinės įdarbinimo tarnybos mokymo programa (Education provided by the local employment 

service),  

 Bendrojo mokymo programa (Public Education),  

 Darbo užmokesčio subsidijos (Wage Subsidies).  

Tyrinėtojai padarė išvadą, kad asmens dalyvavimas profesinės reabilitacijos programoje 8,4 

procentiniais taškais padidina integravimosi į darbo rinką galimybes.
42

  

 

2.4. Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politika 

 

Norvegijos neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo priemones apibūdina vadinamas „universalios politikos ir 

bendros atsakomybės tarp sektorių“ požiūris. Tai reikškia, kad vyriausybės tikslas buvo ne parengti 

atskiras priemones tik neįgaliųjų tikslinei grupei, o įtraukti šios grupės poreikius į bendrą visų 

socialinio gyvenimo sričių, tarp jų - įdarbinimo, politiką. Iki šiol tobulintos politikos rezultatus 

apibūdina 4-je lentelėje pateikta statistikos duomenų įdarbinimo ir nedarbo rodiklių dinamika bei 

5-oje lentelėje pateikti duomenys, kurie atskleidžia pagrindines profesinės reabilitacijos rezultatų 

tendencijas (žiūr. 2.1. skyrių).  

 

6-oje lentelėje apibendrinta informacija apie reikšmingiausias užimtumo skatinimo priemones.
43

  

 

Lentelė 6. Neįgaliųjų užimtumą skatinančios priemonės 

Įdarbinimą 

skatinančių 

priemonių grupė 

 

Priemonės apibūdinimas 

Nacionalinė 

įdarbinimo rėmimo 

programa – Arbeid 

med bistand (AB) 

(norvegų kalba: 

Darbas su pagalba) 

AB - tai nacionalinė įdarbinimo rėmimo programa, kurios tikslas – skatinti 

neįgaliųjų integraciją į bendrą darbo rinką. Programa pradėta 1996 m. 

Vertinant programą, padaryta išvada, kad sėkmingos neįgaliųjų integracijos 

darbo rinkoje prielaida yra profesinės reabilitacijos paslaugų kokybė – pagal 

galimybes tikslesnis kiekvieno individo poreikių įvertinimas ir atitinkamų 

sprendimų parinkimas. Siekiant tai įgyvendinti, labai reikšmingi kvalifikuotų 

specialistų resursai – vadinami darbo treneriai arba paramą teikiantys 

darbuotojai, galintys padėti neįgaliesiems rasti arba išsaugoti darbą. 

Programa paremta dviem principais: 

 Mokymas dirbti ir darbas vyksta ne nuosekliai, o vienu metu. Tai 

reiškia, kad prieš pradedant mokytis reikia rasti darbą. 

 Siekiant palengvinti integravimąsi ir užtikrinti jo ilgaamžiškumą, 

paslaugų ribose parama teiktina ne tik neįgaliems darbuotojams, bet 

ir kolegoms bei darbdaviams.  

                                                 
41

 Šaltinis: Norvegijos įdarbinimo ministerija (www.regjeringen.no) ir Su įdarbinimu susijusių priemonių nuostatai, žiūr. 

(peržiūrėta 2012-10-31): http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20081211-1320.html#map005 
42

 Lars Westlie (2008) Norwegian Vocational Rehabilitation Programs: Improving Employability and Preventing 

Disability?, University of Oslo, Ragnar Frisch Centre for Economic Research. 
43

 Apibendrinimas, remiantis šaltiniais: ANED Report on the employment of disabled people in European countries – 

Norway, 2009; www.nav.no informacija; Supported Employment in Norway – A National Mainstream Programme, Work 

Research Institute, Norway (2004).  

http://www.regjeringen.no/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20081211-1320.html#map005
http://www.nav.no/
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Programa apima tokias paslaugas: 

 pradinės patirties vertinimas; 

 pagalba ieškant tinkamo darbo; 

 priežiūra, pradėjus naują darbą; 

 pagalba ir monitoringas darbo vietoje; 

 pagalba, naudojant pagalbinę techninę įrangą darbo vietoje; 

 derybos su darbdaviais dėl darbo užmokesčio ir darbo sąlygų.  

Programos dalyviui įdarbinimo parama gali būti teikiama trejus metus.  

71% programos dalyvių pripažino, kad jų galimybės integruotis į bendrą 

darbo rinką iš esmės pagerėjo. Nuolatinį ir apmokėtą darbą gavo 31% 

dalyvių. Programą įgyvendinančių asmenų nuomone, svarbu, kad ji būtų 

prieinama kaimo teritorijų gyventojams.  

Pateikti paraišką dalyvauti programoje galima Įdarbinimo ir gerbūvio 

valdybos (NAV) filialuose.  

Parama darbo vietų 

pritaikymui 

neįgaliųjų poreikiams 

Ši priemonių grupė apima transporto sąnaudas į/iš darbo; darbo vietos 

techninio pritaikymo sąnaudas, techninę pagalbą, asistentų paslaugas. Nors 

iš esmės tokios paramos rūšys vertinamos labai teigiamai, tačiau ne visos iš 

jų naudojamos. Pagrindinės priežastys – informacijos apie tokią paramą 

nepakankamumas bei nepakankamos techninės galimybės ją įgyvendinti.  

Remiamos darbo 

vietos (darbo 

užmokestis) 

 

Siekiant skatinti darbdavius (tiek privačius, tiek viešas įmones) priimti į 

darbą neįgalius asmenis, darbdaviams iš valstybės lėšų gali būti mokamos 

subsidijos tokių darbuotojų darbo užmokesčiui (iki 50%, vieneriems 

metams). Subsidijos tikslas - kompensuoti darbdaviui išlaidas už laikotarpį, 

kol darbuotojas prisitaiko prie naujų darbo sąlygų ir įgyja reikalingus darbo 

įgūdžius.  

Teigiamos 

telekomunikacijų 

įmonės „Telenor 

Open Mind” 

įdarbinimo skatinimo 

praktikos pavyzdys  

Šis teigiamos praktikos pavyzdys iliustruoja atskiras įmonių įgyvendinamų 

įdarbinimą skatinančių priemonių grupes ir parodo, ko iš darbdavių tikisi 

valstybė. Įmonėje sukurta speciali neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo 

programa. Programa numato kvalifikacinį laikotarpį, per kurį neįgalus 

asmuo įgyja reikalingus kompiuterių naudojimo įgūdžius; po to seka 

praktikos laikotarpis, kurio metu įgyjama darbo patirtis. 75% programą 

įsisavinusių asmenų tapo nuolatiniais įmonės darbuotojais. 2006 m. 

programai sukako 10 metų, per šį laikotarpį ją baigė 100 žmonių. Programa 

buvo bendrai finansuojama iš valstybės lėšų.  

 

Pastaraisiais metais Norvegijoje žymiai daugiau asmenų, ypač jaunimo, gauna neįgalumo pašalpą. 

Remiantis statistikos duomenimis, 2011 m. 78 000 neįgalių bedarbių ieškojo darbo, iš jų 22 000 buvo 

iki 30 m. amžiaus jaunimas. Todėl Norvegijos vyriausybė parengė naują Neįgaliųjų įdarbinimo 

strategiją (toliau – Įdarbinimo strategija) (2012)
44

. Jos tikslas – integruoti į darbo rinką daugiau 

žmonių, sumažinant pašalpą gaunančių asmenų skaičių. Pagrindinė strategijos tikslinė grupė - iki 30 

m. amžiaus jaunimas. Pagrindinė už įdarbinimo strategijos įgyvendinimą atsakinga valstybinė 

institucija - Įdarbinimo ministerija. 7-oje lentelėje pateiktas įdarbinimo strategijos ribose identifikuotų 

neįgaliųjų įdarbinimo kliūčių ir jų šalinimo iniciatyvų apibendinimas.   

 

Lentelė 7. Neįgaliųjų įdarbinimo kliūčių šalinimo iniciatyvos  

Įdarbinimo kliūčių grupė 
Kliūčių šalinimo iniciatyvos 

Diskriminacija  
(diskriminacijos atvejai darbo paieškos 

 Darbdavių pareigos aktyviai dalyvauti ir informuoti apie neįgaliųjų 

intagravimą į darbo rinką įtvirtinimas 
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 Jobs Strategy for People with Disabilities. Annex to bill brought before Parliament, Proposition to Stortinget 1 S (2011–

2012) – National Budget 2012, žiūr. (peržiūrėta 2012-11-01): 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2011/ny-jobbstrategi-skal-fa-flere-med-

funksj.html?id=659409.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2011/ny-jobbstrategi-skal-fa-flere-med-funksj.html?id=659409
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2011/ny-jobbstrategi-skal-fa-flere-med-funksj.html?id=659409
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laikotarpiu)  Norminių aktų pakeitimai dėl darbo interviu procedūros   

 Universalaus dizaino principų įgyvendinimas ir aplinkos 

prieinamumo didinimas 

 Sveikatos ir priežiūros politikos instrumentų tobulinimas 

Sąnaudų barjeras  

(padidėja darbdavių, kurie įdarbina 

neįgaliuosius, sąnaudos, susijusios su 

darbo vietos pritaikymu, priežiūra ir 

apmokymu) 

 Nauja lengvatinių subsidijų sistema darbo ieškantiems 

neįgaliesiems 

 Mentorių priežiūra darbo vietose 

 Funkcinės paramos priemonių plėtra ir tobulinimas 

 Supaprastinta darbo ieškančių asmenų ir darbdavių poreikių 

vertinimo sistema  

 Neįgaliųjų galimybių pradėti savo verslą plėtra 

Produktyvumo barjeras  

(strategijos tikslinę grupę sudaro riboto 

darbingumo asmenys) 

 Darbo užmokesčio subsidijų skyrimas darbdaviams, kurie įdarbina 

neįgaliuosius 

 Moksleivių motyvavimas įgyti bendrą ir profesinį vidurinį  

išsilavinimą 

Informacijos ir požiūrio barjeras  

(nepakankama informacija apie įdarbinimą 

skatinančius instrumentus trukdo 

darbdaviams įdarbinti neįgaliuosius) 

 500 vietų suteikimas darbo rinkos programose strategijos tikslinei 

grupei (jaunimui) 

 Bendradarbiavimo su savivaldybėmis skatinimo strategijos 

įgyvendinimas 

 Darbo trenerių,  kurių užduotis yra padėti darbdaviams, 

pasitelkimas visų vietovių integracijos į darbo vietas paramos 

centruose 

 Įdarbinimo ir gerbūvio valdybos įgyvendinamos informacinės 

veiklos, specialistų ir bendrosios komptencijos plėtros 

finansavimas 

 Specializuoti Norvegijos įdarbinimo ir gerbūvio direktorato 

projektų vadovai kiekvienoje teritorinėje srityje  

 

2009 m. ANED (Academic Network of European Disability experts) Norvegijos įdarbinimo politikos 

pranešime padaryta išvada, kad, nepaisant to, jog Norvegija įdarbinimui skatinti skiria  didelius 

finansų resursus, dabartinių priemonių rezultatai kol kas nėra tokie, kokių buvo tikėtasi,
45

 tai patvirtina 

ir poreikis parengti naują įdarbinimo strategiją.  

 

Statistikos duomenų analizė suteikia galimybę padaryti išvadą, kad, nepaisant to, jog 2011 – 2012 m. 

neįgaliųjų tikslinės grupės nedarbo rodikliai žemesni, šios grupės įdarbinimo rodikliai iš esmės 

nepakito. Kita esminė išvada - neįgaliųjų tikslinės grupės nedarbo rodikliai iš esmės nesiskiria nuo 

valstybės bendrų nedarbo rodiklių, o neįgaliųjų tikslinės grupės įdarbinimo rodikliai yra žymiai 

mažesni už bendrus gyventojų įdarbinimo rodiklius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 ANED Report on the employment of disabled people in European countries – Norway, 2009.  
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Lenkija 
 

1. Statistinė informacija apie neįgaliųjų skaičių ir užimtumą   
  

Tyrimui atlikti naudoti statistiniai duomenys buvo gauti iš viešųjų Lenkijos Centrinės statistikos 

valdybos duomenų bazių ir paskelbtų apklausų rezultatų (www.stat.gov.pl.). Neįgaliųjų užimtumui 

apibūdinti naudoti 2011 m. Darbo jėgos tyrimo apklausos duomenys, pagal kuriuos neįgalieji buvo 

analizuojami kaip atskira socialinė grupė. 2011 m. Darbo jėgos tyrimas papildytas vadinamu modulio 

tyrimu (Neįgaliųjų užimtumas 2011 m.), kurio metu buvo apklausti 15-64 m. amžiaus asmenys, 

turintys ilgalaikių sveikatos problemų (ilgiau kaip 6 mėnesius) arba žymių sunkumų patiems atlikti 

tam tikrus kasdieninius veiksmus. Tai reiškia, kad šioje apklausoje dalyvavo ir asmenys, turintys 

vadinamą biologinį invalidumą (be teisinės išvados), ir teisiškai neįgaliais pripažinti asmenys, 

kuriems išduotas invalidumo pažymėjimas.  

Atlikus abi apklausas, padaryti statistiniai apibendrinimai iš esmės skiriasi. Jeigu, remiantis 

pagrindiniais tyrimo skaičiavimais, 2011 m. Lenkijoje buvo 3402 tūkstančiai neįgaliųjų, tai, atlikus 

modulio apklausą, asmenų, turinčių ilgalaikių sveikatos problemų ir sunkumų patiems atlikti tam 

tikrus kasdieninius veiksmus, skaičius viršija 5,6 milijonus. Pagrindinė skirtumų priežastis – apklausai 

atlikti taikyta metodika, pagal kurią apibrėžta tikslinė grupė. Šiam tyrimui naudoti pagrindiniai Darbo 

jėgos tyrimo duomenys, nes  šioje apklausoje tiksliau apibrėžti tikslinės grupės kriterijai – teisiškai 

pripažintas ir atitinkamu pažymėjimu patvirtintas asmens invalidumas.  

Statistiniai duomenys apie bendrą gyventojų skaičių ir jų skirstymą pagal pagrindinius demografinius 

požymius naudoti, remiantis  2011 m. gyventojų surašymu, o duomenys apie gyventojų užimtumą – 

2011 m. Darbo jėgos tyrimo rezultatais.   

 

Lentelė 1. Neįgaliųjų skaičius ir lyginamasis dydis (2011 m.)   

Valstybės gyventojų skaičius  38 511 800 

Neįgaliųjų skaičius  4 697 500* 

Neįgaliųjų lyginamasis dydis, palyginus su visais gyventojais (%)  12,2 

Vyresnių nei 15 m. amžiaus neįgaliųjų skaičius 3 402 000** 

Neįgaliųjų lyginamasis dydis, palyginus su visais gyventojais (%)  10,7 
Duomenų šaltiniai: Gyventojų surašymo duomenys, 2011, Darbo jėgos tyrimas, 2011 (www.stat.gov.pl).  

Pastabos:  

* Tarp jų teisiškai ir faktiškai neįgaliais pripažinti asmenys, turintys darbingumą apribojančių sveikatos 

sutrikimų; Gyventojų surašymo duomenys, 2011.  

** Remiantis 2011 m. Darbo jėgos tyrimo duomenimis apie teisiškai pripažintus neįgaliais asmenis nuo 15 m. 

amžiaus.  

 

Lentelė 2. Gyventojų ir neįgaliųjų suskirstymas pagal amžių, lytį ir išsilavinimo lygį (2011 

m.), skaičius, % 

Požymiai Gyventojai Neįgalieji 

Amžius  Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

15 – 24 m. 5 089 867 15,6 105 000 3,1 

25 - 34 m. 6 381 102 19,5 214 000 6,3 

35 – 44 m. 5 275 016 16,1 233 000 6,8 

45 – 54 m. 5 260 281 16,0 606 000 17,8 

55 – 64 m. 5 388 189 16,5 1 099 000 32,3 

virš 65 – m. 5 325 015 16,3 1 145 000 33,7 

virš 70 m. 32 719 470 100,0 3 402 000 100,0 

IŠ VISO Skaičius  (%) Skaičius (%) 

Moterys 19 868 000 51,2 1 680 000 49,4 

http://www.stat.gov.pl/
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Vyrai  18 643 900 48,8 1 722 000 50,6 

IŠ VISO 38 511 900 100,0 3 402 000 100,0 

Išsilavinimo lygis Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

Nebaigtas 

pagrindinis  

3 357 300 9,7 132 000 3,9 

Pagrindinis  7 788 400 22,5 1 010 000 29,7 

Vidurinis 10 573 700 30,5 380 000 11,2 

Profesinis 7 260 700 21,0 1 655 000 48,6 

Aukštasis 5 690 200 16,4 225 000 6,6 

IŠ VISO 34 670 300 100,0 3 402 000 100,0 
Duomenų šaltinis: Gyventojų surašymo duomenys, 2011 (www.stat.gov.pl); Darbo jėgos tyrimas, 2011: 

Employment of Disabled people in 2011, publikuota: www.stat.gov.pl. 

 

Lentelė 3.1. Gyventojų ir neįgaliųjų nuo 15 iki 64 metų amžiaus užimtumo ir nedarbo rodikliai 

(2011 m.), skaičius ir lyginamasis dydis 

Užimtumo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Darbingo amžiaus (skaičius) 31 024 000 3 402 000 

Ekonomiškai aktyvūs (skaičius) 17 295 000 585 144 

Dirbantys (skaičius) 15 613 000 503 496 

Ekonomiškai aktyvūs gyventojai, palyginus su visais darbingais 

gyventojais (%) 

55,7 17,2 

Dirbantys gyventojai, palyginus su visais darbingais gyventojais 

(%) 

50,3 14,8 

Dirbantys gyventojai, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais 

gyventojais (%) 

90,3 86,3 

Dirbantys neįgalieji, palyginus su visais dirbančiaisiais (%) - 3,2 

Nedarbo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Bedarbiai (skaičius)  1 682 000 80 164 

Bedarbiai, palyginus su visais darbingo amžiaus gyventojais (%) 5,4 2,4 

Bedarbiai, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais gyventojais 

(%) 

9,7 13,7 

Neįgalūs bedarbiai, palyginus su visais bedarbiais (%) - 4,8 
Duomenų šaltinis: Darbo jėgos tyrimas, 2011 (www.stat.gov.pl).  

 

Lentelė 3.2. Gyventojų ir neįgaliųjų užimtumo rodikliai, suskirstymas pagal amžių, lytį ir 

išsilavinimo lygį (2011 m.), skaičius tūkst., %  

Požymiai Gyventojai Neįgalieji* 

Amžius Skaičius (%) Skaičius (%) 

16 – 24 m. 1 178 000 7,5 10 2,0 

25 – 34 m. 4 430 000 28,4 64 12,6 

35 – 44 m. 4 041 000 25,9 80 15,8 

45 – 54 m.  3 724 000 23,8 150 29,6 

55 – 64 m. 1 979 000 12,7 170 33,6 

virš 65 m. 261 000 1,7 32 6,3 

IŠ VISO 15 613 000 100,0 506** 100,0 

Lytis Skaičius (%) Skaičius (%) 

Moterys 6 925  44,4 177  38,0 

Vyrai  8 688  55,6 288 62,0 

IŠ VISO 15 613  100,0 465 100,0 
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Išsilavinimo lygis Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

Pagrindinis ir nebaigtas 

pagrindinis  

1 128  7,2 63 13,5 

Vidurinis 1 902  12,2 34 7,3 

Profesinis 8 049  51,6 286 61,5 

Aukštasis 4 534  29,0 82 17,6 

IŠ VISO 15 613 000 100,0 465 100,00 
Duomenų šaltinis: Darbo jėgos tyrimas, 2011 (www.stat.gov.pl).  

Pastabos:  

*2011 m. 4 ketvirčio duomenys.  

**Duomenys apie skirstymą  pagal amžių – 2012 m. 1 ketvirtis.  

 

Lentelė 3.3. Gyventojų ir neįgaliųjų nedarbo rodikliai, suskirstymas pagal amžių, lytį ir išsilavinimo 

lygį (2011 m.), skaičius tūkst., %  

Požymiai Bedarbiai Neįgalūs bedarbiai* 

Amžius Skaičius (%) Skaičius (%) 

16 – 24 m. 423  25,2 9 10,1 

25 – 34 m. 496  29,5 15 16,8 

35 – 44 m. 305  18,1 17 19,1 

45 – 54 m.  306  18,2 28 31,5 

55 – 64 m. 147  8,7 20 22,5 

virš 65 m. 4  0,2 - - 

IŠ VISO 1 681  100,0 89** 100,0 

Lytis Skaičius (%) Skaičius (%) 

Moterys 840  49,9 31  39,7 

Vyrai  842  50,1 47  60,3 

IŠ VISO 1 682  100,0  78  100,0 

Išsilavinimo lygis Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

Pagrindinis ir nebaigtas 

pagrindinis 

230  13,7 11 14,3 

Vidurinis 275  16,4 9 11,7 

Profesinis 925  55,0 46 59,7 

Aukštasis 251  14,9 11 14,3 

IŠ VISO 1 681  100,0 77 100,0 
Duomenų šaltinis: Darbo jėgos tyrimas, 2011 (www.stat.gov.pl).  

Pastabos:  

*2011 m. 4 ketvirčio duomenys.  

**Duomenys apie skirstymą  pagal amžių – 2012 m. 1 ketvirtis.  

 

 

Kadangi nėra viešai prieinamų konkrečių duomenų apie neįgaliųjų profesinį reabilitavimą (asmenų, 

kurie sėkmingai baigė profesinės reabilitacijos programas ir integravosi į darbo rinką, skaičiaus), 

siekiant įvertinti užimtumo politikos priemones, pateikta neįgaliųjų užimtumo ir nedarbo rodiklių 

dinamika 2004-2009 m. laikotarpiu (žiūr. 3.4. lentelę). 
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Lentelė 3.4. Gyventojų ir neįgaliųjų užimtumo ir nedarbo rodiklių dinamika (2004-2009 m.), % 

 

Metai 

Gyventojai Neįgalieji  

Ekonomiškai 

aktyvūs  

Dirbantys Bedarbiai Ekonomiškai 

aktyvūs  

Dirbantys Bedarbiai 

(%) 

nuo 15 m. 

2004 54,7 44,3 19,0 16,2 13,1 19,6 

2005 54,9 45,2 17,7 16,2 13,1 19,3 

2006 54,0 46,5 13,8 15,0 12,6 15,8 

2007 53,7 48,5 9,6 15,1 13,2 12,9 

2008 54,2 50,4 7,1 15,6 13,7 12,3 

2009 54,7 50,4 7,9 15,4 13,3 13,8 

darbingo amžiaus (18 – 59/64 m.) 

2004 69,6 56,1 19,4 23,4 18,1 22,6 

2005 69,8 57,1 18,1 23,9 18,6 21,9 

2006 69,2 59,4 14,1 22,1 18,2 17,3 

2007 69,1 62,3 9,8 22,6 19,4 14,1 

2008 69,9 64,9 7,2 23,9 20,8 13,1 

2009 70,5 64,8 8,0 24,3 20,7 14,8 
Duomenų šaltinis: Darbo jėgos tyrimo duomenys, 2009 (pagal ANED Report on the employment of disabled people in 

European countries – Poland, 2009) 

 

 

2. Neįgalumo suteikimas, socialinė apsauga, profesinė reabilitacija ir užimtumas: 

situacijos apibūdinimas  
 

2.1. Neįgalumo lygio nustatymo ir suteikimo tvarka   

 

Lenkijoje neįgalumo statusas asmeniui nustatomas, remiantis 1997-08-27 Neįgaliųjų profesinės ir 

socialinės reabilitacijos įstatymu (Act on Vocational and Social Rehabilitation and Employment of 

Persons with Disabilities). Remiantis šiuo įstatymu, neįgalumas yra nuolatinis arba laikinas 

nesugebėjimas įgyvendinti socialines funkcijas dėl nedarbingumą sąlygojančių ilgalaikių arba 

nuolatinių sveikatos sutrikimų. Lenkijoje neįgalumas vertinamas dviem aspektais – pirmąjį atlieka 

savivaldybės, kurios asmeniui suteikia vieną iš trijų neįgalumo lygių (sunkus, vidutiniškai sunkus arba 

lengvas); kitas atliekamas tikslu išmokėti socialines pašalpas, jį atlieka Socialinio draudimo institucija 

(ZUS), remiantis 1998-12-17 Socialinio draudimo fondo pensijų įstatymu.  

 

Pagrindiniai neįgalumo nustatymo kriterijai yra medicininiai. Pradinį vertinima atlieka konkrečios 

savivaldybės (apygardos) neįgalumo lygio nustatymo komisija, kuri priima sprendimą dėl vieno iš 

trijų neįgalumo lygių ir išduoda atitinkamą pažymėjimą:  

 sunkus neįgalumo lygis – asmuo turi funkcinių sutrikimų, dėl kurių jis negali gyventi 

savarankiškai, jis yra nedarbingas arba gali dirbti tik saugomose darbo vietose (sheltered 

workplaces), asmeniui reikalinga nuolatinė arba ilgalaikė priežiūra ir pagalba, be kurios jis 

nepajėgia atlikti savo socialinių funkcijų; 

 vidutiniškai sunkus neįgalumo lygis – asmuo turi funkcinių sutrikimų, jis yra nedarbingas 

arba gali dirbti tik saugomose darbo vietose, asmeniui reikalinga nuolatinė arba ilgalaikė 

pagalba, be kurios jis nepajėgia atlikti savo socialinių funkcijų; 

 lengvas neįgalumo lygis – asmuo turi funkcinių sutrikimų, kurie iš esmės apriboja jo 

darbingumą (palyginti su psichologiškai, fiziškai ir protiškai sveikais tokios pačios 
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kvalifikacijos asmenimis), arba apribotas asmens gebėjimas atlikti savo socialines funkcijas, 

kuris gali būti kompensuojamas, užtikrinus tam tikrą ortopedinę įrangą, pagalbą ir kitas 

technines priemones.  

 

Savivaldybės neįgalumo lygio nustatymo komisijos išvadoje be neįgalumo lygio pateikiami tokie 

duomenys, kurie apibūdina asmens profesinės reabilitacijos poreikius: 

 tinkamiausia profesija, atsižvelgiant į asmens fizinę ir psichikos sveikatą; 

 reikalingi mokymai, tarp jų - specialūs mokymai; 

 dalyvavimas profesinėje terapijoje; 

 ortopedinės įrangos arba kitų techninių pagalbinių priemonių poreikis, siekiant palengvinti 

asmens funkcinius gebėjimus; 

 reikalingos socialinės, priežiūros, terapijos ir reabilitacijos paslaugos, kurias teikia atitinkamos 

socialinės priežiūros įstaigos ir nevalstybinės organizacijos; 

 kito asmens teikiamos ilgalaikės ir nuolatinės priežiūros poreikis; 

 teisė gauti invalido trasnporto priemonės „stovėjimo aikštelės kortelę”. 

 

Papildomai prie savivaldybės komisijos atliekamo neįgalumo lygio vertinimo Socialinės draudimo 

institucijos (ZUS) gydytojas vertina ir asmens darbingumą. Gydytojo užduotis – nustatyti: darbingumo 

netekimo datą; numatomą nedarbingumo trukmę; nedarbingumo priežastis; asmens gebėjimą arba 

negalėjimą gyventi savarankiškai; profesinės reabilitacijos rekomendacijas. 

 

Darbingumo vertinimas skirstomas į tris lygius: (1) visiškas nedarbingumas ir nesugebėjimas gyventi 

nepriklausomai/savarankiškai; (2) visiškas nedarbingumas; (3) dalinis nedarbingumas. Asmuo 

pripažįstamas nedarbingu, jeigu dėl sveikatos sutrikimų jis visiškai arba iš dalies praranda galimybę 

užsidirbti ir nėra tikimybės, kad asmuo vėl taps darbingu. Visiškai nedarbingas asmuo yra netekęs 

bet kokio darbingumo, o iš dalies nedarbingas asmuo yra netekęs reikšmingos dalies savo 

darbingumo, atsižvelgiant į asmens kvalifikaciją. Nedarbingumo lygio pažymėjimas išduodamas ne 

ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui arba ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, jeigu nėra 

tikimybės, kad per penkerius metus asmuo vėl taps darbingu. Invalidumo pensija mokama Socialinės 

draudimo institucijos (ZUS) sprendimu ir jo pagrindu išduotame invalidumo pažymėjime nurodytą 

laikotarpį. Asmuo turi teisę skųsti ZUS gydytojo sprendimą ZUS medicinos komisijai per 14 dienų 

nuo sprendimo gavimo dienos. ZUS išduotas visiško invalidumo pažymėjimas prilygsta savivaldybės 

neįgalumo lygio vertinimo komisijos išduotam pažymėjimui, bet ne atvirkščiai.  

 

Lenkijoje kartu su anksčiau apibūdintais teisiškais invalidumo kriterijais atsižvelgiama ir į biologinius 

kriterijus, kurie numato galimybę asmeniui pačiam subjektyviai įvertinti savo neįgalumo lygį ir 

pripažinti savo apribojimus, atliekant konkrečius darbus ir įgyvendinant kasdieninę veiklą. Toks 

požiūris išaiškina esminius skirtingų statistinių ir tyrimų duomenų skirtumus – kai kuriais atvejais 

atsižvelgiama tik į teisinius kriterijus, kitais – tiek į teisinius, tiek į biologinius.  

 

2.2. Pašalpų skyrimo tvarka ir aplinkos prieinamumas  

 

2.2.1. Pašalpos ir pensijos 

 

Lenkijos Įdarbinimo ir socialinių reikalų ministerijai pavaldi įstaiga - Socialinio draudimo institucija 

(ZUS) yra atsakinga už socialinių pašalpų ir pensijų skyrimą neįgaliesiems.
46
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 Informacijos apie pašalpas ir pensijas šaltinis: Socialinio draudimo institucijos 2012 m. pranešimas. Publikuota: 

www.zus.pl.  
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Invalidumo pensija skiriama nedarbingiems socialiai apdraustiems asmenims, turintiems invalidumą 

patvirtinantį Socialinio draudimo institucijos (ZUS) išduotą pažymėjimą ir atlikusiems socialinio 

draudimo įmokas. Skaičiuojant pensijos dydį, atsižvelgiama į socialinio draudimo įmokų mokėjimo 

trukmę ir dydį. Tai reiškia, kad invalidumo pensijos yra diferencijuotos priklausomai nuo minėtų 

rodiklių. 2011 m. invalidumo pensija buvo paskirta 1 124,5 tūkstančiams asmenų, vidutinis jos dydis - 

303,63  EUR per mėnesį. 

 

Nedarbingiems asmenims, kuriem neįgalumas nustatytas nesulaukus 16 metų amžiaus, skiriama 

socialinė pensija. Ji gali būti nuolatinė (jeigu nedarbingumas nuolatinis) arba tam tikram laikotarpiui 

(jeigu nedarbingumas laikinas). Visiško nedarbingumo būklę bei prognozuojamą nedarbingumo 

trukmę nustato Socialinio draudimo instituto (ZUS) medicinos specialistai. Nuo 2010 m. kovo mėn. 

socialinės pensijos dydis yra 150 EUR per mėnesį. Asmeniui, kurio neįgalumo lygis yra sunkus arba 

vidutiniškai sunkus, ir kuris yra visiškai nedarbingas ir/arba negali gyventi savarankiškai, skiriama ir 

45,90 EUR dydžio per mėnesį priežiūros pašalpa.  

 

Invalidumo pensijos skyrimo kriterijus atitinkantys asmenys gali pretenduoti ir į mokymų pašalpą. Ši 

pašalpa skiriama asmenims, kuriems, netekus darbingumo, rekomenduojama profesinė reabilitacija. 

Mokymų pašalpa skiriama 6 mėnesiams, tačiau šis laikotarpis gali būti tiek sumažintas, tiek pratęstas 

net 30 mėnesių. Sprendimą pratęsti laikotarpį priima savivaldybės invalidumo komisijos vadovas. 

Laikotarpis sutrumpinamas tuomet, jei pašalpą skiriančiam asmeniui pranešama, kad asmens 

neįmanoma išmokyti naujų darbo įgūdžių arba asmuo pats nenori mokytis. 2011 m. vidutiniškai kas 

mėnesį mokymų pašalpa buvo paskirta 150 neįgaliųjų,  vidutinis jos dydis - 486,86 EUR. Pašalpos 

dydis priklauso nuo asmens atliktų socialinio draudimo įmokų.  

 

Neįgaliųjų profesinės ir socialinės reabilitacijos įstatymas nustato eilę neįgaliųjų teisių ir lengvatų, 

susijusių su darbo sąlygomis. Lengvo lygio neįgalumą turintys asmenys negali dirbti ilgiau kaip 8 

valandas per dieną ir 40 valandų per savaitę, vidutinio arba sunkaus lygio neįgalumą turintys asmenys 

negali dirbti ilgiau kaip 7 valandas per dieną (atitinkamai 35 valandas per savaitę). Neįgalieji turi teisę 

į papildomą darbo pertrauką (15 minučių, kurios įtraukiamos į bendrą darbo laiką ir skirtos atlikti 

pratimus arba pailsėti). Be to, vidutinio arba sunkaus lygio neįgalumą turintys asmenys turi teisę į 

papildomas atostogas (10 dienų per metus) bei teisę į poilsio dienas, išsaugant jų pajamas, tikslu atlikti 

medicininius tyrimus, gydytis, reabilituotis bei įsigyti ortopedinę įrangą. Be to, jie turi teisę gauti 21 

dienos trukmės reabilitacines atostogas. Vidutinio arba sunkaus lygio neįgalumą turintys asmenys turi 

teisę į 21 dienos trukmės atostogas, išsaugant jų pajamas.  

 

2.2.2. Aplinkos prieinamumas 
 

Aplinkos prieinamumo srityje Lenkija pradėjo įgyvendini universalaus dizaino politiką, laikydamasi 

Europos Komisijos apibrėžtos strategijos sekantiems dešimt metų, gerinant neįgaliųjų gyvenimo 

kokybę. Remiantis šios politikos principais, aplinkos prieinamumas reiškia, kad neįgalieji turi tokias 

pat teises kaip ir kiti gyventojai patekti į visų objektų fizinę aplinką, pasiekti visas paslaugas, 

visuomeninį transportą, informacijos technologijų ir ryšių sistemas bei jomis naudotis. Tokios aplinkos 

prieinamumo skatinimo tikslas - užtikrinti visiems neįgaliesiems vienodas galimybes dalyvauti 

visuomeniniame gyvenime. Universalaus dizaino principų laikymasis ir plėtimas įtrauktas į Lenkijos 

neįgaliųjų veiklos planą 2006-2015 m. (Plan Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2006–2015) 

bei į įvairių sričių – švietimas, sveikatos priežiūra, statyba, eismo infrastruktūra - norminius 

dokumentus. Vertinant politikos dokumentus ir norminį reglamentavimą vienu požiūriu, aplinkos 

prieinamumo klausimai yra sutvarkyti, kitu požiūriu, pasak Lenkijos politikos analitikų, reali situacija 
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iš esmės įtakoja neįgaliųjų socialinį integravimąsi dėl nepritaikytų pastatų, gatvių ir visuomeninio 

transporto priemonių.
47

  

 

 

2.3. Profesinės reabilitacijos sistema ir tvarka  

 

Užimtumo ir socialinių reikalų ministerijos Vyriausybės įgaliotas valstybinis neįgaliųjų sekretoriatas 

yra atsakingas už neįgaliųjų užimtumo politikos, profesinės ir socialinės reabilitacijos koordinavimą ir 

priežiūrą. Neįgaliesiems teikiamos visos tos pačios profesinės reabilitacijos paslaugos, kaip ir visiems 

bedarbiams arba darbo ieškantiems asmenims. Tai reiškia, kad neįgaliųjų profesinis reabilitavimas yra 

platesnės politikos dalis, kurią reguliuoja 1994-12-14 Įdarbinimo ir kovos su nedarbu įstatymas (Act on 

Employment and Countering Unemployment). Darbo fondo finansuojamos paslaugos apima profesinį 

orientavimą ir pagalbą įsidarbinant, kurią teikia regioniniai ir vietiniai įdarbinimo biurai. Be to, 

pastaraisiais metais organizuojami mokymai profesinio orientavimo konsultantams darbui su 

neįgaliaisiais.  

 

Nuo 1991 m. Lenkijoje veikia Nacionalinis neįgaliųjų reabilitacijos fondas (www.pfron.org.pl), kurio 

lėšos skiriamos neįgaliųjų socialiniam ir profesiniam reabilitavimui. Fondo veiklą reguliuoja 

Neįgaliųjų profesinės ir socialinės reabilitacijos įstatymas. Iš fondo lėšų finansuojamos tokios 

priemonės ir veikla: 

 finansinė parama darbdaviams, kurie įdarbina neįgaliuosius; 

 kompensacijos neįgaliųjų darbo vietoms pritaikyti arba įrengti; 

 socialinio ir profesinio reabilitavimo programų parengimas ir įgyvendinimas; 

 nevalstybinių organizacijų išorinių profesinio ir socialinio reabilitavimo paslaugų 

finansavimas; 

 Europos Sąjungos remiamų projektų bendras finansavimas; 

 dotacijos neįgaliesiems pradėti verslą; 

 dotacijos, skirtos užtikrinti aplinkos prieinamumą, įsigyti specialią įrangą, pagalbines 

priemones ir pan.; 

 finansinė parama aktyvioms darbo rinkos priemonėms, kurios skirtos nedarbui sumažinti 

(pagalba ieškant darbo, mokymų organizavimas, stažavimasis ir pan.).  

 

Profesinės reabilitacijos tikslas - sudaryti neįgaliesiems galimybes rasti ir išsaugoti darbo vietą, teikti 

mokymų, konsultacijų ir įdarbinimo paslaugas. Neįgaliųjų profesinės ir socialinės reabilitacijos 

įstatymas nustato priemones, kurias būtina įgyvendinti, siekiant šio tikslo: 

 asmens darbingumo vertinimas, remiantis medicininiais ir psichologiniais tyrimais, kad rasti 

tinkamiausią profesiją ir/arba nustatyti galimybes vėl tapti darbingu; 

 asmens kvalifikacijos, profesinės patirties, gebėjimų ir interesų nustatymas; 

 profesinės orientacijos konsultacijos, remiantis iš anksto atlikto asmens darbingumo vertinimo 

rezultatais; 

 profesinis parengimas, atsižvelgiant į užimtumo ir darbo rinkos galimybes; 

 tinkamo darbo atranka ir darbo vietos įrengimas; 

 techninių pagalbinių priemonių poreikio nustatymas.  

 

Pensijos amžiaus nesulaukę neįgalieji, kurie registruoti vietiniuose įdarbinimo biuruose kaip bedarbiai, 

arba darbo ieškantys bedarbiai turi teisę į nemokamą profesinį mokymą (sąnaudas dengia Nacionalinis 
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reabilitacijos fondas). Remiantis įstatymu, mokymai organizuojami specialiuose mokymų arba 

reabilitacijos centruose, už kurių  įsteigimą ir uždarymą atsakinga regionų administracija. Regionų 

administracija turi teisę šią funkciją deleguoti socialiniams partneriams, pavyzdžiui, savivaldybėms 

arba nevalstybinėms organizacijoms. Tokių centrų veiklą finansuoja Nacionalinis reabilitacijos fondas. 

Dauguma tokių centrų veikia kaip nevalstybinės organizacijos, kurios teikia paramą neįgaliesiems 

įvairių projektų ribose. Profesinį reabilitavimą ir mokymus gali įgyvendinti ir darbdaviai, kuriems 

vėliau sąnaudos kompensuojamos. 

 

Lenkijos profesinės reabilitacijos sistema vertinama kritiškai. Pagrindiniai kritikos argumentai yra 

tai, kad Nacionalinio reabilitacijos fondo lėšos yra ribotos ir negali užtikrinti reikalingų resursų 

visiems neįgaliesiems, kurie norėtų, kad jiems būtų teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos. 

Fondo įgyvendinamos priemonės vertinamos tik fragmentiškai, nes dauguma jų įdiegtos kaip atskiri 

projektai. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų tinklas yra išsklaidytas.  

 

Europos akademiniame invalidumo tinklo ekspertų (ANED) pranešime apie neįgaliųjų įdarbinimą 

Lenkijoje nurodyta, kad 2008 m. virš 20 tūkstančių neįgaliųjų dalyvavo 645 įvairiuose profesinės 

reabilitacijos įdarbinimo kursuose ir mokymuose. Papildomas svarbus profesinį reabilitavimą 

apibūdinantis rodiklis yra neįgaliųjų dalyvavimas neįgaliųjų suaugusiųjų švietimo veikloje. 

Prieinama statistika patvirtina, kad tik 0,5% nuo 25 iki 64 metų amžiaus neįgaliųjų nurodo, kad  

dalyvavo tam tikroje mokymosi visą gyvenimą veikloje. Kitų gyventojų grupėje šis rodiklis yra 5%.
48

  

 

2.4. Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politika 

 

Lenkijoje galioja keletas norminių aktų, kurie reguliuoja neįgaliųjų užimtumo politiką, tarp jų Darbo 

kodeksas, Užimtumo skatinimo ir darbo rinkos institucijų įstatymas, Įdarbinimo ir kovos su nedarbu 

įstatymas. Darbo kodeksas nustato darbdavių ir darbuotojų teises bei pagrindines normas, kurios saugo 

darbuotojų interesus. Užimtumo skatinimo įstatymas nustato valstybės pareigą skatinti įdarbinimą, 

mažinti nedarbo lygį, tame tarpe - neįgaliųjų, bei plėsti profesinį tobulinimąsi. Be šių bendrųjų 

norminių aktų, kurie taikomi visiems Lenkijos piliečiams, galioja ir norminiai aktai, kurie skatina 

būtent neįgaliųjų užimtumą. Šiam tikslui įgyvendinti skirtų priemonių visumą reguliuoja Neįgaliųjų 

profesinės ir socialinės reabilitacijos įstatymas. 

 

Pastaraisiais metais padaryti reikšmingi Lenkijos teisės aktų pakeitimai, susiję su neįgaliųjų 

užimtumu. Darbo kodekso ir Užimtumo skatinimo ir darbo rinkos institucijų įstatymo pakeitimai 

įtvirtino normas, susijusias su neįgaliųjų diskriminavimu užimtumo ir profesinės reabilitacijos srityje. 

Neįgaliųjų profesinės ir socialinės reabilitacijos įstatymo pakeitimai užtikrina  neįgaliesiems galimybę 

registruotis savivaldybės įdarbinimo biuruose kaip darbo ieškantiems asmenims, kuriems suteikiama 

teisė naudotis darbo rinkos programomis ir kitomis užimtumą skatinančiomis priemonėmis, kurios iki 

šiol buvo skirtos tik registruotiems neįgaliems bedarbiams.  

 

Toliau apibūdintos neįgaliųjų užimtumo skatinimo priemonės
49

: 

 

Subsidijuotas įdarbinimas 

Nuo 2004 m. Lenkijoje įsigaliojo subsidijuoto įdarbinimo nuostatos, remiantis principu „pinigai seka 

paskui asmenį”. Šios nuostatos numato, kas darbdaviui, kuris įdarbina neįgalų asmenį, kas mėnesį gali 

būti skiriamos darbo užmokesčio subsidijos iš Nacionalinio reabilitacijos fondo (atviroje darbo rinkos 

darbdavys gauna mažesnes subsidijas nei vadinamos „saugomos darbo rinkos“ (sheltered market) 
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darbdavys). Dauguma neįgaliųjų asmenų dirba atviroje darbo rinkoje. 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo 

Neįgaliųjų profesinės ir socialinės reabilitacijos įstatymo pakeitimai, kurie numato 75% dydžio darbo 

užmokesčio subsidijas privatiems verslininkams ir 90% dydžio subsidijas kitiems darbdaviams, 

pavyzdžiui, nevalstybinėms organizacijoms. Be to, šie pakeitimai nustato, kad darbdaviui gali būti 

paskirta kompensacija atitinkamai programinei įrangai arba kitoms techninėms priemonėms įsigyti 

neįgaliųjų reikmėms.  

 

 

Kvotų sistema 

Neįgaliųjų įdarbinimo kvotų sistema susijusi su atvira darbo rinka – tiek privačiu, tiek visuomeniniu 

(valstybiniu) sektoriumi. Ši sistema numato, kad visiems darbdaviams, kurie įdarbina virš 25 

darbuotojų, suteikiamos 6% dydžio kvotos neįgaliesiems įdarbinti (su atskiromis išimtimis), tačiau 

daugeliu atvejų darbdaviai verčiau moka pinigines baudas už šios įstatymo normos nesilaikymą nei 

įdarbina neįgaliuosius
50

.   

 

Saugoma darbo rinka 

Lenkijoje saugomos dvejopos darbo vietos (sheltered workplaces): saugomos įmonės (lenkų klb.: 

zakłady pracy chronionej) ir profesinės veiklos įmonės (lenkų klb: zakłady aktywności zawodowej). Iš 

viso 80,6% visų dirbančių neįgaliųjų dirba saugomose darbo vietose (2008 m. duomenys). Politikos 

vertintojai nurodo, kad įdarbinimo apsauga išplėsta tik tose vietose, kur veiklą vykdo stiprios 

nevalstybinės organizacijos. Yra keletas regionų, kuriuose neįgalieji visiškai neturi tokių darbo 

galimybių.
51

 

Saugomos darbo vietos sukurtos, remiantis valstybės ir darbdavių sutartimi. Šie darbdaviai pirmiausiai 

privalo įvykdyti keletą sąlygų ir atitikti keletą kriterijų – darbdavys gali pateikti paraišką saugomos 

įmonės statusui gauti, jeigu pas jį dirba bent 25 darbuotojai, iš jų 30-40%  neįgaliųjų nepriklausomai 

nuo invalidumo lygio; be to, įmonės privalo užtikrinti neįgaliųjų darbo mokymus bei reabilitavimą. 

Vykdantiems šiuos reikalavimus ir sudariusiems sutartį su valstybe darbdaviams suteikiamos mokesčių 

lengvatos ir subsidijos bei papildoma finansinė parama neįgaliųjų darbo užmokesčiui. 2008 m. 

pabaigoje Lenkijoje iš viso buvo 2150 saugomų įmonių, kuriose dirbo apytiksliai 200 000 neįgaliųjų, 

t.y. 40% visų neįgaliųjų (pastaraisiais metais saugomų įmonių skaičiaus pastebimai sumažėjo). 

Dauguma šių įmonių yra privačios. 

Profesinės veiklos įmonės siūlo darbo galimybes asmenims, turintiems vidutiniškai sunkų ir sunkų 

invalidumo lygį (nuo 2007 m. – ir asmenims, turintiems vidutiniškai sunkų invalidumo lygį, 

sergantiems autizmu arba protiškai nesveikiems). Šių įmonių veiklos tikslas – parengti žmones 

savarankiškam, aktyviam ir visaverčiam gyvenimui atviroje aplinkoje, įgyvendinant socialinės ir 

profesinės reabilitacijos priemones. 2008 m. pabaigoje Lenkijoje buvo 53 tokios įmonės, kuriose dirbo 

1903 neįgalieji. Šių įmonių skaičius pamažu didėja.  

 

Socialiniai kooperatyvai 

Lenkijoje jau gana ilgai gyvuoja kooperatyvų judėjimo tradicijos – jau nuo antrojo pasaulinio karo 

pabaigos Lenkijoje veikė kooperatyvai, kurie užtikrino darbą neįgaliesiems. Naujieji socialiniai 

kooperatyvai į Lenkijos teisės sistemą buvo įdiegti 2004 m., priėmus Užimtumo skatinimo įstatymą. 

2006 m. priėmus Socialinių kooperatyvų įstatymą, buvo parengtas detalizuotas šių kooperatyvų veiklos 

reglamentas. Kooperatyvai susikūrė, glaudžiai bendradarbiaujant Lenkijos Įdarbinimo ministerijai ir 

nevalstybinėms organizacijoms. Socialinės kooperatyvų veiklos užtikrinimo politinis tikslas - sukurti 
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darbo vietas, sumažinti socialinį atstūmimą bei apribojimus. Kooperatyvų veikla paremta darbuotojų 

profesinę ir socialinę integraciją skatinančių įmonių idėja. Tokias įmones gali steigti tik marginalizuotų 

socialinių grupių atstovai, tarp jų neįgalieji (šias grupes apibrėžia Užimtumo skatinimo įstatymas). 

2008 m. pradžioje Lenkijoje veikė 187 socialiniai kooperatyvai, tačiau nėra informacijos, kiek iš jų 

veikia iki šiol.  

 

Remiamas darbas 

Remiamas darbas – tai dar viena neįgaliųjų užimtumo skatinimo priemonių Lenkijoje, tačiau jo 

atžvilgiu nėra vieningo institucinio ir teisinio reglamentavimo. Šios priemonės pagrinde 

įgyvendinamos kaip įdarbinimo projektai.  

 

Asistavimas neįgaliesiems  

2004 m. atlikus Neįgaliųjų profesinės ir socialinės reabilitacijos įstatymo pakeitimus, neįgalų asmenį 

įdarbinančiam darbdaviui iš Nacionalinio reabilitacijos fondo gali būti kompensuojamos asistento 

užtikrinimo neįgaliajam išlaidos. Asistavimas - tai pagalbas teikimas, siekiant palengvinti bendravimą 

arba atlikti atskirus veiksmus, kurių negali atlikti neįgalus asmuo. Asistento darbo valandų skaičius, 

skirtas teikti pagalbą, negali viršyti 20% neįgalaus asmens išdirbtų valandų skaičiaus per mėnesį. 

Praktikoje ši galimybė nėra plačiai taikoma.  

 

Įvertinus per pastarąjį dešimtmetį padarytus Lenkijos teisės aktų pakeitimus, daroma išvada, kad yra 

padaryta keletas reikšmingų pakeitimų, nukreiptų neįgaliųjų užimtumo skatinimo ir dalyvavimo 

visuomeniniame gyvenime linkme. Šie pakeitimai atvėrė didesnes galimybes neįgaliesiems integruotis 

į atvirą darbo rinką, kuri iki šiol buvo prieinama tik registruotiems bedarbiams (neįgalieji labai dažnai 

nesiregistruoja kaip bedarbiai, nes gauna invalidumo pensiją). Įgyvendinant dabartinę veiklos politiką, 

didesnis dėmesys skiriamas būtent darbdaviams ir jiems numatytoms lengvatoms, nepakankamai 

tobula neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistema. Įdarbinimo ir nedarbo rodiklių dinamikos analizė 

patvirtina, kad dabartinė iniciatyva ir įdarbinimo politikos priemonės iš esmės neįtakojo nei neįgaliųjų 

įdarbinimo lygio, nei nedarbo lygio. Viena pagrindinių priežasčių - nepakankamas teisės normų 

apibrėžtų užimtumo skatinimo priemonių finansavimas.  
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Ispanija 

 

1.  Statistinė informacija apie neįgaliųjų skaičių ir užimtumą   

 
Ispanijoje statistiniai duomenys apie neįgaliuosius renkami, atliekant specialias apklausas, 

remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos metodologija. Viešai prieinami naujausi 

duomenys apie neįgaliuosius - 2008 m. duomenys. Remiantis šiais duomenimis, 2009 m. 

Ispanijos vyriausybė parengė invalidumo politikos 2009 – 2012 m. veiklos planą (III PLAN 

de Acción para las Asmenys con Discapacidad 2009 - 2012). Pateikti 2011 m. statistiniai 

duomenys apie neįgaliuosius, remiantis paskutinio gyventojų ir namų ūkių tyrimo 

(gyventojų surašymo) duomenimis. Todėl visų gyventojų ir neįgaliųjų grupės statistinių 

rodiklių palyginimas, tarp jų skirstymas pagal tam tikrus požymius, vertinamas kaip 

indikacinis.  

 
Lentelė 1. Neįgaliųjų skaičius ir lyginamasis svoris (2008 m.)  

Valstybės gyventojų skaičius 46 815 916 

Neįgaliųjų skaičius 3 847 900 

Neįgaliųjų lyginamasis svoris, palyginus su visais gyventojais (%) 8,5* 

Duomenų šaltiniai: apie valstybės gyventojų skaičių – Nacionalinės statistikos institutas (Instituto Nacional 

de Estadística, INE), Gyventojų surašymas, 2001, www.ine.es; apie neįgaliuosius – Nacionalinės statistikos 

institutas (INE), 2008 (Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía asmuol y Situaciones de Dependencia. INE 

2008) 

Pastaba: *neįgaliųjų lyginamasis svoris nurodytas, remiantis INE skaičiavimais, atsižvelgiant į Ispanijos 

gyventojų skaičių 2008 m.  

 

Lentelė 2.1. Gyventojų (2011 m.) ir neįgaliųjų (2008 m.) suskirstymas pagal amžių  

Požymiai  Visi gyventojai (2011) Neįgalieji (2008) 

Amžius  Skaičius  (%) Amžius Skaičius  (%) 

iki 19 m. 9 272 374 19,8 iki 24 m. 213 800 5,6 

20 - 29 m. 5 603 054 12,0 25 – 34 m. 168 700 4,4 

30 – 39 m. 7 982 840 17,0 35 – 44 m. 286 500 7,4 

40 – 49 m. 7 447 221 15,9 45 – 54 m. 406 000 10,6 

50 – 59 m. 5 930 667 12,7 55- 64 m. 545 800 14,1 

60 – 69 m. 4 640 592 9,9 65 – 69 m. 292 800 7,6 

virš 70 m.  5 939 168 12,7 virš 70 m. 1 934 300 50,3 

IŠ VISO 46 815 

916 

100,0 IŠ VISO 3 847 900 100,0 

Duomenų šaltiniai: tie patys. 
 

Lentelė 2.2. Gyventojų (2011 m.) ir neįgaliųjų (2008 m.) suskirstymas pagal lytį  

Požymiai  Visi gyventojai (2011) Neįgalieji (2008) 

Lytis Skaičius  (%) Skaičius (%) 

Moterys 23 711 613 50,6 2 300 600 59,8 

Vyrai  23 104 303 49,4 1 547 300 40,2 

IŠ VISO 46 815 916 100,0 3 847 800 100,0 

Duomenų šaltiniai: tie patys. 

http://www.ine.es/


78 

 

Lentelė 3.1. Bendri užimtumo ir nedarbo rodikliai: gyventojai (2011 m.) ir neįgalieji nuo 

16 metų amžiaus (2008 m.), skaičius ir lyginamasis svoris 

Užimtumo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Darbingo amžiaus (skaičius) 38 502 200 3 709 200 

Ekonomiškai aktyvūs gyventojai (skaičius) 23 081 200 536 800 

Dirbantys gyventojai (skaičius) 17 807 500 424 300* 

Ekonomiškai aktyvūs gyventojai, palyginus su visais 

darbingo amžiaus gyventojais (%) 

77,2 14,5 

Dirbantys gyventojai, palyginus su visais 

ekonomiškai aktyviais gyventojais (%) 

56,7 79,0 

Dirbantys neįgalieji, palyginus su visais 

dirbančiaisiais (%) 

- 2,4 

Nedarbo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Bedarbiai (skaičius)  5 273 600 112 500* 

Bedarbiai, palyginus su visais darbingo amžiaus 

gyventojais (%) 

13,7 3,0 

Bedarbiai, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais 

gyventojais (%) 

22,8 21,0 

Neįgalūs bedarbiai, palyginus su visais bedarbiais 

(%) 

- 19,6 

Duomenų šaltiniai: apie gyventojus - Įdarbinimo ir socialinėss apsaugos ministerija 

(www.empleo.gob.es);  apie neįgaliuosius – Nacionalinės statistikos institutas (INE), 2008 (Encuesta 

sobre Discapacidad, Autonomía asmuol y Situaciones de Dependencia. INE 2008) 

Pastaba: *Į šį skaičių neįtraukti asmenys, kurie studijuoja, dirba savo namų ūkyje, gauna senatvės, nuolatinio 

invalidumo pensiją arba kitą pensiją, yra nedarbingi, dirba neapmokamą socialinį darbą arba savanorišką 

darbą.  

 

Lentelė 3.2. Dirbančių neįgaliųjų skaičius, lyginamasis svoris, suskirstymas pagal amžių 

ir lytį (2008 m.) 

Požymiai Dirbantys neįgalieji, 2008 

Amžius Skaičius (%) 

16 – 24 m. 13 600 3,2 

25 – 44 m. 182 100 42,9 

45 – 64 m. 223 400 52,7 

virš 65 m. 5 200 1,2 

IŠ VISO 424 300 100.0 

Lytis Skaičius (%) 

Moterys 187 200 44,1 

Vyrai  237 100 55,9 

IŠ VISO 424 300 100,0 

Duomenų šaltinis: Nacionalinės statistikos institutas (INE), 2008 (Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía 

asmuol y Situaciones de Dependencia. INE 2008)  

 

Lentelė 4. Neįgaliųjų profesinė reabilitacija, skaičius (2007 m.) 

Profesinėje reabilitacijoje 

dalyvaujančių asmenų 

skaičius 

Po profesinės reabilitacijos 

įsidarbinusių asmenų 

skaičius 

Programos nebaigusių arba 

neigiamai įvertintų asmenų 

skaičius 

11 210 8 061 2 396 

 Duomenų šaltinis: INEM, 2008, p.24.  

 

http://www.empleo.gob.es/
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2. Neįgalumo suteikimas, socialinė apsauga, profesinė reabilitacija ir 

užimtumas: situacijos apibūdinimas  
 

Pagrindiniai neįgaliųjų politiką šalyje reglamentuojantys Ispanijos teisės aktai - Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymas (1998-04-07), Vienodų galimybių, neįgaliųjų 

nediskriminavimo ir bendro prieinamumo įstatymas (2003-12-02), Priklausomų asmenų 

savarankiškumo ir priežiūros skatinimo įstatymas (2006-12-14) ir kt. Ispanijai privalomas ir 

tarptautinis politikos dokumentas – Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių konvencija (UN 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities), kurį Ispanija kartu su daugeliu kitų 

valstybių ratifikavo 2007 m. kovo 30 d.  

 

2.1. Neįgalumo lygio nustatymo ir suteikimo tvarka   

 

Invalidumo samprata Ispanijos teisės aktuose apibrėžiama, remiantis ar Jungtinių tautų 

Neįgaliųjų teisių konvencija. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 7 straipsnis 

nustato, kad neįgalus yra asmuo, kurio išsilavinimo, įsidarbinimo ir socialinio 

integravimosi galimybės yra sumažėjusios dėl įgimtų arba įgytų fizinių, psichikos arba 

jutiminių sutrikimų, kurie prognozuojami kaip nuolatiniai.  

 

Už invalidumo klausimų nagrinėjimą atsakinga valstybinė institucija - Sveikatos ir 

socialinių reikalų ministerija (El Ministerio de Sanidad y Política Social). Invalidumo 

nustatymo tvarką reglamentuoja 1971/1999 m. gruodžio 23 d. Karaliaus dekretas dėl 

invalidumo lygio pripažinimo, skyrimo ir klasifikavimo. Invalidumo lygis nustatomas, 

remiantis medicininiais ir psichologiniais tyrimais, kurie papildomi socialinių darbuotojų 

pranešimais tais atvejais, kai netektas darbingumas siekia bent 25%. Neįgaliu pripažintam 

asmeniui išduodama atitinkama pažyma. Invalidumo lygiai išreiškiami procentais, 

remiantis dėl ligos įgytu darbingumo apribojumu, palyginus su sveikais žmonėmis: 

 

1.lengvo lygio invalidumas: netektas darbingumas 1 - 24%; 

2.vidutinio lygio invalidumas: netektas darbingumas 25 - 49%; 

3.vidutiniškai sunkaus lygio invalidumas: netektas darbingumas 50 - 70%; 

4.labai sunkaus lygio invalidumas: netektas darbingumas 75% ir daugiau.  

 

Už kiekvieno atskiro atvejo nagrinėjimą atsakingi autonominių provincijų įstaigos arba 

Socialinių paslaugų ir senyvo amžiaus žmonių instituto (Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales) filialai (Ispanijoje yra 17 autonominių provincijų). Asmuo kreipiasi į atitinkamą 

įstaigą ir pateikia prašymą nustatyti invalidumą (prašymą galima siųsti ir paštu arba 

elektroniniu paštu). Invalidumą vertina atsakingos įstaigos samdoma įvairių sričių 

specialistų komanda, kuri priima sprendimą dėl konkretaus invalidumo lygio. Sprendimą 

galima skųsti. Tikslią invalidumo vertinimo tvarką atskirai nustato kiekvienos provincijos 

atsakinga įstaiga.
52

 Ispanijos teisės aktai numato ir kartotinį asmens būklės vertinimą.  
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  Ispanijos Sveikatos ir socialinių reikalų ministerija (www.msc.es), Neįgaliųjų informacijos centras 
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2.2. Pašalpų skyrimo tvarka ir aplinkos prieinamumas  

 

2.2.1. Pašalpos ir pensijos 

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 10 straipsnis nustato, kad įvairių sričių 

specialistų komandos yra atsakingos už neįgaliųjų poreikių vertinimą ir jų integravimosi į 

visuomenę skatinimą. Šio įstatymo 12 straipsnis reguliuoja socialinės ir ekonominės 

sistemos veiklą, susijusią su neįgaliaisiais, ir nustato, kad vyriausybės dekretu 

reglamentuojamos konkrečios socialinės ir įdarbinimo paslaugos asmenims, kurie negali 

integruotis į darbo rinką. Įstatymo 14 straipsnis nustato, kad visiems pilnamečiams 

neįgaliesiems, kurie negali rasti sau tinkamo darbo ir jį atlikti, skiriama finansinė pašalpa.  

 

Neįgaliesiems skiriama tokia socialinė pagalba ir paslaugos
53

: 

1.invalidumo pensija; 

2.asmens įdarbinimą skatinančios priemonės; 

3.parama darbo vietai pritaikyti asmens poreikiams; 

4.adaptacijos testas darbui visuomeniniame sektoriuje; 

5.ankstyvas išėjimas į pensiją; 

6.visuomeninių pastatų prieinamumo užtikrinimas; 

7.individualios subsidijos ir stipendijos tokiems tikslams, kaip gydomoji reabilitacija, būsto 

pritaikymas ir kt.; 

8.medicininė ir funkcinė reabilitacija; 

9.profesinė reabilitacija; 

10. pagalba švietimo srityje; 

11. sveikatos priežiūros ir farmacinės paslaugos;  

12. finansinė pagalba ir mokesčių lengvatos tretiesiems asmenims; 

13. judėjimui užtikrinti skirta pagalba ir transporto kompensacijos; 

14. pašalpos šeimoms su neįgaliais vaikais; 

15. motinystės atostogų pratęsimas, jeigu vaikas neįgalus; 

16. mokesčių lengvatos neįgaliesiems (pavyzdžiui, sumažintas pajamų mokesčio tarifas, 

palikimo mokesčio tarifas, transporto priemonės įsigijimo mokesčio tarifas ir kt.); 

17. autotransporto statymo kortelė.  

 

Už pašalpų skyrimą atsakingos autonominės provincijos, kurioms deleguotos Socialinių 

paslaugų ir senyvo amžiaus žmonių instituto funkcijos socialinių paslaugų teikimo srityje.  

 

Ispanijoje yra dviejų rūšių pensijos – socialinėmis įmokomis paremtos (contributory) 

pensijos ir nuo socialinių įmokų nepriklausančios (non-contributory) pensijos. Invalidumo 

pensijos pagrinde atitinka antrąjį tipą. Tai reiškia, kad invalidumo pensija nepriklauso nuo 

asmens atliktų socialinio draudimo sistemos socialinių įmokų. Jos skyrimo tvarką nustato 

357/1991 m. kovo 15 d. Karaliaus dekretas dėl laisvų pensijų socialinių įmokų, išleistas, 

remiantis 26/1990 m. gruodžio 20 d. Nuo socialinių įmokų nepriklausančios socialinės 

saugos įstatymu. Teisę pretenduoti į šią pensiją turi 18 - 65 m. amžiaus asmenys, kurių 

netektas darbingumas siekia 65-100% ir kurių kiekvieno mėnesio pajamos lygios arba 

mažesnės už valstybės nustatytą nuo socialinių įmokų nepriklausantį pensijos dydį (2012 

m. tai buvo 357,70 EUR). Kitais atvejais teisės aktai nustato specialią tvarką, pagal kurią 

neįgaliųjų darbo pajamos suderinamos su invalidumo pensija.  
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  Šaltinis: Socialinių paslaugų ir senyvo ļaužu institutas (Imserso, http://www.imserso.es)  

http://www.imserso.es/
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2.2.2. Aplinkos prieinamumas 
Aplinkos prieinamumo klausimus Ispanijoje, panašiai kaip ir kitose šalyse, reguliuoja tiek 

tarptautiniai politikos dokumentai, kuriuose išdėstyti universalaus dizaino principai ir 

nediskriminavimo normos, tiek nacionaliniai norminiai aktai. 2011 m kovo 14 d. Ispanijos 

atsakingos valstybinės institucijos - Socialinių paslaugų ir senyvo amžiaus žmonių 

institutas, Sveikatos, socialinių paslaugų ir lygiateisiškumo ministerija bei Ispanijos 

nacionalinio aklųjų organizacijos fondo generalinis direktoratas pasirašė tarpusavio 

susitarimą – „Prieinamumo konvenciją 2011”, kurios tikslas - parengti bendro 

(universalaus) prieinamumo programą. Ji apima visas visuomeninio gyvenimo sritis, 

įtraukiant į programos įgyvendinimą tiek visuomeninį (valstybinį), tiek privatų sektorių.
54

 

 

Socialinių paslaugų ir senyvo amžiaus žmonių institutas, remiantis galiojančių teisės normų 

reikalavimais, parengė neįgaliesiems prieinamumo vadovą, kuriame išaiškinta, kaip 

praktikoje laikomasi prieinamumo reikalavimų ir kaip jie įgyvendinami. Vadovas apima 

tokias pagrindines septynias sritis: 

 

 architektūra: būstai, visuomeniniai pastatai, laiptai, privažiavimai, durys, koridoriai, 

rūbinės, fojė ir pan. objektai; 

 miesto aplinkos prieinamumas: šaligatviai, pėsčiųjų perėjos, aikštės, parkai; 

 švietimas, mokymai ir įdarbinimas: mokymo ir švietimo centrai, bibliotekos, įdarbinimo 

paslaugos; 

 transportas: visuomeninis transportas, sustojimo vietos, įvairios transporto rūšys; 

 poilsis ir kultūra: muziejai, paplūdimiai, viešbučiai, klubai, žaidimų aikštelės ir pan. 

vietos; 

 komunikacija ir socialinis integravimasis: komunikacijos sistemos, gestų kalba, telefonų 

naudojimas, informacijos technologijų naudojimas, teisena; 

 kiti prieinamumo klausimai ir sritys: CE sertifikavimas, pranešimai apie diskriminavimo 

atvejus ir kt.
55

 

 

2.3.   Profesinės reabilitacijos sistema ir tvarka 
Bendru atveju Ispanijos teisės aktai nustato, kad neįgaliesiems numatomos visos tos pačios 

įdarbinimo paramos ir profesinės reabilitacijos priemonės, kaip ir kitoms socialinėms 

grupėms. Už įdarbinimo priemones dirbantiems ir bedarbiams atsakingos įdarbinimo 

institucijos – Darbo ir imigracijos ministerija ir jai pavaldi įstaiga -  Įdarbinimo tarnyba. 

Ispanijos autonominių provincijų įstaigos - Socialinių paslaugų ir senyvo amžiaus žmonių 

instituto centrai atsakingi už profesinės reabilitacijos priemonių užtikrinimą neįgaliesiems 

savo administracinėse teritorijose. Autonominės provincijos atsakingos už profesinių 

mokymosi visą gyvenimą kursų organizavimą ir įgyvendinimą.   

 

Asmenims su regos sutrikimais profesinės reabilitacijos pagalbą teikia Ispanijos Aklųjų 

organizacija (ONCE), kuri gauna finansinę paramą iš Ispanijos Finansų, įdarbinimo ir 

socialinių reikalų valdybos institucijų. Ispanijos Aklųjų organizacijoje dirba daugiau kaip 

1500 profesionalų, tarp jų dėstytojai, mokytojai, praktikos vadovai, psichologai, 

reabilitacijos ekspertai, technologijų instruktoriai ir treneriai. Mokymai ir reabilitacija 

įgyvendinami bendradarbiaujant su daugiau kaip 300 mokymo ir darbo centrų visoje šalyje. 

Ispanijos Aklųjų organizacija siūlo tokių programų mokymų kursus: telemarketingas, 
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   Šaltinis: http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_044920.pdf.  
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  Šaltinis: 

http://www.imserso.es/imserso_06/autonomia_personal_dependencia/accesibilidad/index.htm  

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/im_044920.pdf
http://www.imserso.es/imserso_06/autonomia_personal_dependencia/accesibilidad/index.htm


82 

 

kompiuterizuota stenografija, kompiuterių tinklų valdymas, psichoterapija ir kt. 

Organizacija užtikrina mokymo kursų stipendijas bei mokymo aplinkos pritaikymą asmens 

poreikiams.   

 

Profesinį rehabilitavimą įgyvendina ir įdarbinimo centrai – tai dienos centrai, kuriuos lanko 

asmenys, turintys sunkią negalią, kurie dėl savo invalidumo negali lankyti saugomo darbo 

centrų. Įdarbinimo dienos centrai siūlo dirbti įvairius rankdarbius ir amatininkų darbus.  

 

Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos funkcijoms įgyvendinti Ispanijoje įsteigtos ir nepelno 

privačios įdarbinimo agentūros, kurios bendradarbiauja su neįgaliųjų organizacijomis. Šios 

agentūros teikia profesinių mokymų konsultacijas ir padeda įsidarbinti. Parengta speciali 

programa, numatanti asmens profesinių gebėjimų įvertinimą, atitinkamos mokymo 

programos parinkimą ir konsultacijas darbo paieškos ir įdarbinimo klausimais.  

 

2.4. Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politika 

Pagrindiniai norminiai aktai, kurie reguliuoja neįgaliųjų užimtumą Ispanijoje - tai 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (13/1982), Vienodų galimybių, neįgaliųjų 

nediskriminavimo ir bendro prieinamumo įstatymas (51/2003.), Vienodų galimybių 

įstatymas (49/2007) ir Karaliaus dekretas dėl nediskriminavimo valstybinėse įstaigose 

(366/2007). Toliau apibūdinamos pagrindinės neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo politikos 

priemonės Ispanijoje.  

 

Parama darbdaviams  

 

Darbdaviams numatomos mokesčių lengvatos už neįgaliųjų įdarbinimą priklauso nuo darbo 

sutarties rūšies – terminuota arba neterminuota darbo sutartis.  

Darbdaviams, kurie įdarbina neįgaliuosius, sudarydami neterminuotas darbo sutartis, gali 

būti paskirta iki 900 EUR dydžio pašalpa darbo vietai pritaikyti, 6000 EUR dydžio įmonės 

pajamų mokesčio lengvata ir darbo užmokesčio subsidijos - beveik 4000 EUR vienam 

darbuotojui. Be to, darbdaviams priklauso socialinio mokesčio lengvatos, kurių dydis 

priklauso nuo darbuotojo netekto darbingumo lygio. Socialinio mokesčio lengvatos gali 

būti 4500 EUR, jeigu įdarbinamas asmuo, netekęs mažiau kaip 65% darbingumo, 5100 

EUR, jeigu asmuo netekęs 65% arba daugiau darbingumo arba darbuotoja yra moteris, 

turinti bet kurio lygio invalidumą, 5700 EUR, jeigu neįgalusis yra vyresnio nei 45 metų 

amžiaus. Siekiant šių lengvatų, darbdavys privalo įdarbinti asmenį ne mažiau kaip 3 metų 

laikotarpiui.  

Darbdaviai, kurie įdarbina neįgaliuosius, sudarydami terminuotas darbo sutartis, taip pat 

gali pretenduoti į socialinio mokesčio lengvatas. Lengvatų tarifai yra mažesni – atitinkamai 

3500 EUR, jeigu asmuo netekęs mažiau nei 65% darbingumo, 4100 EUR, jeigu asmuo 

netekęs 65% arba daugiau darbingumo, 4700 EUR, jeigu  darbuotoja yra moteris arba 

darbuotojas yra vyresnis nei 45 metų amžiaus.  

Darbdaviai, kurie užtikrina praktikos darbus neįgaliesiems, taip pat gali pretenduoti į 

socialinio mokesčio lengvatas - 50% vienam praktikantui. Šie darbdaviai gali pateikti 

paraiškas ir paramai, kuri skirta darbo vietai pritaikyti, jeigu numatoma praktikos trukmė - 

ne mažiau kaip 12 mėnesių. Kitos lengvatos darbdaviams teikiamos tuomet, jeigu baigiantis 

praktikos darbų sutarčiai, su darbuotoju sudaroma nuolatinio darbo sutartis.  

Darbdaviai gali įdarbinti neįgaliuosius ir vadinamos darbo anklavo programos ribose, kuri 

numato, kad saugomose darbo vietose (sheltered employment) laikinai dirbantys neįgalieji 

laikinai prisijungia pie tam tikros įmonės. Tokiais atvejais darbdaviams skiriamos 

subsidijos beveik 8000 EUR per metus.  
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Kvotų sistema 

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas nustato, kad valstybinio ir privataus sektoriaus 

įmonės, kuriose dirba virš 50 darbuotojų, privalo įdarbinti ne mažiau kaip 2% neįgaliųjų 

nepriklausomai nuo įstaigos arba įmonės veiklos profilio. 2009 m. buvo padaryti teisės aktų 

pakeitimai, kurie užtikrino šių kvotų padidinimą valstybinio sektoriaus įmonėse iki 7%. 

Darbdaviams, kurie negali įvykdyti šių reikalavimų, suteikiamos alternatyvios galimybės, 

pavyzdžiui, sudaryti subrangos sutartis su savarankiškai dirbančiais neįgaliaisiais arba 

sudaryti subrangos sutartis su asmenimis, kurie dirba saugomose darbo vietose. Dar viena 

alternatyva – finansiškai remti organizacijas, kurių veikla tiesiogiai susijusi su neįgaliųjų 

įdarbinimu arba profesine reabilitacija. Darbdaviai gali pretenduoti į išimtinį statusą, jeigu 

jie gali įrodyti, kad nėra tinkamų kandidatų arba, kad darbuotojo neįmanoma priimti ir 

įdarbinti dėl ribotų įmonės resursų. Kvotų reikalavimų ir jokių alternatyvų nevykdantys 

darbdaviai  privalo mokėti baudas.  

 

Įdarbinimo apsauga 

 

Saugomas įdarbinimas Ispanijoje pagrįstas Specialaus įdarbinimo centrų (SEC) veikla. 

Šiuose centruose neįgaliųjų lyginamasis svoris viršija 70%. Daugelis šių centrų veikia kaip 

kitų įmonių subrangovai atviroje darbo rinkoje. Toks požiūris vadinamas darbo anklavo 

programa, kuri veikia nuo 3 mėnesių iki 6 metų ir skirta skatinti saugomo darbo 

darbuotojus vis plačiau integruotis į atvirą darbo rinką. Darbdaviams, kurie įdarbina 

darbuotojus iš saugomų darbo vietų, tai galimybė įvykdyti įstatymo numatytą neįgaliųjų 

įdarbinimo kvotą.  

Specialaus įdarbinimo centrams suteikiamos 100% socialinio mokesčio lengvatos už 

kiekvieną neįgalų darbuotoją. Be to, darbdaviai gauna iki 1800 EUR dydžio subsidijas už 

kiekvieną darbuotoją jo darbo vietai ir aplinkai pritaikyti, taip pat darbo užmokesčio 

subsidijas – iki 50% valstybės nustatyto minimalaus darbo užmokesčio. Saugomo darbo 

centruose, kuriuose dirba 70 – 90% neįgalių darbuotojų, darbdaviams skiriamos 9000 EUR 

dydžio subsidijos, o tais atvejais, kai virš 90% visų darbuotojų yra neįgalūs, skiriamos 

12 000 EUR dydžio subsidijos. Be to, šios įmonės atleidžiamos nuo pridėtinės vertės 

mokesčio valstybinių subsidijų.  
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Šveicarija 
 

1. Statistinė informacija apie neįgaliųjų skaičių ir užimtumą   

 

Statistiniai duomenys apie Šveicarijos neįgaliuosius buvo gauti iš Šveicarijos federalinio 

statistikos biuro (Swiss Federal Statistical Office) duomenų bazių, kuriose sukaupti 2010 m. 

duomenys apie neįgaliuosius. Dauguma duomenų pateikta ne absoliučiais skaičiais, o tik 

procentine išraiška, numatant statistinę klaidą (+/-2%). Šveicarijos valstybinių institucijų 

duomenų bazėse pateiktoje informacijoje apie neįgaliuosius išskiriamas invalidumo pašalpas 

gaunančių asmenų skaičius ir neįgaliųjų skaičius, remiantis pačių asmenų ilgalaikių sveikatos 

sutrikimų, ribojančių individo kasdieninę veiklą, vertinimu. Pirmuoju atveju invalidumas 

nustatomas, remiantis objektyviais rodikliais, teisės normų nustatyta procedūra ir kriterijais. 

Antruoju atveju invalidumas nustatomas, remiantis subjektyviu kiekvieno asmens situacijos ir 

sveikatos būklės vertinimu. Tyrimas atliktas, pagrinde remiantis pirmuoju požiūriu, nes šie 

duomenys apima daugiau rodiklių.  

 

Lentelė 1. Neįgaliųjų skaičius ir lyginamasis svoris  

Valstybės gyventojų skaičius (2011) 7 954 700 

Neįgaliųjų skaičius, pačių asmenų vertinimas (2010) 1 302 000 

Neįgaliųjų lyginamasis svoris, palyginus su visais gyventojais (%) 16,4  

Neįgaliųjų skaičius, invalidumo pašalpas gaunančių asmenų skaičius  

(2011) 

414 000 

Neįgaliųjų (invalidumo pašalpas gaunančių asmenų) lyginamasis svoris, 

palyginus su visais gyventojais (%) 

5,2 

Duomenų šaltinis: Swiss Federal Statistical Office, www.bfs.admin.ch.  
 

Lentelė 2.1. Gyventojų ir neįgaliųjų suskirstymas pagal amžių  

Požymiai  Visi gyventojai (2011) Neįgalieji (2010) 

Amžius  Skaičius  (%) Amžius Skaičius  (%) 

0 - 19 m. 1 642 500 20,6 0 – 15 m. 3 000 0,2 

20 - 39 m. 2 120 100 26,7 16 – 64 m. 799 000 61,4 

40 – 64 m. 2 826 900 35,5 virš 65 m. 499 000 38,4 

virš 65 m. 1 365 200 17,2 - - - 

IŠ VISO 7 954 700 100,0 IŠ VISO 1 301 000 100,0 
Duomenų šaltinis: Swiss Federal Statistical Office, www.bfs.admin.ch.  
 

Lentelė 2.2. Gyventojų ir neįgaliųjų suskirstymas pagal lytį ir išsilavinimo lygį  

Požymiai  Visi gyventojai (2011) Neįgalieji (2010) 

Lytis Skaičius  (%) Skaičius (%) 

Moterys 4 032 400 50,7 776 000 59,6 

Vyrai  3 922 300 49,3 525 000 40,4 

IŠ VISO 7 954 700 100,0   1 301 000 100,0 

Išsilavinimo lygis* Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

Pagrindinis  - 18,5 - 22,3 

Vidurinis - 57,1 - 59,5 

Aukštasis - 24,4 - 18,2 

IŠ VISO - 100,0 - 100,0 
Duomenų šaltinis: Swiss Federal Statistical Office, www.bfs.admin.ch. 

* Gyventojai pagal išsilavinimo lygį suskirstyti, remiantis ir 2010 m. duomenimis. 

 

http://www.bfs.admin.ch/
http://www.bfs.admin.ch/
http://www.bfs.admin.ch/
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Lentelė 3. Bendri užimtumo ir nedarbo rodikliai: gyventojų ir neįgaliųjų skaičius bei 

lyginamasis svoris (2010 m.) 

Užimtumo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Darbingo amžiaus (skaičius) 4 947 000* 799 000** 

Ekonomiškai aktyvūs gyventojai (skaičius) - 539 325 

Dirbantys gyventojai (skaičius) 4 281 000 386 156 

Ekonomiškai aktyvūs gyventojai, palyginus su visais darbingo amžiaus 

gyventojais (%) 

84,6  67,5  

Dirbantys gyventojai, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais 

gyventojais (%) 

67,8 71,6 

Dirbantys neįgalieji, palyginus su visais dirbančiaisiais (%) - 9,0 

Nedarbo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Bedarbiai (skaičius)  230 000 36 754 

Bedarbiai, palyginus su visais darbingo amžiaus gyventojais (%) 3,0 4,6 

Bedarbiai, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais gyventojais (%) 15,4 32,5 

Neįgalūs bedarbiai, palyginus su visais bedarbiais (%) - 16,0 
Duomenų šaltinis: Swiss Federal Statistical Office, www.bfs.admin.ch. 

Pastabos: * 20-64 m. amžiaus; ** 16-64 m. amžiaus; *** nuo 15 m. 

  

Šveicarijos federalinio statistikos biuro duomenų bazėse nėra duomenų apie dirbančių neįgaliųjų 

arba neįgalių bedarbių suskirstymą pagal lytį, amžių ir išsilavinimą. Be to, nėra statistikos duomenų 

apie neįgaliesiems teikiamas profesinės reabilitacijos paslaugas. Tai aiškinama tuo, kad profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikimas priskiriamas kantonų kompetencijai (iš viso Šveicarijoje yra 26 

kantonai).  

 

2. Neįgalumo suteikimas, socialinė apsauga, profesinė reabilitacija ir užimtumas: 

situacijos apibūdinimas 

 
2.1. Neįgalumo lygio nustatymo ir suteikimo tvarka   

 

Šveicarijoje negalia apibrėžiama, remiantis dviem principais arba kriterijais – medicininiais ir 

socialiniais. Remiantis medicininiu apibrėžimu, invalidumas - tai individuali asmens medicininė 

problema, susijusi su ilgalaikiais sveikatos sutrikimais. Šios problemos sprendimas pagrinde yra 

individualus, numatant įvairių rūšių paramą arba lengvatas, siekiant sėkmingai įtraukti asmenį į 

socialinę aplinką. Remiantis socialiniu invalidumo apibrėžimo principu, invalidumas - tai 

kolektyvinė socialinė problema, kuriai būdinga tai, kad socialinė aplinka, kurioje gyvena ir vystosi 

ilgalaikių sveikatos problemų turintys asmenys, nesuteikia jiems galimybės gyventi visavertį 

socialinį gyvenimą. Šios problemos sprendimas pirmiausiai yra kolektyvinis, juo siekiama pašalinti 

bet kuriuos aplinkos (tiek fizinės, tiek socialinės) apribojimus, tokiu būdu užtikrinant asmens 

socialinės įtraukties sąlygas.  

 

Remiantis Federaliniu vienodų neįgaliųjų galimybių įstatymu (2004-01-01), neįgalieji yra asmenys, 

kurių fizinės ir protinės sveikatos arba psichikos sutrikimai prognozuojami kaip ilgalaikiai ir 

trukdantys arba ribojantys atlikti kasdieninius veiksmus, palaikyti socialinius ryšius, judėti, 

mokytis, atlikti profesinę veiklą. Invalidumo vertinimą atlieka kantonų invalidumo biurai, kurie 

atsako už invalidumo pensijų ir kitų pašalpų skyrimą, reabilitacijos priemones ir visuomenės 

informavimą apie invalidumo pensijos draudimo sistemą, kuri Šveicarijoje privaloma visiems 

gyventojams. Invalidumo vertinimas pagrįstas asmens netekto darbingumo vertinimu, kuris 

išreiškiamas procentais. 

 

http://www.bfs.admin.ch/
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2.2. Pašalpų skyrimo tvarka ir aplinkos prieinamumas 

 

2.2.1. Pašalpos ir pensijos 

 

Neįgaliesiems skiriamos dviejų pagrindinių rūšių pašalpos: invalidumo pensija ir priežiūros 

pašalpa (Šveicarijos įstatymų apibrėžiama kaip bejėgiškumo pašalpa). Už visų rūšių pensijas 

atsakinga nacionalinė institucija yra Federalinė socialinio draudimo valdyba (Bundesamt für 

Sozialversicherung – vokiečių klb., Office fédéral des asssurances sociales – prancūzų klb.).  

 

Šveicarijos invalidumo pensijų sistema paremta dviem socialinės apsaugos sistemos ramsčiais. 

Remiantis pirmojo ramsčio politika, invalidumo pensijos draudimas (Assurance invalidité – AI 

prancūzų klb., Invalidenversicherung – IV vokiečių klb.) privalomas visiems gyventojams nuo 17 

metų amžiaus (vaikams invalidumo pensija skiriama nepriklausomai nuo šio reikalavimo). Teisės 

aktai numato, kad šiuo tikslu mokama 0,7% nuo asmens darbo užmokesčio. Siekiant pretenduoti į 

invalidumo pensiją, prieš suteikiant invalidumą ir netenkant ne mažiau kaip 40% darbingumo 

asmens socialinio draudimo įmokų laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip treji metai. Todėl 

jaunimo atžvilgiu reglamentavimas yra specifinis (invalidumo pensija gali būti skiriama nuo 18 

metų amžiaus). Remiantis pirmojo ramsčio politika, invalidumo pensija papildoma antrojo 

ramsčio ribose veikiančia privaloma darbdavių pensijų sistema. Apytiksliai pusė visų neįgaliųjų 

gauna antrojo ramsčio sistemos mokėjimus.  

 

Nustatytas minimalus ir maksimalus invalidumo pensijos dydis, kuris skaičiuojamas tokiu pačiu 

principu kaip senatvės pensija (pirmasis ramstis). Pirmojo ir antrojo ramsčio invalidumo pensijos 

dydis pagrinde nustatomas pagal asmens invalidumo lygį ir atliktų socialinio draudimo įmokų 

dydį, o darbo stažas (išdirbtų metų skaičius) iš esmės neturi reikšmės. Labai reikšmingas 

invalidumo pensijos skyrimo kriterijus - asmens grįžimo į darbo rinką galimybės. Pašalpa 

išmokama tik tais atvejais, kai patvirtinama, kad asmens profesinė reintegracija neįmanoma. 

Tokia sistema numato, kad profesinė reabilitacija visada įgyvendinama prieš skiriant invalidumo 

pensiją. 

 

Invalidumo pensija išmokama, netekus bent 40% arba daugiau darbingumo (netekus 40% 

darbingumo, numatomas metus trunkantis galimų sveikatos būklės pakitimų stebėjimo 

laikotarpis). Netekus 40% - 49% darbingumo, išmokamas ketvirtadalis visos pensijos; netekus 

50% - 59% darbingumo, išmokama pusė visos pensijos, netekus 60% - 69% darbingumo - trys 

ketvirtadaliai visos pensijos. Visa invalidumo pensija išmokama tik asmeniui netekus virš 70% 

darbingumo.  

 

Priežiūros pašalpa skiriama tais atvejais, kai neįgaliajam reikalinga trečiojo asmens parama, 

siekiant atlikti kasdieninius veiksmus, pavyzdžiui, apsirengti, pavalgyti, nusiprausti, arba, kai 

asmeniui reikia nuolatinės rūpybos arba priežiūros. Nepilnamečiams asmenims priežiūros pašalpa 

gali būti paskirta nuo gimimo. Pirmaisiais gyvenimo metais ši pašalpa skiriama tais atvejais, kai 

numatoma, kad parama asmeniui bus reikalinga bent 12 mėnesių. Jeigu pašalpa reikalinga 

trumpesniam laikotarpiui (intensyviai priežiūrai), gali būti paskirtos papildomos pašalpos. Tik 

psichikos ligomis sergantys suaugusieji turi teisę gauti priežiūros pašalpas tuomet, kai jie gauna 

pirmojo ramsčio invalidumo pensiją.  
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2.2.2. Aplinkos prieinamumas 
 

Aplinkos prieinamumo sąlygas ir principus Šveicarijoje apibrėžia 2004-01-01 Federalinis vienodų 

neįgaliųjų galimybių įstatymas (LHAND)
56

. Įstatymo nuostatos palengvina neįgaliųjų įtrauktį į 

visuomeninį gyvenimą, užtikrinant jų savarankiškumą socialinėje, išsilavinimo ir įdarbinimo 

srityse. Nelygios galimybės - tai situacijos, kai sveiki ir neįgalūs asmenys turi skirtingas teises ir 

galimybes, bei situacijos, kai neįgalieji diskriminuojami palyginti su sveikais žmonėmis. Rengiant 

įstatymą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas tam, kad pastatų, visuomeninio transporto, 

išsilavinimo, komunikacijų ir informacijos sistemų (tarp jų – interneto tinklalapių) prieinamumas 

atitiktų neįgaliųjų poreikius. Nuo 2011 m. pradžios savivaldybės privalo kartą per metus tikrinti 

savivaldybės įstaigų interneto tinklalapių prieinamumą.  

 

Už aplinkos prieinamumo sąlygų laikymąsi atsakingi kantonai. Įstatyme nustatyta, kad kantonai 

privalo per dvidešimt metų (iki 2024-01-01) sutvarkyti visuomeninio transporto paslaugų 

infrastruktūrą, remiantis neįgaliųjų poreikiais (taikoma tiek bilietų įsigijimo ir komunikacijų sričiai, 

tiek transporto priemonių konstrukcijoms ir įrangai). Be to, nustatyta, kad, statant naujus 

visuomeninius pastatus arba renovuojant senus, būtina užtikrinti jų prieinamumą neįgaliesiems. 

Nesilaikant šių sąlygų, pastatų savininkai gali būti baudžiami. Už situacijos priežiūrą ir atitinkamų 

priemonių atlikimą bendrai atsakingi patys neįgalieji arba jų interesams atstovaujančios 

organizacijos. Tuo pačiu įstatyme nustatyta, kad pastatą pritaikyti privaloma, jeigu sąnaudos 

neviršija 20% bendrų renovacijos sąnaudų arba 5% pastato draudimo vertės.  

 

2.3. Profesinės reabilitacijos sistema ir tvarka 

 

Profesinė reabilitacija Šveicarijoje iš dalies privaloma, jeigu galima pagerinti arba išsaugoti asmens 

darbingumą. Tai reiškia, kad invalidumo pašalpos skiriamos tik tuomet, kai reabilitacija būna 

nesėkminga. Už neįgaliųjų profesinę reabilitaciją atsakingi kantonų invalidumo biurai. Siekiant 

įgyti teisę naudotis profesinės reabilitacijos paslaugomis, pirmiausiai turi būti įvertintas asmenų 

invalidumo lygis, tai atlieka tas pats invalidumo biuras. Šie biurai yra ir vieni iš pagrindinių 

profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų, įgyvendinančių programas.  

 

Nors viešose statistikos duomenų bazėse nėra išsamių duomenų apie asmenų, kuriems buvo 

suteiktos profesinės reabilitacijos paslaugos, skaičių, OECD 2010 m. tyrimo pranešime pateikta 

informacija, kad 2009 m., siekiant reintegruoti asmenis į darbo rinką, reabilitacijos paslaugos 

(išskyrus konsultacijas ir įdarbinimą) buvo suteiktos 21 000 neįgaliųjų. Apytiksliai ketvirtadalis 

buvo ankstyvosios įtraukties priemonės (žiūr. žemiau), 15% atitiko socialinio integravimo 

priemones, 58% - profesinės reabilitacijos priemonės (pagrinde pirminis profesinis mokymas ir 

perkvalifikavimas).
57

 

 

Naujausi teisės aktų pakeitimai numato pereiti nuo požiūrio „reabilitacija prieš pašalpas” prie 

požiūrio „reabilitacija vietoje pašalpos”. Remiantis naujais reikalavimais, asmenys privalo aktyviai 

dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, siekiant išsaugoti savo darbo vietą arba pagal galimybes 

greičiau atnaujinti profesinę veiklą (arba vykdyti darbui prilygstančią veiklą). Nesilaikant šių 

reikalavimų, taikomos nustatytos sankcijos. Nustatant tinkamiausias reabilitacijos programas, 

atsižvelgiama į tam tikrus veiksnius, pavyzdžiui, asmens amžius, motyvacija, invalidumo rūšis ir 

profesija. Šveicarijos norminiai aktai nenumato darbdaviams konkrečios atsakomybės už profesinę 

reabilitaciją.  
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Būtinos reabilitacijos sąnaudos dengiamos iš privalomų invalidumo pensijos draudimo įmokų. 

Reabilitacijos tikslu iš šių lėšų apmokamos tokios paslaugos
58

: 

 

 sveikatos priežiūros paslaugos įgimtam invalidumui (invalidumas pripažintas iki 20 m. 

amžiaus asmeniui) gydyti, jeigu atlikus šį gydymą yra reali tikimybė pagerinti asmens 

galimybę užsidirbti;  

 pagalbinių priemonių ir įrangos įsigijimas, siekiant pagerinti arba palaikyti asmens 

galimybę užsidirbti, padėti atlikti kasdieninę priežiūros ir namų ruošos veiklą, lankyti 

mokymo įstaigą arba dalyvauti profesinės reabilitacijos programose (pagalbinės priemonės 

užtikrinamos visiems nepriklausomai nuo invalidumo/darbingumo lygio); 

 Federalinio invalidumo draudimo įstatymo nustatytos profesinės reabilitacijos 

priemonės: prieš įvertinant asmens invalidumą kantonų invalidumo biurai privalo 

informuoti asmenį apie profesinės reabilitacijos galimybes ir paslaugas, kurios apima 

karjeros konsultacijas, perkvalifikavimą, profesinį mokymą, įdarbinimą, dienpinigių 

pašalpas, transporto kompensacijas.  

 

Atlikus paskutinius invalidumo draudimo norminio reglamentavimo pakeitimus (2008 m.), 

Šveicarijoje ypač didelis dėmesys skiriamas ankstyvajai intervencijai arba prevencinėms 

invalidumo priemonėms, kurių tikslas - kuo greičiau nustatyti invalidumo riziką ir atitinkamai 

prognozuojamus asmens darbingumo apribojimus. Jeigu susirgimas tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų, tiek 

pats asmuo, tiek tretieji asmenys - jo šeimos nariai, darbdavys, gydantis gydytojas, draudimo 

konsultantas arba socialinis darbuotojas - gali kreiptis į kantono invalidumo biurą, kurio specialistai 

įvertina invalidumo riziką. Po to invalidumo biuro specialistai imasi visų reikalingų priemonių, 

siekiant išsaugoti asmens darbo vietą, arba nedelsiant siūlo kitą darbą, atitinkantį asmens 

darbingumo lygį. Atliekamas išsamus situacijos vertinimas, pagal kurį parengiamas asmens 

profesinio reintegravimo planas. Į jį gali būti įtrauktos įvairios priemonės, pavyzdžiui, darbo vietos 

pritaikymas, mokymo kursai, profesinis orientavimas ir kt. Tokia ankstyva intervencija gali trukti 

ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Jeigu šio laikotarpio pabaigoje nepavyksta išspręsti situacijos, 

vertinamas asmens invalidumo lygis, siekiant priimti sprendimą dėl invalidumo pensijos. 

Ankstyvosios intervencijos laikotarpiu asmenys negauna invalidumo pašalpų. Ankstesnė patirtis 

patvirtina, kad trečdaliu atvejų rezultatas yra teigiamas – negalios riziką turintys asmenys išsaugo 

savo darbo vietas arba pereina dirbti į kitas vietas, atitinkančias jų darbingumą.  

 

2.4. Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politika 

 

Šveicarijos įdarbinimo politika labai decentralizuota. Pagrindinė atsakomybė už įdarbinimo 

paslaugų planavimą ir organizavimą bei konkrečių veiklos politikos priemonių įgyvendinimą tenka 

kantonams (Šveicarija yra federacinė respublika, kurią sudaro 26 kantonai). Vyriausybės 

atsakomybė suskirstyta į tris lygius: konfederacijos arba valstybės, kantonų ir savivaldybės lygiai. 

Kiekvienas kantonas turi savo konstituciją, parlamentą, vyriausybę ir teismus. Savivaldybės 

kompetencijai priskiriamas pagrindinis išsilavinimas, socialinė pagalba ir vietinis planavimas. 

Savivaldybės vaidmuo priimant sprendimus priklauso nuo konkretaus kantono politikos. 

Įgyvendinant socialinę politiką tokiose valstybėse kaip Šveicarija, didžiausia problema yra užtikrinti 

visiems gyventojams lygiavertę suteiktų paslaugų kokybę ir efektyvų visų lygių valdžios institucijų  

bendradarbiavimą.  
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Už įdarbinimo politiką atsakinga nacionalinio lygio institucija - Federalinės ekonomikos 

ministerijos Ekonomikos reikalų valstybinio sekretoriato Įdarbinimo direktoratas. Jo funkcijos: 

pagrindinių įdarbinimo politikos gairių nustatymas, aktyvios darbo rinkos programų 

administravimas ir finansavimas bei kantonų priežiūra. Įdarbinimo politika įgyvendinama, 

bendradarbiaujant su kantonais, aktyvios kantonų darbo rinkos priemonių logistikos centrais, 

nedarbo fondais ir vietiniais įdarbinimo biurais. Vietinio lygio įdarbinimo priemones įgyvendina 

savivaldybės.  

 

Nuo praėjusio šimtmečio pabaigos Šveicarijoje stebima invalidumo pašalpą gaunančių asmenų 

skaičiaus didėjimo tendencija, atitinkamai ir iš esmės padidinus šiam tikslui valstybės skirtas lėšas. 

Pavyzdžiui, 2005 m. 16% Šveicarijos socialinio biudžeto lėšų buvo paskirta laikino nedarbingumo 

ir invalidumo pašalpoms, t.y. triskart daugiau nei skirta lėšų bedarbių pašalpoms. 2008 m. 36% visų 

neįgaliųjų buvo 30-49 m. amžiaus, 7% - 18-29 m. amžiaus, o tai reiškia, kad jie ateityje galėjo tapti 

ilgalaikiais bedarbiais ir tapti sunkia socialinio biudžeto finansine našta.
59

 Siekiant išspręsti 

neįgaliųjų įtraukties į darbo rinką klausimą, 2008 m. buvo padaryti Invalidumo draudimo įstatymo 

pakeitimai. Pagrindinis jų tikslas - pasiekti, kad neįgalieji išsaugotų savo darbo vietas arba rastų 

darbą, tokiu būdu sumažinant išmokamų invalidumo pensijų dydį. Be to, įstatymo pakeitimai 

numato įdiegti ankstyvosios intervencijos sistemą bei tobulinti profesinės reabilitacijos sistemą, 

susiejant ją su reintegravimo į darbo rinką priemonėmis ir išplečiant profesinės reabilitacijos 

paslaugų spektrą. Kitas reikšmingas teisės aktas, susijęs su neįgaliųjų įdarbinimo skatinimu, yra 

Vienodų neįgaliųjų galimybių įstatymas. Nors įstatymas neapibrėžia konkrečių vienodų galimybių 

darbo rinkoje skatinimo priemonių, jis nusako, kad valstybė privalo kurti priemonių visumą, kuri 

motyvuotų darbdavius priimti į darbą neįgaliuosius.  

 

Pagrindinės įdarbinimo skatinimo priemonės Šveicarijoje: 

 ankstyvoji intervencija ir atitinkama profesinė reabilitacija (žiūr. 2.3. skyrių); 

 remiamas darbas: įtrauktis į pirminę darbo rinką; 

 saugomas darbas: darbo vietų kūrimas, įgyvendinant specialius projektus, arba darbas 

saugomose dirbtuvėse; 

 socialinės įmonės: iš dalies subsidijuotos darbo vietos. 

 

Remiamas darbas 

 

Remiamo darbo priemonės Šveicarijoje pagrįstos požiūriu „pradžioje įdarbinti, po to apmokyti”. Tai 

reiškia, kad tuo pačiu metu vyksta neįgaliųjų profesinis mokymas ir jau atliekamas konkretus 

darbas, už kurį darbuotojai gauna atlyginimą. Be to, labai reikšmingas yra laiko aspektas – pagal 

galimybes greičiau įdarbinti asmenį, siekiant sumažinti laikotarpį tarp susirgimo ir reintegracijos į 

darbo rinką. Dirbdami remiamą darbą, neįgalieji turi darbo mokytoją, kuris teikia paramą ir 

darbdaviams bei dirba glaudžiai bendradarbiaudamas su tiesioginiu asmens darbo vadovu bei 

gydančiu gydytoju. Numatoma, kad remiamo darbo priemonės padės sumažinti bendras invalidumo 

pašalpas - remiantis pašalpų sistema, jeigu asmuo dirba, jis gali visiškai nepateikti paraiškos 

pašalpai gauti, atsisakyti jos arba gauti dalinę pašalpą. Palyginti su saugomo darbo požiūriu, 

remiamo darbo priemonių sąnaudos yra žemesnės, nes papildomos išlaidos susijusios tik su darbo 

mokytojo darbo užmokesčiu. Šiuo atveju nemumatytos subsidijos darbdaviams. Jeigu asmeniui 

nepavyksta integruotis į darbo aplinką, jis pervedamas dirbti į saugomo darbo aplinką. Bendru 

požiūriu ši įdarbinimą skatinanti priemonė vertintina labai teigiamai, tačiau, siekiant dar didesnio 
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efektyvumo, darbdaviai turėtų prisiimti didesnę atsakomybę už darbuotojo reintegravimą į darbo 

vietą,  be to, darbdaviai turėtų gauti kompensacijas (arba subsidijas) už neįgaliųjų įdarbinimą
60

.  

 

Įdarbinimo apsauga 

 

Saugomas darbas numato tolimesnę neįgaliųjų įtrauktį į pirminę darbo rinką. Ši įdarbinimo 

skatinimo priemonė pagrįsta požiūriu „pradžioje mokyti, po to įdarbinti”. Tai reiškia, kad prieš 

integravimąsi į atvirąją darbo rinką sudaroma galimybė dirbti vadinamoje saugomo darbo aplinkoje, 

kur darbuotojams keliami mažesni reikalavimai. Toks darbas vertinamas kaip sekančio 

reintegracijos proceso žingsnio adaptacijos fazė. Saugomos (specialios) darbo vietos pagrinde  

finansuojamos įvairių įdarbinimo programų ribose, kurių pagrindinis tikslas – drąsinti neįgaliuosius 

ir įtvirtinti jų profesinius gebėjimus.  

 

Socialinės įmonės 

 

Socialinės įmonės yra alternatyvi saugomoms įmonėms įdarbinimo skatinimo priemonė, kuri apima 

ne tik neįgaliųjų, bet ir kitas tikslines grupes. Šių įmonių formos plėtra Šveicarijoje prasidėjo 

praėjusio šimtmečio pabaigoje, didėjant negalėjusių integruotis į pirminę darbo rinką asmenų 

skaičiui, nes atitinkamai vis labiau buvo slegiami socialinės apsaugos sistema ir socialinis biudžetas. 

Kuriant socialines įmones, labai reikšminga buvo būtent pilietinės visuomenės veikla ir 

visuomeninių (nevalstybinių) organizacijų iniciatyva.  

 

Šveicarijos atveju socialinės įmonės – tai pagrinde privačios įmonės, kurios plečia socialinę verslo 

veiklą, integruodamos ekonominę ir socialinę veiklą. Įgyvendindamos ekonominę veiklą, šios 

įmonės užtikrina savo pajamas, parduodamos produktus arba paslaugas. Tačiau pagrindinis jų 

veiklos tikslas yra socialinis, t.y., svarbu ne tik gauti kuo didesnį pelną, o skatinti socialinės 

atskirties grupių (tarp jų - neįgaliųjų, bedarbių, socialinę pagalbą gaunančių asmenų, žemo 

išsilavinimo lygio jaunimo) įtrauktį į darbo rinką. Šveicarijoje socialinių įmonių veiklos 

nereguliuoja konkretus įstatymas, todėl tokios įmonės yra labai įvairaus pobūdžio. 2012 m., 

remiantis Šveicarijoje publikuoto tyrimo
61

 rezultatais, socialinėms įmonėms būdinga įdarbinti 

vienos socialinės grupės atstovus – invalidus, bedarbius arba socialinę pagalbą gaunančius asmenis. 

Šių įmonių grupės skiriasi priklausomai nuo darbo trukmės tokiose įmonėse. 86,7% neįgaliųjų tai 

ilgalaikis darbas, o 13,3% - laikinas darbas. Be to, bedarbių grupėje 100% atvejų darbas socialinėje 

įmonėje yra laikinas darbas.  

 

Atsižvelgiant į socialinių įmonių įvairovę, jos pritaikytos daugeliui neįgaliųjų poreikių. Vienu 

požiūriu, tai pereinamasis laikotarpis, siekiant greičiau integruotis į atvirą darbo rinką, kitu požiūriu, 

tai nenustatytos trukmės darbas asmenims, kuriems ypač sunku integruotis į darbo rinką. Šiose 

įmonėse dirba nuo 20 net iki 450 darbuotojų. Pagrindinės jų veiklos rūšys yra įvairios, apima 

skirtingas sritis, siekiant sudaryti darbo galimybes skirtingus įgūdžius ir profesinę kompetenciją 

turintiems žmonėms. Dominuojančios sritys – maitinimo ir svetingumo paslaugos, daržininkystė, 

medžio apdirbimas, paslaugos įmonėms ir amatininkystė. Finansinį socialinių įmonių veiklos 

biudžetą sudaro įmonės veiklos pajamos (41%), valstybinės subsidijos (pagrinde darbo 

užmokesčiui) (57%), privačios aukos (0,9%) ir kiti finansavimo šaltiniai (1%). 

 

                                                 
60

 Šaltinis: http://www.proinfirmis.ch/fr/pro-infirmis/vous-desirez/contexte/handicap-par-suite-de-troubles-

psychiques/handicapes-psychiques-quelle-insertion-sur-le-marche-du-travail.html 
61

 Crivelli, Bracci, Avilés (2012), Le modele d’entreprise sociale “Made in Switzerland”.  Synthèse - février 2012, 

DSAS-SUPSI. Publikuota: www.bsv.admin.ch/dokumentation.   
 

http://www.proinfirmis.ch/fr/pro-infirmis/vous-desirez/contexte/handicap-par-suite-de-troubles-psychiques/handicapes-psychiques-quelle-insertion-sur-le-marche-du-travail.html
http://www.proinfirmis.ch/fr/pro-infirmis/vous-desirez/contexte/handicap-par-suite-de-troubles-psychiques/handicapes-psychiques-quelle-insertion-sur-le-marche-du-travail.html
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation
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Šveicarijos neįgaliųjų užimtumo politikai būdinga: pirma, didelis decentralizavimas (už jos 

kūrimą ir įgyvendinimą atsakingi kantonai ir savivaldybės); antra, atviros ir saugomos darbo 

rinkos požiūrių kombinavimas. Tai reiškia, kad saugomos darbo rinkos priemonės (specialios 

darbo vietos, remiamas darbas ir socialinės įmonės) įgyvendinamos, siekiant parengti 

neįgaliuosius darbui atviros darbo rinkos sąlygomis. 2008 m. Šveicarijoje buvo padaryti 

paskutiniai reikšmingi neįgaliųjų socialinės apsaugos ir įdarbinimo politikos pakeitimai, kurie 

numato ankstyvą asmenų, galinčių atnaujinti arba išsaugoti savo darbingumą, intervenciją ir 

privalomą profesinę reabilitaciją. Profesinė reabilitacija iš esmės įtraukta į neįgaliųjų užimtumo 

skatinimo priemonių krepšelį. Įgyvendintos politikos efektyvumą patvirtina vienas iš aukščiausių  

neįgaliųjų įdarbinimo rodiklių palyginti su kitomis ištirtomis valstybėmis.  
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Vokietija 
 

1. Statistinė informacija apie neįgaliųjų skaičių ir užimtumą   
 

Statistiniai duomenys apie visus gyventojus ir neįgaliuosius buvo gauti iš Vokietijos 

statistikos valdybos DeStatis (Statistisches Bundesamt, www.destatis.de). Naujausi viešai 

prieinami, tyrimui atlikti naudoti duomenys ir rodikliai atspindi 2011 m. situaciją, kai šioje 

valstybėje vyko paskutinis gyventojų surašymas (duomenys buvo publikuoti 2012 m. 

lapkričio mėn.). Duomenys apie neįgaliųjų užimtumą buvo gauti iš viešųjų Statistikos 

valdybos duomenų bazių bei 2011 m. Darbo rinkos pranešimo (Jahresbericht Arbeitsmarkt 

in Deutschland, 2011). Viešuose statistikos duomenų šaltiniuose nėra statistinių duomenų 

apie neįgalių bedarbių suskirstymą pagal lytį, amžių ir išsilavinimo lygį, taip pat nėra 

duomenų apie dirbančių neįgaliųjų suskirstymą pagal įgyto išsilavinimo lygį.  

 

Lentelė 1. Neįgaliųjų skaičius ir lyginamasis svoris (2011 m.)  

Valstybės gyventojų skaičius 81 843 743 

Neįgaliųjų skaičius 7 289 173 

Neįgaliųjų lyginamasis svoris, palyginus su visais gyventojais (%) 8,9  
Duomenų šaltinis: Statistikos valdybos DeStatis (Statistisches Bundesamt, www.destatis.de)   

 

Lentelė 2. Gyventojų ir neįgaliųjų suskirstymas pagal amžių ir lytį: skaičius ir 

lyginamasis svoris (2011 m.)  

Požymiai  Visi gyventojai Neįgalieji 

Amžius  Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

iki 15 m. 10 832 088 13,2 126 558 1,8 

15 - 25 m. 9 040 382 11,1 162 679 2,2 

25 – 45 m. 21 081 841 25,8 613 913 8,4 

45 – 65 m. 24 008 882 29,3 2 495 329 34,2 

virš 65 m. 16 880 550 20,6 3 890 694 53,4 

IŠ VISO 81 843 743 100,0 7 289 173 100,0 

Lytis Skaičius  (%) Skaičius (%) 

Moterys 41 637 080 50,88 3 555 260 48,8 

Vyrai  40 206 663 49,12 3 733 913 51,2 

IŠ VISO 81 843 743 100 7 289 173 100 
Duomenų šaltinis: Statistikos valdybos DeStatis (Statistisches Bundesamt, www.destatis.de)  

 

 

Lentelė 3.1. Bendri užimtumo ir nedarbo rodikliai: gyventojai ir neįgalieji nuo 15 m. 

amžiaus (2011 m.), skaičius ir lyginamasis svoris 

Užimtumo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Darbingo amžiaus (skaičius) 54 131 105 3 271 921 

Ekonomiškai aktyvūs gyventojai (skaičius) 31 763 313 1 084 000 

Dirbantys gyventojai (skaičius) 28 787 490 904 000 

Ekonomiškai aktyvūs gyventojai, palyginus su visais darbingais 

gyventojais (%) 

58,7 33,1 

Dirbantys gyventojai, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais 

gyventojais (%) 

90,6 83,4 

Dirbantys neįgalieji, palyginus su visais dirbančiaisiais (%) - 3,1 
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Nedarbo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Bedarbiai (skaičius)  2 975 823 180 000 

Bedarbiai, palyginus su visais darbingo amžiaus gyventojais (%) 5,5 5,5 

Bedarbiai, palyginus su visais ekonomiškai aktyviais gyventojais (%) 9,4 16,6 

Neįgalūs bedarbiai, palyginus su visais bedarbiais (%) - 6,0 
Duomenų šaltinis: Statistikos valdybos DeStatis (Statistisches Bundesamt, www.destatis.de); Bundesagentur 

für Arbeit, Jahresbericht Arbeitsmarkt in Deutschland, 2011 

 

Lentelė 3.2. Dirbančių gyventojų ir dirbančių neįgaliųjų suskirstymas pagal amžių ir lytį: 

skaičius ir lyginamasis svoris 

Požymiai Dirbantys gyventojai, 

2011 

Dirbantys neįgalieji, 

2010 

Amžius Skaičius (%) Skaičius (%) 

15 – 19 m. 868 837 3,0 1 833 0,2 

20 – 24 m. 2 536 326 8,8 9 944 1,1 

25 – 34 m. 6 124 366 21,3 45 956 5,1 

35 – 44 m. 6 799 307 23,6 139 572 15,5 

45 – 54 m. 8 111 190 28,2 339 697 37,7 

55 – 64 m. 4 193 086 14,6 234 564* 26,0 

virš 65 m. 154 341 0,5 129 800** 14,4 

IŠ VISO 28 787 453 100,0 901 365 100,0 

Lytis Skaičius (%) Skaičius (%) 

Moterys 13 283 401 46,1 391 047 43,4 

Vyrai  15 504 089 53,9 510 491 56,6 

IŠ VISO 28 787 490 100,0 901 538 100,0 
Duomenų šaltinis: Bundesagentur für Arbeit, Jahresbericht Arbeitsmarkt in Deutschland, 2011 

(http://statistik.arbeitsagentur.de)  

Pastabos: * 55 - 60 m., ** virš 60 m.  

 

Lentelė 4. Neįgaliųjų profesinis mokymas (reabilitacija), skaičius (2011 m.) 

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiantys 

asmenys  

 

Užsiėmimų ir kursų 

skaičius* 

Mokymuose 

dalyvavusių 

asmenų skaičius 

Integracijos biuro įgyvendinti kursai ir 

užsiėmimai 

1096 17 214 

Integracijos biuro organizuoti kursai 

bendradarbiaujant su kitais profesinių mokymų 

paslaugas teikiančiais asmenimis 

 

223 

 

10 950 

Kitų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių 

asmenų įgyvendinti kursai 

369 12 907 

IŠ VISO 1 688 41 071  
Duomenų šaltinis: Mokymų ir įdarbinimo tarnyba, 2011 m. pranešimas.  

Pastaba: * Į šį skaičių įtraukti vienos dienos užsiėmimai ir keleto dienų trukmės profesinės reabilitacijos 

kursai.  

 

 

 

 

 

http://www.destatis.de/
http://statistik.arbeitsagentur.de/
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2. Neįgalumo suteikimas, socialinė apsauga, profesinė reabilitacija ir 

užimtumas: situacijos apibūdinimas 
 

Vokietijos teisės aktų tikslas – pasiekti, kad kuo daugiau neįgaliųjų galėtų integruotis į 

visas visuomeninio gyvenimo sritis, o ypač – į darbo rinką ir piliečių bendruomenę. Du 

pagrindiniai norminiai aktai, kurie nustato neįgaliųjų teises ir pašalpų skyrimo tvarką, yra 

Socialinio kodekso 9 dalis – Neįgaliųjų reabilitacija ir integracija (Neuntes Buch des 

Sozialgesetzbuches - SGB IX), kuri įsigaliojo 2001 m. liepos 1 d., ir Vienodų neįgaliųjų 

galimybių įstatymas (Behindertengleichstellungsgesetz), kuris įsigaliojo 2002 m. gegužės 1 

d. Įsigaliojus 2001 m. įstatymui, Vokietijos invalidumo politikoje įvyko esminiai 

pakeitimai, t.y., jeigu prieš tai ši politika buvo paremta priežiūros ir gerbūvio principais, tai 

nuo 2001 m. ji remiasi kiekvieno asmens apsisprendimo ir integravimosi principais. Nauji 

teisės aktai reglamentuoja, kad socialinės saugos sistema yra sėkmingo neįgaliųjų  

integravimosi į darbo rinką ir socialinį gyvenimą prielaida.  

 

2.1. Neįgalumo lygio nustatymo ir suteikimo tvarka   

 

Remiantis Socialiniu kodeksu (Neuntes Buch des Sozialgesetzbuches), neįgalieji yra 

asmenys, kurių fizinės funkcijos, protiniai gebėjimai arba psichinės sveikatos būklė ilgiau 

kaip šešis mėnesius skiriasi nuo tipinių atitinkamo amžiaus rodiklių ir apriboja asmens 

galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Nukrypimas nuo „tipinės būklės” 

aiškinamas kaip tam tikram amžiui būdingų fizinių, protinių arba psichinių gebėjimų 

netekimas arba apribojimas. Neįgalumu jie pripažįstami tuomet, kai riboja asmens 

galimybę integruotis į vieną arba keletą gyvenimo sričių. Siekiant išvengti laikinų sveikatos 

problemų įvardinimo kaip invalidumo, šešių mėnesių laikotarpis yra pakankamas. Asmuo 

pripažįstamas neįgaliu, jeigu jis atitinka visus apibrėžtus kriterijus.  

 

Remiantis vienodomis gairėmis, formalų vertinimą atlieka ir neįgaliojo statusą suteikia 

Pensijų ir pašalpų tarnyba (Versorgungsamt) – šios tarnybos filialai veikia visuose 

valstybės regionuose. Vertinimas pagrinde paremtas medicininiais dokumentais (šeimos 

gydytojo išvada, gydytojų specialistų išvados, laboratoriniai tyrimai, psichiatro išvada, 

stacionarų išrašai ir pan.). Atsižvelgiant į asmens netekto darbingumo lygį, nustatoma 

keletas invalidumo lygių; invalidumo lygiai išreiškiami procentais - nuo 20% iki 100%. 

Pagerėjus asmens sveikatos būklei, invalidumo lygis gali būti keičiamas arba invalidumo 

statusas visiškai anuliuojamas.  

 

Asmeniui netekus 50% arba daugiau darbingumo, jam suteikiamas sunkaus lygio 

invalidumas, išduodamas invalidumo pažymėjimas, kuriame nurodytas invalidumo lygis, 

pateikiamas tikslus jo apibūdinimas. Sunkaus lygio invalidumą turintiems asmenims 

suteikiamos specialios įdarbinimo  apsaugos teisės, pašalpos ir lengvatos, pavyzdžiui, 

mokesčių lengvatos, nemokamos visuomeninio transporto paslaugos, nemokami radijas ir 

televizija.  

 

Asmeniui netekus 30% ir daugiau darbingumo, jam suteikiamas ypatingas statusas, kuris 

reiškia, kad asmuo negali rasti savo amžiui ir išsilavinimui tinkamo darbo arba dėl negalios 

negali išsaugoti savo darbo. Šį statusą suteikia Įdarbinimo tarnybos (Arbeitsagenturen). 

Tokiems asmenims darbo rinkos konkurencijos sąlygomis taikoma ypatinga apsauga, jie 

turi teisę į tokias pačias papildomas pašalpas, kaip ir sunkų invalidumo lygį turintys 

asmenys. Tačiau skirtingai nuo sunkų invalidumo lygį turinčių asmenų jiems nesuteikiamos 

papildomos atostogos ir teisė nemokamai naudotis visuomeniniu transportu.  
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2.2. Pašalpų skyrimo tvarka ir aplinkos prieinamumas  

 

2.2.1. Pašalpos ir pensijos 

 

Pagrindinis neįgaliųjų pajamų šaltinis Vokietijoje yra pensijos (63%), po to seka darbo 

užmokestis (19%) ir parama šeimai (9%). Socialinio kodekso 9 dalis nustato neįgaliesiems 

prieinamas pašalpas. Pagrindinės pašalpų rūšys yra medicininės reabilitacijos pašalpa ir 

pašalpos, skirtos skatinti  asmenų integravimąsi į darbo rinką ir socialinį gyvenimą. 

Konkrečių pašalpų skyrimas priklauso nuo asmens invalidumo lygio. Didesnės lengvatos 

taikomos sunkų invalidumo lygį turintiems asmenims (netekusiems virš 50% darbingumo). 

Už pašalpų skyrimą atsakinga institucija - Pašalpų ir pensijų tarnyba (Versorgungsamt), 

kuri įvertina invalidumo lygį ir paskiria išmoką.  

 

Dirbantys neįgalieji gali pretenduoti į sumažinto darbingumo pensiją. Mokamos visa 

sumažinto darbingumo pensija (Rente wegen voller Erwerbsminderung) arba dalinė 

sumažinto darbingumo pensija (Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung). Prieš skiriant 

pensiją įvertinama asmens sveikatos būklė, profesinės žinios ir įgūdžiai, nustatomas darbo 

valandų skaičius, kurį asmuo gali dirbti per dieną, numatomi medicininės ir profesinės 

reabilitacijos rezultatai. Asmenys, kurie normaliomis darbo sąlygomis negali dirbti ilgiau 

kaip tris valandas per dieną ir kuriems prognozuojamas ilgalaikis invalidumas, turi teisę 

gauti visą pašalpą. Pensijos dydis sumažinamas 50%, jeigu asmuo per dieną dirba 3 - 6 

valandas. Kiekvieno mėnesio pensijos dydis priklauso nuo asmens atliktų socialinio 

draudimo įmokų, jų mokėjimo trukmės, vidutinio darbo užmokesčio ir gyvenamosios 

vietos Vokietijoje (priklausomai nuo to, ar asmuo gyvena vadinamose „senosiose”, ar 

„naujosiose” Vokietijos federalinėse žemėse), tačiau bet kuriuo atveju ji neprilygsta asmens 

pajamoms prieš suteikiant neįgaliojo statusą. Sumažinto darbingumo pensija yra terminuota 

pašalpa, skiriama tam tikram laikotarpiui.  
 

Yra daug įvairių pašalpų rūšių skirtingiems atvejams ir situacijoms, kiekvienu atveju 

numatyta atskira procedūra. Pavyzdžiui, asmenims su reikšmingais regos sutrikimais arba 

silpnaregiams ir silpnos klausos asmenims numatyta valstybinės priežiūros pašalpa – 

vienkartinis mokėjimas papildomoms, su invalidumu susijusioms išlaidoms. Pašalpos dydis 

priklauso nuo invalidumo lygio ir asmens poreikių. Neįgalieji, kuriems reikia pagalbos 

atliekant kasdieninius darbus (pavyzdžiui, namų ruošos darbai, judėjimas, asmeninė higiena 

ir pan.), gali pretenduoti į priežiūros pašalpą (Pflegeversicherung); ši pašalpa gali būti 

skiriama ir paramą teikiantiems asmenims. Be to, neįgaliesiems gali būti skiriama būsto 

pašalpa (Wohngeld); jos dydis priklauso nuo invalidumo lygio, būste gyvenančių žmonių 

skaičiaus ir kiekvieno mėnesio nuomos mokesčio.  

 

Neįgaliesiems numatyta ir keletas lengvatų: teisė gauti priešlaikinę pensiją, įvairios 

mokesčių lengvatos, papildomos apmokamos atostogos penkias dienas per metus, galimybė 

gauti finansinę paramą įsigyti būtinoms pagalbinėms techninėms priemonėms. 

Neįgaliesiems numatyta speciali įdarbinimo apsauga – darbdavys negali atleisti neįgalaus 

asmens, iš anksto nesuderinęs su Integracijos biuru.  

 

Remiantis 2001 m. Socialinio kodekso 9 dalimi (SGB IX), Vokietijoje buvo įdiegtas 

vadinamas Asmeninis biudžetas, kuris asmenims, gaunantiems reabilitacijos fondų 

finansuojamas pašalpas, suteikia galimybę patiems spręsti, kokia pagalba ir paslaugos jiems 

reikalingi. Asmeninis biudžetas reiškia, kad neįgalieji socialinės pagalbos pašalpas gauna 
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kaip vienkartinį mokėjimą arba taloną, kuris pateikiamas reabilitacijos paslaugas 

teikiančiam asmeniui, kuris už jį suteikia tam tikrą paslaugą. Iš asmeninio biudžeto lėšų 

galima sumokėti už bet kurią pagalbą, paslaugas ir prekes – priežiūrą, transportą, 

pagalbinių techninių priemonių įsigijimą ir t.t. Toks požiūris suteikia neįgaliesiems 

savarankiškumo, tuo pačiu metu jie patys atsakingi už savo poreikių tenkinimą, nes iš 

pasyvių pašalpos gavėjų jie tampa paslaugos pirkėjais. Asmeninis biudžetas suteikia 

galimybę kiekvienam asmeniui pačiam nuspręsti, kokios paramos jam reikia, ir pasirinkti 

tinkamiausią paslaugos teikėją, o ypač -  profesinės reabilitacijos srityje. Tuo pačiu metu 

asmeninis biudžetas nepakeičia kitų pašalpų rūšių, tačiau yra atskira socialinės paramos 

forma, numatanti didesnę galimybę sprendimus priimti pačiam asmeniui.  

 

2.2.2. Aplinkos prieinamumas  
  

Vienodų neįgaliųjų galimybių įstatymas (Behindertengleichstellungsgesetz) aplinkos 

prieinamumą apibrėžia kaip „aplinką be kliūčių”. Remiantis įstatymu, aplinka be kliūčių  

apibrėžta taip: pastatai ir patalpos, transporto priemonės, techninė įranga, informacijos 

technologijų sistemos, vaizdo ir garso informacijos šaltiniai, komunikacijos priemonės 

pripažįstami esančiais be kliūčių, jeigu neįgalieji gali prie jų patekti ir juos naudoti be tam 

tikrų apribojimų ir išorinės pagalbos. Šis aplinkos prieinamumo apibrėžimas taikomas ne 

tik fizinei aplinkai (pavyzdžiui, laiptai, siauros durys, privažiavimo takai, netinkamo 

aukščio slenksčiai ir pan.), bet ir komunikacijos srities aplinkos prieinamumui (pagrinde 

taikoma nacionalinio lygio institucijų tinklalapiams, blankams ir informacinei medžiagai), 

tai ypač reikšminga klausos ir regos problemų turintiems žmonėms.  

 

Vienodų neįgaliųjų galimybių įstatymas nustato pagrindinius aplinkos prieinamumo 

kriterijus visose reikšmingiausiose gyvenimo srityse: pastatų statyba, viešoji aplinka ir 

paslaugos, visuomeninis transportas, pilietinis integravimasis (galimybė dalyvauti 

rinkimuose), bendravimas. Už aplinkos prieinamumo srities įstatymo normų laikymąsi 

viešajame (valstybiniame) sektoriuje atsakingos federalinės vyriausybės. Vienas 

reikšmingiausių instrumentų, siekiant užtikrinti aplinkos be kliūčių principo laikymąsi 

privačiame sektoriuje, yra vadinamos tikslinės sutartys (Zielvereinbarungen), kurias sudaro 

privatūs verslininkai ir neįgaliųjų atstovavimo arba interesų saugos organizacijos. Šiose 

sutartyse neįgaliųjų atstovavimo organizacijos apibrėžia tikslus ir jiems įgyvendinti būtinas 

priemones, siekiant užtikrinti aplinkos prieinamumą. Pavyzdžiui, neįgaliųjų atstovavimo 

organizacijos sutartis su maisto parduotuvių tinklu gali numatyti prekybos patalpų 

prieinamumo sąlygas, praėjimų tarp lentynų plotį ir atpažinimo ženklų naudojimą 

akliesiems lentynose, kur išdėstytos prekės. Neįgaliųjų atstovavimo organizacijos, 

siekdamos pradėti derinti ir sudarinėti sutartis su privačiais verslininkais, privalo gauti 

specialų Įdarbinimo ir socialinės saugos ministerijos leidimą, ši institucija yra atsakinga už 

nacionalinę neįgaliųjų politiką. Politikos analitikai teigiamai vertina tikslines sutartis kaip 

neįgaliųjų socialinio integravimosi instrumentą
62

. Tokiu būdu, užtikrinant aplinkos 

prieinamumą, dalyvauja tiek valstybinis, tiek privatus, tiek nevalstybinis sektoriai, 

prisiimdami bendrą atsakomybę už visų visuomenės narių gyvenimo kokybę.  

 

 

 

 

 

                                                 
62

 ANED Report on the employment of disabled people in European countries – Germany, 2009. 
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2.3. Profesinės reabilitacijos sistema ir tvarka 

 

Vokietijoje yra daug reabilitacijos paslaugų finansuotojų – nedarbo draudimo institucijos, 

sveikatos draudimo institucijos, ilgalaikės priežiūros draudimo institucijos, socialinės 

saugos institucijos. Reabilitacijos paslaugas teikiančių asmenų užduotis – įgyvendinti įvairų 

prevencinį darbą, siekiant išvengti invalidumo ir lėtinių susirgimų rizikos. Reabilitacijos 

sąvoka susijusi ne tik su medicinine reabilitacija ir gydymu, bet ir su paramos teikimu 

darbo vietoje bei socialiniame gyvenime. Nors profesinės reabilitacijos sistemos norminis 

reglamentavimas yra sutvarkytas, visgi praktikoje ji susiduria su sunkumais ir tik iš dalies 

atitinka neįgaliųjų poreikius
63

.  

 

Pagrindinė nacionalinė Vokietijos institucija, atsakinga už neįgaliųjų įdarbinimo skatinimą 

ir atitinkamos profesinės reabilitacijos organizavimą, yra Integracijos biuras ir jo filialai. 

Integracijos biurų veiklos tikslas - integruoti neįgaliuosius į darbo rinką. Integracijos biurų 

filialai veikia visoje valstybėje, pagrindinės jų tikslinės grupės yra neįgalieji ir darbdaviai. 

Viena iš Integracijos biurų funkcijų - profesinės reabilitacijos organizavimas ir 

įgyvendinimas. Įgyvendindami šią funkciją, Integracijos biurai bendradarbiauja su įvairias 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis įstaigomis – profesinio mokymo centrais, 

darbdavių asociacijomis, profsąjungomis, neįgaliųjų atstovavimo organizacijomis. 

Atsižvelgiant į Vokietijos pašalpų sistemą, neįgaliesiems netaikoma konkreti profesinio 

reabilitavimo paslaugų teikimo sistema arba procedūra, tai reiškia, kad asmuo gali   pats 

pasirinkti tinkamiausią paslaugas teikiančią įstaigą bei gauti atsakingų valstybinių 

institucijų - Pensijų ir pašalpų tarnybos, Integracijos biuro, Įdarbinimo agentūros 

reabilitacijos komandos - rekomendaciją dėl pageidaujamų profesinių mokymų.  

 

Kaip profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pavyzdį galima paminėti 

Profesinio mokymo centrus (Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke). Jie 

teikia paslaugas visiems gyventojams, tarp jų - neįgaliesiems (pagrindinė šių centrų tikslinė 

grupė yra jaunimas). Iš viso Vokietijoje yra 52 tokie centrai, dauguma jų - nepelno 

organizacijos. Šie centrai užtikrina daugiau kaip 14 000 vietų ir siūlo išmokti 240 

įvairiausių amatų bei įgyti profesijų. Neįgaliesiems šie centrai teikia ir kitas paslaugas, tarp 

jų - medicininę priežiūrą, psichologo konsultacijas ir socialinės paramos paslaugas. 

Daugumoje centrų įsteigti internatai, kurie užtikrina galimybę centro paslaugomis naudotis 

ne tik vietiniams, bet ir kitų regionų gyventojams. Statistikos duomenys liudija, kad 

profesinio mokymo centrų paslaugomis naudojasi vis daugiau gyventojų – pavyzdžiui, 

jeigu 2003 m. mokytis kurioje nors mokymo programoje pradėjo 10 769 neįgalieji, tai 2007 

m. šis rodiklis siekė beveik 12 000.
64

 

 

Analizuojant Vokietijos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos norminį reglamentavimą, 

paminėtinas Sunkią negalią turinčių asmenų profesinio mokymo ir įdarbinimo įstatymas 

(įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d.), kuris pagrinde reglamentuoja šios tikslinės grupės 

profesinį mokymą. Įstatymas nustato, kad, siekiant užtikrinti tam tikros apimties mokymus 

neįgaliesiems, darbdaviai privalo konsultuotis su Pašalpų ir pensijų tarnyba 

(Versorgungsamt). Pradžioje įstatymas numatė konkrečią kvotą (5%, jeigu įmonėje dirba 

virš 100 darbuotojų), tačiau įstatymo priėmimo procese ši norma buvo panaikinta. 

Darbdaviams, kurie užtikrina profesinius mokymus sunkų invalidumo lygį turintiems 

asmenims, šiems tikslams skiriamos subsidijos.  
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2.4. Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politika 

 

Vokietijoje neįgaliųjų įdarbinimą reglamentuoja tokie įstatymai: 

 Kovos su sunkų įnvalidumo lygį turinčių neįgaliųjų nedarbu įstatymas (2000); 

 Socialinio kodekso 9 dalis - Neįgaliųjų reabilitacija ir integracija (2001); 

 Vienodų neįgaliųjų galimybių įstatymas (2002); 

 Sunkų įnvalidumo lygį turinčių neįgaliųjų mokymo ir įdarbinimo situacijos gerinimo 

įstatymas (2004); 

 Visuotinės lygybės įstatymas (2006). 

 

Toliau apžvelgtos reikšmingiausios neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo priemonės Vokietijoje, 

remiantis Vokietijos politikos ekspertų vertinimais.
65

 Dauguma šių priemonių skirtos sunkų 

įnvalidumo lygį turintiems asmenims, kurių darbingumas sumažėjęs bent 50%.  

 

Kvotų sistema 

 

Panašiai kaip ir kitose Europos valstybėse, Vokietijoje pagrindinis neįgaliųjų įdarbinimo 

skatinimo instrumentas yra kvotų sistema. Remiantis Vokietijos teisės aktais, valstybinio ir 

privataus sektoriaus darbdaviai, kurie įdarbina virš 20 darbuotojų, privalo laikytis 5% 

sunkų įnvalidumo lygį turinčių asmenų (kurių darbingumas sumažėjęs 50  ir daugiau proc.) 

įdarbinimo kvotos. Nors tai nereiškia, kad darbdaviai privalo specialiai kurti darbo vietas 

sunkų invalidumo lygį turintiems asmenims, tačiau tuo atveju, jeigu darbdavys neįvykdo 

šios kvotos, jis kiekvieną mėnesį privalo mokėti kompensaciją už kiekvieną neužpildytą 

kvotos vietą. Mokėjimo dydis yra diferencijuotas priklausomai nuo neįvykdytos kvotos 

dydžio. Įvykdžius mažiau kaip 5%, tačiau daugiau kaip 3% kvotos, mokama 105 EUR 

dydžio kompensacija; įvykdžius mažiau kaip 3%, tačiau daugiau kaip 2% - 180 EUR; 

įvykdžius iki 2% kvotos - 260 EUR. Darbdavių įmokos skiriamos neįgaliųjų įdarbinimo 

pašalpoms ir darbdavių subsidijoms. Jų tikslas – pagerinti neįgaliųjų įdarbinimo galimybes, 

nes jų nedarbo lygis vidutiniškai didesnis nei bendrai šalyje. Daugumai darbdavių sunku 

įvykdyti šias kvotas – vidutiniškai jų įvykdoma apie 4%.  

 

Įdarbinimo apsauga 

 

Sunkų invalidumo lygį turintiems asmenims taikoma ypatinga apsauga nuo atleidimo iš 

darbo. Ši apsauga paremta keletu aspektų, kurie privalomi darbdaviams. Pirma, prieš 

atleisdami asmenį iš darbo, darbdaviai privalo pasiūlyti darbuotojui kitą tinkamą vietą toje 

pačioje įmonėje, jeigu yra tokia laisva vieta. Antra, prieš atleisdamas sunkų invalidumo lygį 

turintį asmenį, darbdavys privalo suderinti tai su Integracijos biuru. Biuro užduotis - 

įvertinti situaciją, darbo vietos išsaugojimo galimybes bei abiejų šalių interesus, kurie susiję 

su galimu atleidimu arba darbo vietos išsaugojimu. Jeigu atleidimo priežastys susijusios su 

invalidumu, darbdavys privalo detalizuotai pagrįsti aplinkybes, kurios trukdo išsaugoti 

darbuotojui darbo vietą. Įstatymas nustato ir atvejus, kai darbdavys gali atleisti sunkų 

invalidumo lygį turintį asmenį, pavyzdžiui, jeigu veikla nutraukiama arba iš esmės 

mažinamas darbuotojų skaičius (etatų mažinimas), tuo pačiu laikantis įdarbintų neįgaliųjų 
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kvotos. Trečia, jeigu dėl įmonės ūkinės veiklos apimties sumažėjimo Integracijos biuras 

patvirtina sunkų invalidumo lygį turinčio asmens atleidimą, įsigalioja socialinės atrankos 

kriterijai. Tais atvejais, kai iš įmonės atleidžiama dalis vienodos kvalifikacijos darbuotojų, 

siekiant priimti sprendimą, kurie darbuotojai liks darbo vietose, o kurie bus atleisti, visi 

darbuotojai vertinami pagal keturis vienodai reikšmingus kriterijus: amžius, nuosavybės 

teisė, socialiniai įsipareigojimai (pavyzdžiui, alimentų mokėjimas), sunkaus lygio 

invalidumo statusas. Paskutinis kriterijus buvo įdiegtas 2004 m. tikslu dar labiau ginti 

neįgaliųjų teisę į darbą. 

 

Darbdaviams taikomi reikalavimai  

 

Siekiant skatinti neįgaliųjų įdarbinimą, Vokietijos teisės aktuose yra keliama keletas 

reikalavimų darbdaviams, kurių jie privalo laikytis, priimdami į darbą neįgaliuosius. Visi 

darbdaviai privalo įvertinti laisvas darbo vietas ir nustatyti, ar jos pritaikytos sunkų 

invalidumo lygį turintiems asmenims. Darbdaviai privalo informuoti Pensijų ir pašalpų 

tarnybą apie kiekvieno sunkų invalidumo lygį turinčio asmens pareikštą norą dirbti. 

Darbdavys turi teisę pasiteirauti pretendento apie jo invalidumą, tačiau tuo pačiu metu 

darbdavys privalo laikytis nediskriminavimo normų, kurios draudžia jam atsisakyti priimti į 

darbą žmogų tik dėl jo negalios. Darbdaviui nesilaikant šios normos, pretendentas turi teisę 

per teismą reikalauti kompensacijos, bet jis negali reikalauti priimti jo į darbą. Jeigu norą 

dirbti laisvoje darbo vietoje pareiškia du vienodų įgūdžių ir kompetencijos pretendentai, iš 

kurių vienas yra neįgalus, darbdavys privalo priimti į darbą neįgalų asmenį. Be to, 

darbdaviai privalo įdarbinti neįgaliuosius taip, kad jie turėtų galimybę naudotis savo 

žiniomis, tobulinti žinias ir gebėjimus; darbas negali būti pernelyg sunkus arba pernelyg 

lengvas. Darbdaviai yra atsakingi už atitinkamų darbo sąlygų užtikrinimą, t.y., už darbo 

vietos techninį pritaikymą ir įrengimą, išskyrus atvejus, kai tai darbdaviui tampa labai 

sunkia našta. Jeigu darbdavys negali įvykdyti šio reikalavimo dėl nepakankamų finansinių 

resursų, dalis sąnaudų gali būti padengta iš atitinkamos pašalpos, kuri skiriama pačiam 

neįgaliajam. Jeigu sunkų invalidumo lygį turinčio asmens darbingumas mažėja, darbdavys 

privalo pagal galimybes, kurios nėra pernelyg sunki administracinė, socialinė arba 

finansinė našta, keisti darbo sąlygas pagal asmens poreikius.  

 

Subsidijos darbdaviams 

 

Sunkų invalidumo lygį turintiems asmenims, kuriems dėl negalios, amžiaus arba kitų 

priežasčių ypač sunku rasti darbą, teikiama papildoma pagalba užimtumui skatinti. Tokius 

asmenis įdarbinantiems darbdaviams gali būti skiriamos darbo užmokesčio subsidijos, 

kurių dydis siekia net iki 70% darbo užmokesčio, laikotarpiui iki trijų metų. Vyresnio 

amžiaus neįgaliųjų įdarbinimui skirtų subsidijų skyrimo trukmė gali būti pratęsta iki 

aštuonerių metų. Norėdamas gauti darbo užmokesčio subsidijas, darbdavys privalo įvykdyti 

neįgaliųjų įdarbinimo kvotą (5%); šis reikalavimas negalioja, jeigu jam netaikoma kvotų 

sistema, t.y., jeigu pas jį dirba mažiau kaip 20 žmonių. Papildomai prie darbo užmokesčio 

subsidijų darbdaviams arba dirbantiems neįgaliesiems gali būti teikiama ir materialinė 

parama darbo vietai pritaikyti.  

 

Specialios darbo vietos 

 

Atviroje darbo rinkoje dirbti negalintiems neįgaliesiems sukurtos specialios darbo vietos 

(Behindertenwerkstätten), kuriose įgyvendinamas profesinis mokymas ir suteikiama 

galimybė dirbti. Darbo vietos skirtos visiems neįgaliesiems, galintiems nors minimaliai 
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atlikti ekonomiškai naudingą darbą. Jeigu pradžioje asmuo negali įvykdyti šios sąlygos, jis 

turi galimybę dalyvauti profesiniuose mokymuose ir įgyti reikiamas žinias bei įgūdžius. 

Besimokantys darbuotojai už tai gauna darbo užmokesčiui prilygstantį atlyginimą, 

vidutiniškai 160 EUR per mėnesį.  

 

 

Bendra neįgaliųjų įdarbinimo politika Vokietijoje apima įvairias priemones, kurias 

įgyvendina visos dalyvaujančios šalys – tiek atsakingos valstybinės įstaigos, tiek 

darbdaviai, tiek patys neįgalieji. Vokietija įtraukta į tų valstybių grupę, kurių politika 

paremta principu, kad visų žmonių, tarp jų – neįgaliųjų, galimybės integruotis į atvirą darbo 

rinką turi būti vienodos. Valstybinės politikos užduotis - teikti papildomą paramą socialiai 

atstumtoms visuomenės grupėms. Vienas iš skirtumų, palyginus su kitomis Europos 

valstybėmis, yra neįgaliųjų įdarbinimo apsauga ir didesnė darbdavių atsakomybė už 

neįgaliųjų įdarbinimą. Vokietijos ypatumas yra tai, kad dauguma paramos priemonių skirta 

sunkų invalidumo lygį turintiems asmenims, kurių darbingumas sumažėjęs bent 50%. 

Neatsižvelgiant į įgyvendintas priemones ir teisės aktų pakeitimus 2001 m., kurie sąlygojo 

platesnio masto neįgaliųjų socialinę integraciją, įskaitant įdarbinimą, visgi yra daug darbo 

neturinčių neįgaliųjų.  
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Švedija 
 

1. Statistinė informacija apie neįgaliųjų skaičių ir užimtumą  
 

Pagrindiniai atliekant tyrimą naudoti statistinių duomenų šaltiniai yra Švedijos centrinio statistikos 

biuro (Statistiska centralbyråns, www.scb.se), Socialinio draudimo agentūros (Försäkringskassan, 

www.forsakringskassan.se), Įdarbinimo agentūros (Arbetsförmedlingen, www.arbetsformedlingen.se) 

duomenys bei ankstesni tyrimai arba politikos vertinimų pranešimai. Analizuojant Švedijos neįgaliųjų 

statistinius duomenis įvairiais požiūriais, būtina atsižvelgti į tai, kad Švedijoje išskiriama keletas 

neįgaliųjų grupių: darbingumo netekę neįgalieji; darbingi neįgalieji; asmenys su funkciniais 

sutrikimais; invalidumo pašalpą gaunantys asmenys. Viešai prieinamose statistiskos duomenų bazėse 

ir tyrimuose pateikti skirtingų grupių duomenys, todėl kai kuriuose atskiruose duomenų šaltiniuose yra 

neatitikčių. Pavyzdžiui, kai kuriuose šaltiniuose minėta, kad Švedijoje yra virš 900 000 žmonių su 

funkciniais sutrikimais
66

, tačiau iš jų invalidumo pašalpą gauna 613 900 asmenų. Dėl šių priežasčių 

įdarbinimo ir nedarbo rodikliai interpretuojami kaip tendencijos.  

 

 

Lentelė 1. Neįgaliųjų skaičius ir lyginamasis svoris (2011 m.)  

Valstybės gyventojų skaičius 9 774 806 

Neįgaliųjų skaičius* 613 900 

Neįgaliųjų lyginamasis svoris, palyginus su visais gyventojais (%) 6,3 

Neįgaliųjų skaičius nuo 20 m. amžiaus** 610 710 

Neįgaliųjų lyginamasis svoris, palyginus su visais gyventojais nuo 20 

m. amžiaus (%) 

8,0 

Duomenų šaltiniai: Švedijos centrinis statistikos biuras  (www.scb.se);  

Pastabos: * Invalidumo pašalpą gaunantys asmenys; ** Švedijoje asmenims iki 19 m. amžiaus taikoma 

kitokia neįgalumo lygio nustatymo tvarka. 

 

Lentelė 2. Gyventojų ir invalidumo pašalpą gaunančių neįgaliųjų suskirstymas pagal amžių 

ir lytį (2011 m.) 

Požymiai  Visi gyventojai Neįgalieji 

Amžius  Skaičius  (%) Skaičius  (%) 

iki 19 m. 2 158 475 22,1 3 190 0,5 

20 - 29 m. 1 244 106 12,7 64 540 10,5 

30 – 39 m. 1 210 115 12,4 70 450 11,5 

40 – 49 m. 1 307 942 13,4 106 850 17,4 

50 – 59 m. 1 159 408 11,9 121 740 19,8 

60 – 69 m. 1 177 553 12,0 145 810 23,8 

virš 70 m. 1 517 207 15,5 101 320 16,5 

IŠ VISO 9 774 806 100,0 613 900 100,0 

Lytis Skaičius  (%) Skaičius (%) 

Moterys 4 752 946 48,6 330 270 53,8 

Vyrai 5 021 860 51,4 283 630 46,2 

IŠ VISO 9 774 806 100,0 613 900 100,0 
Duomenų šaltiniai: Statistics Sweden (www.scb.se); žiūr.: 

http://statistik.forsakringskassan.se/rfv/html/He_alder_2011.html 
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Lentelė 3. Įdarbinimo ir nedarbo rodikliai (gyventojai – 2012 m.; neįgalieji – 2011 m.), 

skaičius ir lyginamasis svoris 

Įdarbinimo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Darbingo amžiaus asmenų skaičius 5 055 000 (2012) 

5 020 00 (2011) 

610 710 (2011) 

Dirbančių asmenų skaičius  4 680 000 (2012)  

4 642 000 (2011) 

549 628*** 
(2011) 

Dirbančių asmenų lyginamasis svoris, palyginus 

su visais darbingo amžiaus asmenimis (%) 
65,7  (2012) 90,0 (2011) 

Dirbančių neįgaliųjų lyginamasis svoris, 

palyginus su visais dirbančiaisiais (%) 

- 11,8 

Nedarbo rodikliai Gyventojai Neįgalieji 

Bendras bedarbių skaičius  376 000 (2012) 

378 000 (2011)* 

61 082 (2011) 

Bedarbių lyginamasis svoris, palyginus su visais 

darbingo amžiaus asmenimis (%) 

7.4 10.0** 

Neįgalių bedarbių lyginamasis svoris, palyginus 

su visais bedarbiais (%) 

- 29,6 

Duomenų šaltiniai: Švedijos centrinis statistikos biuras (www.scb.se); Įdarbinimo agentūra 

(www.arbetsformedlingen.se); Labour force survey 2011;  

Pastabos: *Duomenys, remiantis Labour force survey 2011. ** Darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičius n =610 710; 

*** Skaičiavimas: visų darbingo amžiaus neįgaliųjų ir bedarbių su funkciniais sutrikimais skirtumas. Atitinkamai 

susidaro ir 90% dirbančių neįgaliųjų lyginamasis svoris, palyginus su visais dirbančiais neįgaliaisiais.  

 

Lentelė 4. 16 - 64 m. gyventojų ir asmenų su funkciniais apribojimais nedarbo rodiklių 

dinamika, palyginus su bendru gyventojų skaičiumi ir neįgaliųjų skaičiumi (2006 – 2012 

m.), skaičius, % 

Metai 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bendras gyventojų skaičius 9 107 934 9 174 464 9 248 976 9 331 619 9 408 832 9 476 105 

       

Neįgalieji* 612 990 612 930 613 850 616 610 615 090 613 900 

% iš visų gyventojų 6,7 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 

       

Iš viso bedarbių** 210 833 169 487 150 284 236 828 231 078 206 431 

% iš visų gyventojų 2,3  1,8 1,6 2,5 2,5 2,2 

       

Bedarbiai su funkciniais 

apribojimais** 
52 202 50 004 36 573 61 480 70 667 61 082 

% iš visų neįgaliųjų 8,5 8,2 6,0 10,0 11,5 10,0 

% iš visų bedarbių 24,8 29,5 24,3 26,0 30,1 30,0 
Duomenų šaltinis: Švedijos centrinis statistikos biuras (www.scb.se); Įdarbinimo agentūra (www.arbetsformedlingen.se), 

žiūr.: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Tidigare-statistik.html   

Pastabos: * Švedijos centrinio statistikos biuro pateikti invalidumo pašalpą gaunančių asmenų duomenys; ** Įdarbinimo 

agentūros pateikti gyventojų ir asmenų su funkciniais sutrikimais duomenys.  
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2. Neįgalumo suteikimas, socialinė apsauga, profesinė reabilitacija ir užimtumas: 

situacijos apibūdinimas 
 

2.1. Neįgalumo lygio nustatymo ir suteikimo tvarka  

 

Švedijoje neįgalumo lygį nustato Socialinio draudimo agentūra, įvertinus  asmens darbingumo lygį 

dirbti visų rūšių darbo rinkoje siūlomus darbus, tarp jų - remiamose darbo vietose. Neįgalumo lygio 

nustatymo ir suteikimo tvarka tiesiogiai susijusi su invalidumo pašalpos (įsk. nedarbingumo 

kompensaciją arba aktyvumo kompensaciją priklausomai nuo amžiaus) skyrimo tvarka. Pagrindinis 

politikos tikslas – siekti, kad asmenys pagal galimybes greičiau grįžtų į buvusią darbo vietą, arba 

padėti rasti kitą darbo vietą.  

 

Procentų požiūriu išskiriami keturi darbingumo apribojimo arba netekimo lygiai: 25%, 50%, 75% 

arba 100%. Priklausomai nuo darbingumo netekimo lygio skiriama nustatyto dydžio invalidumo 

pašalpa.  

 

Sprendimą suteikti neįgalumo lygį priima Socialinio draudimo agentūra, remiantis asmens prašymu 

(specialus blankas) ir gydytojo pažyma, kurioje pateikta informacija apie asmens sveikatos būklę, 

funkcinius apribojimus ir ligos įtaką darbingumui (darbingumo įvertinimas). Papildomai atsižvelgiama 

į informaciją apie asmens socialines-ekonomines sąlygas ir išsilavinimą. Tačiau pagrindiniai yra 

medicininiai kriterijai. Jeigu būtina, Socialinio draudimo agentūra, remiantis pretendento pateiktais 

dokumentais, gali paprašyti agentūros gydytojo pateikti papildomą įvertinimą. Tokia praktika 

įgyvendinama, siekiant patikslinti darbingumo netekimo lygį. 

 

2.2. Pašalpų skyrimo tvarka ir aplinkos prieinamumas  

 

2.2.1. Pašalpos ir pensijos
67

 

 

Švedijoje neįgaliesiems teikiamos įvairios socialinės pašalpos ir įvairi socialinė pagalba priklausomai 

nuo asmens poreikių. Norėdamas gauti konkrečią pašalpą arba pagalbą, asmuo turi kreiptis į savo 

savivaldybę.  

 

Nuo 19 m. amžiaus asmuo gali pretenduoti į invalidumo pašalpą, jeigu jam reikalinga kasdieninė 

pagalba, taip pat dirbant ir mokantis, arba kai asmuo turi papildomų išlaidų dėl ilgalaikės ligos arba 

nedarbingumo. Be to, jeigu tokios pagalbos reikėjo mažiausiai vienerius metus, kurie atitinka 

maksimalią invalidumo pašalpos teikimo trukmę. Norėdamas gauti invalidumo pašalpą, asmuo turi 

pateikti Socialinio draudimo agentūrai gydytojo išduotą pažymą apie sveikatos būklę ir funkcinius 

sutrikimus, dėl kurių asmeniui pagalbos reikia mažiausiai 2 valandas per dieną. Kasdieninė pagalba - 

tai tokie veiksmai: priežiūra, rengimas, maisto paruošimas, namų ruošos darbai, prekių įsigijimas, 

pagalba vykstant į darbo vietą arba mokymo įstaigą. Papildomos sąnaudos turi būti susijusios su 

asmens funkciniais sutrikimais. Sulaukus 65 m. amžiaus, asmuo gali ir toliau gauti invalidumo 

pašalpą, jeigu jam vis dar reikalinga kasdieninė pagalba. Invalidumo pašalpos išmokamos trimis 

tarifais priklausomai nuo kasdieninės pagalbos arba papildomų išlaidų dydžio – 36%, 53% arba 69% 

valstybės nustatyto metinio pragyvenimo lygio. Invalidumo pašalpa neapmokestinama.  

Priežiūros arba pagalbos pašalpa gali būti skiriama nuo ankstyvos vaikystės iki 65 m. amžiaus ir 

ilgiau, jeigu pašalpa paskirta dar nesulaukusiam 65 m. amžiaus asmeniui. Pagrindinis kriterijus gauti 

pašalpą yra nustatyta dėl reikšmingų funkcinių sutrikimų reikalinga priežiūra daugiau kaip 20 valandų 

                                                 
67

 Informacija parengta, remiantis Socialinio draudimo agentūros parengta informacija, žiūr. (peržiūrėta 2012-10-30): 

www.forsakringskassan.se.  

http://www.forsakringskassan.se/
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per savaitę, siekiant patenkinti pagrindinius poreikius (pavyzdžiui, apsirengti, nusiprausti, pagaminti 

valgį, bendrauti ir pan.). Pašalpos dydis nustatomas valandos įkainiais. Pašalpa gali būti skiriama 

tokioms grupėms: 

 asmenys su psichikos sutrikimais; sergantys autizmu; 

 asmenys su reikšmingais intelektinio vystymosi sutrikimais po smegenų operacijos, kurią 

sukėlė išoriniai faktoriai arba fizinė liga; 

 asmenys su kitais ilgalaikiais fiziniais arba psichikos sutrikimais, kurie nesusiję su normaliu 

senėjimo procesu.  

 

Aktyvumo pašalpa gali būti skiriama jaunimui (19 - 30 m. amžiaus žmonėms), dėl ligos arba traumos 

netekus bent 25% darbingumo, jeigu prognozuojama, kad mažiausiai vienerius metus jie negalės dirbti 

visu pajėgumu. Ilgiausias šios pašalpos skyrimo laikotarpis - treji metai. Kaip ir invalidumo pašalpa, ši 

pašalpa suteikiama, remiantis medicininiais kriterijais. Sprendimą ją paskirti Socialinio draudimo 

agentūra priima per 120 dienų, remiantis gydytojo pažyma, asmens prašymu ir papildoma paties 

asmens pateikta informacija. Asmuo turi teisę ginčyti sprendimą. Pašalpos dydis priklauso nuo asmens 

darbingumo netekimo lygio, jis gali būti visiškas, trijų ketvirčių, pusės arba vieno ketvirčio. Ši pašalpa 

gali būti apmokestinama. Garantuota pašalpa išmokama socialiai neapdraustiems asmenims arba tais 

atvejais, kai asmens pajamos buvo labai mažos. Garantuotos pašalpos dydis priklauso nuo asmens 

amžiaus ir gyvenimo Švedijoje laikotarpio. Maksimalus pašalpos dydis yra 64% nuo pajamų, kurias 

asmuo būtų gavęs, dirbdamas visu pajėgumu.  

 

Būsto pritaikymo pašalpa skirta asmenims su funkciniais apribojimais, siekiant pritaikyti jų būstus 

tam tikriems poreikiams, kurie užtikrina savarankiškumą. Pašalpos dydis priklauso nuo asmens 

poreikių ir atitinkamų būsto pritaikymo priemonių.  

 

Automobilio pašalpa neįgaliesiems gali būti skiriama įvairiems tikslams: įsigyti automobilį, pritaikyti 

automobilį, išlaikyti automobilio vairuotojo teises.  

 

Be minėtų pašalpų neįgaliesiems gali būti paskirta ir kita materialinė pagalba: slaugytojo/padėjėjo 

paslaugoms apmokėti už namuose suteiktą periodišką pagalbą, pašalpa specialiajam transportui; 

pagalba, namų tvarkymas, produktų įsigijimas, asmeninė higiena, aprūpinimas techninėmis 

priemonėmis, gestų kalbos vertėjo paslaugos asmenims su klausos sutrikimais.  

 

2.2.2. Aplinkos prieinamumas 

 

Fizinės aplinkos prieinamumo užtikrinimą Švedijoje nustato tarptautinės politikos dokumentai ir 

nacionaliniai norminiai aktai – Paramos ir paslaugų asmenims su funkciniais sutrikimais įstatymas 

(1994), Nediskriminavimo įstatymas (2009), Invalidumo politikos strategija iki 2016 m. (2011). 

Strategijos tikslas - užtikrinti didesnes galimybes ir lygiateisiškumą, neįgaliesiems integruojantis į 

visuomeninę. Nustatyta dešimt prioritetinių strategijos sričių, iš kurių reikšmingiausiomis pripažintos 

trys: teisės sistema, transportas ir informacijos technologijos. Panašiai, kaip kitose ES valstybėse, ir 

Švedijoje aplinkos prieinamumo aspektai įtraukti į atitinkamus norminius aktus, kurie reglamentuoja 

statybą ir transporto sistemą.  

 

Remiantis galiojančiais politikos dokumentais, Švedijos invalidumo politikos koordinavimo agentūra 

(Handisam) nustatė pagrindines aplinkos prieinamumo gaires.
68

 Jos apibrėžia tris pagrindines veiklos 

kryptis, toliau plečiant aplinkos prieinamumo politiką: 

                                                 
68

 Tekstą žiūr.: http://www.handisam.se/Handisam/Guidelines-on-accessibility/ (peržiūrėta 2012-10-29) 

http://www.handisam.se/Handisam/Guidelines-on-accessibility/


105 

 

 užtikrinti, kad, planuojant aplinką, kuriant pastatų, produktų ir paslaugų dizainą, būtų 

atsižvelgiama į skirtingus žmonių poreikius ir galimybes, įgyvendinat vadinamus universalaus 

dizaino principus (Švedijoje šis požiūris vadinamas Design for all); 

 užtikrinti jau sukurtos aplinkos ir techninių sprendimų pagerinimą, remiantis prieinamumo ir 

naudojimo principais (prieinama yra tai, ką galima naudoti); 

 skatinti neįgaliuosius dalyvauti sprendimų priėmimo procese, sprendžiant klausimus dėl jiems 

skiriamos paramos ir paslaugų.  

 

Užtikrinant fizinės aplinkos prieinamumą, Švedijoje įgyvendinama ir tam tikra nacionalinė veiklos  

politika, susijusi su informacijos technologijų prieinamumo užtikrinimu neįgaliesiems (elektroninio 

integravimo politika). Šios veiklos politikos priemonės apima tiek viešą, tiek privačią aplinką ir 

įvairius produktus bei komunikavimo instrumentus – internetą (tinklalapiai), mobilieji telefonai, 

nuotolinio valdymo įranga.
69

  

 

2.3. Profesinės reabilitacijos sistema ir tvarka 

 

Neįgaliųjų profesinė reabilitacija apibrėžta kaip viena iš įdarbinimo skatinimo politikos priemonių.  

 

Už neįgaliųjų profesinės reabilitacijos organizavimą atsakinga institucija - Socialinio draudimo 

agentūra, kurios funkcijoms priskiriama: asmenų darbingumo netekimo įvertinimas, invalidumo ir kitų 

socialinių pašalpų (tarp jų - profesinės reabilitacijos pašalpos) skyrimas, asmenų siuntimas dalyvauti 

įdarbinimo skatinimo programose. Neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo srityje Socialinio draudimo 

agentūra bendradarbiauja su Įdarbinimo agentūra (Arbetsförmedlingen), kuri prižiūri įvairias 

įdarbinimo skatinimo programas (tarp jų - neįgaliųjų), taip pat su darbdaviais.    

 

Profesinė reabilitacija – tai apibendrintas terminas apibrėžti visoms priemonėms, kurios padeda 

nedarbingiems asmenims atkurti optimalų funkcionalumą. Labai svarbu pagal galimybes greičiau 

pradėti profesinę reabilitaciją. Asmeniui paskyrus nedarbingumo pašalpą, per pirmąsias 90 dienų 

prognozuojama, kad jis pats bandys vėl pradėti dirbti. Jeigu taip neatsitinka, Socialinio draudimo 

agentūros darbuotojai susisiekia su sergančiu žmogumi ir išsiaiškina jo galimybes grįžti į darbą. Jeigu 

būtina, reikalaujama informacijos iš darbdavio, parengiamas asmens profesinės reabilitacijos planas, 

kuris įgyvendinamas, dalyvaujant sergančiam asmeniui ir darbdaviui. Jeigu dabartinėje darbo vietoje 

negalima užtikrinti galimybės dirbti, darbo ieškoma pas kitą darbdavį arba taikoma atitinkama 

įdarbinimo programa (žiūr. 2.4. skyrių).  

 

Pagrinde už sėkmingą profesinę reabilitaciją atsako asmens darbdavys, kuris turi nustatyti asmens 

profesinės reabilitacijos poreikius ir reikiamas priemones, pavyzdžiui, darbo vietos pritaikymą, 

pagalbą darbe, darbo pareigų pritaikymą, pervedimą į kitą darbą, darbo įgūdžių mokymus, profesinį 

lavinimą. Jeigu darbdavys pats negali išspręsti klausimo, jis privalo kreiptis pagalbos į Socialinio 

draudimo agentūrą.  

Kitos už reabilitaciją atsakingos institucijos: sveikatos priežiūros įstaigos - už medicininį gydymą ir 

reabilitaciją; Įdarbinimo agentūra (ir darbdavys) – už įdarbinimą skatinančias priemones; savivaldybės 

– už socialinės pagalbos priemones. Socialinio draudimo agentūra yra koordinuojanti institucija, kuri 

prižiūri, ar laiku nustatomi asmenų poreikiai ir randamas geriausias sprendimas.  

 

Profesinėje reabilitacijoje dalyvaujantis asmuo gali pretenduoti į reabilitacijos pašalpą. Ji paskiriama, 

kai, bendradarbiaujant su Socialinio draudimo agentūra, parengiamas profesinės reabilitacijos planas. 
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 Šaltinis: http://www.handisam.se/Handisam/Design-for-all/ (peržiūrėta 2012-10-29) 

http://www.handisam.se/Handisam/Design-for-all/
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Pašalpa skiriama ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiu, jeigu asmuo dalyvauja kurioje nors 

profesinės reabilitacijos programoje.  

 

Reabilitacijos pašalpą sudaro dvi dalys:  

 pašalpa, kurią asmuo gauna, dalyvaudamas profesinės reabilitacijos programoje; 

 priemoka, skirta padengti papildomas profesinės reabilitacijos sąnaudas.  

 

Reabilitacijos pašalpos dydis lygus nedarbingumo pašalpos dydžiui. Priklausomai nuo darbingumo 

netekimo lygio asmeniui skiriama pašalpa yra 100%, 75%, 50% ir 25% nuo reabilitacijos pašalpos 

dydžio. Jeigu asmuo profesinio mokymo metu gauna ir kitą finansinę paramą, reabilitacijos pašalpa 

proporcingai mažinama. Be to, išmokama kompensacija už transportą, kompensacija už mokymo 

priemones ir kompensacija, skirta sumokėti kursų dalyvio mokestį. Jos išmokamos tik tuomet, jeigu 

asmuo negauna kitos panašios paramos (pavyzdžiui, iš darbdavio) arba kitos draudimo išmokos.   

 

2.4. Neįgaliųjų užimtumo skatinimo politika 

 

Švedijos vyriausybė įgyvendina aktyvią įdarbinimo skatinimo politiką, tobulina įvairias įdarbinimo 

programas tiek visiems gyventojams, tiek neįgaliesiems. Pavyzdžiui, 2008 m. Švedijoje buvo 20 

įvairių įdarbinimą skatinančių programų, iš kurių aštuonios buvo skirtos neįgaliesiems. Už įdarbinimo 

programų įgyvendinimą atsakinga Įdarbinimo agentūra, kurios specialistai įvertina ir rekomenduoja 

asmenims labiausiai tinkamas programas. Įdarbinimo skatinimo priemones Švedijoje apibūdina 

individualus požiūris, kiekvienu atveju įvertinant labiausiai tinkamą pagalbos rūšį ir įtraukiant tiek patį 

asmenį, tiek darbdavį, tiek atsakingos valstybinės arba savivaldybės institucijos specialistą.  

 

Neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo politikos visų priemonių pavyzdžiai pateikti 5-oje lentelėje ir 

apibrėžti kaip Remiamas darbas (Supported employment). Toks požiūris/metodas Švedijoje taikomas 

jau daugiau kaip 10 metų ir bendrai vertinamas kaip efektyvus. Pagrindinė jo gairė - nuostata, kad 

neįgaliajam įdarbinimo srityje teiktina pagalba trimis etapais: įsidarbinimo, darbo ir  darbo 

išsaugojimo laikotarpiu.  

 

(1) Įsidarbinimo laikotarpis: šiame etape būtina padėti asmeniui įgyti darbui reikalingus įgūdžius 

(žinias, sugebėjimus, įgūdžius) ir plėsti motyvaciją dirbti.  

 

(2) Darbo laikotarpis: šiame etape darbdavys įdarbina riboto darbingumo asmenį ir paprastai gauna 

valstybines subsidijas asmens darbo užmokesčiui. Darbas atliekamas darbo vietoje ir jis turi būti 

toks, kurį gali atlikti ir darbingas asmuo. Svarbu, kad būtų galima suformuluoti atliekamo darbo 

aprašymą ir apibrėžti atliekamas funkcijas (parengti atitinkamą pareiginę instrukciją). Ribotai 

darbingas asmuo konkrečioje darbo pozicijoje turi jaustis naudingu ir reikalingu tiek darbingumo, 

tiek kompetencijos aspektu.  

 

(3) Darbo išsaugojimo laikotarpis: šiame etape asmuo motyvuojamas išsaugoti darbą ir vertinti save 

kaip darbingą asmenį. Darbdavys apsaugo darbuotoją ir pripažįsta jį vertingu darbuotoju, galinčiu 

atlikti nustatytą darbą konkrečioje darbo aplinkoje. Taip pat, kaip ir kiti darbuotojai, ribotai 

darbingas asmuo gali tikėtis darbo užmokesčio padidinimo, naudotis galimybėmis mokytis visą 

gyvenimą, siekiant kelti savo kompetenciją ir kvalifikaciją bei tobulinant savo darbo įgūdžius. 

Ribotai darbingas asmuo yra “toks pat kaip visi kiti darbuotojai”, jis eina pareigas, kurioms 

parengta atitinkama pareiginė instrukcija, jis yra darbo kolektyvo (komandos) dalis, kitų tokių 

pačių kolegų kolega. Pabrėžtina, kad darbo aplinkoje negali būti skirtingo požiūrio ir skirtingų 

galimybių.  

 



107 

 

5-oje lentelėje apibendrinta informacija apie programas ir priemones, susijusias su neįgaliųjų 

įdarbinimo skatinimu ir požiūriu į remiamą darbą. Pavyzdžiui, darbo užmokesčio subsidijos atitinka 

antrąjį etapą, o programos, kurių pagrindinė tikslinė grupė - sunkaus lygio neįgalieji, kuriems sunku 

integruotis į darbo rinką, užtikrina pirmojo etapo užduočių vykdymą – motyvaciją ieškoti darbo, rasti 

darbo vietą ir mokytis darbo įgūdžių. Dalis įdarbinimo programų nukreiptos tiesiogiai ir konkrečiu 

tikslu (tam tikram poreikiui) – teikti finansinę paramą, o ne naujų įgūdžių mokymo linkme; dalis jų 

skirtos konkrečiai tikslinei grupei priklausomai nuo invalidumo lygio, ypatingą dėmesį skiriant labai 

sunkaus lygio neįgaliesiems. Tais atvejais, kai invalidumas iš dalies apriboja asmens darbingumą, 

įdarbinimo skatinimo priemonės nukreipiamos motyvuoti darbdavius integruoti savo įmonėse 

neįgaliuosius,  pagrinde skiriant subsidijas.  

 

Lentelė 5. Neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo programos ir paramos priemonės Švedijoje 

Programa arba 

priemonė 

 

Programos arba priemonės apibūdinimas 

Darbo užmokesčio 

subsidijos darbdaviams 

(Wage subsidies) 

Įdarbinimo agentūra siūlo darbdaviams iki 80% dydžio darbo 

užmokesčio subsidijas, siekiant stimuliuoti į laisvas darbo vietas 

priimtus neįgaliuosius. Programa paremta vadinama kolektyvine 

valstybės ir darbdavio sutartimi. Subsidijų dydis kiekvienais 

metais peržiūrimas ir nustatomas iš naujo. Remiamos tiek 

valstybinio, tiek privataus sektoriaus darbo vietos. Tais atvejais, 

kai būtina pritaikyti darbo vietą, darbdaviui gali būti 

kompensuojamos atitinkamos sąnaudos. Darbo užmokesčio 

subsidijos skiriamos maksimaliam laikotarpiui iki ketverių metų. 

Darbo užmokesčio subsidijas galima naudoti ir darbo asistento 

paslaugoms apmokėti.  

Remiamas darbas 

valstybės sektoriuje 

(Public sheltered 

employment) 

 

Darbas valstybės sektoriuje profesinės reabilitacijos ribose. Šios 

programos tikslinė grupė – bedarbiai su lėtiniais psichikos 

sutrikimais ir bedarbiai, kurie atitinka Paramos ir paslaugų 

asmenims su funkciniais sutrikimais įstatymo (1994) apibrėžtas 

tikslines grupes.  

Darbo tobulinimo 

programa 

(Development 

employment) 

 

Siekiant tobulinti darbą, šioje programoje darbas kombinuojamas 

su kita veikla (darbo įgūdžių mokymas, naujų darbo rūšių 

išbandymas, darbo asistento pagalba). Programa skirta ribotai 

darbingiems asmenims, kuriems sunku integruotis į darbo rinką. 

Maksimali programos trukmė - 12 mėnesių.  

Remiama darbo 

programa 

(Sheltered employment) 

Ši programa yra specialiai sukurtų darbo vietų (Samhall) 

alternatyva. Ji skirta dėl reikšmingo darbingumo netekimo 

sunkaus neįgalumo lygį turintiems asmenims, kuriems iš esmės 

sunku įsidarbinti arba susirasti  naują darbą. Programa apima tiek 

valstybės, tiek privatų sektorių, išskyrus Samhall. Programa 

pritaikyta būtent tiems atvejams, kai asmuo ilgai nedirbo, todėl 

jam labai sunku iš naujo patekti į darbo rinką. Vienas tipinių 

sprendimų tokiais atvejais – dirbti vadinamoje civilinėje 

tarnyboje, kurios trukmė yra ribota, tačiau jos metu galima įgyti 

naują kvalifikaciją ir darbo patirtį.   

Paveldo programa 

(Heritage Initiative) 

Įdarbinimo programa, siekiant išsaugoti kultūros paveldą, kuri 

skirta sunkų nedarbingumo lygį turintiems arba beveik visai 

darbingumo netekusiems asmenims, siekiant užtikrinti šiems 

žmonėms prasmingą darbą, kurį jie gali atlikti, tuo pačiu skatinant 

kultūros paveldo ir aplinkos išsaugojimą ir prieinamumą.  
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Specialios darbo vietos  

(Samhall) 

 

Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir kuriems 

pagrįstai kyla sunkumų iš naujo integruotis į darbo rinką, sukurtos 

specialios darbo vietos (Samhall). Dažniausiai jos susijusios su 

kultūros paveldo išsaugojimo sritimi. Šiose darbo vietose 

užtikrinami nuolatiniai asistentai ir padėjėjai.  

a. Verslo rėmimo 

programa 

 

Asmenims, kurie norėtų ir sugeba pradėti savo verslą, teikiama 

speciali parama (subsidijos), skirta pradėti savo verslą.  

Individuali parama Įdarbinimo agentūra ir Socialinio draudimo agentūra siūlo įvairias 

individualios paramos galimybes: 

 pagalba darbo vietoje atlikti tam tikras užduotis; 

darbdaviams skiriama atskira kompensacija pasitelkti 

padėjėjus; 

 pagalba neįgaliam jaunuoliui nuvykti iš namų į mokyklą ir 

atgal, skatinant jaunimą siekti išsilavinimo tikslu vėliau 

integruotis į darbo rinką; 

 pagalba profesinio mokymo srityje, padėjėjas, kuris tam 

tikrą laikotarpį gali dirbti kartu su neįgaliuoju; 

 pagalba, pritaikant profesinio mokymo priemones ir 

aprūpinant tehninėmis priemonėmis.  
Duomenų šaltiniai: Įdarbinimo agentūra (www.arbetsformedlingen.se); ANED Report on the employment of disabled 

people in European countries – Sweden, 2009. 

 

Kadangi nėra informacijos apie kiekvienos programos pradžios datą, rezultatus ir dalyvavusių asmenų 

skaičių, sunku įvertinti, kaip šios programos ir/arba priemonės įtakoja neįgaliųjų įdarbinimą. Tam 

tikru požiūriu vertinimą galima pateikti, remiantis neįgaliųjų nedarbo rodikliu, kuris nuo 2009 m. 

praktiškai nekito – vidutiniškai 10,5% visų darbingo amžiaus neįgaliųjų, kurie gauna invalidumo 

pašalpą, nedirba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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Europos valstybių praktikos įvertinimas: Latvijos ir Lietuvos neįgaliųjų 

užimtumo politikos tobulinimo rekomendacijos 

 
Tobulinant Latvijos ir Lietuvos neįgaliųjų užimtumo skatinimo veiklos politiką, 

rekomenduojama atsižvelgti į šio tyrimo metu atliktą Europos valstybių užimtumo politikos 

priemonių vertinimą. Europos valstybių neįgaliųjų užimtumo politiką apibūdina du 

pagrindiniai požiūriai: neįgaliųjų įtrauktis į bendrą darbo rinką ir saugomos darbo rinkos 

plėtra. Šie požiūriai vienas kito neatmeta, ir daugeliu atveju, įvertinus konkrečias užimtumo 

politikos priemones, daroma išvada, kad jie vienas kitą papildo. Konkrečių užimtumo 

skatinimo priemonių ir praktikos vertinimas struktūrizuotas pagal šiuos du požiūrius, 

apibrėžiant kiekvieno požiūrio privalumus ir trūkumus.   

 

Atviros darbo rinkos požiūris                                                                                                                                                         
 

Atviros darbo rinkos požiūris numato įgyvendinti tokias paramos priemones, kurių tikslas – 

vis labiau siekti visų darbuotojų lygybės, pagal galimybes mažinant apribojimus 

neįgaliesiems. Įgyvendinant tokią politiką, reikšmingas vaidmuo tenka darbdaviams ir jų 

motyvavimui priimti į darbą neįgaliuosius. Darbdaviams keliami neįgaliųjų įdarbinimo 

reikalavimai, tačiau teikiama parama, dažniausiai – įvairios subsidijos, skirtos invalidams 

įdarbinti jų įmonėse arba organizacijose. Pastaraisiais metais Europoje vis dažniau stebimas 

perėjimas prie atviros darbo rinkos požiūrio principų, skatinant neįgaliųjų užimtumą. 

Tokios permainos grindžiamos visų visuomenės narių lygybės ir nediskriminavimo 

ideologija, kuri numato visiems vienodas galimybes. Vienas reikšmingiausių tokios 

ideologijos instrumentų yra universalaus dizaino principų laikymasis visose visuomeninio 

gyvenimo srityse. Vis daugėja Europos valstybių, kurios parengia trumpalaikės ir ilgalaikės 

politikos planavimo ir veiklos politikos dokumentus, kuriais siekiama įgyvendinti 

universalaus dizaino principus. Atviros darbo rinkos požiūriu, pagrindinės užimtumo 

skatinimo priemonės yra kvotų sistema, subsidijos darbdaviams ir pašalpų sistemos 

kūrimas užimtumui skatinti.  

 

Neįgaliųjų užimtumo kvotų sistema – tai plačiai paplitęs, valstybinio ir privataus 

sektoriaus darbdaviams taikomas užimtumo skatinimo instrumentas. Kai kuriose valstybėse 

kvotos pradžioje buvo nustatytos tik valstybiniam sektoriui, tačiau palaipsniui buvo 

įdiegtos ir privačiame sektoriuje. Kadangi kvotų sistema paprastai reglamentuojama teisės 

aktų ir numato įdarbinti tam tikrą neįgaliųjų skaičių, darbdaviams jos neįvykdžius, jie 

privalo mokėti valstybei mokestį (baudą) už kiekvieną neįvykdytą kvotą. Šios finansinės 

lėšos toliau skiriamos socialinėms pašalpoms ir profesinės reabilitacijos paslaugoms 

finansuoti. Šios priemonės privalumas yra tai, kad neįgaliųjų užimtumo skatinimo veikloje 

aktyviai dalyvauja darbdaviai, be to, net neįvykdžius kvotos valstybė gauna papildomų lėšų 

užimtumo politikos priemonėms įgyvendinti. Pagrindiniai kvotų sistemos trūkumai yra tai, 

kad, pirma, gana dažnai darbdaviai pasirenka verčiau mokėti papildomą mokestį, o ne 

realiai įdarbinti neįgaliuosius; antra, kvotų dydis praktiškai reiškia, kad įdarbinama 

palyginti nedaug neįgaliųjų; trečia, remiantis praktika, kvotų sistemos įdiegimas iš esmės 

neįtakoja bendrų neįgaliųjų užimtumo rodiklių.  

 

Atskira priemonių visuma – tai parama darbdaviams, kuri įvairiais būdais teikiama 

daugumoje tyrimo metu apžvelgtų valstybių. Viena plačiausių paramos sistemų, kuri 

numato įvairias subsidijas darbdaviams, yra Nyderlanduose. Dažniausiai darbdaviams 
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skiriamos subsidijos neįgalių darbuotojų darbo užmokesčiui, darbo aplinkai ir darbo vietai 

pritaikyti. Darbo užmokesčio subsidijų dydis skiriasi priklausomai nuo darbdavio teisinio 

statuso (pavyzdžiui, Lenkijoje privatiems verslininkams mokamos 75 proc. darbo 

užmokesčio subsidijos, o nevalstybinėms organizacijoms – 90 proc.), nuo darbuotojo 

neįgalumo lygio ir darbo krūvio. Rečiau subsidijos mokamos kaip parama asmenų darbo 

užmokesčiui ir profesinės reabilitacijos paslaugoms užtikrinti darbo vietoje. Gana plačiai 

taikomos mokesčių lengvatos darbdaviams, kurie įdarbina neįgaliuosius. Paramos 

darbdaviams privalumas yra darbdavių motyvavimo įdarbinti neįgaliuosius didinimas. 

Pagrindinis tokių priemonių įgyvendinimo apribojimas – nepakankamas joms įdiegti 

reikalingų finansinių resursų kiekis, todėl daugeliu atvejų parama darbdaviams 

kombinuojama su kvotų sistema, o jos ribose surinkti darbdavių mokesčiai skiriami paremti 

darbdavius, kurie įvykdo šias kvotas.  

 

Mažiau paplitusi užimtumo politikos priemonė yra socialinių pašalpų sistemos kūrimas, 

remiantis užimtumo skatinimo tikslais. Kaip pavyzdžius galima paminėti Norvegiją, 

Nyderlandus ir Vokietiją – kiekvienoje valstybėje praktika skirtinga. Norvegijoje socialinių 

pašalpų sistema sukurta taip, kad pašalpa papildytų asmens pajamas, kurios gautos kaip 

darbo užmokestis. Sistema numato, kad bet kuriuo atveju (net sunkų invalidumo lygį 

turintiems asmenims) naudingiau dirbti nors ir mažiau valandų, nes tai suteikia galimybę 

gauti didesnes bendras pajamas palyginti su tuo atveju, kai asmuo gauna tik pašalpą. 

Nyderlanduose socialinės pagalbos ir užimtumo politikos yra glaudžiai susijusios, ir nuo 

2004 m. jų kūrimas bei įgyvendinimas visiškai perduotas savivaldybių žinion. Toks 

požiūris suteikia galimybę efektyviau įvertinti tikslinės grupės poreikius ir užimtumo 

galimybes bei padidinti politikos priemonių kaštų efektyvumo rodiklius. Vokietijoje 

įdiegtas vadinamas „asmeninis biudžetas“, kuris neįgaliesiems teikia galimybę patiems 

nuspręsti, kokios pagalbos ir profesinės reabilitacijos paslaugų jiems reikia. Tokiu būdu 

skatinama profesinės reabilitacijos atitiktis konkretaus asmens poreikiams, gebėjimams ir 

interesams, didinant paties asmens atsakomybę už savo įtrauktį į darbo rinką ateityje.   

 

Atviros darbo rinkos požiūrio kontekste būtina paminėti profesinės reabilitacijos sistemą. 

Daugelyje Europos valstybių neįgaliųjų profesinės reabilitacijos priemonėms skiriamas 

labai didelis dėmesys, nes jos pripažįstamos viena iš reikšmingiausių asmens įtraukties į 

darbo rinką ateityje priemonių. Valstybėse, kuriose tokių paslaugų sistema yra išplėsta, 

užtikrinamas profesinės reabilitacijos paslaugų prieinamumas pagal galimybes arčiau 

asmenų gyvenamajai vietai, veikia profesinės reabilitacijos pašalpų sistema, profesinėje 

reabilitacijoje aktyviai dalyvauja darbdaviai. Europos valstybių praktika patvirtina, kad 

profesinės reabilitacijos paslaugų efektyvumas pagrinde priklauso nuo jų atitikties tikslinės 

grupės poreikiams ir konkrečioje administracinėje teritorijoje vykdomų ekonominės veiklos 

rūšių. 

 

Saugomos darbo rinkos požiūris  
 

Saugomos darbo rinkos požiūris, skirtingai nuo atviros darbo rinkos požiūrio, yra glaudžiau 

susijęs su valstybės įgyvendinama socialine politika. Remiantis šiuo požiūriu, neįgaliesiems 

sukuriamos specialios darbo sąlygos ir darbo vietos, kuriose jie pagal galimybes gali dirbti 

visu savo pajėgumu. Saugomos darbo rinkos požiūris būdingas Švedijai, Lenkijai, Čekijai 

ir Lietuvai, atskiros jos priemonės įgyvendinamos Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose 

ir Ispanijoje, tačiau šiose valstybėse jos pagrinde skirtos sunkų invalidumo lygį turintiems 

asmenims, kuriems ypač sunku integruotis į atvirą darbo rinką. Pagrindinės neįgaliųjų 

užimtumą skatinančios priemonės yra socialinių įmonių plėtra ir įvairios specialios 
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užimtumo programos. Didžiausias šių priemonių privalumas be abejonės yra galimybės 

dirbti sudarymas kiekvienam neįgaliajam nepriklausomai nuo jo neįgalumo lygio, tokiu 

būdu skatinant ne tik asmens įdarbinimą, bet ir socialinę įtrauktį.  

 

Pagrindinis socialinių įmonių požymis yra tai, kad jos pirmiausiai įdarbina neįgaliuosius, 

be to, tokiose įmonėse griežtai nustatomas neįgaliųjų lyginamasis svoris, kuris tyrime 

analizuotose valstybėse svyruoja nuo 30 iki 80 proc. Be to, kai kuriose valstybėse taikoma 

minimalaus įdarbintų asmenų netekto darbingumo nuostata, tokiu būdu skatinant sunkesnį 

neįgalumo lygį turinčių neįgaliųjų įtrauktį į darbo rinką. Socialinių įmonių veiklos tikslas – 

ne tik neįgaliųjų įdarbinimas, bet ir profesinis mokymas bei socialinė įtrauktis. Socialinių 

įmonių steigėjai – darbdaviai – paprastai gauna subsidijas tiek darbuotojų darbo 

užmokesčiui, tiek darbo vietoms ir aplinkai pritaikyti, tiek kitiems su darbo proceso 

užtikrinimu susijusiems tikslams. Kai kuriose Europos valstybėse darbas socialinėje 

įmonėje yra tarsi asmens tolimesnės įtraukties į bendrą darbo rinką tiltas. Tokia praktika 

patvirtina ankstesnį teiginį, kad atviros ir saugomos darbo rinkos politikos viena kitą 

papildo, todėl rekomenduojama jas pagal galimybes integruoti.  

 

Socialinių įmonių veiklos srityje didelę patirtį sukaupė Lietuva, kur neįgaliųjų socialinių 

įmonių veiklą reguliuoja specialus įstatymas. Remiantis Lietuvos teisės aktais, socialinė 

įmonė gauna iš valstybės visokeriopą paramą: subsidijos darbo užmokesčiui, darbo vietai 

pritaikyti arba įrengti, darbuotojams mokyti, papildomoms administracinėms ir (ar) 

transporto sąnaudoms, nulinis pelno mokesčio tarifas. Dalinis darbo užmokesčio ir 

valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensavimas skirtas kompensuoti papildomas 

neįgaliųjų socialinių įmonių sąnaudas, nes tikslinėms grupėms priskiriamiems 

darbuotojams stinga darbo įgūdžių, jų darbo našumas mažesnis, o darbingumas – ribotas. Ši 

kompensacija neįgaliųjų socialinei įmonei mokama neterminuotai, už kiekvieną neįgalų 

asmenį. Labai reikšminga socialinės įmonės veiklos prielaida – joje įgyvendintos 

darbuotojų darbo ir socialinių įgūdžių plėtros bei socialinės įtraukties priemonės. Lietuvoje 

neįgaliųjų socialinės įmonės vykdo 54 skirtingas veiklos rūšis, tačiau  dauguma iš jų teikia 

paslaugas.  

 

Kitą saugomos darbo rinkos požiūrį atspindinčios priemonės – tai specialios užimtumo 

programos. Šios priemonės yra plačiai paplitusios Švedijoje, kur jos kuriamos tiek 

konkrečioms neįgaliųjų grupėms, tiek atskiriems darbo rinkos sektoriams (pavyzdžiui, 

valstybiniam sektoriui arba privačiam sektoriui) arba sritims (pavyzdžiui, kultūras paveldo 

išsaugojimo sritis). Kai kuriose valstybėse, įgyvendinant tokias programas, kuriamos 

specialios darbo arba praktikos vietos realiose įmonėse, užtikrinant ir tam tikrą darbo 

užmokestį. Kai kuriais atvejais  galimybė dirbti specialiose darbo arba praktikos vietose yra 

mokama. Toks sprendimas vertintinas priklausomai nuo to, kokią įtaką tai daro asmens 

užimtumo ateityje galimybėms. Švedijoje specialios užimtumo programos, kurių ribose 

kuriamos specialios darbo vietos, dažniausiai finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, o 

kitose valstybėse neįgaliųjų užimtumo skatinimo programos dažniausiai finansuojamos iš 

ES finansinių lėšų, pasitelkiant dalinį bendrą konkrečios valstybės finansavimą. Bendru 

atveju specialiųjų užimtumo programų pagrindinis trūkumas yra jų trumpalaikiškumas tais 

atvejais, kai jos įgyvendinamos kaip įvairių ES finansinių instrumentų remiami projektai. 

 

 

Latvijos ir Lietuvos neįgaliųjų užimtumo politikos tobulinimo rekomendacijos išplaukia iš 

apibendrintos ištirtų Europos valstybių patirties. Tyrimo rezultatai patvirtina, kad nėra 

vieno konkretaus požiūrio ar priemonių visumos, kurie bet kuriomis aplinkybėmis ar 
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skirtingose situacijose pateiktų laukiamus rezultatus – didesnę neįgaliųjų įdarbinimo 

galimybę ir nedarbo lygio sumažėjimą. Remiantis Europos valstybių praktika, neretai tomis 

pačiomis priemonėmis gali būti pasiekta skirtingų rezultatų, todėl kiekviena politinė 

iniciatyva vertintina, atsižvelgiant į keletą sėkmingo jos įgyvendinimą įtakojančių veiksnių, 

tarp jų – prieinami finansiniai, instituciniai ir žmonių resursai, tiesioginės tikslinės grupės 

dydis ir poreikiai, socialinės saugos ir apsaugos sistema, atsakingų šalių bendradarbiavimo 

kokybė, įvairias paslaugas teikiančių įstaigų tinklas, aplinkos prieinamumo principų 

laikymasis, remiantis universalaus dizaino požiūriu, ir kt.  

 

Abiem valstybėms – Latvijai ir Lietuvai – pirma, rekomenduojama išsamiau įvertinti 

dabartinių neįgaliųjų užimtumo priemonių efektyvumą, remiantis rezultatų rodikliais ir 

kaštų efektyvumo analize; antra, plėsti užimtumo skatinimo priemonių krepšelį, suteikiant 

galimybes integruotis į darbo rinką skirtingą invalidumo lygį turintiems asmenims, apimant 

visą valstybės teritoriją; trečia, pagal galimybes remtis atviros ir saugomos darbo rinkos 

politikos požiūriais, skatinant neįgaliųjų įdarbinimą; ketvirta, tobulinti profesinės 

reabilitacijos sistemą. Latvijoje, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, rekomenduojama plėsti 

profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų tinklą, plačiau pasitelkiant 

savivaldybių ir nevalstybines organizacijas. 

 

Eilę kitose valstybėse įgyvendintų priemonių jau šiuo metu planuojama įdiegti ir Latvijoje, 

įgyvendinant Neįgalumo ir jo pasekmių mažinimo politikos pagrindinių gairių 

įgyvendinimo 2005–2015 m. veiklos planą. Apibendrinta Europos valstybių patirtis yra 

reikšminga šios politikos planavimo dokumento informacinė bazė, numatant kokybiško 

vertinimo priemones ir ateityje planuojant bei kuriant atitinkamą politiką.     
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Latvijos neįgaliųjų užimtumo politikos tobulinimo rekomendacijos: 
1. Pirma, rekomenduojama išsamiau įvertinti dabartinių neįgaliųjų užimtumo 

priemonių efektyvumą, remiantis rezultatų rodikliais ir sąnaudų efektyvumo 

tyrimu. Toks vertinimas suteikia galimybę tikslingiau parengti ir įdiegti 

neįgaliųjų užimtumo priemones.  

 

2. Antra, reikėtų pagal galimybes integruoti neįgaliųjų įdarbinimo atviroje  ir 

saugomoje darbo rinkoje politikos požiūrį. 

Saugomo darbo rinkos požiūris numato sudaryti neįgaliesiems ypatingas darbo 

sąlygas ir darbo vietas. Remiantis atviros darbo rinkos požiūriu, pagrindinės 

įdarbinimo skatinimo priemonės – tai kvotų sistema,  subsidijos darbdaviams ir 

įdarbinimo skatinimo pašalpų sistemos kūrimas. Integravus abu šiuos požiūrius, 

palaipsniui būtų sudaromos įtraukties ir paramos sąlygos neįgaliųjų įdarbinimui 

skatinti.  

Atsižvelgiant į tai, kad didesni darbingo amžiaus neįgaliųjų įdarbinimo rodikliai yra 

valstybėse, kuriose palaikomas atviros darbo rinkos politikos požiūris (pavyzdžiui, 

Norvegija, Prancūzija), labai svarbu yra mažinti įvairias kliūtis, siekiant sudaryti 

neįgaliesiems vienodas galimybes integruotis į darbo rinką. 

 

Siekiant skatinti Latvijoje neįgaliųjų bei kitų tikslinių grupių asmenų 
(priešpensinio amžiaus bedarbiai, ilgalaikiai bedarbiai, jaunimas be patirties ir 

darbo) įdarbinimą, rekomenduojame steigti socialines įmones – sudarant 

nuolatines arba laikinas saugomos darbo rinkos sąlygas (Lietuvos pavyzdys). 

Tokių socialinių įmonių politiką reikėtų kurti bendradarbiaujant valstybiniam 

sektoriui, savivaldybių įstaigoms, darbdavių atstovams ir nevalstybiniam 

sektoriui, parengiant ekonomiškai ir politiškai pagrįstus norminius teisės aktus 

siekiant steigti socialines įmones Latvijoje. 

 

Socialinių įmonių plėtrai rekomenduojame naudoti tokius papildomus 

mechanizmus: 

a) valstybinėse ir savivaldybių institucijose įdiegti privalomą neįgaliųjų įdarbinimo 

kvotų sistemą, pavyzdžiui, 5% darbuotojų turi būti neįgalieji; 

b) nustatyti pirkimo kvotas valstybinėms ir savivaldybių institucijoms, t.y., perkant 

prekes ir paslaugas, 10% reikalingų prekių arba paslaugų pirkti iš socialinių 

įmonių (jeigu socialinės įmonės jas siūlo). 
 

 

3. Trečia, rekomenduojame užtikrinti didesnę paramą neįgaliuosius 

įdarbinantiems darbdaviams, siekiant padidinti darbdavių suinteresuotumą 

darbinti neįgaliuosius. 

Įgyvendinant projektą, buvo apklausti Kuržemės ir Žiemgalos (Latvija) darbdaviai, 

siekiant išaiškinti, kokios paramos reikia verslininkams, kad jie būtų suinteresuoti 

priimti į darbą neįgaliuosius. Remiantis Latvijos darbdavių pateiktais 

pasiūlymais ir 12 valstybių neįgaliųjų įdarbinimo situacijos tyrimu, galima 

daryti išvadą, kad Latvijos darbdaviams labiausiai reikia tokios paramos:  
a) darbdavius, kurie įdarbina neįgaliuosius, visiškai atleisti nuo darbdavio 

socialinio mokesčio arba sumažinti jo tarifą (24,09%).  

b) teikti materialinę paramą neįgaliųjų darbo vietai įrengti ir pritaikyti bei 

darbo priemonėms įsigyti, atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius ir darbo vietos 

specifiką; 
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c) užtikrinti subsidijas neįgalių darbuotojų darbo užmokesčiui (daliniam) 

mažiausiai 3 metus. Papildomai būtina užtikrinti subsidijas transporto 

išlaidoms kompensuoti, vykstant iš gyvenamosios vietos į darbo vietą. 
 

Darbdavių atsakymai į klausimą „Kokią valstybės paramą Jūs norėtumėte gauti kaip verslininkas, 

kad būtumėt suinteresuotas priimti į darbą neįgaliuosius?” 

 
 

4. Ketvirta, būtina tobulinti profesinės reabilitacijos sistemą, plėsti profesinės 

reabilitacijos paslaugų teikėjų tinklą, plačiau įtraukiant savivaldybių ir 

nevalstybines organizacijas, bei užtikrinti glaudų profesinės reabilitacijos ir 

įdarbinimo ryšį ir paslaugų tęstinumą (Valstybinė socialinės integracijos agentūra ir 

kitos švietimo įstaigos, Valstybinė įdarbinimo agentūra, savivaldybės, darbdaviai, 

nevalstybinės organizacijos), gerinti neįgaliųjų įdarbinimo rodiklius.  

 

Konkretūs pasiūlymai šioje srityje: 

a) Bendradarbiaujant su nevalstybinėmis invalidų organizacijomis, Valstybinė 

įdarbinimo agentūra turėtų pasitelkti specialistus, kurie žino specifinius 

neįgaliųjų poreikius ir padeda integruotis į darbo rinką. Šių specialistų 

pareigos turėtų apimti darbą su verslininkais ir jų motyvavimą priimti į darbą 

neįgaliuosius. Šie specialistai galėtų būti tarpininkais tarp būsimo darbdavio, 

švietimo įstaigos ir neįgalaus asmens bei padėti galiausiai bendrai rasti 

tinkamiausią darbo vietą. Būtinu atveju pasitelktas specialistas galėtų vykdyti ir 

neįgalaus asmens asistento pareigas.   

b) Neįgaliesiems būtina užtikrinti galimybę išbandyti darbą, siekiant padrąsinti 

juos integruotis į darbo rinką ir įgyti konkretaus darbo patirtį. Tokią galimybę 

reikėtų subsidijuoti, darbuotojui, darbdaviui ir valstybei sudarant trišalę sutartį 

nustatytam laikotarpiui. 

c) Būtina kurti darbo rinkoje paklausias ir neįgaliesiems pritaikytas profesinio 

mokymo programas, kurias rengiant švietimo įstaigos turėtų pasitelkti 

darbdavius, darbdavių konfederacijas, savivaldybes, nevalstybines invalidų 

organizacijas. 

 

5. Penkta, tobulinti kompleksinę ir susietą užimtumo skatinimo priemonių 

visumą, plėsti galimybes integruotis į darbo rinką neįgaliesiems, turintiems 

skirtingo sunkumo invalidumo lygį, ir apimant visą valstybės teritoriją. Taip pat 
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decentralizuoti paramos teikimo sistemą, plačiau įtraukiant į šią veiklą 

savivaldybes, nevalstybines organizacijas. 

Rekomenduojama Latvijoje perimti praktiką, įdiegiant principą „pinigai seka paskui 

neįgalų asmenį”, tokiu būdu užtikrinant reikalingą paramą, siekiant integruotis į 

darbo rinką. 

6. Šešta, būtina plėsti ir tobulinti Valstybinės įdarbinimo agentūros teikiamą 

paramą, kuriant subsidijuotas darbo vietas neįgaliesiems. Vienas pagrindinių 

šios srities trūkumų yra neįgaliųjų įdarbinimo rėmimo instrumentų periodiškumas – 

įdarbinimą skatinančios priemonės įgyvendinamos ES finansinių instrumentų 

remiamų projektų ribose ir nėra paremtos ilgalaike tam tikro nacionalinio lygio 

veiklos politika bei atitinkamu finansavimu. 

 

7. Septinta, būtina praktiškai įgyvendinti ir realizuoti aplinkos prieinamumo 

užtikrinimą, remiantis universalaus dizaino principais, kurie bendrai nustatyti 

JTO Neįgaliųjų teisių konvencijoje ir išsamiai reglamentuoti Latvijos teisės aktuose. 

Esminis prieinamos aplinkos užtikrinimo iššūkis – siekti norminių teisės aktų 

nustatytų normų laikymosi, statant naujus ir rekonstruojant pastatus, transporto 

infrastruktūrą, o ypač – visuomeninius pastatus. Siekiant pagerinti situaciją, 

rekomenduojame tobulinti teisės aktų reglamentuojamus kontrolės ir 

priežiūros mechanizmus bei įdiegti motyvuojančius bausmių mechanizmus. 
 

8. Aštunta, valstybės mastu (Latvijos darbdavių konfederacija kartu su Premjero 

biuru) įsteigti verslininkų apdovanojimą „Neįgaliesiems palankus darbdavys”, 

tokiu būdu pritraukiant visuomenės dėmesį, nagrinėjant neįgaliųjų įdarbinimo 

klausimus ir išreiškiant padėką verslininkams už teigiamą požiūrį į 

darbuotojus. 
 
 

 

Įgyvendinant veiklos planą, remiantis Pagrindinėmis 2005-2015 m. neįgalumo ir jo 

pasekmių mažinimo politikos gairėmis, Latvijoje planuojama įdiegti eilę kitose valstybėse 

įgyvendinamų priemonių arba jos jau įdiegiamos. Apibendrinta Europos valstybių patirtis 

yra reikšmingas informacinis pagrindas, kokybiškai vertinant šiame politikos planavimo 

dokumente numatytas priemones ir toliau planuojant bei kuriant  atitinkamą politiką.    
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Lietuvos neįgaliųjų užimtumo politikos tobulinimo rekomendacijos: 
1. Pirma, rekomenduojama išsamiau įvertinti dabartinių neįgaliųjų užimtumo 

priemonių efektyvumą, remiantis rezultatų rodikliais ir sąnaudų efektyvumo 

tyrimu. Neatsižvelgiant į tai, kad palyginti su Latvija Lietuvoje yra aukštesni 

neįgaliųjų įdarbinimo rodikliai, visgi toks vertinimas ir analizė suteikia galimybę 

tikslingiau gerinti neįgaliųjų užimtumo priemones. 

 

2. Antra, reikėtų plačiau ir paprasčiau išaiškinti socialinės įmonės statuso 

suteikimo procedūrą, siekiant skatinti susidomėjimą tokių įmonių steigimu ir 

neįgaliųjų įdarbinimu. 

 

3. Trečia, būtina tobulinti darbo rinkos poreikius atitinkančias profesinio 

reabilitavimo paslaugas bei didinti vidutinius profesinės reabilitacijos rezultatų 

rodiklius. Šiuo metu veikiantys profesinės reabilitacijos centrai ir jų siūlomos 

mokymo programos tik iš dalies atitinka darbo rinkos paklausą ir neskatina 

neįgaliųjų užimtumo. 

 

4. Ketvirta, būtina didinti valstybės teikiamą finansavimą neįgaliųjų užimtumo 

skatinimo priemonėms, perskirstant valstybės skiriamas lėšas. Darbdaviai, kurie 

nori priimti dirbti neįgaliuosius, ne visada gauna teisės aktų numatytas subsidijas, 

nes nepakanka paskirtų kasmetinių finansinių lėšų. 

 

5. Penkta, rekomenduojama peržiūrėti finansines lengvatas, kurių netenka 

dirbantys neįgalieji palyginti su nedirbančiais, nes tai slopina motyvaciją 

integruotis į darbo rinką.  
Remiantis Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymu, dirbantiems 

neįgaliesiems nesumažinama nedarbingumo pensija, ji gali net padidėti, 

atsižvelgiant į asmens darbo stažą ir gautas pajamas. Tačiau dirbantys neįgalieji 

netenka kitų lengvatų, kurias jie gautų nedirbdami, t.y. dalinės kompensacijos už 

šildymą ir karštą vandenį, socialinių paslaugų namuose, vienkartinės socialinės 

paramos ir priežiūros skyriaus pašalpų, dalinės kompensacijos už socialinio buto 

nuomą.  

 

6. Šešta, būtina plėsti neįgaliųjų nuotolinio mokymosi galimybes, užtikrinant 

galimybę kelti kvalifikaciją ir būti konkurencingais darbo rinkoje. 

 

7. Septinta, būtina tobulinti aplinkos prieinamumą reglamentuojančius teisės 

aktus, nes ne visada laikomasi teisės aktų normų. Būtent aplinkos prieinamumo ir 

transporto infrastruktūros apribojimai pripažįstami vienu iš reikšmingiausių 

veiksnių, trukdančių neįgaliesiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką. 
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Ši publikacija parengta pasinaudojant Europos Sąjungos finansine parama.  

Už šios publikacijos turinį atsako  Liepojos aklųjų draugija, jis neperteikia oficialaus 

Europos Sąjungos požiūrio.  

 

  
 

 


