
Negalę turinčių asmenų padėtis darbo rinkoje ir jų įsidarbinamumą ribojančių priežasčių 

analizė 

Neįgalieji yra viena iš visuomenės socialinės atskirties grupių, kuriai būtinas papildomas dėmesys 

ir pagalba įvairiose gyvenimo srityse. Lietuvoje neįgalieji sudaro apie 8,03 proc. visų šalies gyventojų. 

Neįgaliųjų skaičiaus dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus svyruoja nuo 6,4 proc. iki 10,4 proc.1 Tai 

atitinka Jungtinių tautų organizacijos paskelbtas tendencijas, t.y. maždaug 10 proc. pasaulio gyventojų 

yra priskiriami turinčių negalę asmenų grupei. Reikėtų paminėti, kad šis skaičius nuolat didėja, o tai 

reiškia, kad šioje srityje laiku neišspęstos problemos ateityje tik didės, t.y. vis didesniam skaičiui 

gyventojų gali reikėti papildomo dėmesio ir atitinkamų paslaugų. 

 Be to, neįgaliųjų grupė pasižymi dideliu heterogeniškumu tiek pagal negalios tipą (regos, 

klausos, judėjimo, pažinimo, proto, kraujagyslių ir kt.), tiek pagal suteiktas invalidumo grupes, kurios 

atitinka darbingumo lygius (I grupė – iki 25 proc. darbingumo, II grupė -  iki 40 proc., III - iki 55 

proc.88)2. Tai reiškia, kad skirtingos yra iš jų galimybės dalyvauti darbo rinkoje, mokytis ir pan.  

Darbas yra viena iš svarbiausių kiekvieno žmogaus gyvenimo sričių. Užimtumas, dalyvavimas 

darbo rinkoje ne tik užtikrina tam tikrą pragyvenimo lygmenį ir gyvenimo kokybę, bet yra ir labai 

svarbi žmogaus socialinės integracijos priemonė, padedanti užmegzti ryšius su platesne visuomene ir 

kurti tarpasmeninių santykių tinklą. Tai ypač aktualu neįgaliesiems, nes kaip teigia jie patys, būtent 

nedarbas yra dominuojanti priežastis, dėl kurios jie dažniausiai jaučiasi socialiai atskirti. 3 

Nors neįgaliųjų užimtumo tendencijos yra didėjančios, vis tik ši problema lieka labai aktuali. 

Lietuvos neįgaliųjų aktyvumo ir dalyvavimo darbo rinkoje lygis, palyginus su bendra Europos 

Sąjungos situacija, yra išskirtinai žemas: dirba tik kas ketvirtas dirbti galintis neįgalus asmuo. Ypač 

žemas yra neįgaliųjų, turinčių lengvesnę, ir neįgaliųjų, turinčių sunkesnę, negalę lygis.   

 Skiriasi ir neįgaliųjų pasiskirstymas pagal negalios pobūdį ir galimas veiklas Lietuvoje:  

 asmenys su judėjimo negalia dažniausiai dirba su apskaita, administravimo darbais, 

informacinėmis technologijomis, klientų aptarnavimu, projektų koordinavimu, medžio gaminių 

gamyba, juvelyrika, įvairiais amatais susijusius darbus; 

 su klausos negalia – su apdaila, apskaita, siuvimu, maisto ruoša, valymo paslaugomis, įvairiais 

amatais susijusius darbus;  
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 su regos negalia - masažo paslaugos, apskaita, informacinės technologijos, komercinė veikla; 

 su vidaus ligų negalia – apskaita, siuvimas, masažo paslaugos, medžio gaminių gamyba, 

administravimo darbai, maisto ruoša, apdaila, klientų aptarnavimas, valymo paslaugos; 

 su psichikos ligų negalia - įvairūs amatai, apdaila, siuvimas. 

  Populiariausios tarp profesinės reabilitacijos dalyvių – apskaitininko, buhalterio, verslo 

organizatoriaus, smulkiojo verslo organizatoriaus, įmonės darbo organizatoriaus, meno dirbinių iš odos, 

želdynų prižiūrėtojo, kasininko, virėjo, siuvėjo mokymo programos. Daugiau kaip 50 proc. dalyvių, 

įgijusių siuvėjo, virėjo, kirpėjo, kasininko pardavėjo, verslo organizatoriaus, želdynų prižiūrėtojo 

profesijas, įsidarbino. 

Negalę turinčių asmenų įsidarbinamumo problema yra aktuali dar ir todėl, kad negalė 

dažniausiai įgyjama esant darbingo amžiaus. Tik 10 proc. asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais, 

buvo vaikai iki 17 m. amžiaus. Tai reiškia, kad 9 iš 10 neįgaliais tampa būdami darbingo amžiaus. Be 

to, daugiau nei 6 iš 10 neįgaliaisiais pirmą kartą būna pripažįstami būdami 25-54 m. amžiaus. Šie faktai 

rodo, kad neįgalieji turi poreikį ne tiek įgyti kvalifikaciją ar aukštąjį išsilavinimą, t.y. dalyvauti 

formaliojo švietimo sistemoje, kiek adaptuotis su savo negalia prie darbo rinkos reikalavimų.4 

Egzistuojant didelei konkurencijai darbo rinkoje ir nepalankiai ekonominei situacijai, negalią 

turintiems asmenims ypač aktualia tampa profesinių įgūdžių, naujų gebėjimų ir kompetencijų įgijimo ar 

atkūrimo problema. Tai reiškia, kad norintiesiems įsidarbinti reikia papildomos profesinės reabilitacijos 

ir mokymo, taip pat ir neformalaus. 

Neįgaliųjų užimtumo galimybės ir darbiniai gebėjimai yra panaudojami nepakankamai dėl 

įvairių priežasčių tokių, kaip pvz. stinga darbų, pritaikytų pagal negalios pobūdį; darbdavių mąstymą 

dažnai valdo išankstiniai stereotipai ir baimės apie neįgaliųjų  darbingumo galimybes; jų nenorima 

priimti į privatų sektorių.  

Tačiau didžiausia neįgaliųjų nedarbo priežastis -  išsilavinimo problemos. Aukštesnį 

išsilavinimą turi asmenys su įgyta negale. Tuo tarpu žemesni išsilavinimo rodikliai įgimtos negalios 

grupėje rodo, jog nuo gimimo negalią turintiems asmenims yra sunkiau įgyti aukštesnįjį ir aukštąjį 

išsilavinimą. To priežastys gali būti tiek įgimtos negalios sunkumo laipsnis, tiek fizinės ir socialinės 

aplinkos nepritaikomumas judėjimo ar jutimo negalią turintiems asmenims. Savo ruoštu žemesni 

išsilavinimo rodikliai neigiamai įtakoja ir galimybę įsitvirtinti darbo rinkoje. O daugiau nei pusė 

neįgaliųjų nedarbą traktavo kaip vieną iš svarbiausių socialinės atskirties veiksnių (antroje vietoje buvo 

sveikatos problemos).   
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Visuomenėje egzistuojančios prieštaringos nuomonės negalę turinčių asmenų įsidarbinamumo 

aspektu irgi yra viena iš jų įsidarbinamumą ribojančių priežasčių. Vieni, tarp jų ir darbdaviai, skeptiškai 

vertina negalią turinčių asmenų įsidarbinamumo galimybes ir jų darbingumą apskritai. Kiti, daugiausiai 

tie, kurie dirba ar bendrauja su neįgaliais asmenimis, pasisako už didesnę jų integraciją į visuomenę ir į 

darbo rinką.   

Dažniausiai darbo paieškas neįgalieji vykdo internetu arba per darbo biržas. Patys neįgalieji 

išreiškė tarpininkavimo poreikį bendraujant su darbdaviais, ieškant darbo. Kita vertus, kaip tik 

atitinkamų gebėjimų ir kompetencijų karjeros ugdymo(si) srityje sudarytų galimybes patiems 

neįgaliesiems be jokių tarpininkų spręsti jiems iškilusias problemas.  

Papildoma profesinė reabilitacija ir mokymai padidintų įsidarbinamumo galimybes, tačiau 

Profesinės reabilitacijos centrų organizuojamos programos neįgaliesiems siūlo nepaklausias 

specialybes, neatitinkančias darbo rinkos poreikių, o patys mokymai būna per trumpi, daugiau 

orientuoti į žinias, o ne praktinių gebėjimų ugdymą. Vykdomi projektai dažnai apima tik tam tikras 

neįgaliųjų grupes. Tokiu būdu pačios neįgaliųjų grupės viduje sukuriamos skirtingos startinės 

galimybės dalyvauti darbo rinkoje. Be to, neįgalieji dažniausiai dirba nekvalifikuotus arba žemos 

kvalifikacijos reikalaujančius darbus. 

Prieinamumas yra svarbus neįgaliųjų socialinės integracijos aspektas. Tai reiškia, kad būtina 

neįgaliesiems (lygiomis teisėmis su  asmenimis, neturinčiais negalės) užtikrinti visų dalyvavimo formų 

ir naudojimosi viešaisiais ištekliais, t.y.  priėjimas prie viešojo transporto, dalyvavimo rinkimuose, 

galimybė gauti sanitarinę priežiūrą ir vandens, priėjimas prie komunikacinių ir informacinių 

technologijų, priėjimas prie aktualios informacijos, tinkama fizinė infrastruktūra ir aplinka, galimybes. 

Prieinamumas turėtų būti kuriamas, ir infrastruktūriškai, ir mokant neįgaliuosius naudotis jiems 

pritaikyta aplinka ir technologijomis.  

Neįgaliųjų įsidarbinamumą ribojančios priežastys:  

 Psichologinės: viena didžiausių kliūčių neįgaliesiems įsidarbinti yra jų nepasitikėjimas savimi, 

savarankiškumo stoka, nenoras, o kartais net baimė dirbti.5  Tuo tarpu, analizuojant pagrindinius 

sėkmingo įsidarbinimo veiksnius dažniausiai yra akcentuojama paties asmens motyvacija, jo 

aktyvumas, optimizmas, profesiniai sugebėjimai bei darbo patirtis. O to, kaip tik labiausiai ir 

trūksta neįgaliesiems. Kita vertus, būtent šių asmenybės savybių, gebėjimų ir nuostatų 

ugdymas(is) ir galėtų būti realizuojamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimuose.   
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 Kita įsidarbinamumą ribojanti priežastis yra pati negalia, jos sukeliami apribojimai ir įvairūs 

sveikatos sutrikimai (22,9 proc.). Valstybės lygmeniu yra nustatyti darbingumo procentai, 

rodantys, kiek negalią turintis asmuo yra darbingas ir gali dirbti pagal specialistų 

rekomenduojamas sąlygas, tačiau rasti tas sąlygas tenkinančią darbo vietą negalią turinčiam 

asmeniui yra žymiai sudėtingiau negu įsidarbinti sveikam žmogui. Be to patys neįgalieji, 

neįgaliųjų organizacijų nariai, darbo biržų, neįgaliųjų verslo plėtros konsultantai, ekspertai yra 

tos nuomonės, kad sunkiau įsidarbinti žmonėms su psichine ir proto negalia, lengviau – fiziškai 

neįgaliems asmenims.6 

 darbo patirties trūkumas, ilgalaikė bedarbystė taip pat yra neįgaliųjų nedarbo priežastimi. Pvz. 

neįgalieji dažniausiai nedirba nuo 1 iki 3 metų, o tai neišvengiamai padidina  neįgaliųjų skaičių 

ilgalaikių bedarbių grupėje.  

 Finansinės problemos ir baimė netekti socialinių išmokų (17,3 proc.) taip pat yra negalią 

turinčių asmenų įsidarbinamumą ribojanti aplinkybė. Dirbti neskatina ir egzistuojanti pensijų ir 

pašalpų sistema7. 

 Ne mažiau svarbus ieškant darbo yra išsilavinimas, profesinių ar bendrųjų gebėjimų stoka 

(30-45 proc.).8  34,4 proc. apklaustųjų nedirba dėl su jų turimu išsilavinimu susijusių 

problemų.9 Neįgaliųjų apklausos duomenimis10, išsilavinimas (dažniausiai kalbama apie 

formalųjį išsilavinimą) tiesiogiai susijęs su negalę turinčių asmenų įsidarbinimo galimybėmis, 

t.y. kuo žemesnis išsilavinimas, tuo sunkiau yra įsidarbinti ir/ar įsitvirtinti darbo rinkoje.  

Natūralu, kad asmenys su įgyta negale turi aukštesnį išsilavinimą, įgytą dar iki negalės 

atsiradimo, ir daugiau jų, palyginus su asmenimis, turinčiais gimtą negalę, dirba. Tuo tarpu 

žemesni išsilavinimo rodikliai įgimtos negalios grupėje rodo, jog nuo gimimo negalią turintiems 

asmenims yra sunkiau įgyti aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą. To priežastys gali būti tiek 

įgimtos negalios sunkumo laipsnis, tiek fizinės ir socialinės aplinkos nepritaikomumas judėjimo 

ar jutimo negalią turintiems asmenims.  

 Mūsų visuomenei dar trūksta gebėjimo natūraliai priimti neįgaliuosius. Kaip socialinės 

neįgaliųjų įsidarbinamumą ribojančios priežastys yra įvardijamas neigiamas visuomenės ir 
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darbdavių požiūris, į negalę turinčius potencialius darbuotojus (19,6 proc.)11, bendra Lietuvos 

ekonominė padėtis. Neįgaliųjų diskriminaciją kaip vieną iš negalią turinčių asmenų integracijos 

į darbo rinką sunkumų įvardija ir L. Okunevičiūtė - Neverauskienė ir kt.12 Visuomenėje 

galvojama, kad neįgalieji tegali dirbti tik neprestižinius darbus, tačiau praktika rodo, kad kai 

kurie jų sėkmingai dirba ne tik paslaugų sektoriuje, bet ir IT bendrovėse, baldų, maisto 

pramonės gamybos įmonėse. Su neįgaliaisiais dirbantys, bendraujantys žmonės pozityviau žiūri 

į negalią turinčius asmenis. Jie pakankamai dažnai pasisako ir už didesnę negalią turinčių 

asmenų integraciją į visuomenę. Tai rodo, jog sveikieji ir neįgalieji turi galimybę tolerantiškai 

bendradarbiauti vienoje erdvėje.  

 Nepakankamas bendradarbiavimas tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei 

neįgaliesiems atstovaujančių organizacijų trukdo veiksmingai ir laiku spręsti neįgaliųjų 

problemas. Neįgaliųjų nedarbo priežastimi yra ir teikiamų socialinės integracijos paslaugų 

nepakankamas efektyvumas (32-37 proc.). Dažniausiai pateikiama kritika organizuojamiems 

mokymams, kad jie būna per trumpi, trūksta praktinių užsiėmimų ir praktinių žinių, suteikiamos 

bendro pobūdžio, o ne specifinės, praktiškai darbe pritaikomos ir pakankamos žinios. Taip pat 

neįgalieji išreiškė tarpininkavimo poreikį bendraujant su darbdaviais, ieškant darbo. 13 

 

Rekomendacijos 

1. Skatinti neįgaliuosius tapti aktyvesniais dalyviais steigiant savo verslą (tai būtų dar viena 

galimybė įsidarbinti). Plėsti darbų, pritaikytų neįgaliesiems, pasiūlą, pritaikyti esamas darbo 

vietas neįgaliesiems. Vykdyti didesnę informacijos sklaidą šiuo klausimu, taip pat skelbiant 

gerąją neįgaliųjų įsidarbinamumo ir išsilaikymo darbo rinkoje patirtį. Tai galėtų būti kitus 

neįgaliuosius motyvuojanti, skatinanti priemonė integruotis į darbo rinką.   

 Skatinti pačių neįgaliųjų motyvaciją dirbti, stiprinti jų pasitikėjimą savimi ir savarankiškumą, 

ypač moterų. Skatinti juos pačius kurti verslą, o ne tik projektuoti save samdomo darbuotojo 

vaidmeniui. 

 Didinti valstybės ir savivaldybės institucijas ieškoti novatoriškų sprendimų, stiprinti jų 

tarpusavio bendradarbiavimą, o taip pat bendradarbiavimą tarp valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų bei neįgaliesiems atstovaujančių organizacijų. 
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2. Kurti palankesnę neįgaliesiems švietimo sistemą, ypač aukštojo mokslo srityje.  

3. Keisti visuomenės, o ypač darbdavių požiūrį į neįgaliuosius, į jų galimybes produktyviai veikti 

darbo rinkoje. 

4. Užtikrinti visų dalyvavimo formų ir naudojimosi viešaisiais ištekliais, t.y.  priėjimas prie 

viešojo transporto, dalyvavimo rinkimuose, galimybė gauti sanitarinę priežiūrą ir vandens, 

priėjimas prie komunikacinių ir informacinių technologijų, priėjimas prie aktualios 

informacijos, tinkama fizinė infrastruktūra ir aplinka, galimybes. Prieinamumas turėtų būti 

kuriamas, ir infrastruktūriškai, ir mokant neįgaliuosius naudotis jiems pritaikyta aplinka ir 

technologijomis.  

5. Gerosios patirties sklaida galėtų būti kaip iniciatyvą palaikanti ir skatinanti priemonė 

ieškantiems darbo, kuriantiems nuosavą verslą ir pan. Kurti savitarpio pagalbos, konsultavimo 

grupes, kai sėkmingai dirbantys neįgalieji padeda kitiems.   

6. Žiniasklaidos pagalba informuoti visuomenę apie sėkmingai jų vykdomą verslą, kitas darbines 

veiklas, patirtį ir kompetencijų realizavimą, tokiu būdu prisidėti ugdant visuomenės toleranciją 

neįgaliosioms, viešinti jų diskriminacijos faktus visuose jų darbinės veiklos etapuose.   
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