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Pratarmė 

Dr.rekt. Marga Živitere/ISMA 
 

Distancinis mokymo(si) kursas “Ability not Disability in Workplace” (Liet. 

„Gebėjimai, o ne negalia darbo vietoje”) yra svarbiausias to paties pavadinimo 

Leonardo da Vinči (LdV) Inovacijų perkėlimo projekto (2009-2011) rezultatas
1
. 

Šis mokymo kursas yra pagrįstas prieš tai buvusio pilotinio projekto - “Ability 

not Disability in Employment” (Liet. „Gebėjimai, o ne negalia darbe“) (AnDE, 

2003-2005) – sukurtu distancinio mokymo kursu “Employment of People with 

Disabilities” (http://www.ande.isma.lv) (Liet. „Negalią turinčių asmenų 

įdarbinimas“), kurį sėkmingai įgyvendino keturios ES šalys – Jungtinė Karalystė, 

Graikija, Liuksemburgas ir Latvija. 

Prieš tai buvusio projekto tyrimo išvados apie dabartinę asmenų, turinčių 

negalią, įdarbinimo situaciją leidžia teigti, jog yra labai svarbu tobulinti 

darbdavių profesinius vadybinius įgūdžius, reikalingus įdarbinant žmones su 

negalia bei jiems vadovaujant. Remiantis šiomis išvadomis, nuspręsta LdV 

pilotinio projekto AnDE distancinį mokymos(si) kursą “Ability not Disability in 

Workplace” (Liet. „Gebėjimai, o ne negalia darbo vietoje”) pritaikyti kitose ES 

šalyse – Vokietijoje, Italijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Pagrindinis naujo projekto 

idėjos skatintojas ir koordinatorius - Information Systems Management 

Institute (Latvija). Projekto partneriai: Verein Niedersaechsischer 

Bildungsinitiativen (Vokietija), Latvian Umbrella Body for Disability 

Organisation (Latvija), Klaipėdos Valstybinė Kolegija (Lietuva) ir STUDIO TAF 

s.a.s. (Italija).Pagrindinė distancinio mokymo(si) kurso “Ability not Disability in 

Workplace”(Liet. „Gebėjimai, o ne negalia darbo vietoje”) įgyvendinimo 

projekto partnerių šalyse priežastis – vis dar pasitaikantys diskriminacijos 

atvejai įdarbinant žmones su negalia. Europos Statistiniai duomenys rodo, kad 

asmenys, turintys negalią, sudaro mažiausiai 17% visų ES darbingo amžiaus 

gyventojų; iš jų tik 40% yra dirbantys (tuo tarpu negalios neturinčių asmenų 

tarpe dirbantieji sudaro 64.2%). Tai prieštarauja naujos Europos užimtumo 

                                                           
1 Šis leidinys parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Šiame dokumente 
išreikštos nuomonės neatspindi oficialios Europos Sąjungos ar jos atstovų nuomonės.  

http://www.ande.isma.lv/
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strategijos, ES Negalios veiksmų plano bei Jungtinės negalią turinčių asmenų 

teisių konvencijos praktinio įgyvendinimo tikslams, kuriais siekiama sumažinti 

bedarbystę ir socialinę atskirtį. Svarbiausios kliūtys, trukdančios įgyvendinti ES 

dokumentuose užsibrėžtus tikslus, yra darbdavių klaidinga nuomonė apie 

darbuotojų gebėjimus ir turimą negalią, patirties, infomacijos bei motyvacijos 

stoka įdarbinant negalią turinčius asmenis bei klaidingas požiūris: "Kodėl aš 

turiu samdyti asmenį, turintį negalią, jeigu aš galiu samdyti darbuotoją, 

neturintį jokios negalios?" Projekto “Ability not disability in Workplace” 

(AnDiW) (Liet. „Gebėjimai, o ne negalia darbo vietoje”) tikslas – tobulinti 

įmonių vadovų, praktikos vadovų ir studentų kompetencijas bei įgūdžius, 

sukuriant modernų ir inovatyvų distancinio mokymo(si) kursą.Šis distancinio 

mokymo(si) kuras “Ability not Disability in Workplace” (Liet. „Gebėjimai, o ne 

negalia darbo vietoje”) apima platų problemų spektrą, siekiant pašalinti 

negalią turinčių asmenų įdarbinimo kliūtis, sukurti darbinę aplinką asmenims, 

turintiems specialiuosius poreikius, keisti įvairių institucijų požiūrį į negalią 

turinčius asmenis bei formuoti platesnį negalios suvokimą. Šis kursas suteikia 

galimybę tobulinti profesinius vadybinius gebėjimus ir kompetencijas, 

reikalingas įdarbinant ir vadovaujant negalią turintiems asmenims.  

Naujasis distancinio mokymo(si) kursas “Ability not Disability in Workplace” 

(Liet. „Gebėjimai, o ne negalia darbo vietoje”) skiriasi nuo ankstesnio 

mokymos(si) kurso “Ability not Disability in Employment” (Liet. „Gebėjimai, o 

ne negalia darbe“), pritaikant ankstesnį kursą naujai Europos Komisijos 

strategijai, kuria siekiama pašalinti kliūtis kuriant Europą be sienų, bei 

atsižvelgiant į skirtingų regionų bei šalių ypatumus, susijusius su įstatymine 

baze, finansavimu, kultūra, tradicijomis ir kitais aspektais. Naujuoju distancinio 

mokymo(si) kursu “Ability not Disability in Workplace” (Liet. „Gebėjimai, o ne 

negalia darbo vietoje”) siekiama praturtinti ankstesnio mokymo(si) kurso turinį 

ir metodologiją, atnaujinti bei patobulinti šį kursą naudojančios tikslinės 

grupės - darbdavių, praktikos vadovų – žinias ir kompetenciją bei padidinti 

negalią turinčių asmenų užimtumą. 

Ryga, 2011 metų rugsėjo mėn. 

Dr.oec., rekt. Marga Živitere 
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1.1. Įžanga  

Šiuo moduliu siekiama pristatyti bendrą Europos Sąjungos kontekstą, kuriame 

įgyvendinama įdarbinimo ir socialinės integracijos politika, ypatingą dėmesį 

skiriant žmonėms su negalia. Šis modulis remiasi oficialiomis Europos Sąjungos 

publikacijomis bei LEONARDO DA VINCI projekto "Ability not Disability in 

Employment" (AnDe)2 rezultatais. Visi dokumentai, nuorodos ir bibliografiniai 

šaltiniai buvo publikuoti iki 2011 metų pavasario ir šio modulio analizė pateikia 

nuorodas į šį laikotarpį.  

Šis modulis padės jums: 

 Suvokti ir įvertinti pastarojo laikotarpio reiškinius Europos Sąjungos 

žmonių su negalia įdarbinimo ir socialinės integracijos politikos 

srityje; 

 Susiformuoti įgūdžius dirbti su įvairiomis politikos strategijomis ir 

informacijos šaltiniais; 

 Skatinti žinojimą apie tarptautinius ir nacionalinius debatus neįgaliųjų 

įdarbinimo ir socialinės integracijos klausimais. 

 

1.2. Terminai 

Pasiekiamumas: bendro pobūdžio terminas naudojamas apibūdinti produkto, 

prietaiso, paslaugos ar aplinkos prieinamumo kiek įmanoma didesniam žmonių 

skaičiui laipsnį. Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių konvencijoje 

pabrėžiama, jog žmonės su negalia turėtų įstengti gyventi savarankiškai ir 

pilnavertį gyvenimą.  

Negalios veiksmų planas (NVP): Komisijos negalios strategijos nuo 2003 metų 

uždavinys yra sudaryti realias lygias galimybes žmonėms su negalia. Europos 

negalios veiksmų planas (NVP) 2003-2010 suteikia priemones tai įgyvendinti 

praktiškai. Jis yra naudojamas, kad užtikrintų negalios klausimų integravimą į 

atitinkamą ES politiką.  

                                                           
2 Žr. AnDe tinklapį: http://ande.isma.lv 
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Darbingumas: darbingumo sąvoka apima visą žmogaus gyvenimo ciklą, 

pradedant ankstyvo mokymosi baigimo, nedarbingumo prevencija, galimybių 

įsidarbinti didinimu ir darbo rinkos prieinamumu, galimybių išlikti aktyviu 

darbo rinkos dalyviu skatinimu ir nuolatiniu darbo įgūdžių atnaujinimu. 

Užimtumo gairės: vadovaudamasi Komisijos siūlymu, Europos Taryba ‚Europos 

užimtumo strategijos‘ kontekste kiekvienais metais pateikia visą eilę‚ 

Užimtumo gairių‘. Nacionaliniai užimtumo veiksmų planai turi atsižvelgti į šias 

gaires. 

Lygios moterų ir vyrų galimybės: šia politika siekiama, kad moterys ir vyrai 

turėtų lygias galimybes ir lygią atsakomybę, bei darbinės veiklos ir šeimos 

gyvenimo suderinimo.  

ES 2020: tai dabartinė dešimties metų strategija, 2010 metų kovo mėnesį 

pasiūlyta Europos Komisijos, kuria siekiama atgaivinti Europos Sąjungos 

ekonomiką. Jos tikslas – darnus integruotas augimas, kuriam būdingas didesnis 

nacionalinės ir Europos politikos koordinavimas.  

Europos užimtumo strategija: Europos sąjungos sutarties 145 straipsnis 

skelbia, jog valstybės narės ir Europos bendrija kartu sieks sukurti koordinuotą 

užimtumo strategiją ir ypač siekiant skatinti kvalifikuotą, gerai parengtą ir 

prisitaikančią darbo jėgą bei ekonominiams pokyčiams atliepiančią darbo 

rinką. 

Nacionaliniai užimtumo veiksmų planai: sudaromi kasmet kiekvienoje šalyje 

narėje. Visi nacionaliniai veiksmų planai yra įvertinami, kad parengtų kitų metų 

Užimtumo gaires.  

Atviras koordinavimo metodas: tai savanoriškas politinio bendradarbiavimo 

procesas, paremtas susitarimu dėl bendrų uždavinių bei rodiklių, kurie rodo, 

kaip gali būti pamatuotas uždavinių pasiekimas. Nacionalinės vyriausybės 

paverčia bendrus uždavinius nacionaliniais planais, kurie pateikiami kaip 

nacionalinės strategijos ataskaitos.  
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Socialinė atskirtis: procesas, kuomet individas yra pilnai ar dalinai išskirtas iš 

visuomenės dėl skurdo, nepakankamo išsilavinimo, diskriminacijos ar kitų 

priežasčių, ir negali dalyvauti jos ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame 

gyvenime. Socialiai atskirti asmenys patiria sunkumus realizuodami savo 

galimybes, kad įgytų pakankamas pajamas bei gautų įvairias būtiniausias 

prekes ir paslaugas. 

Socialinė integracija: procesas, kuris užtikrina, jog asmenys, priklausantys 

rizikos grupei dėl skurdo ir socialinės atskirties, įgyja galimybes ir išteklius, 

būtinus, siekiant pilnai dalyvauti visuomenės ekonominiame, socialiniame ir 

kultūriniame gyvenime, užtikrinti tokį pragyvenimo lygį ir gerovę, kuris yra 

laikomas normaliu toje visuomenėje, kurioje jie gyvena, bei dalyvavimą 

priimant sprendimus ir naudojimąsi pagrindinėmis žmogaus teisėmis. 

Lisabonos sutartis: Šalių narių susitarimas, kuris papildo dvi sutartis, 

sudarančias Europos Sąjungos konstitucinį pagrindą. ES šalys pasirašė 

Lisabonos sutartį 2007 metų gruodžio 13 dieną, ir ji įsigaliojo 2009 metų 

gruodžio 1 dieną, kuomet ją ratifikavo visos šalys narės. Ji susideda iš Europos 

Sąjungos sutarties (taip pat dar vadinama Mastrichto sutartimi) bei Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo.  

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo: tai viena iš dviejų pagrindinių Europos 

Sąjungos sutarčių, nustatančių Europos Sąjungos organizacinius ir veikimo 

aspektus. Šios sutarties 145-161 straipsniai formuoja ES užimtumo politikos 

metmenis. 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija: tai yra tarptautinis Jungtinių 

Tautų žmogaus teisių instrumentas, kuriuo siekiama apginti žmonių su negalia 

teises bei orumą.  
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1.3. Mokymosi modulis 

1.3.1. Europos užimtumo ir socialinės integracijos strategija: politikos 

metmenys 

Užimtumo sektoriuje Europos Sąjunga neįpareigoja šalių narių taikyti 

konkrečias priemones ar politiką siekiant konkrečių uždavinių. Kitaip tariant, 

nėra bendros Europos užimtumo politikos. Toks požiūris, kuomet švelnūs 

teisiniai mechanizmai tokie kaip gairės ir rodikliai, standartų nustatymas ir 

dalijimasis gerąja patirtimi yra naudojami siekiant pabrėžti skirtumus tarp šalių 

bei padėti įvertinti vientisos raidos pasiekimus, yra vadinamas Atviru 

koordinavimo metodu (AKM)3. Tai santykinai naujas tarpvyriausybinis 

valdymo metodas Europos Sąjungoje, paremtas savanorišku valstybių narių 

bendradarbiavimu, kuris iš esmės buvo įvestas toms politikos sritims, kuriose 

Europos Sąjunga nėra įgaliota sukurti teisinius veiksmus. 

Kaip vieną iš pirmųjų AKM veiksmų Europos Sąjunga priėmė Europos 

užimtumo strategiją (EUS). Joje teigiama, jog valstybės narės ir bendrija kartu 

kurs koordinuotą užimtumo strategiją, ir ypač siekiant skatinti kvalifikuotą, 

gerai parengtą ir prisitaikančią darbo jėgą bei ekonominiams pokyčiams 

atliepiančią darbo rinką. Europos Taryba ‚Europos užimtumo strategijos‘ 

kontekste kiekvienais metais pateikia visą eilę ‚Užimtumo gairių‘. Nacionaliniai 

užimtumo veiksmų planai turi atsižvelgti į šias gaires. Visi nacionaliniai veiksmų 

planai yra įvertinami, kad parengtų kitų metų Užimtumo gaires. 

Nuo 2000 metų Taryba paskelbia konkrečias rekomendacijas šalims narėms, 

kuriomis papildomos ‚Užimtumo gairės‘. Taryba svarsto ‚Europos užimtumo 

strategiją‘, ankstesnių tarybų užimtumo sprendimus, plačias ekonominės 

politikos gaires, užimtumo gaires bei nacionalinėje politikoje įgyvendintas 

ankstesnių metų Tarybos gaires ir rekomendacijas. Atsižvelgiant į Atvirą 

koordinavimo metodą, Tarybos rekomendacijos gerbia  valstybių šalių galias ir 

pripažįsta jų įdėtas pastangas. Rekomendacijos orientuojamos į prioritetinius 

                                                           
3 David M. Trubek and Louise G. Trubek / Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: 
the Role of the Open Method of Co-ordination; European Law Journal, Vol. 11, No. 3, May 2005, 
pp. 343–364 
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klausimus ir remiasi tvirta ir tikslia analize. Šiuo požiūriu taip pat remiamasi ES 

lygmenyje ar nacionaliniame lygmenyje, iškeliant pamatuojamus tikslus 

įvairiose srityse bei kuriant statistinius rodiklius, kuriais matuojama pažanga ir 

atitinkami standartai. 

2000 metų kovo mėnesį Europos Taryba Lisabonoje iškėlė labai svarbų 

strateginį tikslą Europos Sąjungai tapti labiausiai konkurencinga ir 

dinamiškomis žiniomis paremta pasaulio ekonomika, kuriai būdingas darnus 

ekonominis augimas, sukuriant daugiau ir geresnių darbo vietų ir didesnę 

socialinę darną (žinoma kaip‚ Lisabonos strategija‘). Siekdama šio tikslo, 

Taryba sutarė dėl konkrečių užimtumo uždavinių, kurie turi būti pasiekti iki 

2010 metų. Tačiau dėl įvairių priežasčių šioje strategijoje iškelti tikslai pasirodė 

nelengvai pasiekiami dėl konkrečių Europos ekonominių reiškinių. Todėl 2005 

metų balandžio mėnesį Europos Komisija priėmė ‚Integruotas ekonomikos 

augimo ir darbo vietų kūrimo gaires (2005-2008)‘. Šį naują Lisabonos 

strategijos startą, atsispindintį šiose integruotose gairėse, apibūdina tikslas 

sujungti ekonominio augimo politiką su ‚Europos užimtumo strategija‘. 

Pagrindinė idėja – aukštesnio ekonomikos augimo potencialo pasiekimas ir 

darbo vietų sukūrimas iš esmės paskatins darnią raidą ir socialinę sanglaudą 

Europos Sąjungoje.  

Socialinės integracijos klausimu Europos Taryba Lisabonoje nutarė imtis 

žingsnių, kad panaikintų skurdą iki 2010 metų. Remiantis AKM, Taryba 

nusprendė, jog šalių narių politika, kuria siekiama įveikti socialinę atskirtį, turi 

remtis bendrais uždaviniais, Nacionaliniais socialinės integracijos veiksmų 

planais bei Komisijos pristatyta programa, kuria siekiama bendradarbiavimo 

šioje srityje. Tikslas – prisidėti prie geresnės socialinių uždavinių integracijos į 

jau egzistuojančius procesus siekiant strateginio Sąjungos tikslo, iškelto 

Lisabonos strategijoje. Kalbant konkrečiai, tai turėtų padėti užtikrinti pozityvią 

ir dinamišką sąveiką ekonominėje, užimtumo ir socialinėje politikoje, siekiant 

sutelkti visus dalyvius tokio strateginio uždavinio įgyvendinimui. Visos šalys-

narės įsipareigojo suformuoti savo politikos prioritetus įveikiant skurdą ir 

socialinę atskirtį bendrai priimtų uždavinių rėmuose:  
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 Skatinti užimtumą bei kiekvieno galimybę naudotis resursais, 

teisėmis, prekėmis ir paslaugomis, 

 Užkirsti kelią atskirties rizikai, 

 Padėti labiausiai pažeidžiamiems, 

 Sutelkti susijusias institucijas. 

Taryba nutarė, jog šalys narės turėtų imtis šių uždavinių įgyvendinimo nuo 

2001 metų dviejų metų ‚Nacionalinių kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 

veiksmų planų‘ kontekste. Veiksmų planai ir palyginamų kriterijų sukūrimas 

sudaro pagrindą gerosios patirties sklaidai ir mokymuisi Bendrijos lygmenyje. 

Šalys narės taip pat pabrėžė lygybės tarp vyrų ir moterų skatinimą visuose 

veiksmuose, siekiant šių tikslų.  

Dabartinis pagrindas ES politikai – Lisabonos sutartis4. Sutartyje įtvirtinta visa 

eilė negalios požiūriu svarbių nuostatų. Ji pateikia konkrečias nuorodas, 

skatinančias gerbti žmogaus orumą, teises ir lygybę. Visos šalys narės privalo 

gerbti šias vertybes, kadangi Bendrija sudaro visuomenę, kurioje vyrauja 

pliuralizmas, nediskriminacinė politika, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir 

lygybė tarp vyrų ir moterų‘. Labai svarbu pažymėti, jog Lisabonos sutartis 11 

Straipsniu įtvirtina išplėstinį Europos demokratijos modelį, stiprinantį 

dalyvavimą, t. y. pilietinį dialogą, konsultavimo galimybes ir ES piliečių 

iniciatyvą.  

ES viršūnių susitikime 2010 metų kovo mėnesį Europos Taryba priėmė Europos 

Komisijos Europa 2020 ekonominės strategijos pasiūlymą. Pagrindinis šios 

strategijos tikslas – labiau struktūrizuoti ir nuosekliau išdėstyti ekonomines, 

socialines ir aplinkosaugines ES darbotvarkes. Šia strategija siekiama sustiprinti 

politikos sinergiją ir tuo pačiu sustiprinti Europos integracijos procesą, 

pasiūlant stipresnę viziją ir valdymo modelį5. Siūloma skatinti ES ekonominį 

augimą, remiantis žiniomis ir inovacijomis, užimtumo didinimą, tuo pačiu 

                                                           
4 The Lisbon Treaty: Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the 
Functioning of the European Union; in: Official Journal of the European Union, C83,  Volume 53 / 
March 2010 
5 EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the 
Commission COM/2010/2020 final 
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užtikrinant socialinę sanglaudą ir tvarumo perspektyvą (konkurenciniu ir 

aplinkosauginiu požiūriais). Ši strategija suformuluoja penkis pamatuojamus 

tikslus, kuriuos Europos Sąjunga turėtų pasiekti iki 2020 metų: 

 20–64 metų amžiaus gyventojų užimtumas turėtų būti ne mažesnis 

nei 75 proc.; 

 3 proc. ES BVP turėtų būti investuojama į MTTP (moksliniai tyrimai ir 

technologijų plėtra); 

 turėtų būti pasiekti vadinamieji 20x20x20 klimato ir energetikos sričių 

tikslai; 

 mokyklos nebaigusių asmenų turėtų būti ne daugiau kaip 10 proc., o 

40 proc. jaunimo turėtų įgyti aukštojo mokslo laipsnį arba diplomą; 

 ant skurdo ribos gyvenančių asmenų turėtų sumažėti 20 mln. 

Trys pagrindiniai strategijos orientyrai yra šie:  

 pažangus augimas: „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, „Inovacijų 

sąjunga“, „Judus jaunimas“ (žinių, inovacijų, švietimo ir skaitmeninės 

visuomenės skatinimas),  

 tvarus augimas: „Taupiai išteklius naudojanti Europa“, „Ekologiškam 

augimui skirta pramonės politika“ (siekti, kad mūsų gamybos 

sektorius taupiau naudotų išteklius ir kartu didėtų mūsų 

konkurencingumas), 

 integracinis augimas: „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 

darbotvarkė“, „Europos kovos su skurdu veiksmai“ (didinti įvairių 

visuomenės sluoksnių dalyvavimą darbo rinkoje, skatinti įgyti įgūdžių, 

kovoti su skurdu). 

Žmonių su negalia požiūriu integracinio augimo iniciatyvos sudaro platformą 

tolesniems veiksmams bei finansavimui ES lygmenyje, sudarant geresnes 

užimtumo galimybes. 
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1.3.2. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija Europos Sąjungoje 

Neįgaliųjų teisių konvencija – tai Jungtinių Tautų tarptautinis žmogaus teisių 

instrumentas, skirtas apsaugoti žmonių su negalia teises ir orumą. Konvenciją 

pasirašiusios šalys privalo skatinti, ginti ir užtikrinti žmonių su negalia teises bei 

garantuoti jų lygybę įstatymais. Konvencijos tekstas buvo priimtas Jungtinių 

Tautų Generalinėje asamblėjoje 2006 metų gruodžio 13 dieną ir įsigaliojo 2008 

metų gegužės 3 dieną. 

2011 sausio mėnesį ją buvo pasirašiusios 147 šalys, o Europos Sąjunga ją 

ratifikavo kolektyviai 2010 metų gruodžio 23 dieną. 

Konvencija įtvirtina socialinį negalios modelį bei apibrėžia negalią kaip 

apimančią tuos, „kurie turi ilgalaikių fizinių, psichinių, protinių ar jutiminių 

sutrikimų, kurie sąveikoje su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti asmeniui 

lygiaverčiai, pilnai ir efektyviai dalyvauti visuomenės gyvenime“. Konvencijos 

priėmimas rodo paradigmos pokytį pereinant nuo labdaros prie teisių, nuo 

medicininio modelio prie socialinio/žmogaus teisių modelio. Žmonės su 

negalia nebėra laikomi aukomis ar pacientais, jie yra vertinami kaip asmenys, 

turintys teises ir pilnavertį vaidmenį visuomenėje. 

Konvencija įpareigoja pasirašančias šalis peržiūrėti egzistuojančius  įstatymus, 

politiką ir programas, siekiant užtikrinti jų atitikimą konvencijos nuostatoms. 

Konkrečiai reikalaujama veiksmų daugelyje sričių, apimančių švietimą, 

užimtumą, transportą, infrastruktūrą ir visuomeninius pastatus, balsavimo 

teisę ir politinį dalyvavimą, pilnai užtikrinant visų asmenų su negalia teisines 

galias bei perėjimą nuo atskirų neįgaliesiems apgyvendinti skirtų institucijų 

prie gyvenimo bendruomenėje bei paslaugų namuose, užtikrinančių 

savarankišką gyvenimą.  

Visos Europos Sąjungos institucijos dabar turės paremti Konvencijos vertybes 

savo politikoje: apimant transportą ir užimtumą, informaciją ir komunikacines 

technologijas ir kita. Tai taip pat reiškia, jog jos turi pritaikyti valstybinių įstaigų 

pastatus, užimtumo ir komunikacinę politiką. 
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JT Konvencijos įgyvendinimo pažangą ES šalyse narėse stebės ES Aukšto lygio 

grupė negalios klausimais. Ji buvo įkurta 1996 metais Europos Tarybos 

nutarimu siekiant stebėti vyriausybių politiką ir prioritetus negalios 

klausimais6. Ją sudaro po vieną atstovą nuo kiekvienos Europos Sąjungos šalies 

narės. Ši grupė, remdamasi savo informacija ir patirtimi, pataria Europos 

Komisijai bendrais ES klausimais, susijusiais su negalia. Nuo 2008 metų ši grupė 

kasmet parengia ataskaitas apie Konvencijos ratifikavimo procesą, o nuo 2010 

– apie Konvencijos įgyvendinimą. 

 

1.3.3. Pagrindiniai Europos politikos skirtos žmonėms su negalia aspektai 

Europos lygmenyje, aukščiau aprašytuose teisiniuose ir politiniuose rėmuose, 

institucijos siekia padėti šalims narėms sukurti visiems prieinamas visuomenes, 

stiprindamos bendradarbiavimą, skatindamos lygintinų duomenų, statistikos ir 

gerosios patirties kaupimą, dalijimąsi bei tvarkymą šiose srityse: 

Lygios teisės 

Žmonės su negalia turi lygias teises ir privalo būti užtikrintas jų orumas, 

lygiavertis požiūris, savarankiškas gyvenimas ir pilnavertis dalyvavimas 

visuomenės gyvenime. Šių teisių užtikrinimas – tai pagrindinis ES ilgalaikės 

integracinės strategijos tikslas (Europos strategija dėl negalios). Iki 2010 metų 

Europos Komisija norėjo pasiekti konkrečios pažangos gerinant užimtumo 

galimybes, prieinamumą ir savarankišką gyvenimą. Buvo planuojama įtraukti 

žmones su negalia į šį procesą remiantis Europos principu „Niekas neturi būti 

sprendžiama apie neįgaliuosius be pačių neįgaliųjų“. ES propaguoja neįgaliųjų 

aktyvią integraciją ir pilnavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime, remiantis ES 

socialinių ir žmogaus teisių požiūriu negalios klausimais; šis požiūris taip pat 

sudaro Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos pagrindą. 

                                                           
6 A new European Community Disability Strategy: Communication of the Commission on Equality 
of Opportunity for People with Disabilities. COM(96) 406 final 
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Pagrindinis Europos strategijos dėl negalios (2004-2010) dokumentas – tai 

Negalios veiksmų planas (NVP)7. Prieinamumas buvo dėmesio centre 2008-

2009 metų NVP. Keliamas tikslas – skatinti integracinį žmonių su negalia 

dalyvavimą ir siekti pilno pagrindinių teisių įgyvendinimo.  

Savarankiškas gyvenimas 

Europos Sąjunga siekia suteikti žmonėms su negalia tokį pat asmeninį 

pasirinkimą ir galimybes tvarkyti savo kasdienį gyvenimą kaip ir sveikiems 

žmonėms. Globos ir paramos paslaugos turi būti labiau pritaikytos neįgaliųjų 

poreikiams. Europos Komisija ketina skatinti prieinamas ir kokybiškas 

socialines paslaugas bei paramą per bendras socialines ir integracines 

priemones. Europos Komisija taip pat remia tyrimus apie bendruomenėje 

teikiamas paslaugas, kurių reikia neįgaliesiems, kad būtų pasiektas tinkamas 

saugumo, laisvės ir savarankiškumo lygis gyvenant bendruomenėje. 

Švietimas 

 

Lygios galimybės įgyti kokybišką išsilavinimą bei mokytis visą gyvenimą suteikia 

neįgaliesiems galimybes pilnai dalyvauti visuomenės gyvenime ir pagerinti 

savo gyvenimo kokybę. Ypatingą dėmesį Europos Komisija skiria Vaikų su 

negalia integravimui į bendrojo lavinimo mokyklas. Ji pradėjo keletą švietimo 

iniciatyvų žmonėms su negalia, tame tarpe Europos Specialiojo Ugdymo 

Plėtros Agentūros įkūrimas bei specialios negalios ir mokymosi visą gyvenimą 

tyrimų grupės įkūrimas. Bendruomenės programos, tokios kaip Mokymosi visą 

gyvenimą programa8 perkelia neįgaliųjų švietimą ir profesinį mokymą į 

bendrojo lavinimo sistemą. Žmonės su negalia, norintys dalyvauti Mokymosi 

visą gyvenimą mobilumo programos veikloje, yra remiami suteikiant 

papildomą finansavimą, t. y. lydintiems asmenims ar specialiems keliavimo ir 

apgyvendinimo poreikiams. 

 

                                                           
7 Situation of disabled people in the European Union: the European Action Plan 2008-2009 
(Disability Action Plan). Communication from the Commission COM/2007/738 final 
8 The Decision establishing the Lifelong Learning Programme was published in the Official Journal 
of the European Union L327/45 on 24 November 2006 
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Užimtumas 

Žmonės su negalia atstovauja apie 17% visų darbingo amžiaus ES gyventojų, 

tačiau jų užimtumo lygis yra santykinai mažas. Europos Komisijos duomenimis, 

nedarbo lygis žmonių su negalia tarpe yra dvigubai aukštesnis nei sveikų 

žmonių.9 ES tvaraus ekonomikos augimo skatinimo ir darbo vietų kūrimo 

strategija siekiama pagerinti šiuos santykinai žemo žmonių su negalia 

užimtumo rodiklius Europoje.  

Europos užimtumo strategijos gairių pagrindu valstybės narės suformuoja 

savo užimtumo politiką. Kasmet jos raportuoja Europos komisijai apie 

nacionalines užimtumo iniciatyvas, tame tarpe apimančias neįgaliųjų 

klausimus. ES politika siekiant įgyvendinti socialinę apsaugą ir socialinę 

integraciją siekiama padėti valstybėms narėms formuoti savo nacionalinę 

politiką socialinės integracijos, sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų srityse 

siekiant padidinti žmonių su negalia galimybes rasti tinkamą ir juos išlaikantį 

darbą.  

 

1.4.3.Europos negalios strategija 2010-2020 

2010 metų lapkričio mėnesį Europos Komisija priėmė naują Europos negalios 

strategiją, kuria siekiama skatinti lygų žmonių su negalia dalyvavimą 

visuomenės gyvenime10. Strategija keliamas tikslas apibrėžti kaip ES ir 

nacionalinės vyriausybės gali sudaryti galimybes žmonėms su negalia naudotis 

savo teisėmis. Konkrečių priemonių spektras apima abipusio nacionalinių 

negalios kortelių pripažinimo tyrimą, standartų įvedimo skatinimą, tikslinius 

viešuosius pirkimus, valstybės paramos taisykles ir kita.  

 

 

                                                           
9 Šaltinis: Europos Komisijos tinklapis, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=429 
10 European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe. 
Communication from the Commission COM/2010/636 final 
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Pagrindiniai šios naujos iniciatyvos veiksmai: 

 Prieinamumo iniciatyva: įvertinimas kaip naudoti standartizavimą, 

viešuosius pirkimus ar valstybės paramos taisykles siekiant visas prekes ir 

paslaugas padaryti prieinamomis žmonėms su negalia tuo pačiu skatinant 

ES rinką pagalbos (kompensacinėms) priemonėms („Europos 

prieinamumo aktas); 

 

 Dalyvavimas: Žmonės su negalia ir jų šeimos gali naudotis ES piliečių 

teisėmis lygiais pagrindais, skatinant gestų kalbos naudojimą ir Brailio 

raštą įgyvendinant ES piliečių rinkimų teises bei tvarkant reikalus ES 

institucijose; Internetinių tinklapių prieinamą formatą; ištiriant galimybę 

abipusiai pripažinti negalios korteles ir atitinkamas lengvatas. 

 

 Finansavimas: EU programos ir fondai, susiję su neįgaliesiems svarbia 

politika, turi būti naudojami tam, kad sudarytų geras darbo sąlygas 

teikiantiems profesionalią ir neformalią pagalbą bei sukurtų asmeninės 

pagalbos programas. 

 

 Glaudesnis bendradarbiavimas tarp šalių narių ir pilietinės visuomenės: 

bus sukurtas forumas keistis duomenimis ir koordinuoti politiką, ypač 

teisių klausimais, tokių kaip teisė gauti asmeninę pagalbą. 

 Visuomenės informavimo didinimo priemonės. 

 

 Duomenų kaupimas ir priežiūra, sėkmingų šalyse narėse įgyvendintų 

paramos teikimo struktūrų identifikavimas ir skatinimas.  

Strategija apima sąrašą konkrečių veiksmų ir tvarkaraštį. Komisija planuoja 

reguliariai pateikti ataskaitas apie strategijos pasiekimus ir pažangą atitinkamai 

savo įsipareigojimams pagal JT neįgaliųjų teisių Konvenciją. 
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1.3.5. Žmonių su negalia dalyvavimas Europos Sąjungos lygmenyje: Europos 

negalios forumas 

Kaip jau minėta anksčiau, jokia Europos politika, susijusi su žmonėmis su 

negalia, neturėtų būti kuriama be jų dalyvavimo politiniame procese. Todėl 

būtinas stiprus žmonių su negalia atstovavimas nacionaliniame ir Europos 

lygmenyje, kad būtų užtikrintas tinkamas politikos iniciatyvos įgyvendinimas. 

Naujas iniciatyvas rengia tie, kas geriausiai apie tai supranta. Didžiausia iš 

keletos interesų grupių, vienijančių žmones su negalia, yra Europos negalios 

forumas (ENF). 

Tai yra savarankiška Europos nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti 

žmonių su negalia interesus Europos Sąjungoje. Šiai organizacijai vadovauja 

žmonės su negalia arba jų šeimų nariai tais atvejais, kuomet jie negali patys 

savęs atstovauti. ENF misija – skatinti žmonių su negalia lygias galimybes ir 

ginti jų žmogaus teises, užtikrinant, kad „jokie sprendimai apie neįgaliuosius 

nebūtų priimami be pačių neįgaliųjų“. 

ENF buvo įkurtas 1996 metais siekiant apginti bendrus su visomis negalios 

grupėmis susijusius klausimus ir sukurti nepriklausomą balsą neįgaliems 

piliečiams, skirtą ES institucijoms ir organams. Forumas neatstovauja jokių 

konkrečių interesų ir jis nėra Europos institucija ar organas.  

ENF vaidina svarbų vaidmenį Europos politikos formavime, pavyzdžiui, 

komentuodamas Europos Komisijos komunikatus strategijos planavimo 

procese, t. y. įgyvendinant Negalios veiksmų planą (NVP). Su savo 

nacionalinėmis organizacijomis narėmis forumas turi stiprią galią vertinti ir 

stebėti reiškinius nacionaliniame ir Europos lygmenyje11. 

Negalios forumas remia keletą akcijų Europos lygmenyje siekiant skatinti 

žmonių su negalia lygias teises, tokias kaip ‚Judėjimo laisvė 2011‘ akcija, kuria 

siekiama pagerinti prieinamumą visiems visuose etapuose.  

 

                                                           
11 Organizacijų narių, įtrauktų į ES politiką nacionaliniame lygmenyje, sąrašą galite rasti Europos 
negalios forumo tinklapyje www.edf-feph.org 
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1.4.Įsivertinimo užduotys 

 

 Susipažinkite su ES politikos lygmenyje vartojama terminologija bei 

įvairiais būdais įvertinti ES duomenų bazėse ir tinklapiuose skelbiamą 

informaciją. 

 Kas tai yra „Atviras koordinavimo metodas“? Ar, jūsų nuomone, užtenka 

skatinti užimtumą ir socialinę integraciją visoje Europoje? 

 Kokie keturi bendrai priimti uždaviniai sudaro pagrindą formuoti politikos 

prioritetus kiekvienoje šalyje narėje, siekiant įveikti skurdą ir socialinę 

atskirtį? Kur galite rasti šių uždavinių pavyzdžių savo nacionaliniuose 

įstatymuose?  

 Suraskite savo šalies dokumentus, susijusius su jos įsipareigojimais, 

kylančiais iš Europos politikos, siekiančios skatinti užimtumą ir socialinę 

integraciją. Kokios yra tikslinės grupės? 

 Apibūdinkite pagrindinius ES politikos klausimus, susijusius su ES 2020 

iniciatyva žmonių su negalia atžvilgiu.  

 ES 2020 strategijos tikslų požiūriu, ištirkite dabartinę situaciją: 

- Koks yra žmonių su negalia užimtumo lygis: a) visoje Europoje, b) jūsų 

šalyje? 

- Ar manote, jog tikslas pasiekti  75% užimtumo lygį 20-64 amžiaus 

grupėje Europoje yra realus? Koks, jūsų manymu, galėtų būti realus 

užimtumo tikslas žmonėms su negalia? 

 Nurodykite konkrečius dabartinės Europos užimtumo strategijos punktus, 

kurie tiesiogiai įtakoja žmones su negalia ir jų užimtumą. Pateikite 

pasiūlymus nacionaliniams veiksmams jūsų šalyje, kurių reikėtų imtis 

artimiausioje ateityje, siekiant paskatinti žmonių su negalia užimtumo 

galimybes. 

 Palyginkite pagrindinius akcentus 2010-2020 metų ES strategijoje dėl 

negalios su nacionaline situacija jūsų šalyje. Apibūdinkite panašumus ir 

skirtumus susijusius su teisinėmis ir politinėmis naujovėmis. 

 Palyginkite Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją su dabartinio 

Negalios veiksmų plano nuostatomis. Ar planas apima visus būtinus 

klausimus?  
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 Ką reiškia ‚prieinamumas‘? Kas, jūsų nuomone, yra svarbu žmonėms su 

negalia jų darbo vietoje?  

 Kokie yra Europos negalios forumo uždaviniai? Kas atstovauja ENF jūsų 

šalyje ir kokie dabartiniai klausimai iškyla nacionaliniam atstovui 

atitinkamoje šalyje narėje?  

 Palyginkite medicininį ir socialinį/žmogaus teisių negalios modelį. Kokie 

pagrindiniai skirtumai? Kodėl taip svarbu naudoti socialinį/žmogaus teisių 

modelį, ypač žmonių su negalia atžvilgiu? 

 

1.5. Bibliografija ir nuorodos 

 EU legislative documents can mostly be found as electronic files on the 

websites of the European Union and its institutions. The central access 

point is the Europa server: http://www.europa.eu  

 EUR-LEX: Legal documents, like Communications from the European 

Commission (COM) or the Official Journal of the European Union, can be 

downloaded through the database to European Law: http://eur-

lex.europa.eu 

 EU Bookshop: Managed by the Publications Office of the European Union, 

EU Bookshop gives online access to the European Union’s official 

publications: http://bookshop.europa.eu 

 Summaries of EU legislation: Main aspects of European legislation in a 

concise and easy-to-read manner. You can search for policy areas and find 

documents related to these items(not yet available in all EU languages): 

http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm 

 A new European Community Disability Strategy. Communication of the 

Commission on Equality of Opportunity for People with Disabilities. 

COM(96) 406 final 

 Situation of disabled people in the European Union: the European 

Action Plan 2008-2009 (Disability Action Plan). Communication from the 

Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of Regions. 

COM/2007/738 final (Annexes: SEC/2007/1548) 
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 European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to a 

Barrier-Free Europe. Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of Regions. COM/2010/636 final 

 The Lisbon Treaty: Consolidated versions of the Treaty on European 

Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, in: 

Official Journal of the European Union, C83, Volume 53 / March 2010, 

ISSN 1725-2423 (Available in all European languages; includes the Charter 

of Fundamental Rights of the European Union) 

 EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 

Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of Regions. COM/2010/2020 final 

 A Shared Commitment for Employment. Communication from the 

Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of Regions. 

COM/2009/0257 final 

 An Agenda for new skills and jobs: A European contribution towards full 

employment. Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of Regions. COM/2010/0682 final 

 The EU and social inclusion - Facing the challenges by Eric Marlier, Tony 

Atkinson, Bea Cantillon, Brian Nolan. ISBN 978-184742419-8. Paperback, 

The Policy Press Bristol 2009 

 Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: the Role of the 

Open Method of Co-ordination by David M. Trubek and Louise G. Trubek. 

In: European Law Journal, Volume 11 Issue 3, pp. 343–364.  

 Draft Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010. Council 

of the European Union, Document 6500/10 COR1. Source: Register of the 

Council of the European Union http://register.consilium.europa.eu 

 The United Nations Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities. Original document available in several languages and easy-

read versions. Source: http://www.un.org/disabilities 
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 European Disability Forum: Position Paper on the Disability Strategy. 

Brussels, June 2010 / Source: http://www.edf-feph.org (Library / Position 

papers) 

 European Disability Forum: Position Paper Disability as Part of Europe 

2020. Brussels, May 2010 / Source: http://www.edf-feph.org (Library / 

Position papers) 

 The ABC of European Law by Prof. Klaus-Dieter Borchardt. This book is 

intended for people with no specialist legal knowledge who wish to 

understand the implications of European law for their daily lives. Available 

free at the EU bookshop in English, German and French language. ISBN 

978-92-78-40525-0 / Brussels, 2010 
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2.1. Įvadas 

Negalia yra plati sąvoka, vartojama siekiant nustatyti pakenkimo pasekmes, 

negalios priežastis ar laipsnį, kuris pažeidžia žmogaus pajėgumus ir gyvenimo 

stilių, o kasdienybė tampa sudėtinga. Bendriausia prasme, negalia gali būti 

apibrėžiama kaip psichosocialinis reiškinys, susijęs su socialiniu ar šeimos 

suvaržymu, ir pasireiškiantis asmens galimybių žlugimu ar susilpnėjimu. 

Visuomenės tikslas yra kompensuoti šiuos suvaržymus ir pagerinti negalią 

turinčio asmens gyvenimo kokybę. Negalią turintys asmenys privalo gyventi 

pilnavertį gyvenimą, nepaisant to, kad jie yra kitokie. 

Lietuvoje ir kitose ES šalyse negalią turintys asmenys yra įvardinami kaip 

asmenys, turintys kognityvinių, ir/ ar fizinių, ir /ar psichinių trūkumų, kurie iš 

dalies arba visiškai suvaržo jų galimybes pasirūpinti savo asmeniniu, socialiniu 

gyvenimu bei savo teisėmis ir atsakomybe. Vis dėlto, negalią turintys asmenys, 

nepriklausomai nuo negalios priežasties, pasireiškimo laipsnio, turi tas pačias 

teises kaip ir kiti asmenys.  

Asmenys, turintys ypatingas negalios rūšis, yra priversti likti namuose, gauti 

medicininį palaikymą ar nuolatinę pagalbą iš kitų žmonių. Tokie asmenys, 

turintys sunkią negalią neturi galimybės pasveikti ar sulaukti žymaus 

pagerėjimo. Tačiau net ir nežymūs postūmiai į gerąją pusę įgalina didžius 

pokyčius. Siekdami gyvenime judėti į priekį, žmonės privalo būti efektyvūs ir 

kompetentingi. Negalią turintis asmuo taip pat gali patirti sėkmę, jeigu 

bendruomenė leis jam augti ir sudarys galimybę jam pačiam priimti 

sprendimus.  

Remiantis Ruškumi ir Mažeikiu (2007) galima teigti, kad darbas negalią turinčių 

asmenų gyvenime užima labai reikšmingą vietą, kadangi sudaro galimybę jam 

ar jai jaustis geriau, tiek psichologine, tiek dvasine prasme. Vis dėlto negalią 

turinčių asmenų dalyvavimas darbo rinkoje visada buvo socialine problema. 

Negalėjimas patenkinti savirealizacijos poreikio profesinėje veikloje, taip pat 

apriboja ir šių asmenų socialinį gyvenimą. Nors priimti įstatymai skatina 

garantuoja darbo ir profesinio švietimo galimybes negalią turintiems 

asmenins, vis tik nūdienos realybėje šie įstatymai nėra efektyvūs ir 
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diskriminacija, negalią turinčių asmenų atžvilgiu, egzistuoja. Aiškios, nukreiptos 

į negalią turinčių asmenų įgalinimą strategijos ir palankios pagalbos sistemos 

netobulumas, mažina negalią turinčių asmenų motyvaciją ir paverčia jį pasyviu, 

neturinčiu darbo piliečiu, kurio integracija į darbo rinką tampa dar 

sudėtingesne. 

Kai kurie negalią turintys asmenys mieliau dirba namuose, nes sudaromas 

patogus ir lankstus darbo grafikas ir tempas, patiriama mažiau streso negu 

kasdieniame vykime į darbą ir atgal. Vis dėlto tai reikalauja pakankamai daug 

iniciatyvumo, savarankiškumo ir sąžiningumo dirbant be supervizijos (Papalia, 

Olds, 1998). Kai kurie asmenys, dirbantys namuose jaučiasi izoliuoti, sunkiau 

susikoncentruojantys darbui, nes juos veikia aplinkos trukdžiai (veikiantis 

televizorius, burzgiantis šaldytuvas, maži vaikai...). Taip pat, asmenys, 

dirbantys namuose, gali prarasti papildomas lengvatas, tokias kaip sveikatos 

draudimas, bei pažeisti įstatymus, garantuojančius teisingus darbo rinkos 

standartus ir darbo sąlygas (Berthoud, 2006).  

Darbdaviai turi suvokti, kad asmenys, turintys negalią, taip pat turi savus 

siekius ir karjeros tikslus. Darbdavys privalo su kiekvienu darbuotoju aptarti 

karjeros lūkesčius, įvertinti darbuotojų interesus, gebėjimus, susijusius su 

atitikimu darbo reikalavimams. Darbuotojas, turintis negalią, taip pat turi 

prisiimti atsakomybę už savo karjeros plėtojimą ir nuolat domėtis švietimo, 

mokymo, informacijos naujienomis. Informacija turi būti nuolat atnaujinama. 

Darbdaviai, įdarbinantys asmenis su negalia, praturtina ir sustiprina savo 

organizaciją ir suteikia naudos šalies ekonomikai. 

Pagrindinės kliūtys, trukdančios negalią turinčių asmenų įsidarbinimui yra: 

 neigiamas visuomenės požiūris,  

 stereotipinis mąstymas, 

 klaidinga hipotezė, ką gali ir ko negali asmenys su negalia.  

Psichosocialinių veiksnių, įtakojančių santykį tarp negalią turinčių asmenų ir 

būsimų potencialių darbdavių tyrimas, suteikia platų nagrinėjamų aspektų 

sąrašą, kurį galima išklasifikuoti į skirtingas kategorijas: 

 Negalios apibrėžtis; 
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 Istorinis požiūris į negalią turinčius asmenis; 

 Veiksniai ir stereotipai, atgrasantys darbdavius įdarbinti asmenis su 

negalia; 

 Veiksniai, galintys pakeisti potencialių darbdavių ir kitų darbuotojų 

požiūrį į negalią. 

Šiame skyriuje ir bus gilinamasi į šias kategorijas ir analizuojamos: 

 Negalios apibrėžtis; 

 Negalios istorinis aspektas;  

 Darbdavių nuostatos asmenų su negalia atžvilgiu; 

 Nauda verslui, įdarbinant asmenis su negalia.  

Išanalizavę šį skyrių Jūs įgysite naujų įgūdžių ir gebėsite: 

 Įvertinti asmenų su negalia situaciją darbo rinkoje, 

 Suvokti skirtumus tarp žmonių su negalia ir žmonių, neturinčių negalios, 

 Nustatyti žmonių su negalia tikslus ir skirtingas problemas. 

 

2.2. Sąvokos 

Požiūris: protinė pozicija, susijusi su faktu ar būkle. 

Aspektai – [lot. aspectus - žvilgsnis; išvaizda+ atžvilgis, kuriuo nagrinėjamas 

daiktas, reiškinys, sąvoka. 

Darbdavys – asmuo, tarpusavio susitarimo (sutarties) ir egzistuojančių darbo 

santykių pagrindu aprūpinantis darbu bent vieną darbuotoją 

Darbingumas – fizinė ir psichinė galia atlikti nustatytos apimties ir trukmės 

darbą tam tikru intensyvumu. Darbingumas nustatomas pagal fizinį 

išsivystymą, sveikatą, žmogaus amžių, nuovargio ir monotonijos lygį, reikiamo 

poilsio trukmę ir kt. 
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Darbo rinka – darbo vietų (darbo pajėgumų) pasiūlos ir paklausos santykių, 

kuriuose tenkinami individualūs profesiniai dirbančiųjų ir darbdavių tikslai ir 

interesai, visuma. 

Įdarbinimas – vienas iš socialinio aprūpinimo būdų padėti neįgaliesiems 

dalyvauti visuomenei naudingoje darbinėje veikloje, atsižvelgiant į jų 

psichofizinę būklę ir išsaugoti darbinius įgūdžius bei polinkį darbui. 

Integracija - (lot. atstatymas, atsinaujinimas, kurių nors dalių sujungimas į 

visumą) suprantamas kaip neįgaliųjų žmonių įsiliejimas į visuomenę. Vartojant 

šią sąvoką, išreiškiama nuomonė, kad neįgalieji yra už visuomenės ribų ir kad 

jie, įveikdami psichologines, materialines, socialines ir kitas kliūtis, gali tapti 

pilnaverčiais visuomenės nariais, nepaisant fakto, kad asmenų, turinčių 

negalią, asmeninė, šeimyninė, socialinė padėtys nėra paprastos ir reikalauja 

kompleksinių sprendimo būdų  

Kompetencija – efektyvios veiklos demonstravimas, sugebėjimas atlikti 

pateiktas užduotis realioje ar imituojamoje darbo situacijoje. Tai gebėjimas 

pagal kvalifikaciją, žinias ir įgūdžius gerai atlikti veiklą, įgaliojimai ką nors 

daryti. 

Kvalifikacija – tam tikrų žinių, mokėjimų, sugebėjimų, įgūdžių ir patyrimo 

visuma, kurią įgijęs žmogus gali kokybiškai dirbti atitinkamos rūšies ir 

sudėtingumo darbą. 

Neįgalumas (negalia) – tokia kompetentingų įstaigų nustatyta asmens būklė, 

kai jis dėl įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių trūkumų visai ar iš dalies negali 

pats pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, įgyvendinti savo teisių 

ir vykdyti pareigų. 

Neįgalusis – asmuo, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka pripažintas 

neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis ir (ar) 

nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė (Lietuvos Respublikos 

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, 2003). 

Stereotipas – bendras pavyzdys, šablonas.  
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2.3. Mokymosi modulis 

2.3.1. Negalios sampratos kaita istorijos raidoje ir šiandienis visuomenės 

požiūris negalią turintį žmogų 

Įvairiais istoriniais laikotarpiais į negalią buvo žiūrima skirtingai – su baime, su 

pagarba, su neapykanta, kaip į nelaimę, kaip į nuodėmę, kaip į vargą ar kaip į 

ligą. Ne visuose visuomenėse buvo ginamos negalią turinčių žmonių teisės. 

Antikoje idealas buvo nukreiptas ne tik į dvasią, bet ir į kūną. Žmonių 

išsiugdytas požiūris vedė į nepakantumą fizinių trūkumų turinčiajam. Antikoje 

negalios netoleravimas rodė tos socialinės grupės baimę, saugumo stoką. Buvo 

tikima, kad negalią turintys asmenys yra nepanašūs į kitus ir gali užrūstinti 

dievus. Tai buvo nelaimę simbolizuojantis ženklas. Tiek Atėnuose, tiek Romoje 

neįgalūs vaikai buvo paliekami miškuose. Išminčių taryba apžiūrėdavo gimusį 

vaiką ir nuspręsdavo, ar palikti jį gyvą, ar nunešti į negyvenamą vietą ir palikti 

mirti (Bakk, Grunewald, 1998). Taigi, seniausi laikai pasižymi dvigubu požiūriu į 

negalią – iš vienos pusės buvo bandoma ją panaikinti įvairiomis dirbtinėmis 

priemonėmis, pavyzdžiui, protezais, iš kitos pusės – neįgalus žmogus yra 

visuomenės atstumtasis. 

Anot Ruškaus (1997), kalbant apie viduramžius, skirtingi šaltiniai skirtingai 

traktuoja negalią šiuo laikotarpiu. Šiuo laikotarpiu turėti negalią buvo gėda. 

Viduramžiais negalią turintys asmenys buvo pažemintieji ir sudarė natūralią, 

integruotą visuomenės dalį. Negalią turintys asmenys papildė vargšų gretas, 

bet tai nebuvo vargingumo ir negalios sutapatinimas. Negalia yra tai kas 

nežemiška, nesocialu, velniška, baugu. Buvo suvokta, kad negalia susijusi su 

socialinėmis sąlygomis. Negalią turintieji asmenys viduramžiais savotiškai buvo 

integruojami į darbo rinką. Žinomi negalią turintieji asmenys (liliputai, 

kuprotieji, žvairiai) gyveno karalių ir princų rūmuose, kuriuose privalėdavo 

juokinti ne tik dvarą, bet ir valdovą, jie atliko juokdarių pareigas. 

Pivorienės (2001) teigimu, žvelgiant į negalią XVI-XVIII amžiais, galima teigti, 

kad šis laikotarpis buvo įvairialypis ir nevienareikšmis. Iš vienos pusės 

stengiamasi padėti teisinius pagrindus, įtvirtinančius negalią turinčių asmenų 

tam tikras teises, rūpinamasi kurčiaisiais, tobulinami protezai, iš kitos pusės kai 
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kurie neįgalieji vis dar buvo laikomi atstumtaisiais, kuriuos reikia atriboti nuo 

visuomenės visais įmanomais būdais. 

XIX a. Pradžioje atsiranda pirmieji judėjimai už neįgaliųjų teises, todėl: sparčiai 

kūrėsi mokyklos, skirtos įvairių negalių žmonėms, pradėta dirbti su 

neįgaliaisiais kalėjimuose ir vargšų namuose, užpatentuojamas pirmas 

neįgaliųjų vežimėlis, visuomenei pristatomas Brailio raštas. Vakarų Europos 

valstybėse bei JAV sparčiai vystėsi ir gerėjo žmonių su negalia gyvenimas, buvo 

intensyviai kalbama ir veikiama neįgaliųjų gyvenimo pagerinimo labui. XX 

amžiaus pabaigoje neįgaliųjų teisėmis pradėjo rūpintis visuose žemynuose 

(Lukoševičienė, 1996).  

Vakarų Europoje jau XX a. pradžioje pradėjo formuotis požiūris, jog negalia yra 

visuomenės problema. Socialiniu požiūriu, pagrindinis neįgaliųjų integracijos 

veiksnys yra visuomenės požiūris į juos. Tyrimais įrodyta, jog neįgalieji patiria 

dvigubą negalią:  

 pirmoji negalia yra prigimtinė arba įgyta; 

 antroji atsiranda dėl sveikų žmonių savito požiūrio į negalią (būtent šis 

požiūris yra žalingesnis už pirminę biologinę negalią).  

Dažnai visuomenės centre atsiduria neįgaliojo vežimėlis, bet ne pats asmuo ir 

jam priklausantys asmenybės atributai. Siekiant formuoti teigiamą visuomenės 

požiūrį į negalią turintį asmenį, būtinas visapusiškas jos švietimas, kurio 

rezultatas lemtų įsitikinimą, kad pilietinėje visuomenėje atstumtųjų nėra 

(Matilionis, Razbadauskas, Istomina, 2003).   

Per pastaruosius kelis dešimtmečius pasikeitė požiūris į negalią turintį žmogų ir 

į negalią apskritai. Nuo orientacijos į neįgaliųjų elementarių poreikių 

tenkinimą, dėmesio fizinei šių asmenų sveikatai, medicininei reabilitacijai 

pereita į profesinio rengimo lygmens paramą švietimo sistemoje. Prasidėjo 

negalią turinčių asmenų integracijos procesas (Baranauskienė, Gudinavičius, 

2008). 

Sąvoka “integracija” (lot. atstatymas, atsinaujinimas, kurių nors dalių 

sujungimas į visumą) suprantama kaip negalią turinčių žmonių įsiliejimas į 
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visuomenę. Vartojant šią sąvoką, išreiškiama nuomonė, kad negalią turintieji 

asmenys yra už visuomenės ribų ir kad jie, įveikdami psichologines, 

materialines, socialines ir kitas kliūtis, gali tapti pilnaverčiais pripažintais 

visuomenės nariais, nepaisant fakto, kad asmenų, turinčių negalių, asmeninė, 

šeimyninė, socialinė padėtis nėra paprastos ir reikalauja kompleksinių 

sprendimo būdų (Žvikaitė, 2000). 

Ruškaus (2002) teigimu, integracijos negalima nei išmokti, nei išsireikalauti, 

nes tikroji integracija - žmonių širdyse. Kada sveikieji supras, ko vertas 

neįgaliųjų gyvenimas, kada pajus buvimo greta džiaugsmą, tuomet ir įvyks 

stebuklas - integracija taps bendru visuomenės tikslu. 

Apibendrinant negalios sampratos kaitą istoriniu aspektu ir šiandieninį 

visuomenės požiūrį į negalią turintį žmogų galima teigti, jog nuo seniausių 

laikų požiūris į negalią buvo neigiamas. Negalią turintieji buvo atstumiami iš 

visuomenės kaip kitokie, jų prisibijota, vengta, stengtasi negalią turinčius 

asmenis izoliuoti. Skirtingais laikotarpiais negalią turinčių asmenų atstūmimas 

skyrėsi. Požiūris į negalią, nuo seniausių laikų iki šių dienų išlieka dvejopas: iš 

vienos pusės negalią turinčių asmenų visuomenėje nepageidaujama, o iš kitos 

pusės galima įžvelgti rūpinimąsi negalią turinčiais asmenimis, jų gyvenimo 

sąlygų pagerinimu. Visais istoriniais laikotarpiais negalią turinčių asmenų 

gyvenimo sąlygų pagerinimas ėjo greta su atstūmimu, represijomis.   

 

2.3.2 Negalios samprata. Bendra negalios charakteristika 

Siekiant išsamiai išnagrinėti negalią turinčių asmenų įsidarbinimo galimybes, 

labai svarbu teisingai suvokti pačią negalią ir jos rūšis. Ruškus (1997) teigia, kad 

pats žodis negalia atitinka angliškąjį „handicap“. Ši sąvoka kilo iš XVIII a. 

atsitiktinių žaidimų, kurių esmė - į skrybėlę įdėtus objektus atsitiktinai išdalinti 

žaidėjams. Žodžio „handicap“ kilmė parodo mechanizmą, kada dalyvių 

pradiniai nevienodi įnašai žaidimą padaro socialiai lygų. Tokia negalės 

kategorija išreiškia neįgalumą ir kartu readaptacijos gimimą bei vystymąsi: 

vaizdinio pasikeitimą iš „nulemta likimo, vadinasi, nieko nepakeisi" į „įmanomą 

reguliavimą, valdymą". XX a. antroje pusėje įvyko esminis negalios sampratos 
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rekonceptualizavimas. Nuo tada, pasak Vaičekauskaitės (2004), negalia 

traktuojama ne tik kaip individo asmeninė problema, bet ir kaip socialiai 

kuriamas reiškinys. 

Taigi, žodis negalia labai greitai ir sėkmingai įsiveržė į mokslinę ir šnekamąją 

kalbą, visų pirma pakeisdamas moraliai pasenusią sąvoką "invalidumas". Kaip 

pabrėžia Bagdonas ir kt. (2007) šią sąvoką jau visiškai pakeitė neutralesnės 

sąvokos darbingumas, neįgalumas, specialieji poreikiai ir dalyvavimas. 

Nebeliko ir tokių neigiamo atspalvio žodžių: anomalus, nenormalus, invalidas, 

silpnaprotis, debilas, idiotas, imbecilas. Šiandien negalia pagal LR neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymą (1991) apibūdinama kaip “tokia 

kompetentingų įstaigų nustatyta asmens būklė, kai asmuo dėl įgytų ar įgimtų 

fizinių bei psichinių sutrikimų visai arba iš dalies negali pasirūpinti asmeniniu ir 

socialiniu gyvenimu, įgyvendinti savo teisių ir vykdyti pareigų” (LR Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymas, 1991). Panaši negalios apibrėžtis sutinkama ir 

kituose ES dokumentuose.  

Yra ir piktnaudžiavimo šia sąvoka pavojus, todėl Pūras (1997) negalia siūlo 

vadinti tik stabilias būsenas (pvz., kurtumas - klausos negalia, aklumas - regos 

negalia, VCP - judėjimo negalia, protinis atsilikimas ir kiti psichikos vystymosi 

sutrikimai - psichikos arba proto negalia), tuo tarpu ligas, taip pat ir 

neuropsichines ligas (šizofrenija, epilepsiją) reikėtų vadinti ligomis ir nelaikyti 

negalia. Taigi negalią turinčiais asmenimis galima vadinti tokius asmenis, kurie 

ribotai veikia arba visiškai negali veikti tam tikrose gyvenimo srityse (Bagdonas 

ir kt., 2007).  

Kompetentingų įstaigų pripažinti negalią turintys asmenys skirstomi įvairiai. 

Galimas skirstymas į grupes pagal funkcinius (judėjimo, regos, klausos 

sutrikimus, epilepsija ir pan.) bei psichikos (cerebralinį paralyžių, Dauno 

sindromą, šizofreniją) sutrikimus. Atskirais laikotarpiais negalios priežastys 

skyrėsi. Dažnai įvardijama pirminė ir antrinė negalia. Pirminė – atsiradusi dėl 

ligos, traumos, antrinė – atsiradusi dėl netinkamo gydymo ar slaugos (Žvikaitė 

D., 2000). 

J. Ruškus (2002) pateikia tokius negalios apibrėžimus:  
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1. Negalia - dvasinis fenomenas. Negalia nėra fizinio sutrikimo pasekmė, nes 

yra žinoma, kad žmonės, turintys anatominių ir fiziologinių sutrikimų, 

nevakarietiškose kultūrose atlieka pripažintus socialinius vaidmenis. Daugelis 

tautų asmens raidos sutrikimus aiškina oro kaita, netinkamu maistu ar 

vandeniu, išgąsčiu, netinkamu tėvų elgesiu 

2. Negalia - laiko ribojamas fenomenas. Daugelyje nevakarietiškųjų kultūrų 

laikas nėra linijinis, jis yra cikliškas. Neįgalaus žmogaus situacija yra vertinama 

kaip laikina. Tose šalyse, kur teigiama, kad negalia yra vertinama kaip sielos 

sutrikimas, tikima, jog tokia siela vėliau bus atkurta. 

3. Negalia - grupinis fenomenas. Sutrikimų ir negalios aiškinimas 

nematerialiomis priežastimis rodo ir tai, kad sutrikimą turinčio asmens 

artimiausia aplinka, ypač šeima, nėra atsieta nuo negalės reiškinio. Kai kuriose 

gentyse tikima, jog dvasios įsikūnija neįgaliuose žmonėse, kurių tėvai ar 

protėviai elgėsi neteisingai. Negalia nėra individuali problema – tai šeimyninių 

problemų rezultatas. 

4. Negalios akceptacija. Kai kurios gentys tiki, kad negalia ateina iš dievų, ji yra 

už žmogaus suvokimo ribų, todėl turi būti besąlygiškai priimama, 

akceptuojama (Ruškus, 2002). 

Nuo negalios sampratos priklauso ir socialinis matmuo, kuris vadinamas 

lygiomis galimybėmis. Bagdonas ir kt. (2007) išskiria medicininį, socialinį bei 

meninį (kultūrinį) negalios modelius: 

 Medicininis (klinikinis) – negalią traktuoja kaip asmens problemą, kurią 

tiesiogiai sukelia liga, trauma ar kitas sveikatos pokytis. Anksčiau buvo 

manoma, kad jeigu negalia - asmens problema, vadinasi, reikia medicininio 

jos sprendimo - suteikti asmeniui gydomąją specialistų pagalbą. Negalios 

valdymo paskirtis - gydyti arba skatinti asmens prisitaikymą ir elgesio 

keitimą. Medicinos priežiūra yra pagrindinė išeitis. 

 Socialinis – negalią traktuoja kaip socialinę problemą, kaip visišką asmens 

integraciją į visuomenę. Negalia nėra tik asmens savitumas, o sudėtingas 

aplinkybių derinys. Vadinasi, problemai spręsti reikia socialinio veiksmo ir 
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daugiausia visuomenė kolektyviai atsakinga pakeisti aplinką taip, kad 

neįgalūs asmenys galėtų visaverčiai dalyvauti visose gyvenimo srityse. 

Vaičekauskaitės nuomone (2004), socialinis negalios modelis atskiria ligą 

(susirgimą) ir negalią. Liga (susirgimas) nėra tiesiogiai asmens negalią 

lemiantis veiksnys, šie veiksniai glūdi socialinėje aplinkoje. 

 Meninis (kultūrinis), saviraiškos modelis – pabrėžia gyvenimo kokybę, o ne 

sveikatą. Tačiau šis modelis yra mažiausiai paplitęs. 

Apibendrinant šiuos modelius galima teigti, kad medicininis ir socialinis 

modeliai yra tarsi du kraštutinumai. Žmogus nuo savo kūno sutrikimų negali 

atsiriboti - netgi ypač gerai pritaikytoje aplinkoje. Jam dažniau nei kitiems 

reikės sveikatos priežiūros paslaugų, kintamame pasaulyje atsiras naujų 

specialiųjų poreikių, kils situacijų kuriose bus reikalinga kitų pagalba, parama 

(Michael, Graham, Marion, 2009).  

Anot Žulio, Klimavičiaus, Kriščiūno (1998), negalią galima skirstyti pagal ją 

sukėlusias priežastis. Fizinė negalia - tai pvz., regos ir klausos sužalojimai, 

nervų ir raumenų pažeidimai. Psichinė negalia - tai pvz., psichinio vystymosi 

sutrikimai ir psichinė liga. Medicininė negalia - tai pvz., cukraligė, alerginės 

ligos. Socialinė negalia - tai blogo lavinimo padariniai. Negalios priežastys 

skirtingose šalyse yra nevienodos. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) 

ekspertai nurodo jog visose šalyse negalios atsiradimui įtakos turi karai ir jo 

pasekmės, badas, epidemijos, gyventojų migracija, šeimų skurdas, 

antisanitarinės buities sąlygos; taip pat žmonių tamsumas, elementaraus 

medicininio išsilavinimo stoka, medicininės pagalbos stygius; žinių apie 

negalios problemas trūkumas, klaidingas supratimas apie negalią ir negalią 

turinčių asmenų diskriminacija. Paminėtinos ir nepakankamai parengtos 

pirminės medicininės — sanitarinės pagalbos programos, ribojantys 

medicininę pagalbą veiksniai: resursai, geografinė padėtis, fiziniai ir socialiniai 

barjerai daugeliui neleidžiantys naudotis esamomis galimybėmis; lėšų 

naudojimas siaurai specializuotai pagalbai, nesusijusiai su daugumos gyventojų 

poreikiais; neišvystyta socialinės pagalbos, sveikatos apsaugos, švietimo, 

profesinio ir techninio mokymo, įdarbinimo infrastruktūra. Viena svarbiausių 

priežasčių - antraeilis dėmesys socialinių ir ekonominių priemonių vystymui, 
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neįgalumo profilaktikai ir neįgaliųjų įdarbinimui. Prie priežasčių galima priskirti 

ir nelaimingus atsitikimus gamyboje, žemės ūkyje, transporte, stichines 

nelaimes, stresus ir kitas psichosocialines problemas, susijusias su 

visuomeninės santvarkos lūžiais. Negalios atsiradimą skatina nepagrįstas vaistų 

vartojimas, piktnaudžiavimas narkotikais, stimuliatoriais, nekvalifikuota 

pagalba sužeistiesiems stichinių nelaimių metu, urbanizacija ir jos pasekmės 

(Berry, 2008).  

Pagal PSO tarptautinę ligų ir problemų, susijusią su sveikata, klasifikaciją, 

negalia skirstoma:  

 Elgesio ir emociniai sutrikimai (F50 – F59, F90 – F98) – sutrikimai, susiję su 

fiziologiniais pakitimais ar fiziniais faktoriais bei galintys pasireikšti 

vaikystėje, paauglystėje ir suaugusiems (PSO: tarptautinė statistinė ligų ir 

sveikatos problemų klasifikacija) (TLK – 10). 

 Protinis atsilikimas (intelekto sutrikimas) (F70 – F79) – sustabdytas ar 

dalinis protinis vystymasis, susidarant sunkumams pažintinėje, kalbinėje, 

motorinėje ir socialinėje sferose  (PSO: tarptautinė statistinė ligų ir 

sveikatos problemų klasifikacija) (TLK – 10). 

 Psichologinės raidos sutrikimai (F80 – F89) – specifiniai kalbos ir kalbėjimo 

raidos ar specifiniai mokymosi sugebėjimų raidos, taip pat mišrūs 

sutrikimai, veikiantys asmenybės daromus sprendimus bei veiklą 

(PSO:tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija) (TLK–

10). 

 Kalbos sutrikimai – įgimti ar įgyti, daliniai ar totalūs kalbinės saviraiškos, 

tarimo, bendravimo ir pan. sutrikimai (PSO: tarptautinė statistinė ligų ir 

sveikatos problemų klasifikacija) (TLK–10). 

 Klausos sutrikimai – iš dalies ar visiškai sutrikusi, pažeista, prarasta ar 

įgimta klausos analizatoriaus funkcija (PSO:tarptautinė statistinė ligų ir 

sveikatos problemų klasifikacija) (TLK-10). 

Ruškus (1997) taip pat teigia, kad susiformavusių socialinių ir kultūrinių 

struktūrų išorėje negalios nėra; nėra nei elgesio būdų su negalią turinčiais 

asmenimis, kurie nesiremtų į socialines vertybes ar struktūras. Toks negalios 

suvokimas nesmerkia asmens, bet konstatuoja faktą, kad asmens santykiai su 
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visuomene yra autonomijos ir integracijos trūkumas. Savęs, kaip neįgalaus, 

vaizdinys pasireiškia per frustracijas ir sukrėtimus santykiaujant su kitais. Šie 

sukrėtimai kyla, viena vertus, dėl visuomenės požiūrio į negalią turintį žmogų ir 

jo gabumus, kita vertus, dėl paties negalią turinčio žmogaus požiūrio į save. 

Socialinę negalią lemia įvairūs faktoriai: šeimyniniai (meilė), ugdymo 

(socializacija), sociokultūriniai (požiūris).  

Pratęsdama tą pačią mintį, Vaičekauskaitė R. (2004) pabrėžia, kad negalią 

turintys asmenys vis dar laikomi silpnais, pažeidžiamais, panašiai kaip vaikai ar 

seni žmonės. Todėl dažnai paneigiama neįgaliųjų savarankiškumo teisė, nes jie, 

manoma, nesugeba priimti teisingų sprendimų. Asmens savarankiškumo 

koncepcija, akcentuojanti pažintinių gebėjimų visavertiškumą, mąstymo 

operacijų svarbą, savipagalbos, kasdienių ir socialinių apsitarnavimo įgūdžių 

būtinumą, lemia nuomonę, jog neįgalieji neatitinka šių kriterijų, todėl 

nesugeba būti savarankiški arba jų galimybės yra ribotos. Ypač abejojama 

didelę negalią turinčių žmonių savarankiškumo galimybėmis pirmiausia dėl 

negalios nulemtų ribotumų. 

Apibendrinant galima teigti, kad sąvoka „negalia“ turi nemažai apibūdinimų – 

tai ne tik pakitusi asmens fizinė ar dvasinė būsena, bet ir socialinis visuomenės 

reiškinys, pasireiškiantis per tų žmonių vengimą, perdėtą rūpinimąsi, 

nepasitikėjimą ir t.t. Negalia skirstoma į du pagrindinius modelius (klinikinis ir 

socialinis) bei vieną papildomai išskiriamą (kultūrinis), kurie padeda tiksliau 

suprasti jos esmę. Jokia negalios apibrėžtis, kategorizacija nėra absoliučiai 

teisingos: medicininė ar edukacinė klasifikacija kinta priklausomai nuo laiko ir 

erdvės. Psichosociologiniu požiūriu, negalia visų pirma yra iš visuomenės 

kylanti problema. Vadinasi, negalios apibrėžtis socialiai sukonstruota tam 

tikromis kultūrinėmis, socialinėmis, politinėmis sąlygomis ir yra laikina. Dėl 

visuomenės narių masinėje ir individualioje sąmonėje esamų neigiamo 

atspalvio socialinių vaizdinių negalią turintys asmenys patiria sunkumų, tiek 

siekiant užtikrinti šių žmonių teises, tiek ir sudarant galimybes tapti 

pilnateisiais darbo rinkos nariais.  
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2.3.3. Psichosocialiniai veiksniai ir stereotipai, kurie atgraso darbdavius 

įdarbinti asmenis, turinčius negalią. 

Dar ir šiandien kai kuriose ES šalyse negalią turintieji asmenys iki šiol nėra 

visiškai sąmoningai priimami į visuomeninio gyvenimo struktūrą kaip 

lygiaverčiai jos nariai. Gudonis, Žilinskas (2001) teigia, kad nuostata į negalią 

turinčius asmenis nuo seno priklausė nuo atskiros šalies ekonominio lygio, 

kuris sąlygoja žmonių gerbūvį, tradicijų, dorovinių, religinių, filosofinių 

veiksnių. Kasnauskienė, Valeckienė (2010), pritardamos anksčiau išsakytoms 

mintims, teigia, kad nors dabar visuomenės santykis su negalia pasaulyje jau 

yra pokyčių būsenoje, o žmonės su negalia stengiasi atsikratyti stigmų, tačiau 

visuomenė vis dar marganalizuoja žmones su negalia. Pati negalią turinčių 

asmenų stigma lemia, kad tokie žmonės laikomi pavojingais, 

nekompetentingais, juos siekiama izoliuoti, visuomenė sankcionuoja jų teisių 

pažeidimus ir skatina konkretų elgesį – diskriminaciją, pvz., vengiant įdarbinti 

suteikti paslaugas, apribojant teises ir pan. Etiketė, kurią asmenims priskiria 

visuomenė, yra sudėtingas konstruktas. "Etiketizuotas" asmuo praranda visas 

teises ir privilegijas ir yra "išmetamas" iš socialinių ryšių tinklo (Ruškus, 1997). 

Etiketei priskirtina ir stigma su visomis jos sudedamosiomis dalimis bei savitos 

etiketę gavusio asmens reakcijos, savijauta, ribotos galimybės, pažeistos teisės 

ir kiti individualūs etiketės klijavimo padariniai (Kasnauskienė, J., Valeckienė 

D., 2010).  

Negalią turinčių asmenų izoliacija taip pat turi neigiamos įtakos nuostatai į 

šiuos žmones. Pažymėtina, kad kuo didesnė šių žmonių izoliacija, tuo 

visuomenė mažiau turi žinių apie juos. Informacijos apie negalią turinčius 

asmenis deficitas padeda susidaryti negatyviems stereotipams bei neigiamoms 

nuostatoms. Visuomenės nuostata yra gana stabilus, lėtai kintantis reiškinys, 

kurį įtakoja kompleksas politinių, ekonominių ir kultūrinių faktorių. Kiti 

tyrinėtojai teigia, kad ne pati negalia, o socialinis asmens statusas yra 

socialinio atstūmimo priežastis. Neretai neįgalieji suvokia save kaip pašalintus 

iš visuomenės, yra priversti prisiimti prašytojo, reikalautojo, „invalido" 

vaidmenį (Ruškus, 1997).  
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Vaičekauskaitė (2004) pažymi, kad Vakarų Europoje jau XX a. pradžioje pradėjo 

formuotis psichosociologinis požiūris, kad būtent dėl visuomenės narių 

masinėje ir individualioje sąmonėje esamų neigiamo atspalvio socialinių 

vaizdinių negalią turintiems sunku integruotis į visuomenę. Taip pradeda 

formuotis kitas svarbus požiūrio į negalią turinčius aspektas - socialinė atskirtis 

- platus spektras veiksnių, ribojančių individų ar grupių galimybes, kurios 

atviros daugumai žmonių, siekiančių aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Socialinė atskirtis – tai toks reiškinys, kai tam tikrų grupių galimybės 

visavertiškai dalyvauti socialiniame gyvenime dėl socialinių vaizdinių 

nevienalytiškumo ir sąveikos ypatumų, yra ribojamos. Be to, tokioms grupėms 

priskiriamas mažiau vertingas socialinis statusas. Kitaip tariant, socialinė 

atskirtis nurodo tas socialines grupes, kurios yra menkiau integruotos į 

visuomenę ir kurios turi mažiau arba visai neturi galimybių dalyvauti 

politiniame, socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame šalies gyvenime.  

Acienė, Vaičekauskaitė (2008) socialinės atskirties priežastis grupuoja į tris 

grupes: 

 Teisinės politinės - susijusios su politiniais ir teisiniais barjerais, kurie 

žmonėms arba socialinėms grupėms užkerta galimybę realizuoti 

žmogaus ir piliečio teises; 

 Socialinės ekonominės - grupuojamos pagal pragyvenimo lygį, 

išsilavinimą, užimtumą, gyvenamąją vietą, amžių ir lytį, kurie taip pat 

gali užkirsti kelią dalyvauti socialinės plėtros procesuose; 

 Kultūrines psichologines - susijusios su įvairiais skirtingos prigimties 

socialiniais psichologiniais stereotipais, kurie įtakoja žmonių 

bendravimą. 

Pasak Acienės,Vaičeauskaitės (2008), norint įveikti socialinės atskirties 

situaciją, svarbu pripažinti socialiai vertingo asmens su negalia vaidmenį 

visuomenėje. Samsonienė (2006), analizuodama negalią turinčių asmenų 

socialinę atskirtį, teigia, kad remiantis paradigminiu solidarumo požiūriu, 

visiškai panaikinti socialinės atskirties neįmanoma, bet galima „bandyti 

prisijaukinti atskirtuosius". Taip pat socialinės atskirties mažinimas siejamas su 

socialinių teisių užtikrinimu. Be to, labai svarbus tarptautinio 
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bendradarbiavimo uždavinys – būtina parengti tokius pirminius projektus, 

kurie patikrintų naujų darbo metodų efektyvumą. Pažymėtina, jog negalią 

turinčių asmenų skaičius tiesiogiai susijęs su informacijos trūkumu, skurdu ir 

žemais sveikatos apsaugos standartais, todėl visuomenės informavimas bei 

švietimas galėtų sustabdyti specialiųjų poreikių žmonių skaičiaus didėjimą.  

Yra skiriami tokie pagrindiniai klaidingi veiksniai ir stereotipai, kurie sudaro 

kliūtis darbdaviams įdarbinti asmenis, turinčius negalią: 

 Negalią turintys asmenys dirba prasčiau nei kiti darbuotojai; 

 Mes neturime tinkamo darbo asmenims, turintiems negalią; 

 Mes baiminamės, kad negalėsime samdyti asmenų, turinčių negalią, dėl 

saugumo priežasčių;  

 Mes baiminamės pakliūti į įstatymo pinkles, kurios neleis atleisti 

asmenų, turinčių negalią, jeigu mes nebūsime patenkinti jų darbu; 

 Administracinė našta yra per daug sudėtinga; 

 Nėra aiški įstatyminė situacija; 

 Gali kilti problemų su kitais darbuotojais ar vadovu; 

 Asmenys, turintys negalią, nėra pakankamai kvalifikuoti; 

 Jie yra nuolat gąsdinami, kad nežinos kaip susidoroti su sunkumais;  

 Sąvoka „negalia“ teigia, jog kažkas kažko negali atlikti, tuo tarpu 

vadovas nori, kad kažkas padarytų viską tinkamu būdu.  

Šie veiksniai turi būti detaliau įvertinti.  

Negalią turintys asmenys dirba prasčiau nei kiti darbuotojai.  

Tai vienas dažniausiai egzistuojančių stereotipų. Vis tik negalia nebūtinai turi 

poveikį darbuotojo darbo kokybę. Pavyzdžiui, nėra jokios priežasties, dėl 

kurios darbuotojas, sėdintis invalido vežimėlyje ir dirbdamas 

administratoriumi skambučių centre, turėtų prasčiau atlikti savo darbą negu 

kolega, kuris neturi negalios. Darbdavys, samdydamas asmenį, turintį negalią, 

gali išvengti darbų atlikimo trūkumų, jeigu suteiks tokiam darbuotojui tokį 

darbą, kuriame asmens negalia turės jokios reikšmės. Dar daugiau, pritaikyta 

darbo vieta gali kompensuoti tam tikrus ribotumus, susijusius su negalia. Kai 

kuriose šalyse valdžia siūlo darbdaviams finansinę kompensaciją, jeigu bus 
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pasamdytas asmuo, turintis negalią. Tokiu būdu stengiamasi kompensuoti 

galimą žemesnę darbų atlikimo kokybę. 1993m. lapkričio mėnesį Barclays 

Bankas Jungtinėje Karalystėje peržiūrėjo 200 negalią turinčių ir 200 neturinčių 

jokios negalios darbuotojų susirgimų atvejus per paskutiniuosius dvejus metus 

ir nustatė, kad asmenys, turintys negalią, vidutiniškai turėjo 8 ligos dienas, kai 

tuo tarpu darbuotojai, neturintys jokios negalios per paskutinius dvejus metus 

darbe vidutiniškai nebuvo po 10 dienų. 

Mes neturime tinkamos darbo pozicijos asmenims, turintiems negalią.  

Daugelio žmonių nuomone, tik specifiniai darbai yra tinkamai asmenims, 

turintiems negalią. Reikalinga išsami informacija siekiant įrodyti, kad darbo 

galimybių yra tiek, kiek yra galimų darbų. Negalia, blogiausiu atveju, apsaugo 

asmenį nuo tam tikrų užduočių atlikimo. Atsižvelgiant į negalios įvairovę, 

galima samdyti asmenį turintį negalią, kuris neturi varžančio poveikio 

apibrėžtam darbui. Dar daugiau, darbo vietos ergonomika gali būti pritaikyta 

specifiniams negalios poreikiams. Tai atveria darbo galimybes netgi ten, kur iš 

pirmo žvilgsnio nėra aktyvumo galimybių asmenims, turintiems specifinę 

negalią. Įtikinamiausias pavyzdys yra telefoninis bendravimas su aklais 

darbuotojais. Tik 4 procentams darbingo amžiaus negalią turintiems asmenims 

reikalingos papildomos pagalbinės priemonės darbo vietoje arba su sveikata 

susijusio režimo, kuris įtakotų negalią turinčių asmenų darbą. 2001 metais 

buvo atliktas Aukštutinėje Austrijos dalyje esančių įmonių tyrimas, kuris 

atskleidė, kad 45 procentai negalią turinčių darbuotojų dirbo produkcijos ir 36 

procentai administracijos skyriuose. 

Mes baiminamės, kad negalėsime samdyti asmenų, turinčių negalią, dėl 

saugumo priežasčių.  

Saugumas yra svarbus dalykas. Saugumo taisykių ar priemonių nesilaikymas 

gali sužeisti ar net atimti gyvybę. Kodėl asmenys, turintys negalią, turėtų 

nesilaikyti saugumo taisyklių ir priemonių? Akivaizdu, kad saugumo taisyklių ir 

priemonių laikymasis nėra susiję su negalia. Jeigu asmuo turi protinę negalią, 

tai būtina įvertinti, ar darbuotojas supranta ir laikosi saugumo taisyklių ir 

priemonių. Darbdavys turi būti užtikrintas, kad samdydamas asmenį, turintį 
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negalią, nepadidins saugumo rizikos, jeigu pasirūpins, kad darbo vieta yra 

pritaikyta ir įsitikinta, kad darbuotojas suvokia saugumo svarbą. 

Mes baiminamės pakliūti į įstatymo pinkles, kurios neleis atleisti asmenų, 

turinčių negalią, jeigu mes nebūsime patenkinti jų darbu. 

Darbdaviai turi gerai išmanyti darbo ir socialinius įstatymus. Siekiant sudaryti 

sąlygas organizacijai išsilaikyti rinkos ekonomikoje, būtina subalansuoti 

ekonominius apribojimus su darbo jėgos socialinio saugumo poreikiu. 

Daugelyje šalių negalią turinčius asmenys globojantys įstatymai ir taisyklės yra 

orientuoti į negalią turinčių asmenų integraciją į darbo rinką. Kitaip sakant, yra 

daugiau įstatymų, kurie skatina samdyti negalią turinčius asmenis ir paremti jų 

integraciją, negu įstatymų, kurie reglamentuoja negalią turinčių asmenų 

atleidimą. Įstatymai dažnai nenumato jokių skirtumų nutraukiant darbo 

santykius, ar asmuo turi negalią, ar ne. 2001 m. tyrimo rezultatai rodo, kad 85 

procentai Aukštutinės Austrijos dalies įmonių darbuotojų, turinčių negalią, 

labai gerai integravosi į darbo rinką, o 13 procentų – gerai. Taigi, iš viso 98 

procentai negalią turinčių darbuotojų, dalyvavusių tyrime, sėkmingai 

integravosi į darbo rinką.  

 

Administracinė našta yra per daug svarbi.  

Ji apima darbo vietos analizę, tinkamų kandidatų atrinkimą, darbo vietą 

pritaikymą, mokymą, ataskaitų įvairioms Ministerijoms rengimą ir t.t. 

Manoma, kad negalią turinčio asmens įdarbinimas reikalauja papildomų 

administracinių išlaidų. Geriausia patirtis, kuri gali būti taikoma įvairiose šalyse 

yra pagalbos potencialiems darbdaviams suteikimas. Atsakinga organizacija 

padeda darbdaviui negalią turinčio asmens samdos procese ir jo tolimesniame 

darbe. Tai padeda žymiai sumažinti papildomas administracines išlaidas. Dar 

daugiau, darbdavys turėtų įvertinti potencialią pridėtinę vertę, kurią negalią 

turintis asmuo įneša į organizaciją. Jis turėtų įvertinti siūlomus mokestinius ir 

finansinius skatinimus.  
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Nėra aiški įstatyminė situacija.  

Kaip buvo pabrėžta prieš tai, daugelyje šalių darbdaviai gali pasitikėti 

organizacijomis, kurios rūpinasi negalią turinčių asmenų įdarbinimu. Šiose 

organizacijose darbdaviui suteikiama konsultacija ir situacijos įvertinimas.  

Gali kilti problemų su kitais darbuotojais ar vadovu.  

Dauguma žmonių nėra pratę atsižvelgti į negalią turinčių žmonių poreikius. Dėl 

to visiškai suvokiamas darbuotojų nerimas dirbti drauge su kolega, turinčiu 

negalią. Iš esmės tai panašu į pasipriešinimą pokyčiams. Patirtis rodo, kad 

asmenys, dirbantys su negalią turinčiais asmenimis vertina įgytą patirtį kaip 

asmeninį praturtėjimą.  

Asmenys, turintys negalią, nėra pakankamai kvalifikuoti.  

Kvalifikacija įgyjama per mokymąsi ir patirtį. Negalią turintys asmenys gali būti 

ir išsilavinę, ir turintys patirtį. Šiandien mokslas yra prieinamas kiekvienam 

(pvz., fizinė negalia negali apriboti galimybių pasiekti sėkmę mokymęsi ar 

karjeroje). Žmonės, turintys protinę negalią yra mokomi, atsižvelgiant į jų 

galimybes. Be to, niekada nedirbę asmenys su negalia, yra tame pačiame 

lygyje kaip ir kiti (t.y. asmenys neturintys negalios) darbo rinkos naujokai. 

Būtina pažymėti, jog yra gilią darbo patirtį turinčių asmenų su negalia grupė. 

Prieš įvykstant nelaimingam atsitikimui ar susergant, žmonės su negalia siekė 

profesinės karjeros, todėl tikrai žmonių su negalia, turinčių neįkainojamą 

patirtį ir norinčių dirbti. Kvalifikacija turi sąsajų su darbo pozicija, kurią 

kandidatas nori užimti. Darbdavys žino, kokio darbuotojo gebėjimų reikia, 

norint atlikti vieną ar kitą darbą. Vadinasi būtina samdyti geriausiai 

reikalavimus atitinkantį kandidatą, nepaisant kandidato turimos negalios. 

Ar mes galime tai valdyti?  

Kai kurie darbdaviai vengia kontakto su asmeniu, turinčiu negalią, todėl retai ir 

priima juos į darbą. Tokie darbdaviai mano, jog asmenys su negalia nesugebės 

susidoroti su darbine situacija. Žodis „negalia“ tarsi nurodo, ko kažkas negali 
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atlikti, tuo tarpu darbdaviai nori turėti darbuotoją, kuris gali tinkamai dirbti" 

(Caroline Casey, Aisling Foundation).  

Tokia klaidinga darbdavių nuomonė gana įtikinamai apibendrina visą nagrinėtą 

asmenų su negalia situaciją darbo rinkoje. Viena iš priežasčių, kodėl darbdaviai 

nenori priimti į darbą asmens su negalia yra ta, kad darbdaviai neturi patirties, 

kaip dirbti su negalia turinčiu asmeniu. Nežinia sukelia įvairaus pobūdžio 

baimes. Efektyvesnė negalią turinčių asmenų integracija į darbo pasaulį 

priklauso ir nuo negalią turinčių žmonių integracijos į socialinį ir viešą 

gyvenimą. Kuo daugiau žmonių ir potencialių darbdavių turi kontaktų su 

negalią turinčiais asmenimis, tuo palankesnis požiūris į asmens su negalią 

įdarbinimą. 

Apibendrinant psichosocialinius veiksnius ir stereotipus, atgrasančius 

darbdavius įdarbinti asmenis su negalia, galima įžvelgti labai nežymius 

pozityvūs požiūrio į negalią turinčius asmenis pokyčius. Vis dėlto visuomenė vis 

dar tebėra žmonių su negalia priėmimo procese, todėl neretai iškyla tokių 

atvejų, kuomet šiuos asmenis bandoma vienaip ar kitaip paženklinti ar izoliuoti 

nuo visuomenės. Visuomenė dar nėra pilnai pasiruošusi pripažinti negalią 

turintį asmenį pilnateisiu visuomenės piliečiu. Neretai dalis visuomenės yra 

linkusi perdėtai globoti asmenis su negalia, o tai taip pat dažnai nepasiteisina. 

Dauguma šių problemų kyla dėl informacijos apie negalią turinčius asmenis 

trūkumo. Taip formuojasi socialinis atstūmimas, ko pasekoje visuomenėje dar 

labiau stiprėja negiami stereotipai negalią turinčių asmenų atžvilgiu, o žmogus 

su negalia negali pilnai realizuoti savo galimybių. Vienas pagrindinių socialinės 

atskirties mažinimo būdų - negalią turinčių asmenų dalyvavimo darbo rinkoje 

skatinimas ir rėmimas.  

 

2.3.4. Psichosocialiniai veiksniai ir socialiniai negalią turinčių žmonių 

poreikiai. 

Reikšmingos įtakos individualybės raidai turi socialiniai-psichologiniai veiksniai. 

Visus tuos veiksnius galima sugrupuoti į šias grupes: 

 Gamtinė aplinka,  
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 Žmonių aplinka,  

 Kultūrinė aplinka,  

 Gamybinė aplinka,  

 Ankstesnė individo patirtis.  

Šie veiksniai sąveikauja su kiekvienu individu bei įtakoja individo asmenybės 

raidą. Sąveika – sudėtingas procesas, pasireiškiantis ir individo asimiliacijoje su 

aplinka, ir išsiskyrimu iš jos – disimiliacija, integracija ir dezintegracija. 

Yra pripažįstama, kad negalia yra konflikto su gyvenimu priežastis, kuri stipriai 

riboja žmogaus psichines ir socialines funkcijas, dėl ko žmogus praranda 

savarankiškumą, fizinę jėgą, galimybę judėti, orientaciją, netenka draugų, 

nebegali dirbti mėgstamo darbo. Tai paveikia ir asmenybę, suardo jos 

vientisumą, susilpnina aktyvumą ir dinamiką. Negalia riboja žmogaus 

galimybes aktyviai veikti aplinkoje, žmogus netenka asmeninės 

nepriklausomybės.  

Tai dažnai sudaro sąlygas susiformuoti nepilnavertiškumo jausmui, depresijai, 

sukelia priešiškumą aplinkai, liūdesį, lemia neadekvatų savęs suvokimą. 

Negalia taip pat atima iš žmogaus galimybę lygiomis teisėmis su sveikaisiais 

dalyvauti visuomenės gyvenime. Siekiant užtikrinti kokybišką negalią turinčių 

asmenų gyvenimą ir galimybę jaustis pilnateisiais visuomenės nariais, tikslinga 

remtis šiomis rekomendacijomis: 

 Negalią turintis asmuo turi daryti tai, ką jis geba savarankiškai atlikti, t.y. 

būtina apibrėžti negalią turinčių asmenų galimybių ribas, kurios padėtų 

išsiaiškinti, kokios pagalbos jiems reikia. 

 Leisti negalią turinčiam asmeniui išreikšti neigiamas emocijas, išsakyti savo 

kančias. Dauguma žmonių nesaugiai jaučiasi, bijo kalbėti su negalią 

turinčiais asmenimis apie jų jausmus, susijusius su turima negalia. Tokioje 

situacijoje geriausia pagalba – empatinis išklausymas. 

 Padėti negalią turinčiam asmeniui įžvelgti prisitaikymo galimybę. Siekti, kad 

žmogus su negalia pajustų savo pripažinimą, orientuotųsi tam tikrose 

situacijose, pajustų savo tapatybės patvirtinimą, pasijustų turįs pasirinkimo 

galimybių, kad jis yra nevienišas.  
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 Padėti sukurti stabilią savivertę. 

 Stiprinti negalią turinčio asmens pasitikėjimą savimi. Negalią turinčio 

žmogaus padrąsinimas, pagyrimas, jo pastangų įvertinimas – visa tai padės 

ugdyti asmens su negalia pasitikėjimą savimi. 

 Padėti lavinti socialines kompetencijas: gebėjimą bendrauti, socialinės 

elgsenos įgūdžius, lemiančius asmeninę adaptaciją, elgesį konfliktinėse 

situacijose. Tai vienas svarbiausių įgūdžių, reikalingas dirbant komandoje, 

ieškant darbo. 

 Leisti išmokti savarankiškumo bei atsakomybės. Tai svarbu tiek ruošiantis 

žengti į darbinę veiklą, tiek ir tolimesnėje profesinėje veikloje. 

 Padėti suvokti darbuotojo vaidmenį. Vaidmuo, socialinėje psichologijoje, 

apibrėžiamas kaip žmogaus elgesio būdų visuma, būdinga kuriai nors 

veiklos rūšiai.  

Vesterdal (1996) pataria išskirti kai kurias žmonių tarpusavio santykių 

bendravimo formas, pagrįstas tam tikrų vertybių supratimu: tai - 

žmogiškumas, atvirumas, pasitikėjimas, etikos taisyklių laikymasis. 

Ruškaus (2002) nuomone, socialiniu požiūriu pagrindinis neįgaliųjų integracijos 

veiksnys yra visuomenės požiūris į juos ir integraciją lemiančių socialinių 

struktūrų kokybės ir kiekybės stoka. Manoma, kad žmonėms, turintiems 

sutrikimų, reikia padėti suteikiant žinias, įgūdžius, lavinti bendruosius ir 

praktinius gebėjimus, kad žmonės su negalia galėtų sėkmingai integruotis į 

visuomenę.  

Manoma, kad kiekvieno individo socialinius poreikius charakterizuoja ne tik 

siekimas ir gebėjimas dalyvauti gamybinėje ar visuomeninėje veikloje - tam 

didelės įtakos turi materialinis ir kultūrinis statusas. Be galo svarbus yra 

socialinio bendravimo pobūdis (Karvelis, 2001). 

Vienas iš svarbiausių žmogaus socialinių poreikių yra darbas. Darbas yra 

kūrybinis procesas, reikalaujantis specifinių specialybės ir bendrakultūrinių 

žinių. Dirbant įgytas teorines žinias reikia pritaikyti praktiškai. Negalią 

turintiems asmenims tai padaryti pakankamai sunku, nes jų mokslumo galios 
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yra labai ribotos. Vadinasi, be galo svarbu kurti tokią sistemą, kuri rūpintųsi 

neįgaliųjų socialine adaptacija, socialinių poreikių ugdymu bei jų tenkinimu.  

Sociologiniu požiūriu visuomenėje vienokią ar kitokią socialinę paramą gauna 

ar teikia kiekvienas visuomenės narys. Socialinė parama - tai praktinė, 

finansinė, informacinė ir psichologinė pagalba. Įsitikinimas, kad prireikus 

pagalba ir parama bus teikiama, dažnai svarbesnis už konkrečią pagalbą. 

Negalią turintis asmuo, susidūręs su kliūtimis, turi žinoti, kada ir kur gali 

kreiptis pagalbos. Viena vertus, svarbu, kad toks žmogus neliktų vienas su savo 

problema, tačiau, kita vertus, svarbu, kad negalią turintis asmuo nepasidarytų 

pernelyg priklausomas nuo jam teikiamos paramos. 

Jau nuo 1997 m. Europos Sąjungos valstybės socialinę politiką kuria pagal tam 

tikrus principus, padedančius negalią turinčiam žmogui integruotis į 

visuomenę: 

 neįgaliesiems garantuojamos sąlygos įsigyti kvalifikuotą profesinį 

išsilavinimą; 

 numatoma priemonių įvairovė ir pasiūla kvalifikuotam profesiniam 

išsilavinimui įsigyti; 

 siektina kryptis - bendras, koordinuotas ES šalių darbas rengia neįgalius 

asmenis profesinei veiklai; 

 kompetentinga profesinė konsultacija: nuo konsultavimo centrų 

steigimo kiekvienoje ES šalių iki Europos profesinių konsultavimo centrų 

neįgaliesiems; 

 profesinio konsultavimo ribos išplečiamos, pagalba pasirenkant 

profesiją ir susirandant darbą; 

 profesinės kvalifikacijos pripažinimas visose Europos valstybėse; 

 parama ir pagalba Europos šalių kandidačių profesiniam rengimui 

(Baranauskienė, 2004). 

Nepaisant tokių priemonių, galimybės įdarbinti neįgaliuosius yra labai ribotos. 

Atlikus tyrimą Lietuvoje nustatytos negalią turinčių žmonių nesėkmių 

“atviroje” darbo rinkoje priežastys:  

 socialiai nepriimtinas elgesys; 
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 profesinio pasirengimo ir kvalifikacijos trūkumas; 

 padidėjusi konkurencija darbo rinkoje; 

 nepakankamas pasirengimas savarankiškam gyvenimui; 

 nepakankamai apgalvota Vyriausybės politika; 

 neigiamas įvaizdis; 

 stigmos baimė; 

 nepakankama parama įsidarbinimo procese; 

 menkas darbdavių ir potencialių bendradarbių suinteresuotumas; 

 nepakankamas darbdavių informavimas (Baranauskienė, Elijošius, 

Pauliukonis, 2004). 

Dėl šių priežasčių darbo biržų galimybės įdarbinti neįgaliuosius yra labai 

ribotos. 1 lentelėje pateikiami duomenys apie negalią turinčių asmenų 

profesinį mokymą ir įdarbinimą.  

1 lentelė. Negalią turinčių asmenų įdarbinimas 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Įregistruotų neįgaliųjų bedarbių skaičius 

Neįgalieji 4 408 4 408 7 897 9 817 8 817 10 828 12 122 14 653 

Neįgaliųjų dalis, 
palyginti su bendru 
skaičiumi, % 

1,8 1,8 3,3 4,8 5,4 6,7 6,5 6,8 

Įsidarbinę neįgalieji 

Neįgalieji 2 033 2 033 2 046 2 665 3 206 3 809 5 798 5 668 

Neįgaliųjų dalis, 
palyginti su bendru 
skaičiumi, % 

1,5 1,5 1,6 2,1 2,9 4,0 5,8 4,8 

Lietuvos darbo biržos duomenys.  

Kaip rodo 1 lentelėje pateikti duomenys nuo 2001 iki 2008 m. negalią turinčių 

asmenų skaičius padaugėjo daugiau nei 10.000 (t.y. nuo 4408 iki 14653 negalią 

turinčių asmenų). Tuo tarpu negalią turinčių asmenų įsidarbinimo galimybės 

vis mažėja. Jeigu 2001 2002 m. iš 4408 negalią turinčių asmenų dirbo beveik 

pusė (t.y. 2033), tai 2008 m. dirbančių negalią turinčių asmenų tesudarė tik 

šiek tiek daugiau nei trečdalį (t.y. 38,68 proc. nuo bendro negalią turinčių 

asmenų skaičiaus). 
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Galiojantys įstatymai ir apribojimai neturi sudaryti kliūčių negalią turinčių 

asmenų įsidarbinimui. Valdžios organai, kaip darbdaviai, turi skatinti neįgaliųjų 

asmenų įdarbinimą visuomeniniame sektoriuje. Vyriausybės turėtų remti 

negalią turinčių asmenų įsidarbinimą įvairiomis priemonėmis, pvz., 

skatinamųjų kvotų, schemos, rezervuotas ir numatomas darbas, paskolos, 

dotacijos smulkiems verslams ir kooperatyvams, teisės išimtiniams 

kontraktams ar produkcijos prioritetui, mokesčių nuolaidos. Vyriausybė taip 

pat turėtų skatinti atitinkamų įrankių, įrangos, techninių priemonių gamybą, 

kad negalią turintys asmenys galėtų dirbti savo darbą (Žvikaitė D., 2000). 

Reziumuojant visa tai, reikėtų pabrėžti, kad darbas kiekvienam žmogui yra 

labai svarbus, ar jis būtų sveikas ar neįgalus. Neįgalių asmenų įdarbinimas 

darbo rinkoje yra gana sudėtingas procesas, reikalaujantis daugelio institucijų 

ir specialistų bendradarbiavimo. Ypač didelį vaidmenį atlieka darbo birža ir 

užimtumo centrai, ruošdami neįgaliuosius įdarbinimui. Labai svarbi yra 

Vyriausybės, darbo biržos, įvairių socialinių ir privačių organizacijų veikla, bei 

pačių neįgaliųjų iniciatyva. Rengiamos specialios programos, kursai ir projektai 

neįgalių asmenų darbinių įgūdžių mokymui ir tobulinimui.  

 

2.3.5. Psichosocialiniai veiksniai, galintys pakeisti potencialių darbdavių ir 

dirbančio personalo požiūrį į negalią.  

Asmenų, turinčių negalią, įdarbinimą reglamentuojantys teisiniai įstatymai 

Siekdamos įtvirtinti humanistinį požiūrį į neįgaliuosius visos valstybės leidžia 

įstatymus, reglamentuojančius neįgaliųjų ir jų artimųjų teises, lygias galimybes 

dalyvauti visuomenės gyvenime. Asmenų su negalia teises ir priedermes, 

integracijos be socializacijos principus Vakarų šalių valstybės ir tarptautinės 

organizacijos deklaravo teisiniuose dokumentuose: Visuotinėje žmogaus teisių 

deklaracijoje (1948); Socialinės pažangos ir vystymo deklaracijoje (1969); 

Protiškai atsilikusių asmenų teisių deklaracijoje (1971); Neįgaliųjų teisių 

deklaracijoje (1975); Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir užimtumo 

konvencijoje (1983); Sutrikusios psichikos asmenų apsaugos ir psichinės 

sveikatos apsaugos gerinimo principuose (1991). 
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Europos socialinėje chartijoje (1961) išvardytų tarptautinių teisės aktų bei 

dokumentų pagrindu JTO Generalinė Asamblėja patvirtino "Lygių galimybių 

žmonėms su negalia bendrąsias taisykles", kurios reglamentuoja, kaip 

neįgaliesiems suteikti lygias teises ir laiduoti lygias galimybes, sudaryti sąlygas 

visapusiškai raidai ir lygiateisiam dalyvavimui bendruomenės gyvenime 

(Vaicekauskienė, 2005). 

Baranauskienės (2004) nuomone, norint, jog visi žmonės būtų laisvi ir lygūs jų 

orumo ir teisių atžvilgiu, reikia, kad visos bendruomenės pagarbiai žiūrėtų į 

savo visuomenės įvairovę ir siektų, kad neįgalieji galėtų naudotis visomis 

žmogaus teisėmis. Visa tai ir yra pripažinta skirtingose tarptautinėse 

konvencijose. 1983 m. gruodžio 3 d. priimta Pasaulinė veiklos neįgaliųjų 

žmonių programa, 1993 m. gruodžio 20 d. patvirtintos Bendrosios taisyklės. 

Abiejų dokumentų tikslas – skatinti efektyvias negalios profilaktikos ir 

reabilitacijos priemones bei pasiekti neįgalių žmonių pilnavertį dalyvavimą 

socialiniame gyvenime, suvienodinti jų sąlygas bendruomenėje (Karvelis, 

2001). Tai reiškia, sudaryti negalią turintiems asmenims, kaip ir visiems 

gyventojams, vienodas galimybes ir vienodą teisę gerinti gyvenimo sąlygas. 

Šios koncepcijos taikytinos vienodu mastu ir visoms šalims, nepaisant jų 

išsivystymo lygio (Voroneckas, 1997). Galimybių suvienodinimas reiškia 

procesą, kuriame bendra visuomenės sistema yra prieinama visiems, taip pat ir 

neįgaliems žmonėms (Lygių galimybių teikimas neįgaliesiems: JTO Bendrosios 

taisyklės, 1996). Lygiateisiškumo principas pasireiškia tuo, kad vienodai 

atsižvelgiama į kiekvieno žmogaus, taip pat ir neįgalaus asmens, poreikius 

planuojant visuomenės gyvenimą, o ištekliai panaudojami taip, kad kiekvienam 

asmeniui būtų užtikrintos lygios galimybės su kitais. 

Europos Sąjungoje sukurta įstatyminė bazė susijusi su neįgaliaisiais. Pūro 

(1997) teigimu, tokie dokumentai kaip Europos žmogaus teisių apsaugos ir 

esminių laisvių konvencija (1953 m.), Europos konvencija dėl kelio užkirtimo 

kankinimui ir nehumaniškam ar žeminančiam gydymui ar bausmėms (1987 m., 

pakeitė daugelio valstybių narių elgesį su neįgaliaisiais piliečiais.  

Tačiau neįgaliųjų įsidarbinimo srityje svarbiausias dokumentas yra Europos 

Sąjungos Tarybos direktyva 2000/78/EB. Jos tikslas – nustatyti kovos su 
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diskriminacija dėl įvairių sričių, tame tarpe ir negalios, užimtumo ir profesinėje 

srityje bendruosius pagrindus siekiant įgyvendinti vienodų sąlygų taikymo 

principą. Ji draudžia diskriminaciją darbo užimtumo ir profesinio mokymo 

aplinkoje. Ši direktyva numato labai svarbias nuostatas dėl teisių į tinkamas 

patalpas, siekiant skatinti įvairias negalias turinčių asmenų galimybes dirbti ir 

mokytis. Labai dažnai darbdaviai neskiria pakankamai dėmesio neįgaliųjų 

galimybėms ir akcentuoja tik tai, kokios kliūtys iškyla dėl neįgaliųjų dalyvavimo 

darbo rinkoje. Prireikus konkrečiu atveju darbdaviai turi imtis tinkamų 

priemonių, jog neįgaliajam būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, kilti 

tarnyboje arba mokytis.  

Taigi, darbdavys turi neabejotiną pareigą suteikti neįgaliajam tinkamas darbo 

patalpas, kitaip jų nesuteikimas gali būti laikomas darbdavio vykdoma 

diskriminacija. Jis gali neįgaliam darbuotojui pritaikyti ne tik patalpas ar 

įrengimus, bet ir nustatyti darbotvarkę, perskirstyti darbines užduotis, 

organizuoti mokymą, aprūpinti integracijos ištekliais, pakeisti testavimo ar 

vertinimo tvarką, suteikti skaitytojo ar vertėjo paslaugas ir t.t. Direktyva 

numato apribojimus, kad reikalavimas suteikti tinkamas sąlygas netaptų 

neproporcinga ir nepakeliama našta darbdaviui (Sutrikusio intelekto asmenų ir 

jų globėjų įsidarbinimas, 2005). 

Prieš tai buvusiuose skyriuose apžvelgti psichosocialiniai veiksniai, dėl kurių 

darbdaviai nenori priimti į darbą asmenis, turinčius negalią. Toliau šiame 

skyriuje detaliau įvertinami veiksniai, skatinantys darbdavį priimti asmenis, 

turinčius negalią, į darbą. Žemiau yra pateikiamas šių veiksnių sąrašas: 

Moderni organizacija išsiskiria: 

 atvirumu pasauliui; 

 socialiniu mąstymu; 

 jautrumu aplinkai; 

 kultūriniu pralaudumu. 

Asmenų su negalia įdarbinimas suteikia naudos organizacijai, nes: 

 Atitinka socialinius – politinius reikalavimus; 
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 Sustiprina įvaizdį; 

 Labiau motyvuoja ir įtraukia personalą; 

 Skatina tobulėti; 

 Suteikia viešą finansinę paramą. 

Anksčiau dirbusio darbuotojo, kuris tapo neįgalus, reintegracija parodo 

organizacijos rūpestį savo darbuotojais.  

 Skaičiai ir faktai rodo, kad asmuo su negalia nedirba prasčiau, negu kiti 

darbuotojai. 

 Negalią turinčių asmenų grupė apima daug gabių asmenų, kurie nori 

dirbti organizacijos labui.  

 Darbas drauge su asmeniu, turinčiu negalią, yra vertingas kiekvienam 

organizacijos nariui. Išugdomos tokios savybės, kaip kantrybė ir 

pagarba. Tai turi įtakos pozityviam vidiniam mikroklimatui.  

 Sudaromos galimybės įrodyti, ką asmenys su negalia sugeba atlikti.  

 Darbuotojo motyvacija, noras tobulėti, prasiveržimas asmeninių 

galimybių yra svarbus. Ši pozityvus savęs investavimo į organizaciją 

būdas yra svarbesnis, nei klausimas kokia yra darbuotojo negalia. 

 Patirtis rodo, kad negalią turintys asmenys identifikuoja save lygiai taip 

pat kaip ir kiti organizacijos darbuotojai, ir jie suteikia netgi daugiau 

pelningumo.  

 85 % organizacijų sėkmingai integravo asmenis su negalia, 13 % teigia, 

kad jie sėkmingai įvykdė plačią integraciją.  

 Pusė organizacijų teigė, jog yra patenkintos negalią turinčių asmenų 

atliekamu darbu, trečdalis – labai patenkintos.  

 Vis išvardinti veiksniai, skatina darbdavius atverti vartus, negalią 

turinčių asmenų įdarinimui.  

Žemiau pateikiami šių veiksnių komentarai:  

Modernios organizacijos požymiai: 

Šiandien organizacija negali sukoncentruotis tik į pinigų uždirbimą, 

nesirūpindama savo įvaizdžiu. Vartotojai yra jautrūs organizacijos įvaizdžiui 

(prisiminkite atveją, kuomet „Nike“ organizacijos padaliniuose Azijoje dirbo 

vaikai). Dar daugiau iš organizacijų vis labiau ir labiau tikimasi prisiimti 
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socialinę atsakomybę. Kita vertus, žmonės su negalia taip pat atstovauja didelę 

grupę vartotojų, kurios perkamosios galios negalima ignoruoti. Įdarbinant 

negalią turintį asmenį, galima padidinti organizacijos įvaizdį, susijusį su:  

• Atvirumu pasauliui 

Organizacijos atvirumo pasauliui įvaizdis vis labiau ir labiau pristatomas 

viešumoje. Dažniausiai tai daroma kuriant skirtingų etninių grupių žmonių 

bendro darbo paveikslą. Šis atvirumas taip pat galėtų būti pabrėžiamas 

integruojant asmenis su negalia į darbo rinką.  

• Socialinis mąstymas  

Socialinių ir kultūrinių projektų parama tobulina tiek organizacijos įvaizdį, tiek 

personalo motyvaciją. Personalas saugiau jaučiasi organizacijoje ir geriau 

identifikuojasi su vadovu, turinčiu pozityvų socialinį požiūrį. Asmens su negalia 

įdarbinimas – puiki galimybė parodyti socialinį įsipareigojimą.  

• Jautrumas aplinkai  

Kylant globalizacijos ir etinėms diskusijoms, organizacija privalo pateisinti savo 

integraciją į visuomenę. Puikiausias būdas parodyti integraciją yra suteikti 

darbo galimybes tiems žmonėms, kurie yra mažiau integruoti į vietinę darbo 

rinką. Tai aiškus ženklas vietinei aplinkai, kad organizacija rūpinasi vietove, 

kurioje ji yra įsikūrusi ir gerbia ją. Vietiniai vartotojai yra jautrūs šiems 

ženklams ir ištikimi organizacijai bei jos sukurtiems produktams. 

• Kultūrinė skvarba 

Šiandien visuomenės tampa multikultūrine. Svarbus ateities uždavinys yra 

sukurti tinkamus produktus ir kokybišką aptarnavimą skirtingų kultūrų 

vartotojams. Tai padaryti įmanoma samdant skirtingų kultūrų žmones, kurie 

prisiima atsakomybę už produkto kūrimą ir pardavimą. Analogiškai, 

organizacija, kuri siekia įsitvirtinti didelėje rinkoje, kurioje taip pat yra asmenų 

su negalia, taip pat turi integruoti asmenis, turinčius negalią, į produkto kūrimą 

ir pardavimą. Šie asmenys padės geriau suvokti šios grupės vartotojų poreikius 
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ir patobulinti aptarnavimo bei produktų kokybę. Jie taip pat padės pritaikyti 

klasikinius pardavimo būdus prie specifinių šios vartotojų grupės reikalavimų. 

Tikslinga investuoti į šį požiūrį, nes rinkos tyrimai parodė, jog asmenų, turinčių 

negalią, grupė turi galingą perkamąją galią, tačiau dažnai neranda tinkamų 

produktų ir paslaugų.  

Kai kurie faktai iš Jungtinėje Karalystėje atlikto tyrimo: 

Asmenys turintys negalią, jų draugai ir šeima formuoja reikšmingą rinką: 1 iš 4 

žmonių turi negalią ar yra susiję su asmenimis, turinčiais negalią.  

Mažiau nei 10% paslaugų teikėjų teigė, kad kaina sumokėta už pokyčius, 

atsižvelgiant į negalią turinčius asmenis, pranoko lūkesčius. 

Asmenys su negalia yra linkę ištikimesni organizacijai negu dauguma kitų 

darbuotojų; 

Asmenys su negalia mažiau dienų praleidžia dėl ligos ir mažiau dienų nebūna 

darbe dėl kitų priežasčių, lyginant su darbuotojais, neturinčiais negalios; 

Jų produktyvumas yra toks pats kaip ir kitų darbuotojų. 

1 iš 4 vartotojų turi negalią ar savo artimoje aplinkoje turi asmenų su negalia. 

Negalios asmenų rinkos vertė JK yra vertinama 40 milijardų svarų per metus. 

Organizacijos, priimančios į darbą asmenis su negalia, yra labiau pasiruošusios 

atsižvelgti į negalią turinčių vartotojus poreikius. Iš savo negalią turinčių 

darbuotojų, organizacijos gauna informacijos ir patarimų apie potencialius 

vartotojus ir tokiu būdu gali kurti savo rinkos strategijas.  

Darbuotojas, turintis negalią, turi tokius pačius siekius ir ambicijas, kaip ir 

kiekviena kita darbo jėga. Jie nori iššūkių ir apdovanojimų darbe ir lygiai taip 

pat nori matyti savo karjeros plėtojimo galimybes; 

Jie turi aukštesnį nei vidutinį saugumo laipsnį. 

Asmenys, turintys negalią, dažnai pasižymi puikiais problemų sprendimų 

įgūdžiais, kuriuos ištobulino įveikdami savo kasdienio gyvenimo sunkumus. 
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2. Asmenų, turinčių negalią, samda suteikia tokius privalumus organizacijai. 

Nieko nėra blogiau organizacijai kaip sąstingis, reiškiantis konkurentų 

pranašumą, rinkos mažėjimą ir ateitis neužtikrintumą. Vienas iš būdų, kaip 

išlikti dinamiška organizacija yra asmenų, turinčių negalią, samda.  

 Labiau motyvuotas personalas  

Asmenų su negalia įdarbinimas palankiai veikia ir kitų darbuotojų motyvaciją. 

Tokioje organizacijoje labiau vertinamas nematerialusis gyvenimas, kokybės 

aspektai, mažinamas materialusis – vartotojiškas požiūris. Tyrimai rodo, kad 

asmenys, turintys negalią, ir patyrę sunkumų dėl įsidarbinimo, yra labai 

motyvuoti ir vertinantys savo darbą. Tai taip pat turi teigiamą įtaką kitų 

darbuotojų motyvacijai. 

 Mokymosi priemonės 

Daugelyje šalių valdžios atstovai kuria ir reglamentuoja mokymosi priemonių 

finansavimą, tokiu būdu sudarydami sąlygas efektyvesnei asmenų su negalia 

adaptacijai naujoje darbo vietoje. Mokymasis tobulina darbuotojo įgūdžius ir 

padeda pasiekti darbo efektyvumo.  

 Vieša finansinė parama 

Valdžios atstovai suteikia finansinę paramą darbdaviams įdarbinantiems 

asmenis su negalia. Atsižvelgdami į aukštą darbuotojų su negalia motyvaciją ir 

atsidavimą darbui, valdžios atstovai padeda pritaikyti darbo vietą pagal 

darbuotojo poreikius.  

3. Reintegracija darbuotojo, kuris tapo neįgalus įrodo kitiems darbuotojams, 

kad organizacija rūpinasi savo žmonėmis.  

Kiekvienas organizacijos darbuotojas gali tapti neįgaliu, t.y. pakliūti į avariją ar 

susirgti rimta liga. Jeigu vadovas nuspręs nutraukti darbinį ryšį su asmeniu, 

tapusiu neįgaliu, tai likusiems darbuotojams bus aiškus signalas, jog ir jų 

darbiniai ryšiai yra silpni, be socialinių įsipareigojimų. Gavę konkurentų 
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pasiūlymą dirbti kitoje organizacijoje, darbuotojai pirmiausia įvertins 

finansinius aspektus. Jeigu vadovas grąžina į darbą neįgaliu tapusį darbuotoją, 

tai tokiu būdu vadovas parodo rūpestį savo darbuotojais. Tokiu būdu kuriami 

ištikimybe pagrįsti santykiai tarp darbuotojų ir organizacijos. Tokioje 

organizacijoje yra palankesnis atsidavimas darbui ir mažesnė darbuotojų kaita. 

Tyrimo, atlikto Austrijoje, rezultatai rodo, kad 46 % organizacijų jautė 

įsipareigojimą darbuotojui, kuris tapo neįgaliu, o 24 % teigė, jog jų vidinė 

filosofija skatina įdarbinti asmenis, turinčius negalią.  

4. Skaičiai ir faktai rodo, kad asmuo su negalia nebūtinai dirba prasčiau, negu 

kiti darbuotojai.  

Asmenys, turintys negalią, gali būti labiau atsidavę organizacijai ir 

produktyvesni negu kiti darbuotojai. „Mes esame paslaugas teikianti 

organizacija, iškelianti humaniškumą į pirmą vietą. Natūralus dalykas yra darbų 

paskirstymas, atsižvelgiant į darbuotojo įgūdžius. Be to, mūsų organizacija 

rūpinasi asmenų, turinčių negalią, lygiomis galimybėmis. Missis B. yra puikus 

pavyzdys, kad asmenys su negalia gali dirbti lygiai taip pat, kaip ir kiti 

darbuotojai, kada jiems suteikiama galimybė tai įrodyti“ (Dr. Anton Merki, 

Managing Director VoestalpinePersonalberatung und - systeme GmbH). 

5. Negalią turinčių asmenų grupė apima daug gabių asmenų, kurie nori dirbti 

organizacijos labui.  

Negalia nereiškia, kad asmenys, turintys negalią, nieko negali padaryti. Jie 

paprasčiausiai negali atlikti tam tikrų specifinių užduočių. Kitaip tariant, jeigu 

asmenys su negalia turi daug įgūdžių, gebėjimų ir tinkamą kvalifikaciją, tai visa 

tai organizacija gali tinkamai panaudoti. Keisdami savo požiūrį į darbuotojų su 

negalia samdą, darbdaviai gali daug laimėti. Vietoj susitelkimo ties asmens 

negalia, darbdaviai privalo įvertinti asmens su negalia įgūdžius ir kvalifikaciją 

bei palyginti su darbo reikalavimais. Asmuo, turintis negalią, taip pat pasižymi 

tam tikrais įgūdžiais ir kvalifikuota darbo jėga. Kvalifikacija gali būti intelektinė 

ir praktinė. Samdydamas kvalifikuotą darbuotoją, turintį negalią, darbdavys 

atranda nepanaudotų įgūdžių ir gebėjimų. Darbdaviai gali pasamdyti 

darbuotoją su negalia, kuris yra:   
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 Kvalifikuotas; 

 Pasižymi stipria darbo etika; 

 Patikimas; 

 Linkęs dirbti ilgalaikį darbą; 

 Savarankiškas; 

 Atsidavęs savo darbui; 

 Yra asmuo su tokiais pačiais darbiniais standartais kaip ir kiti 

darbuotojai. 

 Naudingas šalies ekonomikai.  

6. Darbas kartu su asmeniu, turinčiu negalią, yra vertingas kiekvienam 

organizacijos nariui.  

Darbuotojai ugdo tokias savybes, kaip kantrybė ir pagarba. Tai turi pozityvią 

įtaką vidiniam organizacijos mikroklimatui. Pavyzdys: «mūsų patyrimas rodo, 

kad asmenų, turinčių negalią, integracija ir bendradarbiavimas su jais 

praturtina visus darbuotojus. Kasdienis kontaktas plėtoja tokias savybes kaip 

kantrybė ir pagarba. Tai turi teigiamos įtakos visam organizacijos darbiniam 

procesui» (Mag. Raimund Wachter, Managing director Vorarlberg Milch reg. 

Gen. mbH). 

7. Jūs turite suteikti galimybę įrodyti, ką asmenys su negalia sugeba atlikti. 

Tinkamiausias būdas įveikti darbdaviui dvejones dėl asmens, turinčio negalią, 

įdarbinimo yra suteikti jam ar jai galimybę įrodyti, ką jis ar ji sugeba atlikti. 

Tyrimai rodo, kad įmonių, kuriose dirba darbuotojai su negalia, vadovai 

dažniau domisi asmenų su negalia CV, atsiradus laisvai darbo vietai 

organizacijoje. Čia yra pateikiamas pavyzdys:  

„Prieš septynerius metus, kuomet buvo pradėtas projektas «Ausbildung von 

Lehrlingen mit besonderen Bedūrfnissen“ (Mokinių, turinčių specialiųjų 

poreikių mokymasis), mes visi, įskatinat ir partnerius, ėjome nežinios keliu. 

Šiandien galima teigti, kad tai buvo prasminga kelionė. Mane asmeniškai 

sukrėtė faktas, kad kai kurie iš mūsų mokinių išmoko kurčnebylių kalbą, kad 
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galėtų komunikuoti su kurčnebyliais kolegomis» (Mag. Gerhard Hirczi, Human 

Resources Chief Siemens AG Osterreich). 

8. Labai svarbi yra darbuotojo motyvacija, noras tobulėti, asmeninių 

galimybių plėtra.  

Pozityvus savęs investavimo į organizaciją būdas yra labai svarbus. Čia yra 

pateikiamas įrodymas: 

„Skirtumas tarp neturinčio ir turinčio negalią asmens neturi jokios reikšmės 

mūsų organizacijoje. Mums svarbi yra žmonių motyvacija, jų noras tobulėti, 

plėsti savo potencialą ir investuoti save į organizaciją. Mes palaikome juos ir 

suteikiame jiems paramą, siekiant karjeros, kadangi motyvuotas personalas 

yra sėkmės pagrindas“ (Dr. Walter Hanus, Managing Director IVM Technical 

Consultants Wien Ges.m.b.H.). 

9. Patirtis rodo, kad negalią turintys asmenys identifikuoja save lygiai taip 

pat kaip ir kiti organizacijos darbuotojai, ir jie suteikia netgi daugiau 

pelningumo organizacijai.  

Dr. Johann Thanner, KAGes Steiermarkische Krankenanstaltengesellschaft 

m.b.H. generalinis direktorius sako: 

„Asmenys, turintys negalią, pasižymi aktyviu dalyvavimu ir identifikacija su 

organizacija. Tokiu būdu jie prisideda prie organizacijos sėkmės. Šio požiūrio 

sklaida taip pat padeda ir asmenims, turintiems negalią“. 

10. 85 % organizacijų sėkmingai integravo asmenis su negalia, 13 % teigia, 

kad jie sėkmingai įvykdė plačią integraciją. 

Jūs turite daug galimybių sėkmingai integruoti asmenį, turintį negalią. Labai 

daug priklauso nuo darbo vietos paruošimo, poreikių analizės, darbo pobūdžio 

ir kolegų. Viešųjų paslaugų teikėjai yra pasiruošę šiuo atveju jums padėti.  
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2.3.5.1. JK verslo atvejis (įdarbinant asmenį, turintį negalią) 

Kiekvienas darbdavys ieško tinkamiausio organizacijai darbuotojo. Atsisakymas 

priimti asmenį, turintį negalią, reiškia atsisakymą patirties ir gebėjimų šaltinio. 

Daug žmonių, turinčių negalią, turi puikius įgūdžius, tačiau ne visada turi 

reikiamą kvalifikaciją. Darbdaviai turi įvertinti ne vien tik reikiamą kvalifikaciją, 

bet ir įvertinti realius skirtingų klientų įgūdžius.  

Dėl turimo asmeninės patirties, asmenys, turintys negalią, dažniau taiko 

problemų sprendimo ir plėtros strategijas. Tai įgalina juos tapti lankstesniais 

darbuotojais, įvertinančiais problemas nauju ir inovatyviu būdu. Asmenys su 

negalia yra linkę būti atviri naujoms idėjoms ir darbo metodams. 

Darbdaviai, įdarbindami asmenį, turintį negalią, tuo pačiu išreiškia ir teigiamą 

požiūrį į šiuos asmenis. Asmenims su negalia reikia tik pritaikyti darbo vietą.  

Asmens, turinčio negalią, įdarbinimas formuoja teigiamą organizacijos įvaizdį, 

tinkamas organizacijos vertybes ir etiką, nukreiptas į vartotojus, investuotojus 

ir dirbantį personalą. 

Asmenų, turinčių negalią, įdarbinimas suteikia organizacijai pranašumo kitų 

organizacijų atžvilgiu. Asmenys, turintys negalią, priklauso tam tikrai 

bendruomenei ir šios bendruomenės nariai, būdami ir vartotojais dažniau 

pasirinks organizacijos, suvokiančios asmenų su negalia poreikius, produktus. 

Asmenų, turinčių negalią, įdarbinimas leidžia geriau suvokti negalią turinčių 

vartotojų poreikius ir suteikti kokybišką aptarnavimą.  

Tyrimais nustatyta, kad asmuo, turintis negalią, rečiau nei darbuotojas, 

neturintis negalios, patiria nelaimingus atsitikimus darbo vietoje. Tai yra dėl to, 

kad asmuo, turintis negalią, yra atsargesnis ir žino, kad ne visada gali 

pasikliauti savo pojūčiais, judėjimu ir t.t.  
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2.3.5.2. Asmenų, turinčių negalią, įdarbinimo nauda verslui (aprašyta JK Darbo 

ir pensijų departamento)  

Yra daug įrodytos naudos, įdarbinant asmenis, turinčius negalią. Didėjančio 

produktyvumo tyrimai rodo, kad asmenys, turintys negalią, pasižymi:  

 tokiu pačiu ar net geresniu punktualumu ir produktyvumu darbe, lyginat su 

darbuotojais, neturinčiais negalios.  

 sukauptais įgūdžiais, patirtimi ir įsipareigojimu.  

 stipria morale. (Darbuotojų moralė ir įsipareigojimas organizacijai taip pat 

didėja, kuomet darbdavys įsipareigoja priimti asmenį, turintį negalią). 

 vartotojų lojalumu. (Vartotojai palankiai vertina organizacijas, kurios yra 

pozityvios negalią turinčių žmonių atžvilgiu ir atspindi bendruomenės 

įvairovę). 

 Teigiamu viešuoju įvaizdžiu. (Darbdavys, palaikantis lygias galimybes, 

sukuria pozityvų organizacijos įvaizdį ir reklamuoja savo verslą). 

 

Dažnai užduodami klausimai 

 

1. Ar asmuo, turintis negalią, gali kokybiškai atlikti darbą? 

Tyrimai rodo, kad asmenys, turintys negalią, yra produktyvūs, patikimi ir 

vertingi darbuotojai 

2. Ar organizacijoje bus pokyčių, atsižvelgiant į negalią turinčio asmens 

sveikatą ir saugumą? 

Paprasti darbo vietos pritaikymai ir prisitaikymas prie darbo vietos gali 

palengvinti darbą asmeniui, turinčiam negalią. Dauguma organizacijų pritaria, 

kad darbo vietos pritaikymai asmenims, turintiems negalią, teikia naudą visai 

darbo jėgai ir išoriniams vartotojams. 
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3. Kokia yra negalią turinčio asmens neatvykimo į darbą tikimybė? 

Tarptautinių organizacijų darbdavių patirtis rodo, kad asmenys, turintys 

negalią, pasiekia puikius buvimo darbe rezultatus. 

4. Kokie yra asmens su negalia įdarbinimo kaštai? 

Yra įvairių būdų, padedančių sumažinti darbo vietos pritaikymo ir aprūpinimo 

specialia įranga kaštus, įdarbinant asmenį, turintį negalią. 

 

2.3.6. Negalią turinčių asmenų įsidarbinimo galimybės: Lietuvoje atlikto 

tyrimo rezultatai 

Tyrimo metodika  

Mokslinės literatūros analizė ir apklausa žodžiu (interviu). Imtis: Tyrimo metu 

apklausti 7 asmenys, turintys negalią, atrinkti „sniego gniūžtės“ principu.  

Atrankos kriterijai:  

1. Asmuo turi 30-55% nedarbingumo lygį;  

2. Yra užsiregistravęs darbo biržoje.  

Tyrimo metodai: 

Duomenų rinkimo metodas. Duomenys rinkti, realizuojant pusiau 

standartizuotą interviu, remiantis Girdzijauskienės (2006) kokybinio interviu 

metodiniais nurodymais, kai interviu klausimai užduodami nuosekliai – nuo 

pradinio iki baigiamojo. Tyrėjas vadovavo interviu ir buvo sudaręs klausimyną, 

kurį siekė aptarti su tiriamuoju. Interviu struktūra nėra griežta, t.y. sąlygas 

aptaria abu interviu dalyviai – tyrėjas ir apklausiamasis. Interviu papildomai 

naudojami įvadiniai ir baigiamieji klausimai, kurie atliekant duomenų analizę 

nenaudojami, taip pat šalutiniai klausimai, kurių metu informacija 

patikslinama. 

Duomenų analizės metodai. Duomenys analizuoti, naudojantis kokybine 

turinio (content) analize, kuri remiasi šiais žingsniais (Doowne – Wamboldt, 

1992): 1) teksto skirsnių atranka; 2) kategorijų sukūrimas ir jų apibrėžimas; 3) 
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kategorijų apibrėžčių ir taisyklių patikslinimas; 4) patikimumo nustatymas; 5) 

validumo nustatymas; 6) kodavimo taisyklių peržiūra. Tyrimo duomenys buvo 

skaidomi į segmentus, ieškoma prasmingų junginių ir temų. Jais remiantis 

duomenys buvo grupuojami bei jungiami į subkategorijas, kategorijas, temas. 

Interviu atsakymai buvo užrašomi diktofonu. Interviu metu išryškėjo ir 

trūkumų, ir privalumų. Interviu privalumai pastebėti atliekant tyrimą: 

užtikrinamas tyrimo dalyvio anonimiškumas, konfidencialumas; buvo galima 

stebėti tyrimo dalyvių reakciją, mimiką, kadangi interviu buvo užrašinėjamas 

diktofonu; interviu fiksavimas diktofonu yra tikslus informacijos užrašymas. 

Interviu trūkumai pastebėti tyrimo metu: tyrimo dalyviai, atsakinėdami į 

pateiktus klausimus truputi jautėsi susikaustę, įsitempę, nes buvo stebimi 

tyrėjo; kai kuriuos tyrimo dalyvius interviu pradžioje trikdė įjungtas diktofonas. 

Tyrimo rezultatai: 

Atlikus tyrimo duomenų analizę buvo išskirtos trys temos: asmenų turinčių 

negalią vertinamos galimybės įsidarbinti; sunkumai iškilę asmenims su negalia 

ieškant darbo bei reikalinga pagalba asmenims su negalia iš darbo biržos 

darbuotojų.  

Tema: Asmenų turinčių negalią vertinamos galimybės įsidarbinti  

Kategorijos:  

Visiškai nėra galimybių įsidarbinti. Subkategorijos: nepalanki ekonominė 

situacija, tinkamų darbo vietų trūkumas, menka negalią turinčio žmogaus 

savivertę. 

Minimalios galimybės įsidarbinti. Subkategorijos: poreikio įsidarbinti 

nebuvimas 

Vilties įsidarbinti turėjimas. Subkategorijos: individualios veiklos namuose 

galimybės, įsidarbinimo galimybės atnaujinus darbinius įgūdžius, individuali 

darbo paieška. 
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2 lentelė. Asmenų, turinčių negalią vertinamos galimybės įsidarbinti 

Visiškai nėra galimybių įsidarbinti 

Nepalanki ekonominė 

situacija  

„...dabartinė situacija tikrai neleis įsidarbinti ... <...> ...šimtai 

tūkstančių neturi darbo, o ką mes, neįgalūs“ (2). 

„...kam tokiais laikais rūpi tokie, kaip mes... (4).  

„...įsidarbinti neturiu vilties ir taip bedarbių pilna, o aš gaunu 

socialinę pašalpą (5).  

Tinkamų darbo vietų 

trūkumas  

„...nėra tinkamų darbo vietų, nes mano neįgalumas riboja 

mano darbo norus (1). 

Menka negalią turinčio 

žmogaus savivertė 

“…kur jau čia man įsidarbinti su mano negalia, pažiūrėkite, 

kokie bedarbystės mastai...‘ 

Minimalios galimybės įsidarbinti 

Poreikio įsidarbinti 

nebuvimas 

„...neturiu būtinybės įsidarbinti ... <...>...pašalpa užtikrina 

minimalius poreikius“ (4). 

„..įsidarbinti nėra būtina ...man reikia tik socialinių pašalpų ir 

pažymų už šildymą ir vandenį... (6) 

Vilties įsidarbinti turėjimas 

Individualios veiklos 

namuose galimybės 

„galėčiau dirbti bet kokį nesunkų fizinį darbą”  

„...galėčiau dirbti namuose pagal verslo liudijimą“.... 

„...galėčiau dirbti darbą kompiuteriu...”. 

Įsidarbinimo 

galimybės atnaujinus 

darbinius įgūdžius 

 „...darbas man yra svarbus, tačiau esu praradęs darbinius 

įgūdžius, todėl man reikėtų atnaujinti juos profesinio mokymo 

kursuose...” 

Individuali darbo 

paieška 

...galėčiau prižiūrėti vaikus ar seną žmogų... 

...galėčiau prekiauti vaisiais ar šiaip užsiimti gatvės prekyba...“ 

Vienas iš svarbiausių žmogaus socialinių poreikių yra darbas. Tačiau 

restruktūrizacija, privatizacija, rinkos santykių plėtra, kiti vidaus bei išorės 

veiksniai lėmė gyventojų užimtumo mažėjimą ir nedarbo didėjimą. Nedarbas 

ypatingai skaudžiai palietė žmones su negalia. Kaip pažymi Tautkutė (2004) 

atliktu tyrimu, viena iš svarbiausių neįgalių asmenų nedarbo problemų - 

profesinės kvalifikacijos stoka arba jos nebuvimas, kiti svarbūs veiksniai - 

darbinė patirtis, amžius, darbinės motyvacijos stoka bei neadekvatus savo 

galimybių vertinimas. Neįgaliųjų įsidarbinimui bei integracijai į darbo rinką 

trukdo tiek objektyvios t.y. profesinio pasirengimo stoka, ryšių su darbo rinka 

praradimas ar neturėjimas, amžius, bei negalios laipsnis, tiek subjektyvios 

darbinio užimtumo problemos, kai žmonės su negalia pirmenybę teikia 
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bedarbio pašalpoms, pažymų įvairioms kompensacijoms ir lengvatoms gauti 

siekimui, o ne asmeninei iniciatyvai integruotis į darbo rinką. Tai rodo ir 

kokybinio tyrimo rezultatai, kai dalis respondentų savo galimybes įsidarbinti 

vertina labai nepalankiai, dėl susiklosčiusios ekonominės situacijos šalyje, taip 

pat dėl nepakankamos asmeninės kvalifikacijos šiandieninei rinkos 

ekonomikai. Negalią turintiems asmenims dažnai būdingas ne tik negatyvus 

požiūris į save, bet ir žemi lūkesčiai bei siekiai. Todėl asmenys su negalia 

nepakankamai gerai įvertina savo įsidarbinimo galimybes, arba jas vertina, 

kaip neįmanomas.  

Tema: Sunkumai iškilę asmenims su negalia ieškant darbo  

Kategorijos:  

Asmeniniai. Subkategorijos: psichologiniai sunkumai, motyvacijos stoka.  

Priklausantys nuo išsilavinimo. Subkategorijos: žinių stoka, nepakankama 

kvalifikacija.  

Priklausantys nuo išorinių aplinkybių. Subkategorijos: darbo biržos konsultantų 

nepakankamai suteiktos paslaugos, informacijos stoka. 

3 lentelė. Sunkumai iškilę asmenims su negalia ieškant darbo 

Asmeniniai 

Psichologiniai 

sunkumai 

„...mano negalia matosi, jaučiuosi antrarūšė, ypač, kai į mane 

visi žiūri...” 

“...jaučiuosi nesaugai, nemoku bendrauti, nes daug laiko 

praleidžiu viena, man geriau būti vienai, nei kolektyve...” 

“...kiekvieną kartą eidama į darbo biržą tikiuosi darbo 

pasiūlymo ir kaltinu save ir kitus, bei skaudžiai išgyvenu, kad 

ir vėl man nepavyko....” 

Motyvacijos stoka „ ...neturiu noro ką nors keisti, jau daug metų plaukiu 

pasroviui...<..>...užtenka ir pašalpų...“ 

Priklausantys nuo išsilavinimo 

Žinių stoka  „..dvidešimt metų dirbau vienoje darbovietėje, daugiau nieko 

nemoku, kaip prie konvejerio stovėti... (). 

„..neturiu jokio išsilavinimo... <...> neišmanau, kokį darbą 

galėčiau dirbti.... 
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...esu baigusi tik dešimt klasių, neturiu jokios specialybės... 

“...noriu įsidarbinti, nežinau nuo ko pradėti, kaip rašyti tą CV, 

kas tas motyvacinis laiškas? 

Nepakankama 

kvalifikacija 

„dabar ir valytoja turi žinoti anglų kalbą... 

...norėjau įsidarbinti valytoja, kaip sužinojau ir čia reikalingas 

valytojos kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimas...” 

“mano turima kvalifikacija jau nebereikalinga, o tokion su 

negalia nelabai kas ir nori, todėl noriu išmokti, ką nors nauja, 

kad galėčiau dirbti pagal verslo liudijimą...” 

Priklausantys nuo išorinių aplinkybių 

Darbo biržos 

konsultantų 

nepakankamai 

suteiktos paslaugos 

„...darbo biržos konsultantai labai stropiai užrašo, kad 

atvykti, tačiau praktinės naudos iš jų nėra...“ 

„...mane šokiravo tik formalus darbo biržos darbuotojų 

požiūris į mano įsidarbinimo galimybes... <...>...aš jiems 

pasirodžiau, kaip naivuolis, ieškantis darbo....“ 

„...bendravimas su darbo birža yra tik registruotis...“ 

Informacijos stoka „...nežinau nė vienos socialinės įstaigos, kuri rūpintųsi 

neįgaliųjų įdarbinimu...“ 

„...be darbo biržos nežinau, kur kreiptis...“ 

Analizuojant interviu metu gautus duomenis, atsiskleidė, kad asmenims su 

negalia kyla nemaža sunkumų norint įsidarbinti. Asmenys su negalia yra 

nepasitikintys savimi, jaučiasi nesaugiai, išgyvena dėl patirtų nesėkmių. Tam 

įtakos turi ne tik negalia, kaip pažymi Vaičekauskaitė (2004), aplinkinių reakcija 

pamačius neįgalų žmogų išreiškiama įvairiais jausmais ir būsenomis 

(dažniausiai žmonės jaučia užuojautą neįgaliesiems). Visuomenė ne visada yra 

pasirengusi vertinti neįgalųjį kaip asmenį. Teigiami neįgaliųjų vertinimo 

pokyčiai visuomenės sąmonėje vyksta lėtai, nes neįgalūs žmonės ne visada 

geba ar gali pasakyti apie save. O tai dar pablogina neįgalaus asmens situaciją 

ir apsisprendimą dirbti.  

Lietuvoje sukurta teisinė sistema, garantuojanti neįgaliųjų integraciją į darbo 

rinką, tačiau nėra realaus jų įgyvendinimo mechanizmo. Neįgalieji sudaro 

visuomenės grupę, susiduriančią su specifinėmis problemomis ir turinčią 

specifinių poreikių. Pasak Juknevičienės (2003) dauguma asmenų, turinčių 

negalią jau seniai yra bedarbiai, praradę profesinę kvalifikaciją ir viltis 

integruotis į visuomenę bei darbo rinką.  
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Tyrimo rezultatai atskleidė, kad asmenims su negalia, norint būti 

konkurencingais darbo rinkoje, siekiant įsidarbinti neužtenka turimų žinių, 

kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų. Todėl būtina atnaujinti profesinius 

įgūdžius, pasiūlyti naujas mokymo programas. Tačiau, kaip pažymi 

Baranauskienė, Ruškus (2004), kad neįgalus asmuo yra retenybė darbo rinkoje, 

kaltas ne vien išorės aplinkybės, o ir paties neįgaliojo vidinės (psichologinės) 

priežastys: vidinės motyvacijos stoka, išmoktas bejėgiškumas, 

menkavertiškumas, priklausomybė nuo kito, baimė parodyti savo kūno ar 

gebėjimų silpnybes, valios stoka įveikti kliūtis. Kaip rodo tyrimo rezultatai, dėl 

šių psichologinių priežasčių kyla įsidarbinimo sunkumai. 

Tema: Reikalinga pagalba asmenims su negalia iš darbo biržos darbuotojų 

Kategorijos:  

Gyvenimiškų ir darbinių įgūdžių ugdymas. Subkategorijos: nukreipimo į 

profesinį mokymą; kvalifikacijos kėlimo kursai; gyvenimiškų įgūdžių ugdymo 

užsiėmimai. 

Nuostatų keitimas. Subkategorijos: visuomenės švietimas; bendradarbiavimas 

su darbdaviais.  

4 lentelė. Reikalinga pagalba asmenims su negalia iš darbo biržos darbuotojų 

Gyvenimiškų ir darbinių įgūdžių ugdymas 

Nukreipimo į profesinį 

mokymą 

„...mato, kad neturiu, jokios profesijos, galėtų ką nors 

pasiūlyti...gal kokią profesiją, tikrai neatsisakyčiau...“ 

„...profesiją įgijau prieš daugelį metai, ji jau seniai 

nepaklausi, norėčiau išmokti, ką nors naujo...“ 

..naujas išbandymas niekam nepakenkė, nauja profesija 

man būtų išbandymas taip pat, tačiau tai tik mano 

svajonė.... 

Kvalifikacijos kėlimo 

kursai 

„...viskas taip greitai keičiasi, norėčiau papildyti jau 

turimas žinias, o visi kursai mokami, nėra kaip kelti 

kvalifikacijos.... 

...norėčiau, kad darbo birža apmokėtų kursus... 

Gyvenimiškų įgūdžių 

ugdymo užsiėmimai 

...turiu bendravimo sunkumų, manau, kad tokie 

užsiėmimai man labai reikalingi... 
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...matau, kaip žmonės į mane žiūri, mano nepasitikėjimas 

savimi vis auga...<...>...beveik nebendrauju su žmonėmis, 

esu užsidariusi savame pasaulyje...“ 

...šiandien darbas su kompiuteriu būtinas, o aš juo dirbti 

nemoku... 

Nuostatų keitimas 

Visuomenės švietimas „...žmonės negailestingi, bet čia kalti ir darbo biržos 

darbuotojai, kurie ne tik nepasiūlo darbą, bet ir nešviečia 

visuomenės, kad mes tokie pat, galime dirbti ne blogiau, o 

geriau...“ 

„...turėtų būti daugiau informacijos apie negalią 

visuomenėje... 

Bendradarbiavimas su 

darbdaviais 

„...jei darbo biržos atstovai ne formaliai žiūrėtų į savo 

darbą, ne tik pasakytų, kada reikia atvykti atsižymėti, o 

bendradarbiautų su įmonių direktoriais, daugiau „mūsų“ 

įdarbintų...“  

„......kas turi mumis rūpintis, jei ne darbo birža...<...>...ji 

turi vesti mokymus, kodėl mus reikia priimti, kiekvienas 

esame žmogus, galime susirgti... 

„...darbo biržos darbuotojai turi būti tarpininkai ir keisti 

požiūrį į mus...“ 

Atlikus tyrimą nustatyta, kad asmenys su negalia, ieškantys darbo, iš darbo 

biržos darbuotojų tikisi daugiau, nei tik užsiregistruoti darbo biržoje. Jiems 

būtina kelti kvalifikaciją, ugdyti gyvenimiškus įgūdžius. Bedarbių rėmimo 

įstatyme numatyta, jog neįgalieji – darbo rinkoje papildomai remiami 

asmenys. Darbo biržos teikimu savivaldybės kasmet nustato darbdaviams I ir II 

grupių neįgaliųjų įdarbinimo arba papildomų darbo vietų skaičiaus steigimo 

kvotas. Neįgaliesiems pirmumo teise teikiamos visos teritorinės darbo biržos 

paslaugos, mokamos bedarbio pašalpos, darbo rinkos profesinis mokymas, 

užimtumo fondo remiamų darbų organizavimas, asmenų, norinčių pradėti 

savo verslą, rėmimas (LR Bedarbių rėmimo įstatymas, 2005). Taigi, šiame 

įstatyme nurodytos neįgaliųjų užimtumo (organizuojamas darbo rinkos 

profesinis mokymas, mokamos bedarbio pašalpos) ar jų organizacijoms 

teikiamos lengvatos (atleidžiami nuo kilnojamo turto mokesčių, teikiamos 

tikslinės dotacijos). Tačiau šios normos nėra pakankamai efektyvios: esant 
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sudėtingai ekonominei situacijai, mažėjant darbo jėgos paklausai, neįgaliųjų 

užimtumas bei integracija į darbo rinką tampa vis didesne problema. 

Tyrimas atskleidė, kad visuomenės švietimas galėtų būti viena iš darbo biržos 

darbuotojų pagalbos būdų. Kaip įrodyta tyrimais neįgalieji patiria dvigubą 

negalią: pirmoji yra prigimtinė arba įgyta, o antroji atsiranda dėl sveikų žmonių 

savito požiūrio į negalią. Būtent šis požiūris yra žalingesnis už pirminę biologinę 

negalią. Siekiant formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į neįgalųjį, būtinas 

visapusiškas jos švietimas, kurio rezultatas lemtų įsitikinimą, kad pilietinėje 

visuomenėje atstumtųjų nėra (Matilionis, Razbadauskas, Istomina , 2003).  

 

2.4.Savarankiškos užduotys: 

1. Aprašykite požiūrio į asmenį, turintį negalią, kaitą skirtingais istorijos 

tarpsniais. 

2. Dirbdami grupėje, nustatykite požiūrio į skirtingus negalios tipus teigiamus 

ir neigiamus aspektus, apimant fizinę, mokymosi, protinę negalias ir 

pristatykite savo požiūrį kitoms grupėms. 

3. Įvertinkite skirtingas klasifikacijas ir nustatykite šių klasifikacijų privalumus 

ir trūkumus. 

4. Nustatykite skirtumus tarp medicininio ir socialinio požiūrio į negalią.  

5. Užpildykite lentelę pateikdami savo požiūrį į stereotipus, kurie atgrasina 

darbdavį įdarbinti asmenį, turintį negalią, jūsų šalyje. 

Stereotipas Aš sutinku Aš nesutinku 
1) asmenys, turintys negalią, dirba 
prasčiau nei kiti darbuotojai  

  

2) mes neturime tinkamo darbo 
asmenims, turintiems negalią 

  

3) mes baiminamės, kad negalėsime 
samdyti asmens, turinčio negalią, 
dėl saugumo reikalavimų.  

  

4) mes baiminamės būti įsprausti į 
įstatymo pinkles, kurios neleistų 
atleisti asmens, turinčio negalią, 
jegu jo darbo rezultatai nėra geri.  
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5) administracinės išlaidos yra labai 
svarbios.  

  

6) įstatyminė situacija nėra aiški   

7) gali kilti problemų su kolegomis ar 
vadovu  

  

8) asmenys, turintys negalią, nėra 
pakankamai kvalifikuoti.  

  

9) vadovai dažnai baiminasi, 
nežinodami, kaip susidorti su šia 
situacija. Žodis „negalia“ labiau 
nurodo, ko asmuo negali padaryti, o 
darbdaviai tikisi tokio darbuotojo, 
kuris tinkamai gali atlikti darbą.  

  

1. Ar gali būti šie stereotipai pakeisti? Kaip? 

2. Bendraudami tarpusavyje palyginkite savo požiūrį su kitų studentų 

požiūriais.  

3. Išrinkite 5-6 raktinius žodžius, kuriais apibūdintumėte organizaciją, 

pasiruošusią įdarbinti asmenis, turinčius negalią.  

4. Diskutuodami grupėje pateikite Minčių žemėlapį (gautą iš asmeninių 

požiūrių). Kuriais argumentais dažniausiai  darbdaviai remiasi, norėdami 

išvengti asmenų, turinčių negalią, įdarbinimo?  

5. Pateikite kontrargumentus, kurie galėtų pakeisti darbdavių požiūrį į šiuos 

specifinius dalykus.  

6. Pateikite pasiūlymus "Kaip jūs įdarbintumėte asmenis, turinčius negalią, į 

organizaciją?"  

7.  Pateikite palyginimus gautiems pasiūlymams. 

8. Pateikite S.S.G.G. analizę apie asmenų, turinčių negalią, įdarbinimo 

situaciją organizacijoje. 

 

 

S S 

G G 
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3.1.Įžanga  

Integracijos procese darbo vietoje dalyvauja įvairūs asmenys: 

 žmogus su negalia, ieškantis savo pirmojo darbo ar grįžtantis į darbo 

rinką po nelaimingo atsitikimo ar ligos, paveikusios jo darbingumą; 

 darbdavys, žmogaus tiesioginis vadovas ar bendradarbiai būsimoje 

darbovietėje; 

 visuomeninės (kartais privačios) struktūros, kurios suteiks „ieškomo 

užimtumo‘ paslaugas. 

Skirtingai nei praeityje, šiandienos Italijoje kultūrinis požiūris ir įdarbinimo 

metodai yra visiškai pasikeitę. Ką reiškia tinkamų darbo vietų sukūrimas 

žmonėms su negalia? Atsakymas yra kompleksiškas. Pirmiausia, pati sąvoka 

„žmonės su negalia“ apima tokią plačią įvairovę situacijų, kad neįmanoma 

sukurti darbo vietos, kuri tiktų kiekvienam. Dabartiniu požiūriu siekiama rasti 

tinkamą žmogų tinkamam darbui.  

Kiekvienas darbas reikalauja tam tikrų įgūdžių (užsienio kalbų žinių, sandėlio 

valdymo kompiuterinės programos, kasos aparato ir kita), fizinių-sensorinių 

gebėjimų (kelti svorius, girdėti ar matyti garsinę ar vaizdinę signalizaciją, 

naudoti kompiuterio klaviatūrą) ar pažintinių gebėjimų (nuspręsti, kurią 

procedūrą pritaikyti, dirbti streso sąlygomis) 

Darbdaviui nurodžius, kokių įgūdžių ir gebėjimų reikia konkrečiam darbui 

atlikti, asmenys, kurie bus pakviečiami į pokalbį dėl darbo, jau turės 

atitinkamus gebėjimus. Tai atliekama naudojant išankstinės atrankos procesą, 

kurį atlieka Įdarbinimo centrų konsultantai. Gebėjimų požiūriu, galbūt asmuo 

juos turi ir jam nereikia papildomų kompensacinių priemonių, kadangi negalia 

netrukdo atlikti reikalaujamas užduotis. Kitais atvejais gali būti reikalingos 

pagalbinės priemonės. Jomis aprūpins vietinė sveikatos institucija ir asmuo jau 

žinos kaip jas naudoti. 

Jeigu reikia pritaikyti darbo vietą (pritaikyti baldus, sanitarines patalpas ir kt.), 

tai bus aptariama su paslaugos teikėjais, kurie taip pat informuos darbdavį, 
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kokie įstatymai gali būti taikomi ir kokią paramą galima gauti, kad padengtų 

išlaidas.  

Praeityje manyta, jog naudinga turėti pagalbinių (kompensacinių) priemonių 

sąrašus ar pasiūlymus kaip kreiptis į žmones su įvairiais negalios tipais. Dabar 

priešingai, galvojama, jog tai tik stiprina stereotipus, kadangi egzistuoja didelė 

įvairovė galimų scenarijų. Informacijos turėjimas apie visą eilę problemų ir 

sunkumų tik stiprina įvaizdį, jog žmonės su negalia ar sergantys chroniškomis 

ligomis yra silpni ir negebantys atlikti veiklos. Šis vaizdinys jau nebeatitinka 

dabartinio konteksto, kadangi šiandien dėmesys nukreipiamas į žmogaus 

gebėjimus, o ne jo negalią. 

Toliau šiame skyriuje bus kalbama apie tai, kaip atsirado šis naujas požiūris bei 

pristatomos priemones, kurios šiandien taikomos, siekiant klasifikuoti darbo 

ieškančius žmones ir jų potencialias darbo vietas. 

 

3.2. Pasiūlos ir paklausos atitikimo modelis 

Integracinio užimtumo paslaugų modelis suderina pasiūlą ir paklausą. Pasiūla 

ir paklausa gali būti suderinta tik tuomet, jei tarp jų egzistuoja bendri bruožai. 

Žmonių, dirbančių integracinio užimtumo sektoriuje uždavinys – užtikrinti, kad 

šis derinys būtų efektyviai parengtas. Įdarbinimo tarnybos geriau pasieks savo 

tikslų tuomet, kai laikysis individualizuoto požiūrio. Žmonėms su negalia 

įdarbinimo tarnybose teikiama pagalba greta asmenų su ribota kvalifikacija ir‚ 

vyresnio‘ amžiaus bedarbių. Šias grupes jungia vienas bendras bruožas – tas 

faktas, kad šie žmonės ieško darbo, tai reiškia, jog pati organizacija 

neakcentuoja negalios. 

Darbdaviai taip pat nelieka vieni patys tiesiogiai kontaktuodami su darbo 

ieškančiu žmogumi. Egzistuoja atsakingų, teikiančių pagalbą, organizacijų 

tinklas: medicininės komisijos, specializuotos įdarbinimo tarnybos, 

reabilitacinės tarnybos. Kiekvienas iš šių partnerių turi konkrečias 

kompetencijas, kurios padeda suderinti tinkamą žmogų su tinkamu darbu. 

Šiame procese svarbūs įvairūs aspektai: 
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 Įvertinti suderinamumą tarp įvairių negalios tipų ir laisvų darbo vietų; 

kitaip tariant, įdarbinimo tarnybos ir Sveikatos valdybos privalo būti 

pasirengusios pateikti darbuotojui darbo vietos aprašymą, kuris gali būti 

suderintas su darbdavio poreikiais; 

 Nuolat stebėti santykį tarp darbuotojo su negalia ir jo darbo aplinkos; 

 Vykdyti pradinį ir tęstinį mokymą; 

 Valdyti informaciją vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje, keičiantis 

informacija tarp visų dalyvaujančių šalių. 

Šis procesas peržengia administracinius aspektus. Kad tarnyba dirbtų tinkamai, 

greta administracinių aspektų jai būtini žmogiškieji ir finansiniai resursai, 

kompetencijos ir kultūriniai požiūriai, kad būtų sukurta aktyvi politiką, 

suderinanti tinkamą žmogų su tinkamu darbu.  

Kad suderinimas būtų lengvesnis, labai svarbu turėti tikslų darbuotojų su 

negalia bei įmonių apibūdinimą. Pastaruosius keletą metų naudojama TLK 

klasifikacija kaip priemonė, apibendrinanti darbuotojų požymius. 

 

3.3. TLK klasifikacija 

2001 metų gegužės mėnesį Pasaulinė Sveikatos Organizacija (PSO) paskelbė 

Tarptautinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją, kurią pripažino 191 šalis. 

Pasaulinė Sveikatos Organizacija savo požiūrį į negalia remia teiginiu, jog tam 

tikrame savo gyvenimo laikotarpyje mes visi galime patirti sveikatos 

pablogėjimą, kuris, nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, virsta negalia. Todėl 

negalia nėra nekintanti objektyvi sąlyga. Priklausomai nuo individualių 

kintančių sąlygų, bet kuris asmuo gali tapti ‚mažiau neįgalus‘, jeigu jam 

suteikiama pagalba, padedanti socialinei ir darbinei integracijai. 

ICT klasifikacija imasi apibūdinti individų sveikatą santykyje su jų gyvenimo 

kontekstu (socialiniu, šeimos, darbinės veiklos), siekiant suvokti sunkumus, 

kurie gali sukelti negalią jų socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje. Individo 

socialinės, šeimos ir darbinės veiklos konteksto analizavimas padeda suvokti 
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ne tik tai, kaip žmogus gyvena su savo negalia, bet taip pat ką galima padaryti, 

kad pagerinti jo gyvenimo kokybę. 

TLK pateikta negalios sąvoka taip pat įveda ir kitas naujas sąvokas: 

universalumas, integracinis požiūris, daugiaplanis veikimo ir negalios modelis. 

 Universalumas reiškia, jog TLK apibūdinimas leidžia jį taikyti universaliai, 

kadangi negalia yra laikoma ne bendruomenės mažumos problema, o 

dalyku, kurį kiekvienas gali patirti per savo gyvenimą. TLK forma Pasaulinė 

Sveikatos Organizacija siūlo universalią priemonę negalios klasifikavimui, 

kuri gali būti taikoma kiekvienam. 

 Integracinis požiūris į klasifikavimą apima smulkią individo kontekstų – 

socialinio, šeimos ir darbinės veiklos – analizę ir juos vertina tame pačiame 

lygmenyje, neišskiriant galimų priežasčių. 

 Negalios sąvoka yra vertinama daugiaplanėje plotmėje. Kiekvienas iš mūsų 

gali atsidurti nepalankioje aplinkoje, kuri gali sukelti negalią. TLK veikia kaip 

priemonė, klasifikuojanti mūsų sveikatą šiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į 

socialinius negalios aspektus. Jeigu žmogus savo darbo vietoje patiria 

sunkumus, ne taip svarbu, ar priežastis yra fizinė, psichinė ar sensorinė. 

Svarbu yra tai, kad mes veikiame socialiniame kontekste, sukurdami 

paslaugų tinklus, kurie mažina negalią. 

Labai svarbu, kad galime naudotis viena klasifikacija. Žmonių sveikatą galime 

pagerinti, jei galime ją apibūdinti naudodami bendrus faktorius, pamatuodami, 

o taip pat pamatuodami pokyčius, kuriuos pasiekėme įvairių veiksmų pagalba. 

Šiuo laikotarpiu TLK tam yra tinkamas instrumentas. 

TLK klasifikacija atsižvelgia į aplinkos faktorius. Iš tiesų naujasis negalios 

apibrėžimas reiškia „medicininė būklė nepalankioje aplinkoje‘. Labai svarbu 

pabrėžti, jog iš naujosios klasifikacijos dingo „invalidumo“ ar „invalido“ 

sąvokos, kurių vartojimas neturėtų būti skatinamas. Pasaulinės Sveikatos 

Organizacijos atliktas tyrimas įvairiose šalyse parodė, kad ši sąvoka turi 

neigiamą konotaciją įvairiose kalbose. Naujasis TLK požiūris vertina negalią 

kaip gyvenimo sąlygą, kuri paveikia ne tik individus ir jų šeimas. Platesne 

prasme ji paveikia visą bendruomenę, ir pirmiausiai bei labiausiai – institucijas, 
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ir reikalauja integruoto bendradarbiavimo tarp visų sektorių. Negalia yra ne 

vienos ar kelių (mažumos) grupių bendruomenėje problema, bet greičiau 

būklė, kurią kiekvienas gali patirti tam tikrame gyvenimo etape.  

Todėl TLK yra klasifikacija yra taikytina VISIEMS, kadangi visi gali turėti 

medicininę būklę, kuri nepalankioje aplinkoje gali sukelti negalią, ir kuri 

klasifikuoja ne žmones, o jų atitinkamą sveikatos būseną. Tokiu būdu mes 

susiduriame su biopsichosocialiniu sveikatos (ir negalios) modeliu, kuris susijęs 

su įvairiomis visuomeninės politikos sritimis: ypač socialine gerove, sveikata, 

švietimu ir užimtumu. 

Kodėl TLK modelis laikomas potencialiai sėkmingu? Kadangi jis suteikia 

pagrindą įvertinti žmonių veiklą ir gebėjimus sąryšyje su jų gyvenimu ir 

darbinės veiklos kontekstu. Naujojoje klasifikacijoje pagrindinis dėmesys 

nukreipiamas į tai, ką žmogus sugeba atlikti; senojo modelio, pagrįsto tuo, ko 

žmogus nesugeba daryti, buvo atsisakyta. 

 

3.4. TLK struktūra 

TLK sukaupta informacija apibūdina situacijas, susijusias su žmogaus 

funkcionavimu ir jo apribojimais. Klasifikacija dalina šią informaciją į dvi 

glaudžiai susijusias dalis. Pirmoji dalis susijusi su individu ir apima kūno 

struktūrų funkcijas, veiklą ir dalyvavimą. Šie komponentai gali būti naudojami 

dviem būdais: apibūdinti problemas (sutrikimus, veiklos apribojimus, 

sugrupuotus pagal negalios sąvoką) ir apibūdinti „neutralius“ sveikatos 

aspektus ir susijusias būsenas (tai apibrėžiama kaip funkcionavimas). Veiklos ir 

dalyvavimo komponentas apima individo gebėjimą atlikti konkrečią veiklą savo 

aplinkoje. Kiekvienam komponentui yra priskirtas abėcėlės raidės kodas ir 

kvalifikatoriai, kurie nurodo kūno funkcijų ir struktūrų sutrikimo mastą ir 

rimtumą, bei individo gebėjimą atlikti konkrečią veiklą. Šis techninis aspektas 

nėra susijęs su būsimuoju darbdaviu, kuriam nebus suteikiama informacija 

kodų ir kvalifikatorių forma. 
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Komponentus įtakojantys kontekstiniai faktoriai skirstomi į aplinkos ir 

asmeninius. Aplinkos kontekstas apima fizinę ir socialinę aplinką ir 

vyraujančius požiūrius. Šie faktoriai gali turėti teigiamos ar neigiamos įtakos 

individo dalyvavimui visuomenės gyvenime, jo gebėjimui atlikti veiklą, jo 

funkcionavimui ar kūno struktūroms. Asmeniniai kontekstiniai faktoriai (lytis, 

rasė, socio-ekonominiai faktoriai, amžius, gyvenimo būdas, išsilavinimas) nėra 

klasifikuojami pagal TLK dėl egzistuojančios plačios kultūrinės ir socialinės 

įvairovės. 

Negalia yra universali būklė, ir todėl ji nėra apribojama tik vežimėlyje sėdinčiu, 

negirdinčiu ar nematančiu žmogumi. TLK pabrėžia aplinkos poveikio individo 

gyvenimui įvertinimo svarbą. Visuomenė, šeima ir darbo aplinka gali daryti 

poveikį mūsų sveikatai, sumažinti mūsų gebėjimą atlikti užduotis ar pastatyti 

mus į sunkią padėtį.  

 

3.5. TLK taikymas integracijai darbo vietoje 

Savaime suprantama, jog būsimasis darbdavys nori rasti žmones, kurie gali 

atlikti reikiamas užduotis, ir todėl jis noriai darys nedidelius pakeitimus darbo 

aplinkoje ar darbo procedūrose, jeigu bus akivaizdu, jog to reikia būsimam 

darbuotojui, žinančiam savo poreikius, ar/ir organizacijoms, siekiančioms 

suderinti  būsimus darbdavius ir darbuotojus. 

TLK mokymo projektai, kurie šiuo metu įgyvendinami Italijoje, apima visas 

organizacijas ir įstaigas, skatinančias žmonių su negalia integraciją. Šių 

mokymų išdavoje asmenų įdarbinimas tapo lengvesnis, naudojant šio 

pobūdžio duomenų registraciją: 

 Kiekvieno asmens socialinė, profesinė ir funkcinė charakteristika 

(asmens ir įgūdžių duomenys); 

 Duomenys analizuojantys kiekvienos įmonės pobūdį ir laisvas darbo 

vietas; 

 Duomenys su komentarais apie naujai įdarbinto asmens darbo situaciją. 
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Skirtingai nei anksčiau, kuomet buvo pabrėžiamas žmogaus ir darbo vietos‚ 

motorinis/sensorinis/pažintinis‘ apibūdinimas, dabar galima pateikti patikimą 

išskirtinių bruožų aprašymą, kuris leidžia suderinti žmogų su tinkamomis 

pareigomis. Greta asmens apibūdinimo dėmesys yra skiriamas jo lūkesčiams ir, 

be abejonės, gebėjimams. 

Svarbu pažymėti, jog tik dalis šių įrašų duomenų bus naudojama siekiant 

suderinti pasiūlą ir paklausą. Didžioji dalis duomenų yra naudojama suderinti 

asmenį su darbo vieta ir panaudoti reikiamą paramos mechanizmą; tai nėra 

perduodama darbdaviui.  

Duomenų apie įmonę požiūriu (pavyzdžiui, kalbant apie prieinamumą), kaip 

mes galime pateikti išsamų atsakymą į atrodytų tokį paprastą klausimą ‚Ar 

įmonės patalpos lengvai pasiekiamos‘? 

TLK požiūris aprėpia įvairius klausimus: 

 Ar galima ir kaip galima pasiekti įmonės patalpas viešuoju transportu ar 

automobiliu; 

 Ar yra automobilių stovėjimo aikštelė ir kokia ji; 

 Ar yra įėjimas į patalpas; 

 Ar yra priemonės patekti iš vieno aukšto į kitą (laiptai, liftas, kt.); 

 Koks baldų ir įrangos išdėstymas patalpose; 

 Koks sanitarinių patalpų prieinamumas; 

 Ar yra avariniai išėjimai. 

Ši informacija leidžia įvertinti potencialius sunkumus, su kuriais asmuo gali 

susidurti darbe, remiantis jo fiziniais ypatumais. Akivaizdu, jog kuo labiau 

prieinamos yra patalpos, tuo lengviau bus rasti tinkamą darbuotoją. Žmogus 

invalido vežimėlyje gali nesusidurti su jokiais apribojimais darbe, jeigu darbinė 

aplinka yra pilnai pasiekiama. Tačiau tam pačiam žmogui gali tapti neįmanoma 

patekti į darbo vietą, nors jis ir turi reikiamus gebėjimus ir pajėgus atlikti savo 

darbą.  

 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
82 

 

3.6. Kitoks požiūris 

Šiandienos klasifikacija peržengia ligos ir negalios ribas ir apima santykių ir 

motyvacijos aspektus bei paramos priemones ir kliūtis, susijusias su asmens 

gyvenimu ir darbo vieta. Invalidumo klasifikacija orientuota į bendrą žmogaus 

gebėjimą dirbti, siejant vien tik su fiziniais trūkumais, kai tuo tarpu klasifikacija, 

orientuota į norimą darbo vietą, atsižvelgia į kitus faktorius.  

Medicininis modelis susilieja su socialiniu modeliu, kas rodo, jog negalia yra 

siejama su aplinkos faktoriais, kurie užkerta kelią ir trukdo žmonių su negalia 

integracijai. Šios kliūtys ir barjerai ir privalo būti pašalinti.  

Naujasis modelis nėra linijinis ar progresinis. Jis atsižvelgia į dinaminius 

santykius tarp funkcionavimo ir negalios aspektų. To rezultate pokyčių 

darymas vienam komponentui gali modifikuoti vieną ar net kelis kitus 

komponentus.  

PSO sąrašas leidžia sukurti tokį žmogaus funkcijų aprašymą, kad būtų galima 

nustatyti slypinčias problemas: 

 Aplinkoje, priklausomai nuo barjerų ar skatinimo nebuvimo; 

 Pačiame žmoguje, kurio gebėjimai gali būti riboti; 

 Įvairių faktorių derinyje (dažniausiai pasitaikantis atvejis). 

Sąrašas pateikia tris duomenų lygmenis: žmogaus ligos istoriją, dabartines 

sąlygas bei medicininės būklės poveikį  žmogaus aktyvumui. 

Svarbu atkreipti dėmesį, jog informacijos apie žmogų rinkimas neapsiriboja 

vien standartinio sąrašo atsakymų pažymėjimu varnele. Jis apima interviu, 

tiesioginį stebėjimą, sertifikavimą, kontaktus ir susitikimus su specialistais. 

Kiekvienos tarnybos specialistai apdoroja gautus duomenis naudodami tą 

pačią sistemą. Surinkus duomenis, prasideda kitas etapas, kuriame reikia 

nuspręsti, kokių mokymų žmogui reikia būsimo darbo perspektyvoje. Kai 

kuriais atvejais žmogus suderinamas su įmone tiesiogiai. 
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Žmogui, patyrusiam širdies infarktą ir toliau nebegalinčiam dirbti savo 

ankstesnio darbo. Pavyzdžiui, sandėlio darbuotojui, kuris nebegali kilnoti 

daiktų, visiškai atmetama galimybė grįžti į darbą. Žmogaus praktinė patirtis gali 

būti naudinga išmokstant naudoti kompiuterinę programą, skirtą prekių 

priėmimui ir išdavimui. Baigęs mokymosi kursą, žmogus galės būti naudingas, 

jei kompanija ieškos kompiuterio operatoriaus sandėlio valdymui. 

Nėra derinama darbuotojo charakteristika su įmonės reikalavimais, kol 

neįvertinama, kaip darbuotojo potencialas ir gebėjimai atsispindi jo tikrajame 

gebėjime dirbti. Greta suvokimo kaip žmogus atlieka kasdienę veiklą, kai 

kuriais atvejais taip pat reikia matyti, kokių kompensacinių priemonių reikia, 

kad žmogus galėtų prisitaikyti prie konkretaus darbo ar kuriuos barjerus (bet 

kurio tipo) reikia pakeisti, kad aplinka prisitaikytų prie jo poreikių. 

 

3.7. Medicininė būklė ar potencialas? 

Įdarbinimo tarnybos ir darbdaviai negauna informacijos apie individo būklę. 

Net jeigu įdarbinimo tarnybos žino žmogaus būklę, kadangi gali prieiti prie 

medicininių dokumentų, jos negali atskleisti šios informacijos potencialiems 

darbdaviams. Tik pats asmuo gali nuspręsti ar kalbėti apie savo būklę darbo 

vietoje, jei mano, kad tai gali būti naudinga.  

Darbdaviams nėra priežasties sukurti ‚medicininę‘ kultūrą, susijusią su 

simptomais ir asmens su negalia anatominiais, psichologiniais ar patologiniais 

ypatumais. Juo labiau, kad medicininė būklė pati savaime nenulemia paslaugų, 

kurių žmogui reikia, paramos lygio, negalios pašalpos ar pensijos, kurią jis turi 

teisę gauti, ir, kas labai svarbu šio dokumento požiūriu, jo gebėjimo dirbti ir 

socialinės integracijos lygio, kurį jis pajėgus pasiekti.  

Kuomet darbo vietos parinkimas remiasi žmogaus su atitinkamomis savybėmis 

suderinimu su pareigomis, kurioms reikia šių savybių, nebereikia sutelkti 

dėmesio į negatyvius aspektus. Tai, ko žmogus negeba atlikti nesudarys 

problemų toje konkrečioje darbo aplinkoje, nors gali sudaryti problemų kitame 

kontekste. 
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Darbdaviui bus suteikta informacija apie tai, ką žmogus gali atlikti, ir jei šie 

požymiai yra suderinami su siūlomu darbu, nebeliks poreikio kitai informacijai. 

Tačiau kitais atvejais svarbu nurodyti žmogaus apribojimus (pvz., ‚jis negali 

dirbti naktinėje pamainoje‘), jeigu darbo pobūdis reiškia, kad darbuotojo bus 

prašoma atlikti tai, ko jis negali, net retkarčiais. 

Darbdavys nesprendžia, kokio pobūdžio ir masto modifikacijų reikia, jeigu 

žmogus naudoja kompensacines priemones, ir ar jam reikia, kad darbo aplinka 

ar priemonės būtų pritaikyti. Naujasis darbuotojas neateis į darbo vietą iš kart 

po pokalbio dėl darbo. Kurį laiką bus atliekamas išsamus įvertinimas kokio tipo 

kompensacinių priemonių ir paramos jam reikės. 

Būsimasis darbdavys pateikia siūlomo darbo aprašymą ir informaciją apie tai, 

kokių įgūdžių ir gebėjimų reikia darbo atlikimui. Atitinkamų tarnybų 

pasiūlytasis žmogus privalo turėti šiuos įgūdžius ir gebėjimus. Jeigu yra 

reikalingos kompensacinės priemonės, tai atrinktas žmogus jau jas turės. 

Tarkime, trumparegis asmuo bus užsidėjęs akinius pokalbio dėl darbo metu, 

žinodamas, kad tuomet, kai jam reikės kažką perskaityti, jis juos gali nusiimti, o 

vėliau vėl užsidėti, jei reikia žiūrėti į tolį. Jei šis žmogus turės dirbti tokiomis 

sąlygomis, kur dėl techninių priežasčių akinių dėvėti negalės, jis naudos 

kontaktinius lęšius. Tačiau jeigu dėl alergijos kontaktinių lęšių nešioti negalės, 

šis žmogus darbo atlikti negebės.  

Nebus pagrindo aptarinėti ko žmogus nesugeba atlikti, kadangi jo negalia 

nesukels jokių problemų tame darbe, kuris jam buvo parinktas. Tarkime, 

niekas neklaus administratorės darbo ieškančios moters, ar ji fiziškai pajėgi 

dirbti mūrininke, ir tas faktas, jog ji nemoka mūryti sienos ar nepakankamai 

fiziškai stipri tokiam darbui neturės įtakos gaunant administratorės darbą. 

Kitas pavyzdys – prie konvejerio dirbantis ir dėžes pakuojantis žmogus gali 

neturėti aukšto lygio matematikos žinių, tačiau niekas jo apie tai neklaustų 

pokalbio dėl darbo metu.  

Jei asmuo naudoja elektrinį invalido vežimėlį, kuriam reikia erdvės manevruoti, 

bei specialaus lifto ir specialiai pritaikytų tualetų, jis nebus siūlomas darbui 

kompanijoje, kuri šių patogumų neturi ir kuri dėl įvairių priežasčių negali per 
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trumpą laiką pašalinti architektūrinių barjerų. Tai būtų didelė klaida ir sukeltų 

didelį nusivylimą kandidatui, kuris be abejonės, nebūtų priimtas į darbą. Dar 

blogiau, tokia patirtis sustiprins kompanijos vadovų įsitikinimą, jog sunku 

įdarbinti žmones su negalia. Tačiau ta pati įmonė ir tos pačios pareigos gali 

idealiai tikti asmeniui, kurio negalia nėra susijusi su motorinėmis funkcijomis 

ar susijusi su motorinėmis funkcijomis, tačiau reikalauja mažesnės apimties 

kompensacinių priemonių. 

Sėkmingai dirbanti įdarbinimo tarnyba nesusiduria su panašiais 

nesusipratimais. Ji siekia su darbdaviais sukurti pasitikėjimu pagrįstus 

santykius. Į tą pačią įmonę gali dar tekti grįžti įdarbinant kitus žmones su 

negalia. Jie nemėgina įrodyti, kad darbdaviai yra ‚blogi‘ ar ‚nesuprantantys‘ ir 

nemėgina jų ‚nubausti‘. Pagrindinis šių tarnybų tikslas – surasti darbą kiek 

įmanoma daugiau žmonių su negalia. Jeigu tuo pačiu pavyksta sukurti ir 

mažiau diskriminacinę kultūrą, tuomet rezultatai yra labai aukšti. 

Nors tarnybų specialistams būtina turėti bendrų žinių apie įvairias negalią 

sukeliančias aplinkybes, darbdaviams ir darbuotojo kolegoms šios žinios 

nebūtinos. Jiems bus suteikta tik informacija, kurią jie turėtų žinoti, kad galėtų 

sėkmingai bendrauti su darbuotoju. Dažnai vienintelė informacija, kurios jiems 

reikia, yra susijusi su retkarčiais pasitaikančia kitokio pobūdžio veikla, kurios 

darbuotojas nepajėgus atlikti, dėl turimos negalios.  

Deja, reikia daug kasdienio darbo, kad įveikti per daugelį metų įsišaknijusias 

nuostatas. Šie stereotipai vaizduoja žmones su negalia esančius priklausomais 

ir neįstengiančiais nieko daryti, reikalaujančiais paramos, rūpinimosi ir 

dėmesio. Šis įvaizdis neatspindi vidutinio darbo ieškančio žmogaus.  

Labai svarbus yra ir kitas aspektas: Ar žmonės su negalia ieško darbo? Kokios 

sąlygos ar įvykiai sukėlė jų negalią? Jeigu tai prigimtinė negalia, tai kokia ji? 

Ilgus metus teisingai buvo pabrėžiama, jog žmonės su negalia turi teisę į darbą. 

Dėl tam tikrų priežasčių, kurių čia neanalizuosime, visa eilė vaizdinių 

susiformavo visuomenės suvokime: žmogus su regėjimo sutrikimu dirbantis 

operatoriumi, žmogus su Dauno sindromu dirbantis saugomoje laboratorijoje; 

žmogus invalido vežimėlyje, sustojęs laiptų apačioje. 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
86 

 

Debatai tarp suinteresuotų asmenų ir žmones su negalia atstovaujančių 

organizacijų neturėjo tokios didelės įtakos didžiajai daugumai visuomenės. 

Pokyčiams žmonių sąmonėje didesnės įtakos turėjo žiniasklaida, t.y. aktualūs 

straipsniai pirmuosiuose laikraščių puslapiuose bei neigiama patirtis, kurią 

sukėlė pirmųjų sąrašuose esančių asmenų nusiuntimas į pokalbį dėl darbo, 

kurio jie visiškai nėra pajėgūs atlikti dėl savo įgūdžių ir fizinių gebėjimų. 

Taip pat turėtume nepamiršti, kad socialinių tarnybų suformuotas negalios 

apibrėžimas atsirado tuo laikotarpiu, kuomet dauguma darbo vietų reikalavo 

didelių fizinių pastangų ir šimtaprocentinių žmogaus fizinių funkcijų. Mūsų 

dienomis yra daug darbų nereikalaujančių fizinių pastangų. Tai praplėtė 

galimybes rasti tinkamas darbo vietas žmonėms, nepajėgiems dirbti fizinį 

darbą. Tuo pačiu atsirado daugiau kompensacinių priemonių, leidžiančių 

kompensuoti trūkstamas funkcijas ar gebėjimus. Geras to pavyzdys – aukštųjų 

technologijų priemonės, prieinamos žmonėms, dalinai ar visiškai netekusiems 

regėjimo. Skambinimas telefonu, naudojimasis kompiuteriu ar naršymas 

Internete jau nebėra problema.  

Dėl kurių dalykų, susijusių su darbuotoju, darbdavys gali būti tikras? 

Turime pripažinti, jog 2011 metais požiūris į negalią jau yra pasikeitęs, 

pripažįstant, jog tai – daugiaplanė sąvoka, kurią nelengva kategorizuoti. 

Paprastosios kategorijos (teorijoje), kurios kažkada buvo apibrėžtos remiantis 

tokiomis sąvokomis, kurios šiandien yra netinkamos. Laimei, tokios sąvokos, 

kaip ‚aklas‘, ‚paralyžuotas‘, ‚luošas‘ ar ‚protiškai atsilikęs‘ šiandien jau visai 

išnykę. TSO teigia, jog ‚negalia – tai pasekmė arba rezultatas kompleksinių 

santykių tarp individo sveikatos bei asmeninių ir aplinkos faktorių, sudarančių 

individo gyvenimo sąlygas‘. 

Koks bus žmogus su negalia, ateinantis į pokalbį dėl darbo? Italijoje, 

pavyzdžiui, mes tikrai žinome, jog žmonės, kurie įtraukiami į socialinės rūpybos 

sąrašus, tai ‚asmenys su fiziniais, psichiniais ar sensoriniais sutrikimais, kurių 

darbingumas žemesnis nei 45 procentai ir tai yra atitinkamų komisijų 

nustatyta; individai, kurie pripažinti negalintys toliau dirbti ir kurių negalia 

viršija 33 procentus; neįgaliųjų tarnybos personalas bei žmonės su regos 
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sutrikimais ir kurčnebyliai‘. (Tas faktas, jog šiuose įstatymuose naudojama 

terminologija atsilieka nuo naujosios TSO versijos, padeda mums suvokti tuos 

modelius, kurie, nors ir pasenę, yra geriau žinomi šioje srityje nedirbantiems 

žmonėms). 

Italijoje įstatymu numatyta, jog individo negalia turi būti įvertinta prieš 

naudojantis įdarbinimo tarnybos paslaugomis. Žmonės, kurių su darbingumu 

susijusi negalia viršija 33 procentus, neįgaliųjų tarnybos personalas bei karo 

metu nukentėję civiliai, kreipdamiesi į įdarbinimo tarnybas, gali pateikti jau 

turimą invalidumo pažymėjimą kaip įrodymą. Tačiau civiliai invalidai, bei 

turintieji regėjimo negalią ir kurčnebyliai turi praeiti papildomą savo negalios 

įvertinimą. Priežastis – būtina atskirti negalią apskritai ir žmogaus gebėjimą 

dirbti. 

Pastaruoju metu plačiausiai pripažįstami tarptautiniu mastu negalios 

apibrėžimai teigia, jog negalia egzistuoja, ‚kuomet yra apribotas žmogaus 

funkcionavimo laipsnis, susijęs su organizmo funkcijų ir struktūros dydžių 

suma, gebėjimu atlikti veiklą ir dalyvavimo visose gyvenimo situacijose‘. 

Negalios įvertinimas skiriasi nuo civilinio invalidumo ir darbinio invalidumo 

įvertinimo, kadangi šiuo atveju atsižvelgiama tik į gebėjimą dirbti. 

Dar daugiau, žmogaus negalios mastas nėra tiesiogiai siejamas su organizmo 

funkcijų ir struktūrų pakitimo laipsniu. Pavyzdžiui, jei vertinsime du žmones su 

tokia pačia funkcine negalia, vienas jų gali turėti žymiai mažesnius gebėjimus 

ir/ar apribojimus socialinės integracijos požiūriu. Tai gali nulemti skirtingas 

negalios būkles ir skirtingus vertinimus, susijusius su galimu asmens 

įdarbinimu bei jam reikalinga parama. 

Deja, net Italijos Nacionalinio Statistikos Instituto (ISTAT) duomenų analizė 

nesuteikia mums daugiau informacijos apie žmonių negalios priežastis. ISTAT 

dokumentai nurodo: ‚žmonės su regėjimo, klausos ir kalbos sutrikimais‘, 

‚žmonės su judėjimo sutrikimais‘, ‚žmonės su funkciniais sutrikimais‘. Tai 

netiesiogiai patvirtina tą faktą, jog manoma esant nepriimtina suteikti 

informaciją apie žmogaus būklę ar simptomus. 
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Galima netiesiogiai nustatyti pagrindines negalios kategorijas gilinantis į tas 

sritis, kuriose specializuojasi įdarbinimo centrai. Pavyzdžiui, galime pastebėti, 

jog dauguma šiomis paslaugomis besinaudojančių žmonių turi degeneracines 

būkles ir negalias, susijusias su vėžiniais susirgimais. Kitą didelę grupę sudaro 

žmonės, patyrę pasikartojančias pasitempimo traumas, susijusias su sunkiu 

darbu, susižaloję sąnarius. To pasekmėje jie toliau nebegali dirbti šio tipo 

darbo. Kitas reikšmingas dideles grupes sudaro žmonės su psichinės sveikatos 

problemomis ir AIDS.  

Akivaizdu, jog  dauguma žmonių, kuriuos priima įdarbinimo tarnybos, nėra 

iškart pripažįstami kaip turintys negalią. Didžioji dauguma šių žmonių eina į 

pokalbį dėl darbo. Pokalbį organizuojantis žmogus turės tik informaciją apie 

tas savybes (įgūdžius ir gebėjimus), kurios susijusios su žmogaus tinkamumu 

darbui. 

 

3.8. Išvados 

Kabant apie naujas paslaugas, skirtas žmonėms su negalia ir chroniškais 

susirgimais, bei jų potencialius darbdavius, nėra priežasties suteikti informaciją 

apie žmogaus medicininę būklę ir kompensacines priemones. Žmonės, kurie 

susitinka su darbdaviu pokalbyje dėl darbo, turės šiam darbui atlikti būtinus 

įgūdžius ir gebėjimus. Jeigu darbui atlikti jiems būtina parama ar 

kompensacinės priemonės, patys kandidatai arba įdarbinimo tarnybos pasakys 

darbdaviui, kokias pagalbines priemones jie naudoja. Bet kokie pakitimai 

darbo vietoje bus atlikti susitarus su darbdaviu, kuriam įdarbinimo tarnyba 

suteiks praktinę pagalbą, kaip šiuos pokyčius įgyvendinti. 

Išskirtiniais atvejais, įdarbinimo tarnyba arba pats žmogus iš anksto suteiks 

specifinę informaciją potencialiam darbdaviui ir/ar kolegoms, kaip reiktų 

bendrauti su žmogumi, turinčiu negalią. 
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3.9. Įsivertinimo užduotys 

 Suraskite savo šalies dokumentus, susijusius su asmenų, turinčių negalią 

įdarbinimu. 

 Aprašykite šiandieninę turimą patirtį savo šalyje, padedant įsidarbinti 

asmenims, turintiems negalią.  

 Sudarykite sąrašą kompetencijų, reikalingų mažiausiai trijose skirtingose 

darbinėse veiklose.  

 Ką reiškia „preinamumo“ sąvoka asmenų su negalia įdarbinimo 

kontekste? Ar pakanka įvertinti tik darbo vietą, ar kitos aplinkybės taip 

pat yra svarbios? 

 Išanalizuokite Tarptautinį Ligų Klasifikatorių (TLK) ir atsakykite į 

klausimus:  

- Kokie yra TLK tikslai? Ar tai vertinamoji priemonė? Kas turi 

kompetenciją tinkamai naudoti TLK? 

- Ar vadovaujamasi TLK Jūsų šalyje? Jeigu ne, tai kokios kitos 

klasifikacijos yra taikomos? 

 Kaip Jūs paaiškintumėte būsimam darbdaviui faktą, kad asmens, 

turinčio negalią, diagnozės žinojimas nėra svarbus faktorius. 
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4.1. Įvadas 

Anne Waldschmidt pristatydama tarpvalstybinę Amsterdamo sutartį, 

(įsigaliojusią 1999), iššaukusią permainas Europos Sąjungos (toliau ES) negalios 

politikoje teigia, jog įvyko “reikšmingos permainos tiek socialinėje, tiek 

negalios politikoje” ir “nuo to laiko negalia yra pripažįstama kaip pilietinė teisė. 

Teisė būti nediskriminuojamam taip pat buvo pripažinta kaip integrali 

socialinių teisių dalis”. Asmenų su negalia įdarbinimo politikoje pereita nuo 

“profesinės reabilitacijos prie lygių teisių” (p.17). Kyla klausimas: kokie 

skirtumai tarp pilietinių ir kitų teisių, tame tarpe socialinių teisių? Ką 

darbdaviams reiškia negalia piliečių teisių požiūriu? Ypač dabar – po 2007 

metų, kuomet ES ir visos ES narės pasirašė Jungtinių Tautų Žmonių su negalia 

teisių konvenciją (toliau ŽNTK) bei Konvencijos pasirinkimo protokolą. Pusė ES 

šalių narių ratifikavo Konvenciją ir beveik pusė ratifikavo Pasirinkimo 

protokolą.12   

Šiame skyriuje diskutuojama, kaip pokyčiai negalios politikoje skirtinguose 

lygmenyse – globaliame (pavyzdžiui, inicijuotame Jungtinių Tautų), vietiniame, 

nacionaliniame ir tarptautiniame - įtakoja santykius tarp verslo, valdžios ir 

visuomenės, taip pat didelį dėmesį kreipiant į negalią turinčių asmenų 

įdarbinimą privačiame sektoriuje. Pirmiausia analizuojami pagrindiniai verslo - 

valdžios – visuomenės modeliai. Antra, aptariamas negalios politikos santykis 

su pagrindinėmis gerovės kategorijomis bei pagrindiniais negalios modeliais. 

Trečia, pagrindinės problemos, susijusios su negalios integravimu yra 

analizuojamos lygybės koncepcijos plotmėje: lygybės ir įvairovės požiūriai 

įvairiapusėje vadyboje iš vienos pusės ir lygybės koncepcijos vystymas 

teisiniame diskurse iš kitos pusės. Galiausiai, žmonės su negalia yra pristatomi 

besikeičiančio darbinės veiklos pasaulio kontekste.  

 

                                                           
12 Since 2008 the EU Disability High Level Group produces annual reports On Implementation of 
the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Here the source of the data is the 
Draft Third Disability High Level Group Report (March 2010), p. 104. 
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4.2. Verslas, valdžia ir visuomenė13  

Verslas veikia aplinkoje, sukurtoje sąveikoje tarp ekonominės, politinės ir 

socialinės veiklos. Steiner ir Steiner teigia, kad būtina pripažinti, jog 

“organizacijos veikia ne tik rinkoje, bet ir visuomenėje” (p.7). Nors “sąveika 

tarp verslo, valdžios ir visuomenės yra neapibrėžta ir jos reikšmė yra atvira 

interpretacijoms” (p.8), vis tik galima išskirti keturis paprastus psichinius 

modelius. “Priklausomai nuo naudojamo modelio (ar prizmės), asmuo 

skirtingai vertina verslo valdžios dydį visuomenėje, sprendimų priėmimo 

kriterijus, materialinės atsakomybės laipsnį, etines vadybininkų pareigas, ir 

reguliavimo poreikį” (ten pat). Paprastai jie yra vertinami kaip alternatyvos ir 

kai kurie iš jų vertinami daugiausia kaip turintys istorines vertybes; nežiūrint 

to, labai svarbu yra į juos atsižvelgti dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, šie 

modeliai gali būti tiek aprašomojo, tiek ir analizuojančio pobūdžio, t.y. jie gali 

būti naudojami verslo – valdžios – visuomenės santykių paaiškinimui, t.y. kaip 

tas santykis veikia (aprašomasis pobūdis) ir, kaip jis turėtų veikti (analizuojantis 

pobūdis) (p.8). Antra, nors du modeliai – rinkos kapitalizmo modelis ir 

dominavimo modelis – Vakarų demokratijos šalyse gali būti vertinami kaip 

turintys istorinį reikšmingumą, Vidurio ir Rytų Europos valstybėse, patyrusiose 

didelius pokyčius pereinant iš komunistinio režimo į rinkos ekonomiką, šie 

modeliai įgyja naują reikšmę. Nauji tyrimai rodo, kad šie keturi modeliai gali 

būti vertinami iš vienos pusės kaip egzistuojantys vienu metu, iš kitos - 

vertinami aprašomuoju bei rekomendaciniu pobūdžiu.  

4.2.1. Rinkos kapitalizmo modelis 

Rinkos kapitalizmo modelis, parodytas 4.1 paveiksle, “parodo verslą, veikiantį 

rinkos aplinkoje, ir pirmiausia reaguojantį į galingas ekonomines jėgas. Jis yra 

griežtai atskirtas nuo socialinės ir politinės įtakos. Rinka veikia kaip buferis tarp 

verslo ir su rinka nesusijusių jėgų” (p.8).    

 

                                                           
13 In this part the author closely follows the first chapter, The Study of Business, Government, and 
Society of the textbook by John F. Steiner and George A. Steiner (2009), pp.4-19.  
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4.1. paveikslas. Rinkos kapitalizmo modelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip ir visi kiti modeliai, šis modelis yra paremtas keliomis prielaidomis. Viena 

iš jų yra ta, kad “rinkos jėgos yra geranoriškos ir, jei jos liberalios, tai panaudos 

ekonominius išteklius visuomenės poreikiams tenkinti” (p.10), dėl to valdžios 

reguliavimas turi būti apribotas. Kita prielaida yra ta, kad “rinkos savanaudišką 

konkurenciją paverčia plačia socialine nauda” (ten pat), t.y. “rinkos priverčia 

privačią ekonominę veiklą tarnauti socialinei gerovei“ (ten pat).  

Dėl to “tinkamas bendros veiklos matas yra pelnas, ir vadybos moralinė 

pareiga – propaguoti akcininkų interesus” (ten pat). Prielaidos, kuriomis 

remiasi rinkos kapitalizmo modelis, turi ne tik tiesioginį poveikį liberalaus 

Šaltinis: Steiner, John F., George A. Steiner. Business, Government, and Society: A 

Managerial Perspective, 12th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009, p.8. 
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režimo valstybės socialinei gerovei ir socialinei bei negalios politikai, bet taip 

pat ir postkomunistinio režimo valstybių socialinės rūpybos sistemų 

liberalizavimui, kuris bus aptariamas vėliau.  

 

4.2.2. Dominavimo modelis 

4.2 paveiksle parodytas dominavimo modelis visuomenę pristato kaip 

hierarchinę piramidę. Steiner ir Steiner nuomone, šis modelis “pirmiausia 

pristato verslo kritikos perspektyvą” (p.11) įtakotą marksizmo, todėl kalbant 

apie žmones yra naudojama sąvoka „masės“.  

Paveikslas 4.2. Dominavimo modelis 

 

Šaltinis: Steiner, John F., George A. Steiner. Business, Government, and Society: A 

Managerial Perspective, 12th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009, p.11. 
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Deja, šis modelis taip pat gali reprezentuoti iškylančių verslo lyderių ir 

valstybės tarnautojų perspektyvą postkomunistinėje visuomenėje. Tuo metu 

kai rinkos kapitalizmo modelis dominuoja viešajame šios visuomenės diskurse, 

realybėje šie du modeliai daugelyje atvejų persidengia, kas sukelia rimtų 

pasekmių nepriklausantiems komunistinio/postkomunistinio verslo - valdžios 

socialiniams tinklams. Nesibaigiantys korupcijos atvejai, ir ypač didelio masto 

korupcijos bei valstybinės korupcijos (žr. pavyzdį 4.1.) drauge su „švelnia“ 

korupcija parodo, kad šis modelis vis dar galioja ir gali pakenkti negalios 

politikos įgyvendinimui ES šalyse.   

Pavyzdys 4.1: Valstybės grobstymas – nuolatinė Latvijos problema 

1998 Pasaulio banko pranešime teigiama: “Latvijos ekonominė jėga 

sukoncentruota kelių susivienijimų rankose. Verslo ir politiniai interesai 

persipynė sudėtingu ir neskaidriu būdu, ir verslo įmonės vis aktyviau įtakoja 

politines partijas. Perdėta ekonominės jėgos koncentracija, iš dalies dėl silpno 

konkurencijos įstatymų kūrimo, mažina ekonomikos našumą ir sukelia pavojų 

Latvijai tapti šalimi, kurioje įsigali aukšto lygio korupcija“ (J. Anderson, 

Corruption in Latvia, p. 22.) 

2000 metais UNDP parengtoje „Latvijos žmogiškosios raidos ataskaitoje“ 

teigiama, jog politinių sprendimų priėmimo procesas yra apibūdinamas kaip 

neformalus procesas, vykstantis už oficialių struktūrų ribų, kuriame didelę 

užslėptą įtaką turi privatūs veikėjai, turintys interesų įstatymų leidimo požiūriu. 

2001 metais Inese Voika, Latvijos TI prezidentė, duodama interviu pareiškė, kad 

“trūksta skaidrumo priimant sprendimus, nes daugelis sprendimų yra priimti ne 

oficialių valdžios struktūrų rėmuose, o daugiausiai per „asmeninius susitarimus‘, 

sudarytus persipynusiuose politiniuose-ekonominiuose klasteriuose, kuriose yra 

daug erdvės korupcijai” (Ieva Raubiško, Letting in the sunshine, 2001). 

Netgi paskutiniame Latvijos stebėsenos dėl įstojimo į ES pranešime, 62 puslapių 

dokumente žodis “korupcija” yra panaudotas 42 kartus, o šalis korupcijos 

požiūriu įvertinta tik kaip „iš dalies pasiruošusi įsipareigojimams ir 

reikalavimams narystei“ bei pabrėžiama aukšto lygio korupcija. (Comprehensive 
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monitoring report on Latvia’s preparations for membership, 2003) 

2006 metais Korupcijos prevencijos ir  kovos su korupcija biuras pateikė 

pranešimą apie Latvijoje egzistuojančią „politinę verslininkystę“ ir „politinę 

globą“, tačiau pažymėjo, jog sąsajos tarp turto ir politinės jėgos Latvijoje nėra 

tokios atviros kaip Rusijoje ar Ukrainoje. Vis dėlto pinigų valdžia Latvijoje 

pasireiškia per piniginės paramos teikimą Latvijos politinėms partijoms, 

pagrindinių dienraščių nuosavybę ir akcijas bei atlygį atskiriems politikams 

(Pinto-Duschinsky 2006).Po beveik 10 metų trukusio Pasaulio banko tyrimo, 

2007 metų lapkritį šalies Ekonominės žvalgybos skyriaus ataskaitoje 

pripažįstama to paties tipo korupcija. 

2009 metų sausio mėnesį tuometinis JAV ambasadorius pažymėjo, jog korupcija 

ir įstatymų galios stiprinimas – tai Latvijos didieji iššūkiai (JAV ambasados 

internetinė svetainė, 2009) 

2010 metais Bertelsmann transformacijos indekso ataskaitoje pažymėta, jog 

“neformalūs ekonominiai ir verslo interesai, turintys tamprius finansinius ryšius 

su politinėmis partijomis, turi daugiau įtakos už formalius interesus”. 

Literatūra 

1. Anderson, James, Corruption in Latvia. Survey evidence, World Bank 

Report, 1998. 

2. Bertelsmann Stiftung, BTI 2010 — Latvia Country Report. Gütersloh: 

Bertelsmann Stiftung, 2009. 

3. Corruption Prevention and Combating Bureau, website, 

http://www.knab.gov.lv/en/ 

4. European Commission. Comprehensive monitoring report on Latvia’s 

preparations for membership, 2003, 

http://ec.Europa.EU/enlargement/archives/pdf/key_documents/2003/c

mr_lv_final_en.pdf 

5. Economist Intelligence Unit, Latvia Country Reports, October 2003 until 

February 2010. 

6. Pinto-Duschinsky, Michael, Aspects of state capture and political 

financing, 2006. 
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7. Raubiško, Ieva, Letting in the sunshine. Latvia fights public perception of 

corruption, 2001, http://www.cereview.org/01/15/raubisko15.html. 

Šaltinis: Rusu, Alexandru. Civil Society Against Corruption – Latvia Country Report, 

September 2010, pp.4-5. 

 

4.2.3. Priešpriešinių jėgų modelis 

Šis modelis, pavaizduotas 4.3 paveiksle, parodo verslo, valdžios ir visuomenės 

santykį “kaip sąveikos tarp grindinių visuomenės elementų srautą” (Steiner ir 

Steiner 2009, p. 14).  

Paveikslas 4.3. Priešpriešinių jėgų modelis 

 

Šaltinis: Steiner, John F., ir George A. Steiner. Business, Government, and Society: A 

Managerial Perspective, 12th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009, p.14. 
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Jeigu palygintumėme šį modelį su rinkos kapitalizmo modeliu, 

pamatytumėme, kad ankstesnis modelis “leidžia rinkai nepriklausančioms 

jėgoms tiesiogiai įtakoti verslą” (p.15).  

Remiantis Steiner ir Steiner, šiame modelyje:  

1. Verslas yra giliai integruotas į atvirą visuomenę ir privalo atlaikyti 

įvairų poveikį, tiek ekonominį, tiek neekonominį. Jis nėra atskirtas 

nuo socialinės aplinkos ir nėra visuomet dominuojantis; 

2. Verslas yra pagrindinis visuomenės pokyčių iniciatorius per sąveiką su 

valdžia, gamybą, rinkos veiklą ir naujų technologijų naudojimą; 

3. Platus viešasis verslo palaikymas priklauso nuo prisitaikymo prie 

daugybinių socialinių, politinių ir ekonominių jėgų. Neteisingas 

prisitaikymas veda į nesėkmę;  

4. VVV (verslo – valdžios – visuomenės) santykis nuolat vystosi, kadangi 

pokyčiai yra sąlygojami naujų idėjų, institucijų ir visuomenėje 

vykstančių procesų (ten pat). 

Lyginant su paskutiniuoju –suinteresuotų asmenų modeliu, pavaizduotu 4.4 

paveiksle, galima teigti, jog priešpriešinių jėgų modelis parodo realesnį santykį 

tarp verslo, valdžios ir visuomenės, kai tuo tarpu „Suinteresuotų asmenų 

modelis yra *ar yra pagrįstas+ vadybos etine teorija, kurioje kiekvieno 

suinteresuoto asmens gerovė privalo būti suvokiama kaip tikslas” (p.16).    

 

4.2.4.1. Suinteresuotų asmenų modelis 

Suinteresuotų asmenų modelio centre (žr. 4.4 paveikslą) pavaizduota 

korporacija sujungta per skirtingus suinteresuotus asmenis - pirminius ir 

antrinius – valdžią, politines partijas, žiniasklaidą, klientus, konkurentus, 

ateities kartas, ir t.t.  
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4.4. paveikslas. Suinteresuotų asmenų modelis 

 

Šaltinis: Steiner, John F., ir George A. Steiner. Business, Government, and Society: A 

Managerial Perspective, 12th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009, p.16. 

Pasak Steiner ir Steiner “Pirminiai suinteresuoti asmenys yra nedidelis skaičius 

veikėjų, kuriems šių santykių poveikis yra tiesioginis, tęstinis ir stiprus tiek 

firmai, tiek veikėjui. Jie yra akcininkai (savininkai), klientai, darbdaviai, 

bendruomenės, ir valdžia ir, priklausomai nuo firmos, gali apimti tiekėjus ar 

kreditorius” (p.15). “Antriniai suinteresuoti asmenys apima plačią veikėjų 

skalę, kurioje santykiams būdingas mažesnis abipusis betarpiškumas, nauda, 

našta, ar galimybė daryti įtaką” (ten pat). Kaip pavyzdį antrinių suinteresuotų 
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asmenų galima įvardinti aktyvistų grupuotes, prekybines asociacijas ir 

mokyklas.  

Suinteresuotų asmenų modelio kritikai pabrėžia, kad “nėra aišku, kas ir koks 

yra įstatyminis suinteresuotas asmuo, kokias teises turi kiekvienas 

suinteresuotas asmuo, ar kaip vadovai turėtų suderinti prieštaringus 

reikalavimus tarp skirtingų suinteresuotų asmenų” (p.17) – kitaip sakant, šis 

modelis yra per daug sudėtingas ir dviprasmiškas, kad galėtų pateisinti savo 

kaip modelio paskirtį; tuo tarpu modelio gynėjai taiko du argumentus, kad 

pateisintų šį modelį:  

 “Pirmiausia, suinteresuotus asmenis apimanti korporacija veikia geriau. Ji 

geriau palaiko savo gerovės kūrimo funkciją, turėdama už suinteresuotų 

asmenų stovinčių grupių tinklo paramą” (ten pat).  

 “Antra, tai yra etiškas vadovavimo būdas, kadangi suinteresuoti asmenys 

turi moralines teises, kurios formuojamos per galingų korporacijų poveikį. 

Nepriklausomai nuo mokslinių debatų, praktinėje veikloje daugelis didelių 

korporacijų taiko metodus ir procesus, kuriais analizuoja suinteresuotus 

asmenis ir juos įtraukia“ (ten pat). 

 

4.2.4.2. Patobulintas suinteresuotų asmenų modelis 

Yves Fassin (2009), diskutuodamas apie suinteresuotų asmenų modelio 

neapibrėžtumą, siūlo atskirti šias kategorijas 

 realūs suinteresuoti asmenys arba tikri suinteresuoti asmenys, “iš esmės 

klasikiniai suinteresuoti asmenys siauru pradiniu požiūriu - tie, kurie turi 

konkrečią dalį: atsidavę suinteresuoti asmenys su realiu pozityvumu (ar 

bent tikėtinu) lojaliu domėjimusi firma” (p.121), 

 stebėtojai – “tokie suinteresuoti asmenys, kaip darančios spaudimą grupės, 

kurios realiai neturi dalies, bet gina realių suinteresuotų asmenų interesus, 

dažniausiai kaip įgaliotiniai ar tarpininkai” (ten pat), 
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 saugotojai (pagal analogiją su vartų saugotojais (vartininkais) – „tie, kurie 

yra dar labiau nutolę nuo aktyvių realių suinteresuotų asmenų: 

nepriklausomi reguliuotojai, kurie neturi dalies firmoje, tačiau turi įtaką ir 

kontrolę. Jie kuria nuostatus ir apribojimus,  kai tuo tarpu firmos jiems turi 

mažą poveikį” (ten pat). 

Fassin pažymi, kad yra “trikampis santykis tarp skirtingų suinteresuotų asmenų 

grupių” (p.122) ir kad patobulintas suinteresuotų asmenų modelis taip pat 

išskiria įvairius aplinkos lygius geriau vaizduojant „firmos ribas ir tris įmonės, 

verslo aplinkos ir socialinės politinės arenos lygius” (p.126).  

 

Praktinės užduotys  

4.1. Apsvarstykite verslo įmonę, kurioje jūs dirbate. Panaudodami 

aptartus modelius, apibūdinkite verslo – valdžios – visuomenės 

kontekstą, kuriame jūsų įmonė veikia.  

4.2. Apsvarstykite teiginį: Mūsų verslo įmonė/korporacija pilnai atitinka 

teisinius reikalavimus. Kaip Jūs apibūdinsite pagrindines prielaidas, 

kuriomis šis teiginys yra pagrįstas?  

4.3. Apsvarstykite klausimą: Kodėl turėtų įmonė įdarbinti asmenį, 

priklausantį tam tikroms socialinėms grupėms: moterys, mažumų 

grupių darbininkai, vyresnio amžiaus darbininkai, asmenys su 

negalia, netradicinės seksualinės orientacijos asmenys? Tai tik 

padidins kainą ir nepadidins pelningumo – ir tai reiškia pavojų 

konkurencingumui. Ar galite suformuluoti bent keletą verslo 

argumentų, kodėl įmonė taip turėtų daryti? Aprašykite keletą 

situacijų, kuriose laimi abi pusės. 
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4.3. Socialinė rūpyba ir negalios modeliai 

4.3.1 Negalios politika ir socialinė rūpyba 

Bet kuris iš verslo – valdžios – visuomenės santykių modelių gali būti 

įtikinamas, tačiau aišku viena, jog verslas veikia dinamiškoje aplinkoje, kurią 

sudaro keletas specifinių aplinkų, tokių kaip teisinė, valdžios, kultūrinė, 

technologinė, ekonominė aplinka, ir yra jų įtakojamas.14 Valdžios paskirtis yra 

ne tik skatinti ir varžyti verslo įmones, bet taip pat užtikrinti, “kad visuomenė 

nepaliks tų, kuriems nesiseka” (Hemerijck 2002, p.173) – t.y. valdžia prisiima 

socialinės rūpybos vaidmenį. Gøsta Esping-Andersen (1990; 2002) išskiria tris 

socialinės rūpybos modelius ar santvarkas: liberalus (kaip JAV ir JK), kur 

individualizmas ir rinkos  buvo privilegijuotos “su socialine rūpyba kaip 

minimaliu ir atliekamu žaidėju” (2002, p.1); konservatyvus (žemyninėje 

Europoje), kur socialinis draudimas buvo “susiliejęs su bendruomeninėmis ir 

katalikiškomis pagalbos tradicijomis” (ypač Pietų Europoje) (2002, p.2); ir 

socialdemokratinis ar skandinaviškas modelis, kur pirmenybė buvo skiriama 

“socialinei demokratijai, universalizmui, lygybei ir visapusiškam socialiniam 

pilietiškumui“ (ten pat). Kai kurių autorių nuomone, yra 4 socialinės rūpybos 

santvarkos ES-15. Šie autoriai atskiria Pietų Europą nuo kitos žemyninės 

Europos. Nežiūrint tam tikrų skirtumų tarp šių modelių ar santvarkų, visiems 

jiems „būdingi trys ryškūs bruožai” (Hemerijck 2002, p.173). Pirmiausia, “yra 

bendras socialinio teisingumo įsipareigojimas” (ten pat). Antra, “yra 

pripažįstama, kad socialinis teisingumas gali prisidėti prie ekonominio našumo 

ir pažangos” (ten pat). Ir galiausia, bent ES socialinėje rūpyboje, politikos elitas 

sutinka, “kad nėra prieštaravimo tarp ekonominės konkurencijos ir socialinės 

darnos” (p.174). Esping-Andersen išskiria tris socialinės rūpybos „stulpus“: 

rinkos, šeimos ir valdžia. Jis pabrėžia, kad vienas iš pagrindinių bet kurios 

socialinės politikos klausimų yra “kaip paskirstyti socialinės rūpybos kūrimą,” 

t.y. kaip padalinti “atsakomybę tarp rinkos, šeimos ir valdžios“ (2002, p.11). 

Kirton ir Green (2010, p.257) pateikia tokį ES-15 socialinės rūpybos sistemų 

apibendrinimą: 

                                                           
14 Steiner and Steiner discuss business environments in the second chapter, The Dynamic 
Environment, of their textbook.  
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1. Skandinaviška/socialdemokratinė sistema: darbo rinkos politika turėtų 

būti socialinės rūpybos centre, pagrįsta universaliomis individualios 

pilietybės sąvokomis. Pagrindinis dėmesys skiriamas individualioms 

darbininkų teisėms, kad šeimos išlaikymo išlaidos turėtų būti valstybės 

rūpesčiu, siekiant padidinti individo pajėgumus darbo rinkoje (Danija, 

Suomija, Švedija). 

2. Konservatyvi/institucinė sistema: Tradicinis bendrumo modelis pagrįstas 

valstybės rūpinimusi socialine politika tik tuomet, kai šeima to nepajėgi 

padaryti. Valstybė prisiima finansinio kompensuotojo vaidmenį, kur pati 

šeima negali pakelti šeimos išlaikymo išlaidų (Vokietija, Austrija, Prancūzija, 

Italija). 

3. Anglo-saksų/liberali sistema: Tikėjimas savireguliaciniais laisvos rinkos 

pajėgumais. Nei vienai grupei nereikia specialios pagalbos ar paslaugų. 

Tiems, kurie negali įsilieti į darbo rinką, yra pasiūloma nuo pajamų 

priklausanti valstybės parama (JK). 

4. Lotynų Romos sistema: rudimentinė valstybės socialinė rūpyba 

nedirbantiems gyventojams, tačiau teisės į socialinę rūpybą nėra 

garantuojamos. Socialinė rūpyba grindžiama Katalikų bažnyčios socialinio 

rūpinimosi tradicijomis (Ispanija, Portugalija, Graikija, Italija). 

Anne Waldschmidt (2009), tyrimo pagrindu ES negalios politikoje paimdama 

tris socialinės rūpybos sistemų tipologijas pagal Esping-Andersen, nustatė 

„kaip stipriai trys pagrindinės negalios politikos dimensijos, t.y. socialinė 

apsauga, integracija į darbo rinką ir lygios teisės, pasireiškia skirtinguose 

socialinės rūpybos sistemų modeliuose” (pp.18-19). Tyrimo rezultatai (pateikti 

4.1 lentelėje) rodo, kad liberalioje socialinės rūpybos sistemoje, pagrindinį 

dėmesį skiriančioje rinkai, „veiks socialinė apsauga, suteikianti minimalaus 

pragyvenimo atlyginimą. Vis dėlto tikėtina, kad integravimosi į darbo rinką 

programos bus sąlyginai retai taikomos, nes jos yra vertinamos kaip darančios 

poveikį laisvos rinkos jėgoms. Vietoj to, vadovaujantis liberalaus socialinės 

rūpybos modelio racionalumu panašu tai, kad nediskriminavimo politika bus 

stipriai atstovaujama, nes ji siekia visiems individams suteikti laisvas ir lygias 

galimybes dalyvauti darbo rinkoje, todėl jie būtų pajėgūs patys save aprūpinti” 

(p.20).  
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4.1. Lentelė. Negalios politika skirtingose socialinės rūpybos sistemose. 

Socialinės rūpybos sistema  Liberali Konservatyvi Socialdemo-kratinė 

Socialinė apsauga X XX XXX 

Integracija į darbo rinką XX XXX X 

Pilietinės teisės XXX X XX 

Šaltinis: Anne Waldschmidt. Disability Policy of the European Union: The Supranational 

Level, ALTER - European Journal of Disability Research / Revue Européenne de 

Recherche sur le Handicap, Vol. 3, No. 1, 2009, p.20.  

Konservatyvioje socialinės rūpybos sistemoje yra “stipriai akcentuojama 

integracija į darbo rinką, nes socialiniu draudimu pagrįstos programos 

konservatyvioje socialinėje politikoje priklauso nuo individo dalyvavimo darbo 

rinkoje. Dėl globėjiškos šio modelio orientacijos galima prognozuoti, jog 

asmenys su negalia turi priėjimą prie pagrindinės socialinės apsaugos. 

Priešingai, pilietinės teisės bus menkos vertės, nes šis požiūris prieštarauja 

konservatyvaus modelio statuso orientacijai” (ten pat).  

Socialdemokratinėje socialinės rūpybos sistemoje yra „tikėtina, kad 

pagrindinės socialinės rūpybos sistemos turi labai svarbią reikšmę, tačiau 

integracijos į darbo rinką priemonės bus silpnesnės. Galima teigti, jog pilietinės 

teisės ir nediskriminuojanti politika yra vidutinio svarbumo: viena vertus jos 

dera su šios socialinės rūpybos sistemos orientacija į socialinį solidarumą, kita 

vertus, universalus požiūris gali sustiprinti prielaidą, jog nėra poreikio 

pilietinėms teisėms, turint omenyje aukšto lygio socialines teises. Trumpai 

tariant, prielaida yra ta, kad šiame socialinės rūpybos modelyje socialinis 

solidarumas yra svarbesnis nei individualistinės pilietinės teisės“ (ten pat).  

Vis dėlto, Waldschmidt pagrindinė prielaida yra ta, kad socialinės teisės iš 

esmės skiriasi nuo pilietinių teisių. Ar ši prielaida pateisinama? 4.2 pavyzdys 

paaiškina iš kur atsiranda dvi žmogiškųjų teisių klasifikacijos kategorijos – 

pilietinės ir politinės teisės bei ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės. Šis 

pavyzdys taip pat paaiškina valstybės vaidmenį įgyvendinant šias teises: 

‘nemokama’ pilietinių ir politinių teisių atveju; brangiai mokama –ekonominių, 

socialinių ir kultūrinių teisių atveju. Tačiau, kaip Ida Elisabeth Koch (2009) 

pažymi, ne vien tik “socioekonominės teisės yra sambūvyje su pilietinėmis-
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politinėmis teisėmis CRPD”, tokiu būdu patvirtindamos “visų žmogaus teisių ir 

esminių laisvių nedalumą, abipusę priklausomybę ir sąsajas” (p.67)15. Autorės 

nuomone, “visos teisės turi savo kainą” – netgi “įsipareigojimas nesikišti 

reikalauja, kad valstybės tarnautojai būtų apmokyti  dėl šių įpareigojimų 

teisinio turinio; bet kuriuo atveju žmogaus teisių atitikimo administravimas ir 

stebėjimas turi reikšmės valstybės ekonominiams interesams ” (p.70).     

4.2. pavyzdys: Žmogaus teisės ir negalia: socialinės teisės prieš pilietines 

teises? 

Vienas iš pagrindinių diskusinių objektų XXI amžiaus žmogaus teisių srityje yra 

ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių vertė ir ribos ir kokiu lygiu šios teisės 

yra teisinės. Vakaruose paplitusi tradicija klasifikuoti žmogaus teises į dvi 

pagrindines kategorijas – pilietines ir politines teises bei ekonomines, socialines 

ir kultūrines teises. Tokį skirstymą pateikė Jungtinių Tautų Generalinė 

Asamblėja, siekdama sukurti du atskirus susitarimus, pagrįstus Visuotine 

žmogaus teisių deklaracija (toliau UŽTD). Tai yra Susitarimas dėl pilietinių ir 

politinių teisių (toliau SPPT) ir Susitarimas dėl ekonominių, socialinių ir 

kultūrinių teisių (toliau SESKT). Abu susitarimai buvo patvirtinti Jungtinių Tautų 

Generalinėje Asamblėjoje 1966 gruodžio 16d.   

Kuomet Žmogaus teisių komisija prie Jungtinių Tautų pradėjo kurti naują 

susitarimą dėl teisių, kuris toliau buvo pateiktas svarstyti UŽTD, dar nebuvo 

vieningos nuomonės dėl teisių apibrėžimo viename ar dviejuose susitarimuose. 

Komisija kreipėsi į Generalinę Asamblėją ir buvo nuspręsta, kad susitarimas turi 

apimti visas žmogaus teisių kategorijas. Šis Generalinės Asamblėjos sprendimas 

buvo diskutuotinas ir 1952m. vasario mėnesį Generalinė Asamblėja priėmė 

naują sprendimą, pakeisdama ankstesnį sprendimą ir išskirdama du atskirus 

susitarimus SPPT ir SESKT.  

Už Generalinės Asamblėjos sprendimo slypėjo skirtingi valstybių partijų 

požiūriai, ideologiniai ir politiniai, į žmogaus teisių prigimtį bei valstybės 

                                                           
15

 Kochpateikia nuorodą į CRPD įžangą, kurioje sakoma: “patvirtinant žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių nedalumą, savitarpio priklausomumą ir sąryšį, bei būtinumą, kad 
žmonėms su negalia būtų užtikrinamas teisių įgyvendinimas be diskriminacijos.” 
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vaidmenį, įgyvendinant šias teises. Buvo manoma, kad pilietinės ir politinės 

teisės yra ‘absoliučios’ ir ‘tiesioginės’ taip pat ‘teisinės’ ir ‘nemokamos’, kai tuo 

tarpu ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės turėjo būti įgyvendinamos 

palaipsniui, turėjo politinį pobūdį ir buvo brangios. Šios dvi teisių grupės buvo 

apibrėžiamos kaip teigiamos ir neigiamos teisės. Ankstesnis Susitarimas dėl 

pilietinių ir politinių teisių (SPPT) akcentavo vien tik neigiamus valstybės 

įsipareigojimus nesikišti į piliečių laisvę, nurodydama, kad šios teisės neturi ar 

turi tik labai nereikšmingas finansines pasekmes valstybei. Vėlesnis teisių 

rinkinys (SESKT) buvo pozityvus ir akcentavo, kad teisių įgyvendinimui iš 

valstybės pusės reikia tam tikrų priemonių ir finansinių išteklių. Toks 

padalinimas iš pradžių buvo prieštaringas ir kritikuojamas, ir palaipsniui tokio 

teisių suskirstymo buvo atsisakyta, teisinėje kalboje užleidžiant vietą naujoms 

idėjoms apie žmogaus teises. Pažymėtina, kad dar ir šiandien yra nesutarimų 

tarp teisininkų ir ekspertų dėl to, ar yra esminis skirtumas tarp šių dviejų 

kategorijų pobūdžio. Viena šios diskusijos pusė - negalios teisės formuluojamos 

kaip žmogaus teisės. Nepaisant to, ar egzistuoja toks skirtumas tarp minėtų 

dviejų teisių grupių, pasireiškia tendencija asmenų su negalia teises vertinti kaip 

socialinės politikos ir socialinės rūpybos klausimą.   

Iki tol, kol buvo patvirtintas Susitarimas dėl asmenų su negalia teisių, šios 

grupės teisės buvo išimtinai sutinkamos tik tarptautiniame lygyje taip 

vadinamoje „minkštoje teisėje“. Viena iš priežasčių galėjo būti ta, jog asmenų su 

negalia teisių diskurse pagrindinis dėmesys kreipiamas į svarbiausių poreikių 

patenkinimą, pavyzdžiui, teisę į sveikatos apsaugą, mokslą, minimalų 

pragyvenimo lygį, tai yra teises, kurios gali būti priklausyti socialinių teisių 

kategorijai. Pradėjus vis daugiau kalbėti apie lygias galimybes dalyvauti 

visuomenės gyvenime, buvo peržiūrėta ir pakoreguota negalios sąvoka.  

Per paskutinius du dešimtmečius įvyko įdomūs pokyčiai negalios paradigmoje. 

Buvo pereita nuo socialinės politikos požiūrio prie žmogaus teisių požiūrio. Šis 

požiūris leidžia žiūrėti į asmenis su negalia kaip į subjektus, o ne kaip į objektus. 

Paskutiniaisiais metais pradėta stipriau akcentuoti asmenų su negalia lygias 

teises ir nediskriminavimą, asmenų su negalia teises lygiai su kitais visuomenės 

piliečiais dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Lygybės ir nediskriminavimo 
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žmogaus teisių vertybės yra pabrėžiamos Visuotinėje žmogaus teisių 

deklaracijoje ir pakartojamos Asmenų su negalia teisių konvencijoje. Šios 

vertybės remiasi visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumu, 

nedalumu ir abipuse priklausomybe, tame tarpe kiekvieno asmens 

savarankiškumu ir orumu. 

* Susitarimas dėl asmenų su negalia teisių ir papildomas protokolas, patvirtintas 2006 m. Gruodžio 

13 d. Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke ir pateiktas pasirašyti 2007m. kovo 30 d.  

 

Šaltinis: Brynhildur G. Flóvenz. The Implementation of the UN Convention and the 

Development of Economic and Social Rights as Human Rights. In Oddný Mjöll 

Arnardóttir and Gerard Quinn, eds. The UN Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities: European and Scandinavian Perspectives. Leiden and Boston: Martinus 

Nijhoff Publishers, 2009, pp.257-59. 

4.4 Praktinės užduotys. Išstudijuokite 4.2. pavyzdį ir atsakykite į pateiktus 

klausimus. 

1. Kaip susiformavo dvi žmogaus teisių grupės? Kokios yra pagrindinės 

prielaidos įtakojusios skirtingų dviejų žmogaus teisių grupių 

susiformavimą? Koks yra valstybės vaidmuo, įgyvendinant šias teises?  

2. Kaip negalios teisių kaip žmogaus teisių formulavimas įsilieja į diskusiją dėl 

vienos ar dviejų teisių grupių? Jeigu negalios teisės yra pripažįstamos kaip 

socialinės teisės, tai kokios yra šios formuluotės pasekmės (a) negalią 

turintiems žmonėms, (b) vyriausybei (valstybei), (c) verslo įmonėms? Jeigu 

negalios teisės yra pripažįstamos kaip pilietinės teisės, tai kokios yra šios 

formuluotės pasekmės (a) negalią turintiems žmonėms, (b) vyriausybei 

(valstybei), (c) verslo įmonėms? Jūsų nuomone, kam Jūs priskirtumėte 

negalios teises – ar prie socialinių teisių, ar prie pilietinių teisių, ar prie 

abiejų?  

3. Aptarkite 4.1 lentelę Negalios politika skirtingose socialinės rūpybos 

sistemose, (a) kuomet negalios teisės priklauso abiems žmogaus teisių 

rinkiniams – socialiniam ir pilietiniam (b) kuomet negalios teisės priklauso 

tik vienam žmogaus teisių rinkiniui. Atsakymus pateikite lentelėse ir 

pagrįskite kiekvienos lentelės prielaidas.   
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Lisa Waddington (2009) pažymi, kad “nors Konvencija ir neturi negalios 

apibrėžimo” (p.132)16, tačiau pripažįstama, kad „negalia yra besiplėtojanti 

sąvoka ir, kad negalia priklauso nuo asmenų su tam tikromis disfunkcijomis 

sąveikos su kliūtimis, kylančiomis dėl vyraujančio požiūrio ir aplinkos kliūčių, 

stabdančių negalią turinčių asmenų lygiateisį ir lygiavertį bei efektyvų 

dalyvavimą visuomeniniame gyvenime drauge su kitais visuomenės piliečiais” 

(SPPT preamblulė). Tokiu būdu Konvencija „aiškiai remiasi socialiniu negalios 

modeliu ir tai parodo nurodydama grupę žmonių, kuri yra ginama“ 

(Waddington 2009, p.132):  

“Asmenys su negalia apima tuos, kurie turi ilgalaikius fizinius, protinius, 

psichinius ar sensorinius pažeidimus dėl kurių gali kilti sunkumų lygiateisiškai ir 

lygiaverčiai bei efektyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime drauge su kitais 

visuomenės piliečiais” (SPPT, 1 straipsnis). 

Kas tai yra socialinis negalios modelis ar kokie yra socialiniai negalios modeliai? 

Kaip šie modeliai siejasi su (ar funkcionuoja) tam tikrose socialinės rūpybos 

struktūrose? Ir galiausiai, kokios yra šio  negalios modelio (ar šių negalios 

modelių) alternatyvos? 

 

4.3.2. Negalios modeliai 

Siekiant suvokti esminį skirtumą tarp dviejų pagrindinių požiūrių ar negalios 

modelių, gali būti naudinga pažvelgti į šiuos požiūrius lyginimo būdu: 

individualus ar medicininis modelis priešpastatant socialiniam kontekstiniam 

modeliui (žr. 4.2 lentelę). Kaip pažymi Rannveig Traustadóttir (2009): “nors 

taip labai supaprastinta ir nėra pilnai atspindėtas negalios kompleksiškumas, 

tačiau laeidžia suprasti skirtumus tarp šių dviejų požiūrių ir pabrėžiamas 

socialinis negalios suvokimas” (p.8). 

 

                                                           
16 Ji paaiškina sprendimą nepateikti apibrėžimo, kadangi “bet koks apibrėžimas neapims visų 
žmonių” (Waddington 2009, p.132). 
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4.2 lentelė. Du požiūriai į negalios suvokimą 

Individualus ar medicininis modelis Socialinis kontekstinis  modelis 

 Dėmesys sutrikimui ir individui  Dėmesys socialiniam kontekstui ir 
aplinkai  

 Rėmimasis klinikine ir medicinine 
diagnoze 

 Rėmimasis santykiu tarp individo ir 
visuomenės  

 Akcentavimas individualių trūkumų  Akcentavimas socialinių kliūčių 

 Požiūris į žmogų kaip į problemą, 
kurią būtina spręsti ar gydyti  

 Požiūris į diskriminaciją, atskirtį ir 
išankstinį nusistatymą kaip į 
problemą 

 Sprendimas: medicininių, 
psichologinių ir reabilitacinių 
paslaugų teikimas 

 Sprendimas: diskriminacijos, 
atskirties ir kliūčių šalinimas  

Šaltinis: Rannveig Traustadóttir. Disability Studies, The Social Model And Legal 

Developments. In Oddný Mjöll Arnardóttir and Gerard Quinn, eds. The UN Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities: ESropean and Scandinavian Perspectives. 

Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p.8. 

Tom Shakespeare (2006) teigia, kad “Britų socialinis modelis yra giminingas 

socialiniam-kontekstiniam požiūriui į negalią” ir kad “visi šie požiūriai atmeta 

individualų negalios suvokimą ir skirtingai interpretuoja negalią turintį žmogų 

platesniame kontekste” (p.8). Jo nuomone, “kiekvienas iš šių požiūrių skirtingai 

atskleidžia pagrindinius politinius susitarimus dėl negalią turinčių žmonių 

gyvenimo kokybės pagerinimo, akcentuojant socialinį įtraukimą ir šalinant 

kliūtis asmenims su negalia” (ten pat). Shakespeare išskiria 3 skirtingus 

socialinio kontekstinio negalios modelio tipus: britiškas socialinis negalios 

modelis, (Šiaurės Amerikos) mažumų grupių modelis, ir skandinavų santykinis 

modelis.  

 

4.3.2.1. Britiškas socialinis negalios modelis 

Rannveig Traustadóttir (2009, p.9) pažymi, kad  

Šio modelio svarbus požymis tas, kad pateikiami skirtumai tarp disfunkcijų 

(biologinio aspekto) ir negalios (socialinio aspekto). Tai nėra individo 
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disfunkcija, kuri sukelia negalią, bet greičiau negalia dėl aplinkos, kuri 

riboja asmenis, turinčius tam tikras disfunkcijas, sudarydama socialines 

kliūtis ar kitaip ribodama juos. Tokiu būdu britiškas modelis nustato, jog 

problemos priežastis, su kuria susiduria neįgalūs žmonės, slypi juos 

supančioje visuomenėje.  

Būtina pabrėžti, jog “socialinis modelis vartoja sąvoką ‘neįgalūs asmenys’, 

kadangi žmonės su disfunkcijomis ne dėl savo kūno, o dėl visuomenės yra 

paversti negalią turinčiais asmenimis. Sąvoka ‘asmenys su negalia’ *žiūrėti 

žemiau mažumų grupių modelį+ tampa nepriimtina, nes nurodo ‘negalią’ kaip 

individualų trūkumą” (Shakespeare 2006, p.32). Britų socialinis modelis 

(sukurtas 1970-aisiais, plėtotas vėlesniais dešimtmečiais) buvo ir yra vienas 

pagrindinių negalios suvokimo modelių, tačiau, Shakespeare teigimu, savo 

ortodoksinėje, nepakitusioje formoje gali būti laikomas pasenusiu.  

 

4.3.2.2. (Šiaurės Amerikos) Mažumų grupių modelis 

Shakespeare pažymi, jog mažumų grupių modelio ištakos prasidėjo JAV 

1960aisiais drauge su negalios aktyvumu, įgalinusiu “plėtoti savarankiško 

gyvenimo požiūrius” (p.24). Pagrindinė mažumų grupių idėja yra ta, kad 

“išankstinis nusistatymas prieš negalią turinčius asmenis ir jų diskriminacija 

turi būti mažinamas priimant pilietinių teisių įstatymus, kas užtikrins žmonių 

teises” (Traustadóttir 2009, p.14). Traustadóttir pripažįsta, kad “Šiaurės 

Amerikos mokslininkai taip pat tyrė socialinių, kultūrinių ir politinių dimensijų 

svarbą negaliai” (ten pat). Priešingai nei britų socialinis modelis, šis požiūris 

“neišskiria aiškios ribos tarp biologinio (disfunkcinio) ir socialinio (negalios) 

aspekto” ir sąvoka „žmonės su negalia“ yra dažnai vartojama (ten pat).   

 

4.3.2.3. Skandinaviškas santykių modelis ir sąveikos požiūris į negalią   

Traustadóttir, pristatydamas skandinavišką negalios santykių modelį, pažymi, 

jog negalios suvokimas yra “artimai susijęs su pagrindinėmis idėjomis apie 
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pilietiškumą ir lygybę - Skandinavijos šalių socialinės rūpybos ilgalaikiais 

pagrindiniais principais ir vertybėmis” (p.12). “Skandinaviškas negalios 

suvokimas nurodo kompleksinę ir situacinę sąveiką tarp individualių veiksnių ir 

aplinkos” (ten pat). Jan Tøssebro išskiria tris pagrindinius šio modelio požymius 

(p.13): 

Pirmiausia, negalia yra neatitikimas tarp asmens ir aplinkos arba, kitaip 

sakant, yra menkas suderinamumas tarp individo gebėjimų ir platesnės 

visuomeninės aplinkos poreikių. Tai yra dėl to, kad asmuo neturi tam 

tikros tipinės skalės galimybių bei dėl to, kad aplinka nėra pritaikyta prie 

žmonių įvairovės. Atitinkamai, individas yra įvardijamas kaip neįgalus, 

jeigu jo turimi tam tikri apribojimai, liga ar disfunkcija sukelia reikšmingas 

kliūtis kasdieniame gyvenime. Taigi, negalia yra santykis tarp individų ir 

platesnės visuomenės.   

Antra, negalia yra situacinė ar kontekstinė. Ar specifinė disfunkcija sukelia 

negalią ar ne priklauso nuo situacijos ar konteksto. Pavyzdžiui, kurtumas 

nebūtų negalia, jeigu kiekvienas kalbėtų gestų kalba, arba aklas žmogus 

nėra neįgalus kalbėdamas telefonu. 

Trečia, negalia yra santykinė. Tøssebro kaip pavyzdį pateikia protinę 

negalią. XX a. riba, kurią peržengus buvo nustatomas protinis atsilikimas 

Europoje svyravo tarp IQ = 50 ir IQ = 85. Priklausomai nuo apibrėžties, 

apytiksliai tarp 0.5% ir 15% visų gyventojų būtų įvadinami kaip turintys 

protinę disfunkciją. Tøssebro tvirtina, kad tai taip pat parodo konstrukcinį 

negalios apibrėžimo elementą, apimant dichotomijų suderinamumą kaip 

svarbų socialiai sukonstruoto negalios suvokimo aspektą. 

Tuo tarpu kai Traustadóttir vertina skandinavišką modelį kaip teoriškai 

neišplėtotą ir praktiniame lygmenyje “sudėtingai įgyvendinamą kuomet tai yra 

susiję su socialiniu aprūpinimu, specialiu mokymu ar kitomis paslaugomis, 

kurios remiasi medicininėmis diagnozėmis ir psichologiniais testais, siekiant 

nustatyti kokių paslaugų asmeniui reikia” (pp.13-14), Shakespeare atkreipia 

dėmesį į faktą, kad negalia yra kompleksinis dalykas ir skandinaviškas santykių 

požiūris, analizuojantis negalią keliais analitiniais lygmenimis” (Gustavsson qtd. 
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in Shakespeare 2006, p.58) ar bet kuris kitas santykių ar sąveikos požiūris gali 

padėti geriau suvokti šį sudėtingumą. Jo požiūris į negalią yra artimas 

skandinaviškam modeliui arba, kitaip sakant, Van den Ven et al. požiūriui, 

pateikiančiam “pusiausvyrą tarp medicininio ir socialinio aspektų”. 

Shakespeare išskiria 3 veiksnių grupes, kurių tarpusavio sąveika “nulemia ar 

sukelia negalią” (Shakespeare 2006, p.59). Šios veiksnių grupės yra: 

“individualūs veiksniai, kurie apima asmenybę, jos gebėjimus bei negalią; 

visuomeniniai veiksniai, susiję su prieinamumu, požiūriu į negalios asmenį ir 

t.t.; ir veiksniai, susiję su paramos sistema, t.y. socialine parama, specialistų 

pagalba ir techninėmis pagalbos priemonėmis” (ten pat). 

Remiantis įvade pateikta negalios formuluote, jog “negalia yra besiplėtojanti 

sąvoka, atsirandanti sąveikoje tarp žmonių, turinčių disfunkcijas, ir požiūrių bei 

aplinkos kliūčių, ribojančioje lygiateisį, pilnavertį ir efektyvų dalyvavimą 

visuomenėje drauge su kitais visuomenės nariais” galima pritarti Lisai 

Waddington, kad Konvencija “yra paremta socialiniu negalios modeliu” 

(p.132). Žvelgiant giliau, galima pritarti, jog Konvencija yra  paremta socialiniu 

– kontekstiniu negalios modeliu, priešpastatant individualiam ar medicininiam 

modeliui. Šiame susitarime yra akcentuojami skirtumai tarp disfunkcijų ir 

negalios, kaip ir britų socialiniame modelyje, vartojamos ‘asmens su negalia’ ir 

‘asmens su disfunkcija’ sąvokos, kaip ir mažumų grupių modelyje, ir, galiausiai, 

teigiama, kad ‘negalia kyla dėl sąveikos tarp asmens, turinčio tam tikras 

disfunkcijas ir požiūrių bei aplinkos kliūčių, kaip sąveikos modelyje.   

4.5 Praktinė užduotis  

Rannveig Traustadóttir, rašydamas apie skandinavišką negalios santykių modelį, 

pabrėžė, kad negalios suvokimas “yra artimai susijęs su pagrindinėmis 

pilietinėmis ir lygybės idėjomis, kurios įvardinamos kaip ilgalaikiai, esminiai 

Skandinavijos šalių socialinės rūpybos principai ir vertybės” (p.12). Ar Jūs 

pritariate nuomonei, kad ir kiti socialiniai – kontekstiniai modeliai yra glaudžiai 

susiję su atitinkamomis socialinės rūpybos sistemomis? Pasirinkite vieną iš 

modelių ir detaliau jį išanalizuokite, nurodydami pagrindines prielaidas ir būdus, 

kuriais jie susiję su socialinės rūpybos sistema.  
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4.3.3. Postkomunistinė socialinės rūpybos sistema? ir negalios aspektai  

Schubert, Hegelich ir Bazant (2009) nurodo, kad “prasiplėtus ES, socialinės 

rūpybos tyrimui iškilo problema kaip įtraukti naujas ES šalis, kurios anksčiau 

nebuvo tyrimų dalimi” (p.14). Jie abejoja, ar nepažeidžiamas validumo 

principas, sprendžiant šią problemą lengviausiu būdu - pridedant papildomą 

grupę prie jau egzistuojančių rūpybos sistemų. Palier nuomone, „Europos 

socialinis modelis gali būti išskirtas į penkias posistemes: britų, skandinavų, 

kontinentinę, Viduržemio jūros baseino ir Rytų Europos“ (Maltą ir Kiprą reiktų 

priskirti prie Viduržemio jūros baseino grupės. Rytų Europos tipo sistemos 

kūrimas gali būti pateisintas tuo, jog  buvusios sovietinės valstybės vystėsi 

panašia linkme. Vis dėlto, empiriniai ir teoriniai tyrimų rezultatai rodo, kad yra 

didžiuliai skirtumai tarp valstybių, priklausančių šiai naujai sistemai” (ten pat).   

Rytų Europos socialinės rūpybos sistemos, tiksliau dviejų postkomunistinių 

socialinės rūpybos sistemų – post-sovietinių (Baltijos šalys) bei Rytų ir 

Centrinės Europos - problemos yra skirtingos (Schubert, Hegelich ir Bazant 

remiasi Brusis (1999) atliktu tyrimu Lenkijoje, Slovakijoje, Čekijos Respublikoje 

ir Vengrijoje, ir Aidukaitės (2004) tyrimu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje). 

Schubert, Hegelich ir Bazant (2009) primena, kad “Socialinės rūpybos sistemų 

tipologija buvo kritikuojama dar prieš ES plėtrą, ypač konservatyvioji socialinės 

rūpybos sistema, dėl plataus įvairovės spektro” (p.15). Dar prieš ES plėtrą 

autoriai perspėjo, kad “jeigu socialinės rūpybos sistemų tipologija bus 

papildyta kitu neaiškiu (neišgrynintu) tipu ar tipais, tuomet iškyla pavojus, jog 

yra didesni skirtumai tarp šių tipų nei tarp valstybių, priklausiančių skirtingoms 

grupėms. Tokiu būdu būtų paneigta socialinės rūpybos sistemų logika” (ten 

pat). 

4.3. pavyzdys: Socialinė rūpyba Baltijos šalyse  

Baltijos šalys – Estija, Latvija ir Lietuva – įkūnija tiek liberalios, tiek 

konservatyvios socialinės rūpybos sistemos aspektus, tačiau skirtingu mastu. 

Gana įdomu, kad pagal politikos rezultatus ji labiau priskiriama prie liberalios 

socialinės rūpybos sistemos, tuo tarpu politikos kūrimas yra artimas 

kontinentiniam-konservatyviam modeliui.  
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Baltijos šalių socialinės rūpybos biudžetą sudaro trišaliai socialinio draudimo 

fondai, kurie būdingi konservatyviai socialinės rūpybos sistemai. Kai kurie 

Bismarko aspektai buvo įgyvendinti dar sovietiniu periodu. To laikmečio 

okupacinė socialinė rūpyba, kuri sudaro klasikinės Bismarko socialinės rūpybos 

esmę, buvo pagrindas sovietinėje socialinėje politikoje.  

Sąsajos su komunistine era buvo viena iš priežasčių, kodėl dešiniųjų partijų 

atstovai Baltijos šalyse manė Bismarko modelyje esant per daug solidarizmo ir 

ėmėsi įgyvendinti liberalią socialinės rūpybos politiką. Kairiųjų partijų atstovai 

rėmė kontinentinės Europos Sozialstaat modelį ir teigė, jog skandinaviškas 

socialdemokratinis socialinės rūpybos modelis buvo persunktas kraštutinėmis 

kairiosiomis pažiūromis.  

Dėl minėtųjų priežasčių yra sunku apibrėžti socialinės rūpybos modelį Baltijos 

šalyse. Aidukaite (2009) nurodo, kad tai yra atskira postkomunistinės socialinės 

rūpybos sistema, kurioje yra persipynę neoliberalios ir Bismarko sistemos 

bruožai. Cerami and Vanhuysse (2009) ir Aspalter et al. (2009) nurodo, kad 

daugialypis istorinis patyrimas taip pat atsispindi šiuolaikiniuose 

postkomunistinių šalių socialinės rūpybos sistemose; kai kurios istorinės šaknys 

siekia prieškomunistinius laikus, kuomet Centrinės Europos šalims ir Rusijai 

didelę įtaką turėjo Vokietija ir Austrijos – Vengrijos imperija. Taigi, 

konservatyvios socialinės rūpybos sistemos aspektai gali turėti sąsajų tiek su 

prieškomunistiniu, tiek su komunistiniu laikotarpiu  (Cerami 2008, Orenstein 

2008, Cerami and Vanuysse 2009). 

Literatūra 
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Toots ir Bachmann (2010) reikšminga problema įvardina kuklius pragyvenimo 

standartus: “praėjus penkeriems metams po įstojimo į ES, pragyvenimo 

standartai Baltijos šalyse vis dar tesiekia pusę ES15 vidurkio ir nepastebėti 

jokie žymesni teigiami pokyčiai šioje srityje. Tačiau gaunamų pajamų 

netolygumas dėl rinkos pokyčių smarkiai nepadidėjo. Estijoje skurstančiųjų 

gyventojų skaičius nuosekliai mažėjo nuo 2004m. iki 2009m. ir sudarė 17,6%. 

2009m. Latvijos ir Lietuvos rodikliai yra žemesni. Skurdo rodiklis Lietuvoje 

siekia 21,4% ir Latvijoje - 25,9%” (p.40). Aidukaite (2004) pažymi, kad “nors ir 

egzistuoja visos pagrindinės skurdo mažinimo programos Baltijos šalyse, 

pašalpų lygis yra sąlyginai žemas, todėl piliečiai gali labiau pasikliauti rinka ar 

šeimos parama nei valstybės pagalba. Dėl to padidėjo gaunamų pajamų 

netolygumas ir skurdo lygis Baltijos šalyse” (p.42). Autorė pažymi, kad “nors 

Baltijos Šalys vykdė socialinės politikos reformą, vis tik akivaizdu, jog daug 

struktūrų dar turi sovietinio palikimo, kuris sunkiai išgyvendinamas” (ten pat).  

4.4. pavyzdys: Negalios aspektai Latvijoje 

Negalios politika Baltijos šalyse, ypač Latvijoje, gali būti vertinama iš 

skirtingų istorinių sluoksnių. Pirmiausia, Latvija priklauso prie nedaugelio 

Europos šalių, kuriose sąvokos ‘invalidai’ (latviškai – ‘invalīdi’) ir 

‘invalidumas’ (latviškai – ‘invaliditāte’) vis dar yra dažnai vartojamos tiek 

viešame, tiek oficialiame diskurse.  
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Tokiu būdu Latvijoje yra Nacionalinė invalidų reikalų taryba (latviškai - 

Invalīdu lietu nacionālā padome), kuri angliškame vertime tampa the 

National Council of Disability Affairs, Apeirons –Invalidų ir jų draugų 

sąjunga (latviškai - Apeirons - Invalīdu un viņu draugu apvienība, angliškai - 

Union of People with Disabilities and Their Friends), Latvijos invalidų 

bendrija ar organizacija (latviškai - Latvijas Invalīdu biedrība, angliškai - 

Latvian Organisation of Disabled People) ir t.t.  

Taigi, visur vartojama „invalido“ sąvoka ir tik kelios organizacijos, 

pavyzdžiui, Latvijos vienijančioji negalios organizacija SUSTENTO (latviškai 

- Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija 

SUSTENTO), vartoja sąvoką „asmenys su specialiais poreikiais“
1
 Nors 

sąvokos ‘invalidas’ ir „invalidumas’ vartojamos kaip sovietinis palikimas,
2
 

yra pastebimos tendencijos atsisakyti žmonių stigmatizavimo, įvardinant 

juos invalidais ir dažniau vartoti pagarbią sąvoką „žmonės su negalia“ 

(latviškai „cilvēki ar invaliditāti“) ar ‘asmenys su negalia’ (latviškai 

‘personas ar invaliditāti’).   

Asmenų su negalia teisių konvencija latvių kalboje verčiama „Konvencija 

par personu ar invaliditāti tiesībām“,
3
 nors vis tik latviškame konvencijos 

variante negalia traktuojama kaip invalidumas ar disfunkcija ir įneša daug 

painiavos, ypač vertinant 2001m. sausio mėnesį priimto Invalidumo 

įstatymo kontekste (latviškai - Invaliditātes likums), kurio 5 straipsnyje 

teigiama, kad “Invalidumas yra ilgalaikis, nuolatinis tam tikrų funkcijų 

apribojimas - labai sunkus, sunkus ar vidutiniškas - kuris įtakoja asmens 

protinius ir fizinius gebėjimus, gebėjimą dirbti, rūpintis savimi ir 

integruotis į visuomenę“ (latviškai - Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs 

ļoti smagas, smagas vai mērenas pakāpes funkcionēšanas ierobežojums, 

kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un 

iekļaušanos sabiedrībā.)”
4
  

Teisingas sąvokų vartojimas yra labai svarbus, kad būtų aiškiai suvokiami 

diskutuotini aspektai. Ministrų kabinetui priėmus Lygių galimybių įstatymą 

1998m., įvyko tam tikri teigiami poslinkiai. Tokiu būdu, septintajame šio 

konceptualaus dokumento uždavinyje numatytas negalios aspektų 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
120 

 

svarstymo visuose politikos formavimo lygiuose užtikrinimas ir nurodytos 

trys papildomos užduotys: (1) sukurti bendrą duomenų sistemą –

Invalidumo informacinę sistemą, (2) inicijuoti mokslinius tyrimus, 

susijusius su negalios aspektais, (3) užtikrinti, kad Nevyriausybinės 

organizacijos atstovaujančios asmenis su negalia turėtų galimybę dalyvauti 

visų lygių politinių sprendimų priėmime. Gana sėkmingai yra sprendžiami 

pirmasis ir trečiasis uždaviniai, tačiau tyrimų institutas, kuris atliktų 

mokslinius tyrimus dar nėra įsteigtas
5.

  

Pastarųjų metų negalios politikoje išryškėjo post sovietinio funkcinio (kurį 

analizavo Sarah Phillips) ir medicininio negalios modelių persipynimas.  Tai 

ypač išryškėja įgyvendinant Invalidumo įstatymą, kuris griežtai apibrėžia 

asmenį su negalia ir kuriai negalios kategorijai jis priklauso. Netgi 

tarptautinėje klasifikacijoje (angliškai − International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF)) (darbas pradėtas 2010m.) yra 

kruopščiai formuluojamos sąvokos ir kuriamos “mokslinės” priemonės, 

padėsiančios apibrėžti negalią (invalidumą). Šiame tyrime dalyvauja 5 

šalys: Vokietija, Olandija, JAV, Baltarusija ir Rusija.
6
  

Vis tik pagrindinėmis kliūtimis, įgyvendinant su negalia susijusius tyrimus 

yra įvardijamos šios kliūtys: finansinių išteklių nepakankamumas,
7
 siauras 

negalios suvokimas ir tiriamųjų šalių pasirinkimo tinkamumas.   

__________ 
1 Žr. vertimą į anglų kalbą High Level Group Reports on Implementation of the UN Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities (2008, p.43; 2009, pp.117-18 apie Apeirons, p.125 

apie the National Council of Disability Affairs; 2010, p.55 apie the National Council of 

Disability Affairs). Nors 2009m. ataskaitoje nėra išimties (p.126).  
2 Trumpas pagrindinių invalidumo aspektų pristatymas buvusioje Sovietų Sąjungoje, žr. 

Phillips.   
3 Lyginant su rusišku konvencijos pavadinimu Konvencija o pravah invalidov, žr. the Russian 

website of the United Nations 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml; ar ukrainietišku - 

Konvencija pro prava invalidiv, žr oficialų Ukrainos tinklapį Verkhovna Rada (Parliament) 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_g71. Nėra oficialaus vertimo į 

baltarusių kalbą, kadangi Baltarusija nepasirašė konvencijos. Būtų verta prisiminti, kad 

remiantis Centrinio statistikos biuro duomenimis (Latvia), 2010m. pradžioje Latvijoje buvo 

59.4% latvių, 27.6% rusų, 3.6% baltarusių, 2.5% ukrainiečių ir 6.9% kitų tautybių, žr. 
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http://www.csb.gov.lv/dati/latvijas-iedzivotaji-teritorialais-izvietojums-28319.html. 
4 Invaliditātes likums [2010] "LV", 91 (4283), as amended [2010]  "LV", 205 (4397).  
5 LR Labklājības ministrija. (Ministry of Welfare of the Republic of Latvia.) Ziņojums par 

koncepcijas “Vienādas iespējas visiem” īstenošanas gaitu 2009.gadā. (Report on the 

Implementation of the Concept Paper “Equal Opportunities for All” in 2009.) *Rīga+, 2010. 

Retrieved April 2011 from www.lm.gov.lv/upload/sabiedribas_lidzdaliba/viv_2009.doc, 

pp.94-96. 

6 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. (State Medical Commission for the 

Assessment of Health Condition and Working Ability.) 2009. gada publiskais pārskats. 

(Annual Report, 2009.) Rīga, 2010. Retrieved April 2011, from 

http://www.vdeavk.gov.lv/downloads/file/Parskats2009.pdf., p.14. 
7 Ministry of Welfare of the Republic of Latvia. OHCHR request for information on the 

implementation of the UN Human Rights Council Resolution 13/11 “Human Rights of Persons 

with Disabilities: national implementation and monitoring and introducing as the theme for 

2011 the role of international cooperation in support of national efforts for the realization of 

the rights of persons with disabilities.” Reply of Latvia, 30 September 2010. Retrieved April 

2011, from www2.ohchr.org/english/issues/disability/docs/study/Latvia.doc. 

 

4.6 Praktinės užduotys 

Išanalizuokite Baltijos šalyse (Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje) atliktus ir ES 

pranešime pateiktus veiksmus, įgyvendinant Jungtinių Tautų konvenciją. 

Kokie yra panašumai ir skirtumai? Pasirinkite vienos iš Baltijos valstybių 

veiksmus ir palyginkite jų planavimą ir įgyvendinimą su (1) ES-15 veiksmais 

(pavyzdžiui, Estija ir Suomija), (2) vienos iš postkomunistinių šalių 

veiksmais (pavyzdžiui, Lietuva ir Lenkija). 

 

4.7 Praktinės užduotys   

Latvijos Socialinės apsaugos ministerija Latvijos atsakyme (žiūrėti 4.4 

pavyzdį) teigiama, jog „nepakankami finansiniai resursai dėl esamos 

ekonominės padėties“ sudaro pagrindines kliūtis CRPD įgyvendinimui. Ar 

galima „nepakankamus finansinius resursus‘, bent iš dalies, aiškinti kaip 

kylančius dėl kitų priežasčių, tokių kaip korupcija, ypač didelio ar 

valstybinio masto korupcija (žiūrėti 4.1. pavyzdį), netinkamo išteklių 

valdymo, neteisingo negalios suvokimo, susidomėjimo negalios 

problemomis stoka ir t.t.? 
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Latvijos Socialinės apsaugos ministerija Latvijos atsakyme teigia, kad 

“privataus sektoriaus įtraukimas ir skatinimas įgyvendinti Jungtinių Tautų 

principus, susijusius su negalia gali būti vertinamas kaip iššūkis” (p.3). Ar yra 

kažkokių vidinių aspektų, susijusių su „verslo atveju“ priešpastatant jį 

„socialinio teisingumo atvejui“, kurie lemia konvencijos įgyvendinimo 

sunkumus? Ką reiškia lygių galimybių sąvoka verslui? Ar ji taip pat galioja šioje 

srityje?  

 

4.4. Negalios integracija 

4.4.1. Socialinis teisingumas ar verslas? 

Kirton ir Green (2010) pastebi, jog praėjusiame amžiuje lygybės sąvoka kito: 

aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje vyravusius liberalios ir radikalios 

krypties požiūrius paskutiniajame dešimtmetyje pakeitė įvairovės požiūriai, o 

pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje susiformavo krypčių integravimo požiūris 

(5 skyrius, Teorinė politinių krypčių, susijusių su požiūriu į lygybę ir įvairovę, 

apžvalga, pp.117-40). Tačiau jie mano, jog „svarbu suvokti, kaip tradicinės 

lygybės koncepcijos išlieka šiuolaikinėje įvairovės valdymo politikoje ir 

praktikoje, net ir pasikeitus etiketėms ir retorikai“ (p.117). Jie pabrėžia, jog 

svarbu atskirti įvairius lygybės tipus ir jų sąsajas su konkrečiais požiūriais, 

atsižvelgiant į tai, kokiais principais jie remiasi, kokios strategijos ir metodai yra 

naudojami (4.3 lentelė).  
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4.3. lentelė. Lygybės ir įvairovės vertinimo požiūrių palyginimas 

 

Liberalus požiūris į lygybę „remiasi ‚tapatumo‘ filosofija“ – idėja, jog žmonėms 

turi būti prieinama darbo vieta ir jie turi būti joje vertinami kaip individai, 

nepaisant socialinės grupės“ (p.118). “Laisvosios rinkos sąvokos yra liberalaus 

Kryptis Principas Strategija Metodas Lygybės tipas 

Liberalioji Teisingos lygios 

galimybės 

Lygus veiklos 

laukas 

Lygybę 

užtikrinančios 

įdarbinimo ir 

atrankos 

procedūros  

Galimybių lygybė  

 Pozityvus veiksmas Pagalba 

nepalankioje 

situacijoje 

esančioms 

socialinėms 

grupėms  

Monitoringas, 

mokymai prieš 

pradedant darbinę 

veiklą bei darbo 

metu, specializuoti 

kursai, dėmesys 

lygybei vadyboje 

Galimybių lygybė 

 Stiprus pozityvus 

veiksmas  

Pozityvios 

pirmenybės 

suteikimas tam 

tikroms 

grupėms  

Šeimai palanki 

politika; siekimas 

didinti prieinamumą 

neįgaliesiems; 

priekabiavimas 

laikomas 

drausminiu 

nusižengimu  

Rezultatų lygybės 

siekimas 

Radikalioji Pozityvi 

diskriminacija ar 

patvirtinantis 

veiksmas 

(radikalesnės 

pozityvaus veiksmo 

formos) 

Proporcingas 

lygus 

atstovavimas  

Preferencinės 

atrankos kvotos 

Rezultatų lygybė  

Įvairovės Individualaus 

potencialo 

stiprinimas 

Darbuotojų 

įvairovės 

naudojamas 

siekiant 

pridėtinės 

vertės  

Vizijos teiginys, 

organizacijos 

auditas, į verslą 

orientuoti tikslai, 

komunikacija ir 

atskaitomybė, 

kultūros kaita 

Lygybė reiškia 

pelno siekimo ir 

organizacijos 

tikslų suderinimą 
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požiūrio į lygybę centre, todėl lygybės politika liberaliajame požiūryje 

orientuojasi į pozityvų veiksmą, apimantį priemonių įgyvendinimą, siekiant 

pašalinti kliūtis laisvos rinkos veikimui ir pranašumu paremtai  konkurencijai“ 

(p.119).  

Pozityvus veiksmas strategijos lygmenyje reiškia pagalbą nuskriaustiems 

visuomenės sluoksniams, o metodo lygmenyje gali apimti monitoringą, 

parengiamąjį mokymą nepalankioje padėtyje esančioms socialinėms grupėms, 

tokioms kaip neįgalieji, bei „mokymus personalo specialistams, mokant juos 

įdarbinime ir atrankoje taikyti objektyvias procedūras ir metodus“ (ten pat.). 

Stipraus pozityvaus veiksmo atveju būtų taikoma strategija ‚suteikti pirmenybę 

tam tikroms grupėms“, o naudojamais metodais būtų siekiama pagerinti 

prieinamumą neįgaliems žmonėms. Šio tipo liberalus požiūris siekia rezultatų 

lygybės.  

Priešingai liberaliam požiūriui, „radikalus požiūris pabrėžia tiesioginės 

intervencijos būtinumą siekiant ne tik galimybių lygybės, bet ir rezultatų 

lygybės. Tai reiškia, jog keliamas tikslas ne tik pasiekti teisingų procedūrų (kaip 

liberaliame požiūryje), bet taip pat ir lygaus atlygio paskirstymo“ (ten pat.). 

Radikalus požiūris orientuojasi „ne tik į individus, bet ir į grupes, pripažįstant, 

jog nors diskriminacija daro poveikį individams, sisteminė diskriminacija gali 

būti nustatyta tik grupės lygmenyje“ (ten pat.).  

Radikalus požiūris grindžiamas pozityvios diskriminacijos principu ar 

patvirtinančiu veiksmu ir jame taikoma strategija – siekti teisingo nepalankioje 

padėtyje esančių visuomenės grupių paskirstymo darbo vietose. Vienas 

pagrindinių naudojamų metodų radikaliajame požiūryje – kvotų įvedimas, 

siekiant užtikrinti rezultatų lygybę.  

4.5.pavyzdys: Neįgaliųjų įdarbinimo kvotos  

Atsižvelgiant į ES šalių įsipareigojimus kvotų požiūriu, svarbu apžvelgti, kaip 

šalys mėgina neįgalius žmones integruoti į darbo rinką.  

Šioje srityje trūksta aiškaus sutarimo ar vienovės, kadangi pastaraisiais metais 
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kai kurioms šalims artėjant prie kvotų sistemos, kitos nuo jos tolo (pvz., naujos 

kvotų sistemos įvedimas Kipre ir ankstesnės neprivalomos kvotos panaikinimas 

Jungtinėje Karalystėje). Kvotų sistemos yra labai įvairios, kilusios iš skirtingų 

istorinių sąlygų. Tačiau svarbu žinoti jog egzistuoja dilema tarp darbo vietas 

užtikrinančios intervencijos ir iš to kylančios rizikos, susijusios su nelygiaverte 

elgsena su neįgaliais darbuotojais. Taip pat egzistuoja tam tikra įtampa tarp 

kvotų sistemos palaikymo ir teisėmis pagrįstos užimtumo politikos siekimo 

(kurios reikalauja ES Užimtumo direktyva). 

Dauguma Europos šalių taiko tam tikrą įdarbinimo kvotų formą neįgaliųjų 

atžvilgiu. Tai - Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekijos Respublika, Prancūzija, 

Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, 

Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir Ispanija. Nėra efektyvios 

kvotų sistemos Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Islandijoje, Latvijoje, Olandijoje, 

Norvegijoje, Švedijoje ar Jungtinėje Karalystėje.  

Waddington (1996) padalijo Europos kvotų sistemas į tris pagrindinius 

modelius ir Gundersen (2008) patvirtina, kad jie vis dar egzistuoja: 

 Teisinė rekomendacija be sankcijų: darbdaviams nėra privaloma įdarbinti 

tam tikrą procentą darbuotojų su negalia, tačiau rekomenduojama tai 

padaryti. 

 Teisinis įpareigojimas be veiksmingų sankcijų: tokios kvotų sistemos 

pavyzdys buvo Jungtinėje Karalystėje po Antrojo pasaulinio karo 

egzistavusi sistema. Kvotų schema reikalavo, kad privatūs darbdaviai, 

samdantys 20 ir daugiau darbuotojų, turėtų bent 3 procentus darbuotojų 

registruotų kaip neįgalūs. Rezervinio užimtumo schema reikalavo, kad dvi 

profesijos – liftininko ir automobilių stovėjimo aikštelės prižiūrėtojo – būtų 

rezervuojamos žmonėms su negalia. Nebuvo laikoma nusižengimu, jei 

darbdavys turėjo mažesnį procentą neįgalių darbuotojų, tačiau buvo 

laikoma nusižengimu, jei turint mažesnį nei reikalaujama neįgalių 

darbuotojų skaičių, buvo įdarbinamas neregistruotas asmuo ar jei tokio 

asmens įdarbinimas reiškė, jog sumažėjusi neįgalių darbuotojų proporcija 

nesieks reikalaujamo skaičiaus, neturint tam išimties leidimo. Tokį 
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nusižengimą padaręs darbdavys galėjo būti baudžiamas pinigine bauda ar 

areštu iki trijų mėnesių. Kvota buvo panaikinta 1996 metais.  

 Teisinis įpareigojimas su sankcija (rinkliavų sistema): Waddington teigimu, 

rinkliavų sistema – tai „kvotų forma, kuri labiausiai sudomino šalis, 

ketinusias įvesti ar keisti kvotų sistemą devintajame ir dešimtajame 

dešimtmečiuose. Ji apima kvotos nustatymą ir reikalavimą, kad visi savo 

įsipareigojimų nevykdantys darbdaviai mokėtų baudą arba rinkliavą, kuri 

dažniausiai skiriama neįgaliųjų užimtumo paramos fondui”. 

Tačiau toks teisinis kvotų sistemos egzistavimas negarantuoja pilno 

įgyvendinimo, kurio buvo siekiama; taip pat išryškėja nacionaliniai skirtumai, 

apibrėžiant neįgalius darbuotojus, priklausančius atitinkamai kategorijai. Tai 

priklauso nuo įgyvendinimo mechanizmų ir teisinio sprendimo užtikrinimo. 

Austrijoje, pavyzdžiui, tik 30% įmonių atitiko 4% kvotos normą 2002 metais.  

2008 metais Ispanijoje tik 14% įmonių, turinčių daugiau nei 50 darbuotojų, 

atitiko reikalavimus (Ispanijos nacionalinė ataskaita). Net valstybiniame 

sektoriuje būta sunkumų siekiant įvykdyti reikalavimus. Pavyzdžiui, Airijoje 

buvo būtina pakartoti įpareigojimą bei „naujas įsipareigojimas, kuriuo buvo 

siekiama užtikrinti, kad žmonių su negalia įdarbinimo kvota viešajame 

sektoriuje būtų įvykdyta“ buvo įtrauktas į sutartį tarp vyriausybės ir socialinių 

partnerių (Airijos nacionalinė ataskaita). Kvotas privalančių taikyti įmonių ir 

įdarbinamų asmenų skaičius įvairiose šalyse taip pat skiriasi. Individualių 

įmonių lygyje gali būti suteikiamos galimybės prekiauti kvotomis. Pavyzdžiui, 

Čekijoje įmonės gali sumažinti minimalų įdarbinamų žmonių su negalia skaičių 

ar mokamą rinkliavą, jeigu jos perka prekes iš įmonių, turinčių virš 50% 

neįgalių darbuotojų.  

Kai kuriose šalyse (pvz., Lenkijoje, Austrijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje) 

finansinės rinkliavos, gautos iš kvotų įpareigojimų nevykdančių darbdavių, yra 

investuojamos į nacionalinį fondą, siekiant padidinti neįgalių žmonių užimtumą 

(pvz., Nacionalinis reabilitacijos fondas Lenkijoje). Tačiau akivaizdu, kad kai 

kuriose šalyse nėra praktinio užtikrinimo ar finansinių sankcijų (pvz., Belgijos 
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nacionalinė ataskaita). 

Išreiškiamas susirūpinimas, kad į kvotų darbo vietas yra įdarbinama dažniau 

per vidinę nei išorinę atranką, ir iš darbdavių pusės kvotų įpareigojimai 

dažniausiai susiję su tais neįgaliais žmonėmis, kurie yra arčiausiai darbo rinkos. 

Vienas iš kvotų įvedimo argumentų yra tai, kad jomis siekiama, jog darbas 

taptų labiau prieinamas.  

Peršasi išvada, jog sankcijoms tenka svarbus vaidmuo, nulemiantis, ar kvotų 

sistema veiks taip, kaip numatyta (Gundersen, 2008). 

Kvotų įgyvendinime egzistuoja „grietinėlės nugriebimo“ pavojus
*
, t.y. 

galimybė, kad darbas pirmiausia bus pasiūlytas tiems, kurie arčiau darbo 

rinkos, siekiant įvykdyti reikalavimus lengviausiu būdu.   

Komentaras 

Aptardama už kvotų sistemų Europoje slypinčias prielaidas, Waddington 

(1996) teigia, jog tokios sistemos remiasi įsitikinimu, kad be tam tikros teisinės 

intervencijos žmonės su negalia nesudarytų net tam tikros numatytos darbo 

jėgos dalies: 

Kvotos remiasi dviem susijusiomis prielaidomis: (i) darbdaviai nesamdys 

didelio skaičiau neįgalių darbuotojų, jei iš jų nebus to reikalaujama; (ii) 

dauguma neįgalių žmonių nepajėgūs konkuruoti dėl darbo vietų su sveikais 

žmonėmis lygiais pagrindais, ir neturi pranašumų, kad jas gautų. Kitaip 

tariant, daroma prielaida, jog neįgalūs darbuotojai yra mažiau vertingi ir 

mažiau produktyvūs, ir jeigu tokius darbuotojus reikia integruoti į laisvą 

darbo rinką, darbdaviai turi būti įpareigoti juos įdarbinti ir kartais jiems už tai 

turėtų būti net finansiškai kompensuojama. Daugelis darbdavių pripažįsta 

šias prielaidas. Tai atsispindi tame fakte, jog nemaža dalis darbdavių 

priešinasi šiai idėjai ir kvotų sistemos įpareigojimams, dažnai ‚išsipirkdami‘ 

įpareigojimą tais atvejais, kai tokia galimybė susidaro bei mieliau 

įdarbindami sveikus darbuotojus. Europos kvotų sistemų istorija 

demonstruoja, jog įdarbinimo sistema, kuri pagrįsta idėja, jog ginama 
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darbuotojų grupė yra menkesnės vertės, negali būti pastovi ir reikšminga, 

kadangi darbdaviai visuomet sieks išvengti savo įsipareigojimų įdarbinti 

tokius darbuotojus (p.71). 

Europos komisijos tyrimas (EK 2000), kuriuo buvo analizuojama neįgaliųjų 

užimtumo politika aštuoniolikoje išsivysčiusių šalių, nerado pavyzdžių, kur 

kvotų sistema būtų įgyvendinusi savo tikslus. Pripažindamas tuos argumentus, 

jog kvotų sistemos sukuria resursus iš rinkliavų ir baudų, kurie gali būti 

naudojami paremti kitas užimtumo kūrimo priemones ir tam tikrais atvejais 

gali būti nepakankamai neįgalių asmenų, kad darbdaviai galėtų įgyvendinti 

kvotas, tyrimas padarė išvadą: “...akivaizdu, jog daugelyje šalių pasireiškia 

tendencija trauktis nuo kvotų arba jų išvis atsisakant (kaip Jungtinėje 

Karalystėje), ar teikiant pirmenybę kitoms priemonėms (aktyvi užimtumo 

parama asmenims ir/ar griežtesni antidiskriminaciniai įstatymai)” (p. 207). 

* Tai reiškia, jog pirmiausia parama teikiama tiems, kuriuos lengviausia įdarbinti. Tai 

susiję ne tik su kvotų sistema, bet ir su kitais darbo rinkos integracijos aspektais. Tai yra 

bendras dalykas, susijęs su ypatingų ekonominių paskatų naudojimu integruojant 

žmones į darbo rinką, ir sistemų bei politikos įgyvendinimui turi būti skiriamas 

ypatingas dėmesys. Tačiau galima ginčytis, jog integruojant tuos asmenis, kuriuos 

lengviausia integruoti, tuo pačiu galima parengti kelią kitiems, ir sėkminga integracija 

gali būti naudojama kaip geras pavyzdys.  

Nuorodos 

EC (European Commission). 2000. Benchmarking employment policies for 
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Gundersen, T. 2008. Kvoteordninger i europeiske land for personer med 
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in Europe: From quotas to anti-discrimination laws”, in Comparative 

Labour Law Journal, Vol. 18, No. 62, pp. 62-101. 
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Country Reports and Research Studies. Academic Network of European Disability 

Experts (ANED), April 2009, pp.13-15.  

Šaltinis 2 (Waddington; komentaras): Arthur O’Reilly. The Right to Decent Work of 

Persons with Disabilities. Geneva: International Labour Office, 2007, pp.91-92; 95-96. 

4.8. Užduotis 

Kokie žmonių su negalia įdarbinimo kvotų įpareigojimai yra jūsų šalyje? Kaip 

galėtumėte įvertinti šių įpareigojimų efektyvumą? Jeigu jūsų šalyje nėra kvotų 

sistemos, paminėkite keletą teigiamų ir neigiamų tokios politikos aspektų 

žmonėms su negalia.  

Apibendrindami liberalų ir radikalų požiūrį, Kirton ir Green (2010) atkreipia 

dėmesį į tą faktą, jog abu požiūriai buvo kritikuojami kaip „per daug 

supaprastinti ir neįvertinantys organizacijų kompleksiškumo. Tikrovėje 

darbuotojų interesai yra heterogeniniai, kas reiškia, jog sunku sukurti lygybės 

politiką, kuri atitiktų visų interesus ir visų būtų vertinama kaip teisinga” 

(p.124). Todėl „įvairumo arba „skirtingumo“ koncepcijose atsisakoma 

tradicinių požiūrių“ (ten pat). 

Kaip minėta šio skyriaus pradžioje, įmones ir jų organizacinę politiką įtakoja 

platesni socialiniai, ekonominiai ir politiniai procesai, vykstantys ne tik 

konkrečioje šalyje, bet ir pasauliniu mastu. Todėl pagrindinė dešimtojo 

dešimtmečio tendencija buvo perėjimas prie valdymo įvairovės ar įvairovės 

požiūrių. Kirton ir Green (2010, p.127) cituoja Kandola ir Fullerton (1998) 

pasiūlytus įvairovės požiūrių principus ir tikslus: 

Pagrindinė valdymo įvairovės (įvairovės valdymo) koncepcija pripažįsta, 

jog darbo jėgą sudaro žmonių populiacijos įvairovė. Įvairovė susideda iš 

matomų ir nematomų skirtumų, apimančių tokius faktorius, kaip lytis, 

amžius, kilmė, rasė, negalia ir darbo stilius. Ji remiasi prielaida, jog šių 

skirtumų suvaldymas sukurs produktyvią aplinką, kurioje kiekvienas jausis 

vertinamas, kur žmogaus talentai bus pilnai panaudojami ir kurioje bus 

įgyvendinami organizacijos tikslai. 
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Įvairovės požiūryje yra keturios esminės dimensijos. Pirmiausia, „įvairovės 

požiūrių pagrindą sudaro prielaida, kad skirtingumas turi būti pozityviai 

pripažįstamas, skatinamas ir atlyginamas“ (Kirton and Green, 2010, p.127). 

Antra, „skirtumas yra vertinamas kaip besiremiantis individualumu“ (ten pat.). 

Trečia, „įvairovės požiūris siekia įgyvendinti organizacijos tikslus. Šia prasme tai 

yra požiūris, labiau orientuotas į verslą nei paremtas platesnėmis socialinio 

teisingumo sąvokomis“ (ten pat). Galiausiai, „įvairovės požiūris yra pristatomas 

ne tik kaip susijęs su įvairių ‚tipų‘ darbuotojų kiekybine išraiška, o kaip 

mėginimas keisti organizacijų kultūrą“ (p.128). Remdamiesi Rees (1998), Kirton 

ir Green pabrėžia pastarąją dimensiją, kadangi ji gali būti vertinama kaip 

„skatinanti lygybę“ (t.y. lygybės klausimai yra įtraukiami į kiekvieną strategijos 

ir politikos dalį, užuot turėjus atskirą lygybės politiką“ (ten pat). Tokiu būdu, jei 

apibendrinsime įvairovės požiūrius santykyje su lygybės koncepcija, kaip 

parodyta 4.3 lentelėje, galėtume teigti, jog pagrindinis įvairovės požiūrio 

principas remiasi individo potencialo didinimu; šio požiūrio strategija remiasi 

darbuotojų įvairovės panaudojimu pridedamosios vertės sukūrimui; vienas iš 

pagrindinių metodų – pakeisti organizacijos kultūrą, kurioje lygybė reiškia 

pelno siekimą greta organizacijos tikslų.   

Tačiau, kaip pastebi Kirton ir Green, yra „daugybė atvejų, kuomet galėtume 

ginčytis, ar įvairovės siekis apsimokės. Jeigu organizacijos ketina įdiegti 

įvairovės politiką tik siekdamos naudos verslui, mes galime prisiminti nemažai 

atvejų, kuomet klientas, tiekėjas ir darbdavys gali teikti pirmenybę 

homogeniškai darbo jėgai” (p.131). Jie iškelia klausimus: Kas atsitiks 

ekonominio nuosmukio laikotarpiu? Kas atsitiks, jei nebus investicijų grąžos? 

Kas atsitiks, jei įmonės ir jos rinkų pobūdis tiesiog parodys, jog darbuotojų 

įvairovė nesukuria pridedamosios vertės? (ten pat) 

4.6. pavyzdys: Negalia ir įvairovė – per didelis skirtumas? 

Woodhams ir Danieli (2000) aiškiai iliustruoja verslo patiriamus sunkumus dėl 

įvairovės, susijusios su neįgaliais darbuotojais. Negalia turbūt yra pats 

akivaizdžiausias įvairovės požiūrio trūkumų pavyzdys. Paradoksalu, kad negalia 

taip pat yra akivaizdžiausias pavyzdys, kur individualūs skirtumai yra labiausiai 
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išsiskiriantys, kadangi sutrikimas yra individualus.  

Negalios atveju būtų sunku pateisinti įvairovės politiką vien tik verslo požiūriu, 

kadangi individualumo laipsnis reikalauja papildomų sąnaudų nustatant ir 

įgyvendinant politikos priemones. Todėl turime daryti išvadą, jog įvairovės 

politika turi skirti tam tikrą dėmesį grupėms. Woodhams ir Danieli analizė yra 

svarbi tuo, jog paliečia vidinį prieštaravimą įvairovės retorikoje. Taip atsitinka, 

kuomet pripažįstant įvairovę pirmiausia galvojama apie verslo interesus. 

Tačiau jeigu ši koncepcija formuluojama išimtinai kaip susijusi su individualiais 

skirtumais, nustatoma ir valdoma tik individualumo pagrindu, tampa labai 

sunku sukurti veiksmingą verslo atvejį. 

Literatūra: 

Woodhams, C., Danieli, A., 2000. Disability and diversity – a difference too far? 

Personnel Review 29, 402–416. 

Šaltinis: Gill Kirton and Anne-Marie Green. The Dynamics of Managing Diversity: A 

Critical Approach, 3rd ed. Oxford: Elsevier, 2010, p. 134. 

‘Vienodumo” idėja besiremiančia lygybės politika dažnai siekiama, kad 

nepalankioje padėtyje esančios darbuotojų grupės atitiktų dominuojančias 

normas, kai tuo tarpu dėmesio sutelkimas į „skirtumus“ tik sukuria tikimybę, 

jog toliau reprodukuoja tuos trūkumus, su kuriais šios grupės susiduria“ (Kirton 

and Green 2010, p.135). Kirton ir Green pabrėžia, jog „nei lygybės, nei 

įvairovės požiūris praktikoje nepasireiškia kaip pakankamai transformuojantis 

(ten pat.), todėl svarbu siekti tokios požiūrių integracijos, kuri būtų paremta 

didesnės lygybės idėja, t.y. „užtikrinti, kad tradicinė lygybės paradigma 

sustiprins naujesnį įvairovės požiūrį. Individualių skirtumų grupėse bei 

skirtingų ir laikui bėgant besikeičiančių žmonių poreikių pripažinimas tampa 

„premija“, jeigu atliekamas pagrindinis lygybės skatinimo darbas“ (p.136). 
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4.4.2. Lygybė, įvairovė ir įstatymai 

Ta pati koncepcijų raida nuo universalaus „vienodumo“ per konkretų 

„skirtumą“ iki daugiamatės nepalankios padėties, nors griežtai vertinama kaip 

lygybės koncepcijos gilinimas „nuo formalios lygybės koncepcijos iki 

daugiamatės nepalankios padėties lygybės“ (Arnardóttir, 2009, p.41), kur 

“lygybė ir diskriminacijos nebuvimas reiškia tą pačią idėją ir gali tiesiog būti 

vertinama kaip to paties principo pozityvus ir negatyvus teiginys“ (Arnardóttir, 

2009, p.43), pastebima teisinėje kalboje. Kita vertus, kaip pabrėžė 

ambasadorius Don MacKay, pirmininkavęs Konvencijos derybas vykdančiam 

Ad Hoc komitetui, “teoriškai nebuvo būtinybės sudaryti naują konvenciją, 

kadangi esami žmogaus teisių instrumentai taikomi žmonėms su negalia kaip ir 

visiems kitiems” (Arnardóttir, 2009, p.46). Tačiau kaip tęsia savo mintį Don 

MacKay, “deja, realybė iki šiol neatitiko teorijos. Tai nereiškia, jog valstybės 

sąmoningai vengė savo įsipareigojimų. Tačiau daugelis įsipareigojimų pagal 

kitus instrumentus yra išdėstyti gana plačiai ir apibendrintai, tikėtina paliekant 

“pilkas sritis” jų praktiniam įgyvendinimui konkrečių grupių atžvilgiu” (ten pat).  

Teorinis lygybės modelis, egzistuojantis dabartiniu laikotarpiu, kuris prasidėjo 

dešimtojo dešimtmečio viduryje, gali būti apibūdintas kaip „kontekstinis 

požiūris, kreipiantis pagrindinį dėmesį į visuomenėje veikiančias nesimetriškas 

jėgos, privilegijų ir nepalankios padėties struktūras” (Arnardóttir, p.54) (žr. 4.7 

pagrindimas). Jo tikslas – pasiekti rezultatų lygybės, kaip teigia Kirton ir Green, 

kalbėdami apie įvairovės valdymą. Arnardóttir pabrėžia, jog šis kontekstinis 

požiūris „buvo sukurtas kaip atsakas į kitų požiūrių silpnybes, formuluojant 

lygybės klausimus lyginamųjų tapatumo ar skirtumo koncepcijų požiūriu” (ten 

pat).  

4.7 pavyzdys: Daugiamatė nepalankios padėties lygybė 

Nuo 10 dešimtmečio vidurio iki dabar 

Dabartinis lygybės principo teorinio kūrimo laikotarpis apibūdinamas 

apsaugos nuo diskriminacijos stiprinimu, išaugusiu žinojimu apie reikšmingus 

struktūrinius socialinius faktorius, kuriuos įstatymas laikė neutraliais, bei 

išaugęs suvokima, kad individų ir grupių identitetas, sudarantis galimybę 
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pasireikšti diskriminacijai, yra daugiamatis. Todėl dabartinė era gali geriausiai 

būti apibūdinama remiantis „daugiamatiškumo“ ir „struktūrinės nepalankios 

padėties“ koncepcijomis.  

Šio laikotarpio teorinis lygybės modelis gali būti vadinamas savarankišku 

nepalankios padėties modeliu. Tai yra kontekstinis požiūris, pagrindinį dėmesį 

skiriantis visuomenėje veikiančioms nesimetriškoms jėgos, privilegijų ir 

nepalankios padėties struktūroms. Jis yra aiškiai orientuotas į rezultatų lygybę 

ir nepalankią padėtį didinančios ir palaikančios praktikos ir politikos 

panaikinimą. Jis nelaiko šio pokyčio siekiančių priemonių ir būdų išimtimi iš 

pagrindinės identiško elgimosi taisyklės, tačiau mano, jog jų kartais prireikia, 

siekiant panaikinti diskriminacines socialines ir politines struktūras. Tai panašu 

į „skirtumų požiūrį“, tačiau jo sudedamosios dalys pilnai išvystomos tik šioje 

koncepcijoje. Šis požiūris buvo sukurtas kaip atsakas į kitų požiūrių silpnybes, 

kurie formuluoja lygybės klausimus lyginamųjų tapatumo ar skirtumo 

koncepcijų požiūriu. Jis buvo sukurtas feministinėje dvasioje, siekiant pereiti 

nuo dėmesio sutelkimo į vienodumą ar skirtumą atskirai (kaip tokį) prie 

struktūrinių ar sisteminių lyties pasekmių.  

Platesniame kontekste nei lytinė diskriminacija galima ginčytis, jog socialinės 

konstrukcijos teorijos apskritai formuoja pagrindą „nepalankios padėties“ 

požiūriui. Nepalankios padėties požiūris akivaizdžiai atmeta dėmesio 

nukreipimą į individualizmą ir valstybės nesikišimą propaguojamą 

„formaliajame požiūryje“ kaip skatinančius palaikyti diskriminaciją. Padidintas 

dėmesys valstybių pozityviam vaidmeniui ir pozityviems įsipareigojimams 

koreliuoja su žmogaus teisių politikos kontekstu.  

Šis požiūris aiškiai nustatė, kad diskriminacijos koncepcija gali būti vertinama 

iš nepakankamo pritaikymo perspektyvos ir/ar netiesioginės diskriminacijos 

analizės perspektyvos. Šis požiūris pasirodė besąs atviras patvirtinančioms 

veiksmų programoms, taikant gana laisvą vertinimo testą programoms, kurios 

laikomos diskriminacinėmis. Pamatinė CRPD prielaida yra ta, kad universalus 

lygybės principas turi būti pritaikytas konkrečių grupių, galinčių patirti 

diskriminaciją, realiai padėčiai. Tai reiškia pasitraukimą nuo formalios 

simetriškos lygybės ne kaip išimties, bet kaip loginio reikalavimo įgyvendinti 
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tikrąją lygybės principo esmę ir laikytis nediskriminavimo principo. 

Tai yra aiškiai išreikšta pačiose CRPD nuostatose. 2(4) straipsnis apibrėžia 

diskriminaciją sąryšyje su tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos 

koncepcijomis (paskirtis ar poveikis), bei priimtino pritaikymo nebuvimu. 

Priimtinas pritaikymas yra apibrėžtas 2(5) straipsnyje kaip būtinas ir tinkamas 

modifikavimas ir pritaikymai, kurių reikia konkrečiu atveju, neprimetantys 

neproporcingos ar per didelės naštos. Tokiu būdu priimtinas pritaikymas yra 

nukreiptas į konkrečius asmenis realiose gyvenimo situacijose. Diskriminacijos 

koncepcijos apibrėžimas priimtino pritaikymo nebuvimą siejant su 

individualiais atvejais, aiškiai nustato individualią teisę į priimtiną pritaikymą. 

5(3) straipsnis sąlygoja, jog siekiant skatinti lygybę ir panaikinti diskriminaciją, 

šalys dalyvės imsis visų tinkamų žingsnių, siekiant užtikrinti priimtiną 

pritaikymą. Todėl CRPD aiškiai nustato šalių dalyvių įsipareigojimą veikti taip, 

kad tais atvejais, kuomet tinkama, aplinka būtų pritaikoma pagal individualią 

negalią. 5(4) straipsnis taip pat įteisina patvirtinančias veiksmų programas, 

iškeliant sąlygą, jog jos nebus laikomos diskriminacinėmis pagal Konvencijos 

nuostatas.  

Tačiau ji nesiekia sukurti pozityvų įpareigojimą jas priimti, kaip tai yra daroma 

priimtino pritaikymo kontekste. Todėl belieka stebėti, ar Žmonių su negalia 

teisių komitetas aiškins CRPD kaip dokumentą, apimantį pozityvų įpareigojimą 

įgyvendinti veiksmų programas, ir kaip jis aiškins skiriančią ribą tarp 

pateisinamo individualių teisių reikalavimo dėl priimtino pritaikymo pagal 

Konvenciją ir mažiau apibrėžto patvirtinančio veiksmo. Visas šis klausimas 

turės būti vertinamas aiškiai suvokiant, jog dabartinio laikotarpio tarptautinė 

žmogaus teisė vis didesnį dėmesį skiria pozityviems valstybių įsipareigojimams 

kaip būtinam efektyvaus žmogaus teisių gynimo elementui.  

Tam koreliuoja suvokimas, jog pozityvūs įsipareigojimai yra būtinas efektyvios 

apsaugos prieš diskriminaciją komponentas. Tačiau taip pat aišku, jog 

individualių teisių pakeitimas nėra paprastas uždavinys. Dabartinis požiūris į 

patvirtinančių veiksmų programas užima tarpinę padėtį tarp nuosaikesnių ir 

radikalesnių transformacijų požiūrių į lygybę, leidžiant valstybėms pasirinkti 

kokias programas priimti, ir neįtvirtinant pozityvaus įpareigojimo jas 
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įgyvendinti. Be abejonės, ateityje ši situacija gali pasikeisti, atsižvelgiant į 

konkretų diskriminacinį pagrindą ir konkretų kontekstą, tačiau galima 

numatyti, jog monitoringą atliekančios institucijos labai atsargiai transformuos 

programines ir abstrakčias pozityvaus įsipareigojimo sąvokas, skatinant lygybę 

ir kovojant su struktūrine nepalankia padėtimi per patvirtinančius veiksmus. 

Kitas dabartinio laikotarpio požymis – „integravimo“ koncepcijos ar praktinio 

įrankio sukūrimas. Lyčių „integravimo“ apibrėžiamas kaip „politikos procesų 

(re)organizacija, pagerinimas, tobulinimas ir įvertinimas siekiant, jog politikos 

kūrimo veikėjai įtrauktų lyčių lygybės perspektyvą į visų lygių politiką visuose 

etapuose”.
*
 „Integravimo“ koncepcija gali sietis su kitomis lygybės 

perspektyvomis su pakeitimais (mutatis mutandis), ir turi pagrįstų reikalavimų 

kitų perspektyvų įsivyravimui. Pavyzdžiui, Europos Tarybos Negalios veiksmų 

planas skiria didelį dėmesį negalios klausimams žmogaus teisių rėmuose ir 

visose politikos srityse
** 

ir Jungtinės Tautos vis didesnį dėmesį skiria negalios 

perspektyvos įtraukimui į įvairias veiklos sritis.
***

 Dėmesio sutelkimas į 

negalios integravimą lygybės diskurse dabartiniu laikotarpiu gali būti 

vertinamas kaip suteikiantis praktišką ir mažiau radikalų sprendimą su 

patvirtinančiais veiksmais susijusių ideologinių prieštaravimų aklavietėje, kas 

tam tikra prasme buvo būdinga ankstesniam laikotarpiui. Lyčių lygybės 

kontekste Jill Lovecy pateikia argumentų, jog integravimo požiūris nesiekia 

radikaliai pakeisti įprastinių politikos kūrėjų veikėjų sudėties, o tik suteikia 

“būdą, kaip integruoti lyčių perspektyvą į jau nusistovėjusius politikos kūrimo 

institucinius rėmus, personalo ir organizacines procedūras.”
****  

Taip pat pastebima, kad integravimo požiūris neturi aiškių individualių teisių 

reikalavimų ar aktyvių teisinio įtvirtinimo mechanizmų, kas be abejonės 

patvirtina jo nebauginantį, patariamojo pobūdžio indėlį į senus prieštaravimus 

dėl patvirtinančių veiksmų integracijos teisinėje kalboje. Tačiau integravimo 

koncepcijos žinojimas atkreipia dėmesį į tai, kaip socialinės struktūros ir 

sprendimų priėmimo procesai gali funkcionuoti daugeliu slaptų būdų 

palaikant nepalankią padėtį ir marginalizaciją. Iš teisinės realistinės 

perspektyvos atrodo akivaizdu kaip šis žinojimas gali giliai įtakoti tai, kaip 

teisėjas vertins ir analizuos diskriminacijos skundą.  
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Dabartiniam laikotarpiui taip pat būdingas išaugęs suvokimas apie tradicinės 

nediskriminacinės teisės ribotumą, kuomet diskriminacijos atvejai yra 

analizuojami tapatumo/skirtumo/nepalankios padėties pagrindu. Kadangi 

individas yra „daugiamatis‘ ir vienu metu priklauso daugiau nei vienai grupei 

(pvz., juodaodė moteris su negalia), identiteto požymių visuma gali sukurti 

unikalų derinį, sudarantį pagrindą diskriminacijai.  

Jau buvo atkreiptas dėmesys į tai, kaip tradicinė nediskriminacinė teisė 

neatsižvelgia į žmogaus identiteto ir žmogiškosios patirties kompleksiškumą ir 

todėl gali nenustatyti labai rimtų diskriminacijos formų. CRPD didelę reikšmę 

skiria daugiamatės lygybės klausimui. Preambulėje išreiškiamas susirūpinimas 

dėl daugybinių ir rimtų diskriminacijos formų, su kuriomis dažnai susiduria 

žmonės su negalia dėl visos eilės faktorių kombinacijos, susijusios su jų rase, 

odos spalva, lytimi, kalba, religija, politinėmis ar kitomis pažiūromis, tautine, 

etnine, vietine ar socialine kilme, turtine padėtimi, gimimo, amžiaus ar kita 

padėtimi. Konvencijos 6 straipsnis konkrečiai skirtas daugybinei 

diskriminacijai, su kuria susiduria neįgalios moterys ir merginos, reikalaujant, 

kad valstybės imtųsi visų tinkamų priemonių užtikrinti moterų pilnavertę raidą 

ir padėties pagerinimą. 

Apibendrindami galime teigti, jog dabartinis laikotarpis, kuriam būdingos 

pagrindinės nepalankios padėties ir daugiamatiškumo temos, vis dar 

neatsiejamas nuo lygybės temų ir koncepcijų, susijusių su ankstesniu 

laikotarpiu. Šios temos apima tolesnę pozityvių valstybių įsipareigojimų 

lygybės kontekste raidą, pasitraukimą nuo formalios simetriškos lygybės ir 

tiesioginės diskriminacijos, priimtino pritaikymo ir patvirtinančio veiksmo, 

skirtų faktinės nelygybės ištaisymui, koncepcijų kūrimą.  

Dabartiniam laikotarpiui būdingas gilesnis struktūrinės nepalankios padėties 

suvokimas. Dėl šios priežasties dėmesys perkeliamas nuo paties individo kaip 

„problemos“, kurią turi spręsti ir koreguoti įstatymai, prie socialinių faktorių, 

kurie funkcionuoja taip, kad rizikos grupės lieka išstumtos iš visuomenės. Taip 

pereinama prie teisinio reguliavimo ir teisinės praktikos pagerintos apsaugos 

prieš diskriminaciją forma struktūriškai nepalankioje padėtyje esančioms 

grupėms. Tokiu būdu lygybės principas šiandienos tarptautinėje žmogaus 
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teisių teisėje, nors ir galutinai neatsisako universalios lygybės visiems idealo, 

pripažįsta, jog pati lygybė turi būti tobulinama ir pritaikoma konkrečiai 

realybei ir patirčiai tų žmonių, kuriems ji turi tarnauti.  

* 
‘Gender Mainstreaming, Conceptual framework, methodology and presentation of 

good practices’, Strasbourg May 1998, EG-S-MS (98) 2, 15. 
** 

‘The Council of Europe Action Plan to Promote the Rights and Full Participation of 

People with Disabilities in Society: Improving the Quality of Life of People with 

Disabilities in Europe 2006–2015’, published as an appendix to Recommendation of 

the Committee of Ministers, Rec (2006) 5, cf. e.g. chapters 1.2.2. and 2.4. 
*** 

Pvz., ‘Mainstreaming disability in the development agenda’, Commission for Social 

Development, forty-sixth session, 6–15.02.2008, E/CN.5/2008/6. 
**** 

Jill Lovecy, ‘Gender Mainstreaming and the Framing of Women’s Rights in Europe: 

The Contribution of the Council of Europe’, (2002) 10 Feminist Legal Studies, 281, 

emphasis added. 

Šaltinis: Oddný Mjöll Arnardóttir. A Future of Multidimensional Disadvantage Equality? 

In Oddný Mjöll Arnardóttir and Gerard Quinn, eds, The UN Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives. Leiden and Boston: 

Martinus Nijhoff Publishers, 2009, pp.54-64.  

4.9 Užduotis 

Koks pagrindinis skirtumas tarp lygybės ir įvairovės požiūrių vadyboje bei 

lygybės koncepcijų, pagrįstų tapatumu ar skirtumu teisinėje kalboje? 

Remdamiesi teisiniu kontekstiniu požiūriu, kaip galėtumėte komentuoti su 

neįgalių darbuotojų įvairove susijusius sunkumus, su kuriais susiduria 

verslininkai, aptariamus 4.6. pagrindimo dalyje? 

Kaip pabrėžia Greve (2009), “svarbu sukurti paprastas užimtumo galimybes ir 

pasiekti lygybės” (p.19). Jis teigia, jog net jeigu integravimas „iki šiol buvo 

propaguojamas ir vystomas Europos šalyse, jis nėra pakankamai pripažįstamas 

vyriausybių užimtumo strategijose ir planuose” (ten pat). Jis daro išvadą, jog 

“labai svarbu suformuoti geresnes žinias apie konkretų įgyvendinimą ir jo 

rezultatus neįgaliems žmonėms“ ir kad „svarbu pripažinti prieinamumo svarbą, 

siekiant įtraukti neįgaliųjų užimtumo galimybes į bendrą kontekstą” (p.20). 

 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
138 

 

4.5. Žmonės su negalia ir darbinė veikla  

Nors žmonių su negalia atėjimas į darbo rinką (apmokamą darbą) gali būti 

vertinamas kaip svarbi strategija įveikiant socialinę atskirtį, būtina pabrėžti, jog 

net kultūrinių, socialinių ir aplinkos kliūčių pašalinimas „nesukurs visuomenės, 

kurioje visi žmonės su sutrikimais gali „dirbti“ (Barnes, Roulstone 2005, p.316). 

Vėliau aptarsime priežastis, kodėl kalbėdami apie darbo koncepciją Barnes ir 

Roulstone deda žodį „darbas“ į kabutes, tačiau dabar mes aptarsime 

užimtumo struktūrą, kuri tiesiogiai siejasi su žmonėmis su negalia, kaip 

pabrėžia Abberley (2002).  

Abberley (2002) atkreipia dėmesį į tą faktą, jog darbo vietos yra „kuriamos 

orientuojantis į vidutinio darbuotojo galią, ištvermę ir resursus, darbo laikui 

nuo devintos iki penktos valandos, dirbant penkias dienas per savaitę” (p.130), 

ir jos yra „nesuderinamos su didelės dalies piliečių poreikiais“ (ten pat). 

Nordenfelt (2010) mums primena, jog profesionalus darbas reikalauja 

specifinių vidinių darbo sąlygų, apimančių (a) bendrąją kompetenciją (toliau 

skirstomą į technines, bendrąsias ir asmenines kompetencijas) darbui, 

apimančią žinias ir įgūdžius bei gebėjimus, priklausančius toleravimo 

kategorijai, drąsos kategorijos gebėjimus, ir kitas ypatybes, būtinas darbo 

užduočių atlikimui; (b) kvalifikaciją įdarbinimui ir darbo atlikimui; (c) darbo 

įvykdymo gebėjimą ir (d) norą imtis ir atlikti darbą. Nordenfelt (2010; 2008) 

apibrėžiamas gebėjimas dirbti, be abejonės, reiškia gebėjimą dirbti 

deindustrializuotoje visuomenėje, kurioje, iš vienos pusės, “staigus gamybinio 

užimtumo mažėjimas generavo didelį skaičių bedarbių, kuriuos ypač sunku vėl 

integruoti į naujai besiplečiančią paslaugų ekonomiką” (Bonoli 2009, p.35); iš 

kitos pusės, naujose paslaugų darbo rinkose pasireiškia būdinga stipri 

poliarizacija tarp “aukštos kvalifikacijos, aukšto darbo apmokėjimo sektorių 

(finansų, informacinės ir komunikacinės technologijos gamintojų paslaugų) ir 

žemos kvalifikacijos, menkai atlyginamos veiklos (mažmeninė prekyba, 

viešbučiai ir restoranai, asmeninės paslaugos)” (ten pat, pp.35-36). Kaip teigia 

Abberley (2002, p.131):  

Su greitėjančiais technologiniais pokyčiais ir rinkų globalizacija mažiau 

kvalifikuotiems darbuotojams pastovaus užimtumo ateities perspektyvos  
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atrodo blankios, kai tuo tarpu kvalifikuotiems darbuotojams gali tekti tris 

ar keturis kartus keisti darbo vietą per keturiasdešimties metų laikotarpį. 

Abi šios tendencijos sukelia daugiau problemų neįgaliesiems dėl 

integravimo į nuolatinę darbo rinką perspektyvų ir tuo pačiu pilietybės 

statuso.  

Tuo tarpu, kai egzistuoja ir visuomet išliks daugybė neįgalių žmonių, kurių 

gebėjimas dirbti ne tik puikus, bet kartais net išskirtinis, dauguma neįgalių 

žmonių yra gana neturtingi, turintys žemą kvalifikaciją, ir todėl net jei jiems ir 

siūlomos darbo vietos, jos yra “žemo statuso, mažų atlyginimų, su blogomis 

darbo sąlygomis ir menkomis karjeros galimybėmis” (Barnes, Roulstone 2005, 

p.322).  

 

4.5.1. Deindustrializacija, aktyvi darbo rinkos politika ir neįgalūs žmonės  

Įvairių šalių reakcija į deindustrializaciją, kaip pažymi Bonoli (2009) yra 

skirtinga: “Apskritai kalbant, jos sukūrė naują politiką, atitinkančią ilgalaikes 

politinės ekonomikos ir socialinės gerovės tradicijas. Angliškai kalbančioms 

šalims dominuojanti politinė orientacija buvo darbo rinkos dereguliacija ir 

liberalizacija: kontinentinės Europos šalys sustiprino užimtumo apsaugos ir 

pajamų pakeitimo programas (ypač ankstyvo išėjimo į pensiją), kad sumažinti 

darbo rinkos pasiūlą ir atvirą nedarbą; šiaurės Europos šalys sukūrė kitokį 

požiūrį, kuriuo remiantis užimtumas didinamas per aktyvią darbo rinkos 

politiką ir viešąsias socialines paslaugas“ (p.36). Kalbant apie antrąjį iššūkį, t.y. 

paslaugų ekonomikos iškilimą, šios trys strategijos „turi labai skirtingą vertę“ 

(ten pat):  

Pirmiausia, paslaugų ekonomikoje darbo rinkos liberalizavimas sukuria 

akivaizdžią nelygybę ir socialines problemas darbo užmokesčio 

paskirstymo apačioje esantiems žmonėms. Tokia trajektorija juda 

Jungtinės Valstijos ir Jungtinė Karalystė. Antra, užimtumo apsauga ir 

dosnus aprūpinimas paliekant darbo rinką, pavyzdžiui pagal ankstyvo 

išėjimo į pensiją programą, sukuria kliūtis žemos kvalifikacijos 

darbininkų užimtumui ir aukštus darbo kaštus, kas savo ruožtu sukuria 
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aukštą nedarbo lygį. Tame slypi nedarbo problemų priežastys, su 

kuriomis susiduria tokios šalys kaip Italija, Vokietija ir Prancūzija. 

Galiausiai, išminties ar sėkmės išdavoje, atrodo, kad Šiaurės Europos 

šalys pasirinko tinkamiausią atsaką į deindustrializaciją dabartinėje 

paslaugomis paremtoje užimtumo struktūroje. Aktyvi darbo rinkos 

politika ir viešosios socialinės paslaugos yra tikrai vertingos priemonės 

valdant darbo rinką, kuri yra linkusi poliarizuotis. Aktyvi darbo rinkos 

politika leidžia atnaujinti darbuotojų įgūdžius, o socialinės paslaugos, 

ypač vaikų ir senelių priežiūros srityse, didina moterų užimtumą.  

4.8. pavyzdys: Aktyvi darbo rinkos politika ir neįgalūs žmonės  

Aktyvi darbo rinkos politika (ADRP) – tai esminis Europos užimtumo strategijos 

aspektas. Jos tikslas – žmonių integravime į darbo rinką pereiti nuo pasyvios 

paramos prie aktyvios pagalbos. Vertinant visuomenėje egzistuojančią lygybę 

neįgalių žmonių požiūriu, efektyvios ADRP įgyvendinimas yra ypač svarbus. 

ADRP, kuri suteikia galimybes ateiti į darbo rinką ar joje išlikti, tokiu būdu 

padeda pasiekti Europos užimtumo strategijos tikslus (EMCO 2005).  

Kokie ADRP elementai yra skirti neįgaliesiems?  

ADRP gali daryti įtaką ir neįgaliųjų darbo paklausai, ir darbo pasiūlai. Švietimas 

ir mokymas, pagalba darbo vietoje ir įdarbinimo paslaugos gali būti vertinami 

kaip skirti pasiūlai, tačiau sąryšyje su neįgaliesiems skirtomis paslaugomis 

dažnai skatina paklausą (pvz., materialiniu skatinimu, suvokimo didinimu, 

bendra socialine atsakomybe, įdarbinimo įpareigojimais, apsaugotomis darbo 

vietomis ir pan.).  

Aktyvi darbo rinkos politika, kuria siekiama integruoti neįgalius žmones, 

atskiria šiuos elementus: (a) nuolatinis užimtumas; (b) apsaugotas užimtumas; 

ir (c) kita reabilitacija ir mokymai. 

Rezultatai tokiu būdu gali būti įvairūs – nuo pilnos integracijos į darbo rinką iki 

įvairaus tipo užimtumo darbo rinkos paribyje. 

ADRP instrumentai taip pat gali būti įvairūs ir apimti materialinę paramą, kuria 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
141 

 

siekiama sumažinti atlyginimų kaštus; paramą, kuria siekiama darbo vietą 

padaryti geriau prieinamą; darbo konsultavimą, teisinę paramą, apimančią 

kvotas, interviu teisę, diskriminacijos uždraudimą ir kt.   

Aktyvinimas daugelyje šalių taip pat susijęs su darbo vietos pritaikymu kaip 

būdu, sujungiančiu neįgaliesiems skirtą įvairaus tipo politiką. Neįgaliesiems 

skirtos paramos tipai yra gana panašūs įvairiose šalyse, tačiau skiriasi jų 

įgyvendinimas ir skiriamo dėmesio mastas. Nesenai atliktas tyrimas nustatė, 

jog parama, susijusi su tam tikros darbo rūšies prieinamumu, sudaro 40%, 

bendra parama ir supratimas - 12% ir parama mobilumui - 10% (Applica & 

Cesep & European Centre 2007). 

Remiamas užimtumas – tai kelias į įprastinį užimtumą  

Remiamas užimtumas įvairiose Europos šalyse yra skirtingai organizuojamas, 

struktūrizuojamas ir finansuojamas. Tačiau apskritai pripažįstama ilgalaikės 

paramos svarba, ir pagrindinę vietą siekiant darbo vietos darbo rinkoje užima 

darbo patirtis (žr. pvz. Spjelkavik, Evans 2008). Atrodo, jog Švedijai pavyko 

sėkmingai pritaikyti remiamą užimtumą, pabrėžiant tris probleminius etapus 

sudėtingame procese, su kuriuo susiduria neįgalus žmogus mėgindamas 

įsitvirtinti darbo rinkoje: (1) pasiekti įdarbinimo, (2) būti įdarbintu (3) išlaikyti 

darbo vietą.  

„Pasiekti įdarbinimo“ reiškia, jog asmuo yra aktyvus, ir galbūt su tam tikra 

pagalba ir parama įgyja darbui reikalingą kompetenciją. Pasitelkęs savo paties 

energiją ir motyvaciją, žmogus parodė susidomėjimą ir kai kuriais atvejais įgijo 

išsilavinimą ir net gali parodyti kitą įdarbinimui darbo rinkoje reikalingą 

kvalifikaciją. Pasirengiant ateiti į darbo rinką taip pat yra būtinas parengiamojo 

darbui  mokymo laikotarpis.  

“Būti įdarbintu” reiškia, jog darbdavys įdarbina žmogų su negalia ir kaip 

taisyklė tam tikslui gauna atlyginimo subsidiją iš valstybės. Dabar žmogus jau 

įdarbintas ir parengiamieji darbui mokymai jau nebevyksta. Tačiau gali būti 

skirtas bandomasis laikotarpis. Darbas, kurį žmogus atlieka, yra toks, kurį 

būtina atlikti tam tikroje darbo vietoje, ir kurį gali atlikti neturintis negalios 
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žmogus. Galima suformuluoti pareigybines instrukcijas ir konkrečiai darbo 

funkcijai suteikti pavadinimą. Darbuotojas su negalia yra reikalingas dėl savo 

gebėjimų ir kompetencijos.  

“Išlaikyti darbo vietą” reiškia, jog žmogus su negalia toliau nori dirbti ir mano 

esantis pajėgus dirbti. Tai taip pat reiškia, jog darbdavys gina darbuotoją ir 

mano jį esant svarbiu šio darbo atlikimui, darbo kokybei ir darbo aplinkai. 

Darbuotojas su negalia (kaip ir kiti darbuotojai) gali gauti padidintą atlyginimą 

pagal savo darbo sutartį bei galimybę kelti kvalifikaciją, siekiant ugdyti savo 

kompetencijas. Šis darbuotojas yra toks pat kaip ir „bet kuris kitas“, jis turi 

pareigybines instrukcijas ir konkrečiai įvardintas pareigas. Jis yra natūrali 

komandos dalis, kolega, niekuo nesiskiriantis nuo kitų kolegų. 

Labai svarbi paramos žmogaus įdarbinimui dalis – darbo vietos pritaikymas. 

Pavyzdžiui, Vokietijoje darbo vietos pritaikymas, specialios įrangos ir 

adaptacinės technikos suteikimas darbe, asmeninė pagalba ir lanksčios darbo 

sutartys yra prieinami neįgaliems darbuotojams ir jų darbdaviams. Tačiau 

„pašalpos ir paslaugos yra labai individualizuotos, nors jos reikalauja oficialaus 

prašymo pateikimo, biurokratinių procedūrų ir kartais apima testavimą“ 

(Vokietijos nacionalinė ataskaita). Tokiu būdu, net kai siūloma ADRP ir parama, 

gali būti sunku tai realizuoti praktikoje. Šį požiūrį toliau patvirtina 

egzistuojantys duomenys. Pagal tai, kokie instrumentai naudojami ADRP, tik 

ribotas skaičius žmonių gauna paramą. Remiantis Darbo jėgos tyrimo 2002 

metais duomenimis, 15.7% dirbančių neįgalių žmonių EU-15 šalyse gaudavo 

paramą darbui, ir šis skaičius buvo netgi žemesnis (11.4%) naujosiose sąjungos 

šalyse narėse (Eurostat duomenys, 142/2003). Siekiant naudoti paramą, gali 

būti svarbu įgyvendinti „negalios valdymą“ tikslu „remti darbuotojų 

reintegraciją, kai jų gebėjimui dirbti yra iškilęs pavojus dėl prasidėjusios 

chroniškos ligos ar sutrikimo (Vokietijos nacionalinė ataskaita). Remiamas 

įdarbinimas tuomet tampa būdu sumažinti kliūtis ateiti į darbo rinką ar 

užtikrinti, kad žmogus gali joje išlikti, kadangi tai sumažina tiesioginius kaštus 

darbdaviams. Tačiau šiuo atveju instrumento naudojimas gali sukelti didelius 

nuostolius.  
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ADRP įvertinimas ir veiksmingumas 

Įvertinimas yra ypač svarbus užtikrinant praktinį įgyvendinimą ir geriausius 

rezultatus žmonėms su negalia. Tačiau dalyko kompleksiškumas riboja žinias 

apie intervencijų ir paramos veiksmingumą. Dažnai dėl skurdžios dalyvavimo 

programoje statistikos ar dėl monitoringo ir paskesnių tyrimų stokos trūksta 

įrodymais paremtų išvadų apie įdarbinimo poveikį žmonėms su negalia. Bent 

jau kai kuriems neįgaliems žmonėms kelias atgal į darbo rinką yra sudėtingas ir 

ilgalaikiai rezultatai yra lygiai tokie pat svarbūs kaip ir trumpalaikiai perėjimai. 

Tai leidžia suprasti, jog net labai sėkmingi projektai gali turėti mažiau 

įtikinančius rezultatus, jei palyginsime su tradicine ADRP integracine veikla. Tai 

ypač būdinga tuo atveju, jeigu poveikis matuojamas tik įdarbintų žmonių 

skaičiumi.  

Tokiu būdu yra sunku gerai nušviesti bendrą ADRP poveikį žmonėms su 

negalia, ir mažai šalių pateikia tvirtus duomenis. Jeigu tokie duomenys išties 

egzistuoja, juos iš esmės sudaro dalyvių skaičius ir išlaidos. Rezultatuose 

pasireiškia sąveika tarp darbo rinkos kliūčių ir negebėjimo paskatinti neįgalius 

žmones siekti užimtumo. Taigi, nors ir naudojama veiksminga ADRP, vien tik 

tai neužtikrina, jog bus sukurti rezultatai. Kai kuriais atvejais apie integracijos 

rezultatus  galima sužinoti iš bendresnių programų įvertinimo. 

Toks pavyzdys yra Vokietijoje naudojama mokymosi vaučerių programa, kuri 

nors ir sustiprino bedarbių pozicijas, nepadidino pasirinkimo, ir iš esmės galėjo 

sumenkinti mokymo kokybę (Hipp, Warner 2008). Dar daugiau, kaip ir kiti 

ADRP tipai, vaučeriai kelia jau minėtą „grietinėlės nugriebimo“ riziką, t.y. 

darbas bus pirmiausia pasiūlytas arčiausiai darbo rinkos esantiems asmenims 

(Greve 2003). Tokiu būdu rezultatų įvertinimas turi būti atliekamas 

neatsiejamai nuo konteksto, kur tai įmanoma, sąryšyje su dalyvio ankstesne 

užimtumo istorija, išsilavinimu, lytimi ir negalia.  

Akivaizdu, jog iškyla būtinumas nustatyti projektų standarto rėmus 

(metmenis), apimančius šių veiklos tipų vertinimo būdus. Tokio darbo pavyzdį, 

kuris gali tarnauti išeities tašku, pateikia Remiamo užimtumo Europos sąjunga 

(angl. European Union of Supported Employment (EUSE). Tai - kokybės 
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standartų metmenys apie remiamo įdarbinimo procesą, pateikti bukleto forma 

(sudominimas, profesinis profiliavimas, darbo vietos suradimas, darbdavio 

sudominimas, parama darbo vietoje). Šis dokumentas apima kokybės 

standartų aspektus įvairiose srityse, susijusius indikatorius ir galimus įrodymų 

šaltinius. Nors ir ne visi projektai ar veiklos leidžia surinkti informaciją visais 

aspektais, šis leidinys pateikia naudingą išeities tašką informacijai gauti. 

Nuorodos: 

Applica & Cesep & European Centre (2007), Study of Compilation of Disability 

Statistical Data from the Administrative Registers of the Member States. 

European Commission Directorate General for Employment, Social Affairs 

and Equal Opportunities. 

EMCO (2005), Disability Mainstreaming in the European Employment Strategy. 

EMCO/11/290605. Brussels, European Commission. 

European Union of Supported Employment (EUSE), www.euse.org. 

Greve, Bent (2003), When is Choice Possible in Social Security? European 

Journal of Social Security. Vol. 5, No. 4, pp.323-338. 

Hipp, Lena and Warner, Mildred (2008), Market Forces for the Unemployed? 

Training Vouchers in Germany and the USA. Social Policy & Administration. 

Vol. 42, No. 1, pp. 77-101. 

Spjelkavik, Øysten and Evans, Michael J. (2007), Impression of Supported 

Employment. A Study of Some European Supported Employment Services 

and Their Activities. Oslo, Work Research Institute. 

Šaltinis 1: Bent Greve. The Labour Market Situation of Disabled People in European 

Countries and Implementation of Employment Policies: A Summary of Evidence from 

Country Reports and Research Studies. Academic Network of European Disability 

Experts (ANED), April 2009, pp.21-27.  

Šaltinis 2: (apie remiam¹ užimtum¹ Švedijoje) Berth Danermark. Report on the 

Employment of Disabled People in European Countries: Sweden. Academic Network of 

European Disability Experts (ANED), November 2009, p.7.   

4.10 užduotis 

Perskaitykite šią ištrauką iš nacionalinės apžvalgos apie bendrą socialinę 

atsakomybę (angl. corporate social responsibility (CSR)) Danijoje (Mette 
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Morsing, 2005, pp.25-27).  

Pastaruoju laikotarpiu Danijos socialinės apsaugos modelis patyrė 

spaudimą. Dešimtajame dešimtmetyje Danijos valstybė rėmė beveik 25 % 

sveikų gyventojų. Daliai žmonių buvo sunku nuolatos būti darbo rinkoje ir 

tai sukūrė socialinę atskirtį tiems žmonėms, kurie nesugebėjo gyventi 

pagal normalius darbo jėgos standartus, pvz., neįgaliesiems, 

pagyvenusiems žmonėms, etninių mažumų atstovams ir rizikos grupėms 

priklausantiems žmonėms. Tai reiškė padidėjusias išlaidas viešajame 

sektoriuje ir tapo didele našta socialinės apsaugos sistemai. 1995 metais 

Danijos socialinių reikalų ministrė Karen Jespersen tuometinėje 

socialdemokratų vyriausybėje pirmoji pasiūlė sukurti bendrą pagalbos 

sistemą problemoms spręsti ir sudaryti Danijos dienotvarkę (CSR), kurią ji 

pavadino „integracine darbo rinkos strategija“. Buvo iškeltas socialinės 

darnos idealas, kuriam pasiekti pasirinktos priemonės, apimančios 

privačių kompanijų ir socialinių partnerių mobilizavimą į „socialines 

partnerystes“, siekiant spręsti nedarbo ir socialinės atskirties problemas. 

1994 metais buvo inicijuota bendra kampanija, pavadinta „Tai liečia mus 

visus“, kuri sujungė darbo rinkos ir socialinius klausimus ir paskatino 

partnerius privačiame ir valstybiniame sektoriuje suvienyti jėgas.  

Viena išskirtinė kompanija įkvėpė Karen Jespersen. Grundfos 

(www.grundfos.com) - viena iš pagrindinių hidraulinių siurblių gamintojų 

ir ši kompanija keletą metų buvo savo pavyzdžiu pademonstravusi, kaip 

įmonė gali prisidėti prie visuomenės problemų sprendimo, kartu dirbdama 

pagal savo paskirtį. Grundfos įkūrė keletą specializuotų dirbtuvių 

žmonėms su mažesniu darbo pajėgumu (turintiems  fizinių, psichinių ar 

socialinių problemų), kurios padėjo integruoti šiuos vietos bendruomenės 

žmones į darbo vietas, kartu padėdamos išlaikyti lanksčią darbo jėgą. 

Ministrė suvokė, kad siekiant ištaisyti socialinę atskirtį, darbdaviai turi 

suprasti ne tik savo moralines pareigas, bet taip pat ir pranašumus 

sukuriant šiai žmonių grupei specialias darbo sąlygas. Tokiai kompanijai 

kaip Grundfos lanksti darbo jėga yra svarbi darbo jėgos trūkumo 

perspektyvoje ateityje, ir Grundfos yra suinteresuota integruoti į darbo 

http://www.grundfos.com/
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jėgą didelį skaičių žmonių. Karen Jespersen esminis dalykas integracinei 

darbo rinkos strategijai buvo tai, kad tai buvo daugiau nei bendros 

filantropijos išraiška: “Įmonės turėjo parodyti daugiau nei norą daryti 

gera. Tai buvo ne tik klausimas apie tai, kad kompanijų buvo prašoma 

padaryti kažką daugiau, bet suradimas būdų kaip politinė sistema ir 

įmonės galėtų suvienyti jėgas esminių visuomenės problemų sprendimui. 

Buvo svarbu suformuoti dialogą ir bendradarbiavimą tarp politinės 

sistemos, įmonių ir vietinės valdžios. Esmė slypėjo partnerystėje” (Thyssen 

2003).    

Nuorodos: 

Grundfos Internetinė svetainė: www.grundfos.com. 

Thyssen, C. 2003. Social Partnerships – The Role of Government in 

Denmark, based on an interview with Karen Jespersen. In: M. Morsing & 

C. Thyssen (Eds.), The Case of Denmark – Corporate Values and Social 

Responsibility: 27. Frederiksberg: Samfundslitteratur.  

Savo apžvalgos pradžioje Mette Morsing tvirtina kad Danijoje “bendros 

socialinės atsakomybės sąvoka, atrodo, sukelia kuklius lūkesčius” (p.23), ir 

viena iš priežasčių yra daugelio Danijos įmonių vadovų teigimas, jog “socialiai 

atsakingas elgesys visuomet buvo neatsiejama įmonės kultūros dalis” (p.24).  

Jūsų manymu, kokiu mastu Grundfos pavyzdys pateisina šį teiginį?  

 

Apskritai pats faktas, jog žmonės su negalia pradeda dirbti apmokamą darbą 

gali būti vertinamas kaip svarbi strategija įveikiant socialinę atskirtį, leidžianti 

“integruoti didelę dalį gyventojų su negalia į darbo procesą, tačiau tik tuomet, 

jei yra sukuriama sėkminga sąjunga tarp individo negalios, technologijos ir 

visuomenėje vertinamos veiklos” (Abberley 2002, p.135). 
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4.5.2. Darbo koncepcija 

Stebint reikšmingus pokyčius visuomenėje ir darbo rinkose, vyksta tam tikri 

pokyčiai pačios darbo koncepcijos suvokime. Barnes ir Roulstone (2005) 

atkreipia dėmesį į tam tikrus reiškinius, pradedant feministinės krypties 

suformuota namų ūkio darbo koncepcija, nors neįgaliesiems „šis naujų 

koncepcijų formavimas turi eiti daug toliau, kadangi nemažai daliai neįgalių 

bedarbių žmonių, moterų ir vyrų, atliekant namų ūkio darbus, prižiūrint vaikus 

ir/ar „globojant“ kitus, kita dalis žmonių to nedaro” (p.322-23). Todėl kaip 

sekantis žingsnis galėtų būti su „liga“ susijusių darbo rūšių vertinimas: 

(1) Ligos darbas, apimantis tokią veiklą, kaip vaistų davimas, fizioterapija 

ir kt.;  

(2) Kasdienis darbas, toks kaip namų ruošos darbai bei sąveika su šeima 

ir specialistais; 

(3) Biografinis darbas, apimantis strategijas, kurias neįgalūs žmonės taiko 

siekdami įtraukti negalią į savo kasdienį gyvenimą. Tai gali apimti savo 

būklės prasmės suvokimą ir aiškinimą kitiems (Barnes, Roulstone 

2005, p.323). 

Kaip pabrėžia Barnes ir Roulstone, “neįgalūs žmonės ir jų organizacijos senai 

pripažįsta, jog gyvenimas su negalia visuomenėje, kuri tave daro neįgalų, 

reikalauja daug pastangų ir darbo” (ten pat). Kaip įrodymą jie mini “dabar 

leidžiamus įvairius vadovus ir patarimų knygas kaip įdarbinti asmeninius 

padėjėjus, kad „žmonės su didele negalia galėtų gyventi savarankiškai“ (ten 

pat), kuriuose darbas kurį asmeniniams padėjėjams gali tekti atlikti gali būti 

skirstomas į “atskiras, bet susijusias kategorijas: asmeninis, namų ūkio ir 

socialinis” (ten pat).  

Barnes ir Roulstone pabrėžia, jog „negalios ir susijusios pašalpos nėra pasyvios, 

eidamos tiesiai į gavėjo kišenę, nes šie pinigai cirkuliuoja ekonomikoje 

generuodami užimtumą, prekes ir paslaugas” (p.324). Jie atkreipia dėmesį į 

faktą, jog „daugelis neįgalių žmonių, nors techniškai patys būdami „bedarbiai“, 

dabar tampa „darbdaviais‘ (ten pat), kas tarp kitų dalykų reiškia, jog daugelis 

„asmeninių pagalbininkų naudotojų per savaitę įdarbina net penkis ar šešis 

žmones“ ar kad apskritai „didelė darbo jėgos dalis yra įdarbinama žmogiškųjų 
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paslaugų sektoriuje“ ir tokiu būdu „jų pragyvenimas priklauso nuo neįgalių 

žmonių ar kitų nepalankioje padėtyje esančių žmonių“ (ten pat).  

“Ši nauja darbo sąvokos konfigūracija neturėtų būti konstruojama kaip 

alternatyva tęstinei kovai dėl neįgalių žmonių dalyvavimo darbo rinkoje; ji 

greičiau turėtų būti vertinama kaip ją papildanti“ (Barnes, Roulstone 2005, 

p.324).  

Užduotis 4.11 

Aptarkite frazę „darbas tiems, kas geba dirbti ir saugumas tiems, kas negeba“ 

bei šį Barnes ir Roulstone (2005, p.322) komentarą: “tokioje kultūrinėje 

aplinkoje, kuri apskritai vertina ir pripažįsta kaip normą tik apmokamą 

užimtumą, tokia frazė negali įveikti su nedarbu susijusios stigmos bei socialinių 

ir psichologinių pasekmių nuo darbo rinkos atskirtiems asmenims. Greičiau ji 

apsunkina, kadangi teigia, jog tie žmonės, kurie nėra įdarbinti, negali dirbti ir 

nedirba.” Paaiškinkite frazę ir jos komentarą pasiremdami skirtingomis darbo 

sąvokos reikšmėmis. 

 

4.6. Išvada 

Šiame skyriuje išnagrinėti įvairūs reikšmingi pokyčiai: pirmiausia pokyčiai 

verslo-valstybės-visuomenės srityje, pradedant nuo paprastų modelių, tokių 

kaip „rinkos kapitalizmo“ ar „dominavimo“ modelis, ir pereinant prie 

sudėtingesnių, tokių kaip „prieštaraujančios jėgos“ ar „suinteresuotumo“ 

modelis; antra, pokyčiai Europos politikoje, pradedant negalios kaip socialinės 

politikos dalies nagrinėjimu ir toliau pereinant prie specifinės negalios 

politikos, besiremiančios socialiniu negalios modeliu; trečia, pokyčiai 

požiūriuose į negalią, pradedant nuo „lygybės“ požiūrių, paremtų tapatumu, ir 

pereinant iki „įvairovės“ požiūrių, besiremiančių skirtingu žmogiškųjų resursų 

valdymu bei pereinant nuo formalios lygybės koncepcijos prie daugiamatės 

nepalankios padėties lygybės koncepcijos bei specifinio skirtumo teisinėje 

kalboje koncepciją; ir galiausiai, perėjimas nuo industrinės visuomenės prie 

poindustrinės visuomenės bei skirtingų strategijų, skirtų įveikti 
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deindustrializacijos pasekmes, ir aktyvios rinkos politikos, nukreiptos į 

neįgalius žmones. Galima būtų teigti, jog nuo to laiko, kuomet įvyko pokytis 

negalios politikos užimtumo srityje pereinant nuo profesinės reabilitacijos prie 

lygių teisių, žinios apie neįgalių žmonių teises tapo dalimi bendrosios 

kompetencijos, reikalingos užimant vadovaujančias pareigas, kas Nordenfelt 

(2010) teigimu, sudaro pagrindą nediskriminacinei praktikai.  

Susiję mokymosi kursai ir moduliai 

1. Bendras įvadas į santykių tarp verslo, valstybės ir visuomenės 

suvokimą. 

Žr. dvyliktą (paskutinįjį) knygos leidimą: John F. Steiner, George A. 

Steiner, Business, Government, and Society: A Managerial Perspective 

(McGraw-Hill/Irwin, 2009). Nors parašyta iš Jungtinių valstijų 

perspektyvos, paskutinieji knygos leidimai apima ne tik palyginamąją 

medžiagą apie kitas šalis ir tautas, bet taip pat „verslo veiklą, idėjas ir 

pilietinės visuomenės tinklus, kurie peržengia sienas“ (Pratarmė, p. x).  

 

2. Įvairovės valdymas kaip aukštesnio lygio žmogiškųjų resursų valdymo 

kursas.  

Žr. trečią (paskutinį) knygos leidimą Gill Kirton, Anne-Marie Green, 

The Dynamics of Managing Diversity: A Critical Approach (Oxford: 

Elsevier, 2010). Ši knyga pateikia “teorinį ir konceptualųjį pagrindą, 

kuris yra būtinas siekiant suvokti besikeičiančius darbo jėgos įvairovės 

kontekstus Europoje“ (p.1), orientuojantis į penkias socialines grupes, 

susijusias su lyties, rasės/etninės priklausomybės, negalios, lytinės 

orientacijos ir amžiaus ypatumais.   
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5.1. Įžanga 

Gerosios patirties nustatymas ir dalijimasis ja gali būti naudingas siekiant 

pagerinti žmonių su negalia įdarbinimo galimybes įdarbinimo procedūrų ir 

darbo vietos prieinamumo požiūriu. Keisdamiesi, aptardami ir dalindamiesi 

gerąja patirtimi, darbdaviai bei personalo vadovai galės įgyvendinti naujas 

strategijas, ieškodami darbuotojų ir įdarbindami tuos žmones, kurie geriausiai 

atitinka įmonės lūkesčius, susijusius su įgūdžių tobulinimu ir darbo kokybės 

gerinimu bei įvairovės valdymu.  

Šiuo moduliu siekiama pristatyti gerosios patirties nustatymo ir keitimosi ja 

idėją įdarbinant žmones su negalia bei gerosios patirties suradimo ir 

patvirtinimo būdus jūsų šalyje, regione, įmonėje ir/ar ekonominiame 

sektoriuje. 

Šis modulis padės jums:  

 Sužinoti su gerosios patirties nustatymu ir dalijimusi susijusią 

terminologiją bei apibrėžimus.  

 Nustatyti gerosios patirties pavyzdžius  

 Aptarti jų naudojimo ir perkėlimo galimybes.  

 

5.2. Sąvokos  

Geroji patirtis: metodologija arba požiūris į tai, kas vienoje organizacijoje, 

regione ir/ar sektoriuje anksčiau išbandyta kaip efektyvu ir gali būti taip pat 

efektyvu kitur. Geroji patirtis dažnai vertinama kaip vienos rūšies veikla 

platesnio pobūdžio standartų nustatymo procese, ypač lyginant su valdymo 

stilius ir nacionalinę politiką. 

Geriausioji patirtis: bendrai priimtini metodai ar procesai, kurie laikui bėgant 

įrodė savo naudingumą tam tikrų užduočių atlikimui. Lyginant su sąvoka 

„geroji patirtis“, kyla klausimas, ar egzistuoja vienintelė “geriausia“ patirtis, 

kadangi šie pavyzdžiai nuolat kinta. 
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Standartų nustatymas: sistemingas mokymosi iš geriausiųjų procesas. Siejant 

su dalijimusi gerąja patirtimi, tai yra tęstinis procesas, kuriuo sava patirtis 

lyginama su kitų organizacijų gerąja patirtimi. Organizacijos įvertina įvairius 

savo veiklos aspektus su kitų organizacijų gerąja patirtimi, kurdamos planus 

kaip pritaikyti konkrečią gerąją patirtį, siekiant pagerinti savo veiklą (pvz., 

žmonių su negalia įdarbinimo srityje).  

Indikatoriai: indikatoriai yra naudojami siekiant išmatuoti konkrečią veiklą, 

pvz., pagal suinteresuotų asmenų, naudojančių gerąją patirtį, skaičių 

(kiekybiniai indikatoriai) ar pokalbiais su suinteresuotais asmenimis (kokybiniai 

indikatoriai). Jie apibūdina arba veiklos procesą, arba rezultatus. Indikatoriai 

turėtų atitikti SMART metodą (angl. SMART = specific (konkretus), measurable 

(išmatuojamas), achievable (pasiekiamas), realistic (realistiškas), timely (laiku 

atliktas)17  

Lygių grupė: Dažniausiai naudojama jaunų žmonių grupėms; projektų vadybos 

požiūriu, lygių grupės terminas labiau naudotinas interesų grupėms, t.y. 

žmonių grupėms iš tų organizacijų, kurios suinteresuotos tam tikro projekto 

rezultatais. 

Suinteresuotas asmuo: žmogus arba grupė/institucija, kuri daro įtaką arba pati 

gali būti tam tikros organizacijos veiklos įtakojama. Poveikis gali būti ir 

teigiamas, ir neigiamas. Analizuojant suinteresuotus asmenis dar prieš 

projektą, galima pasiekti geresnės veiklos kokybės, jeigu sugebama pasiekti 

tikslines grupes ir išvengti nesėkmių.  

Validumas: parodymas ryšio tarp proceso ir rezultato. Tik tuo atveju, kuomet 

įrodoma, jog pasirinktas metodas yra susijęs su rezultatu, bus galima pristatyti 

tą metodą kaip gerąją patirtį.   

Valorizacija: šis žodis kilęs iš prancūzų kalbos žodžio “valoriser” ir reiškia 

„suteikiantis vertę". Valorizacija apima dviejų tipų veiklą: projekto rezultatų 

sklaidą ir šių rezultatų panaudojimą. Panaudojimo veikla siekia toliau nei 

                                                           
17 Novartis Foundation for Sustainable Development, puslapis 17 
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sklaidos veikla, kadangi ja siekiama adaptuoti jau egzistuojančius produktus 

kitiems nei pradžioje numatyta naudos gavėjams ir/ar sistemoms. 

 

5.3. Mokymosi modulis  

Mokymasis iš praeities apskritai padidina ateities sėkmės galimybes. Todėl 

geroji patirtis yra apibrėžiama kaip bet kuris dalykas, kuris buvo išbandytas ir 

veikiantis tam tikru būdu, pilnutinai ar iš dalies, tačiau pateikiant efektyvumo 

įrodymų. Geroji patirtis turėtų būti perkeltina; ji turėtų pateikti savo 

naudojimo kituose lygiuose ar sektoriuose galimybes. Nustatydamos ir 

besidalindamos gerąja patirtimi, suinteresuotos organizacijos sugebės pakeisti 

ja senąją praktiką, pagerinti paslaugas ir sumažinti žinių nuostolius.  

Geroji patirtis dažnai yra platesnio standartų nustatymo proceso dalis.  

Aukštojo mokslo sektoriuje, pagal UNESCO, standartų nustatymas tai 

“…standartizuotas metodas, skirtas surinkti ir pristatyti reikšmingus veiklos 

duomenis tokiu būdu, kuris leidžia atlikti svarbius palyginimus tarp skirtingų 

organizacijų ar programų  veiklos, dažniausiai siekiant nustatyti gerąją patirtį, 

kartu nustatant veiklos problemas ir stipriąsias puses. Standartų nustatymas 

suteikia organizacijai (ar programai) išorės nuorodas ir geriausią patirtį, kuria 

galima pasiremti  atliekant savo vertinimą ir suformuoti darbinius procesus.”182
 

Standartų nustatymo procesai, perkelti į žmonių su negalia įdarbinimą, gali 

būti naudingi nuolatinei paradigmos kaitai pereinant prie organizacinio 

įvairovės valdymo.  

Gerosios patirties nustatymas bei dalijimasis turi būti atliekamas keliais 

žingsniais:  

Pirmiausia turi būti nustatomi naudotojo poreikiai ir reikalavimai. Kas turės 

daugiausia naudos iš geresnio žmonių su negalia įdarbinimo suvokimo? Kaip 

suinteresuotos pusės įvertins gerąją patirtį ir ja pasinaudos? Siejant su 

                                                           
18 Vlãsceanu, L., Grünberg, L., Pârlea, D.: puslapis 34  
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įdarbinimo klausimais, tai reiškia, jog būtina sužinoti darbdavių reikalavimus ir 

kaip geroji žmonių su negalia įdarbinimo patirtis gali parodyti, jog ji gali 

prisidėti prie šių reikalavimų atitikimo.  

Antra, geroji patirtis turi būti atskleista. Yra keletas būdų sužinoti apie gerąją 

patirtį. Vienas iš jų - ištirti organizacijas ar įmones, kurios tikėtina, jog naudoja 

gerąją patirtį dėl savo veiklos, susijusios su žmonių su negalia įdarbinimu. Jas 

suradus, būtų svarbu sužinoti, kuri atitinkamo požiūrio ar metodologijos dalis 

atstovauja gerąją patirtį. Tai galima geriausiai padaryti su tų žmonių, kurie žino 

atitinkamą patirtį ar gali ja pasinaudoti, pagalba. 

Trečia, geroji patirtis turi būti gerai aprašyta. Kad skirtingos patirties 

pavyzdžiai galėtų būti lyginami, yra būtinas kiekvieno požiūrio ir/ar 

metodologijos aprašas, apimantis informaciją apie kontekstą (pvz., ekonominį 

sektorių), reikiamus resursus ir įgūdžius (pvz., speciali įdarbinimo procedūra), 

patirties įgyvendinimo žingsniai, patirties įgyvendinimo pamokos (pvz., kas 

gerai pavyko, kokie sunkumai atsiskleidė) ir resursai (pvz., specialios 

įdarbinimo formos, gairės ir kt.). 

Ketvirta, labai naudingas gerosios patirties validumo nustatymas. Gerajai 

patirčiai yra būtinas akivaizdus ryšys tarp to, kas atlikta ir kokių rezultatų ši 

veikla davė. Proceso validumo nustatymas gali padėti įrodyti, jog pasirinktas 

metodas ar požiūris iš tiesų padėjo pasiekti projekto tikslų , pvz., kad speciali 

įdarbinimo procedūra, tokia kaip įmonėje taikytas darbo kokybės įvertinimas 

pasireiškė išaugusiu įdarbintų žmonių su negalia skaičiumi. 

Galiausiai, geroji patirtis turi būti paskleista ir naudojama. Geroji patirtis gali 

būti naudojama ir toliau tobulinama, jeigu tikslinė grupė apie ją sužino ir 

nusprendžia ją panaudoti savo sistemose. Todėl būtinas gerosios patirties 

valorizacijos planas ar strategija.  

Greta aukščiau aprašyto gerosios patirties nustatymo ir dalijimosi proceso, yra 

dar keletas svarbių klausimų, į kuriuos būtina atsižvelgti:  

 Geroji patirtis – tai ne galutinė procedūra ar metodas, kadangi ji nuolat 

vystosi ir turi būti pritaikoma konkrečiai sistemai ar sektoriui. Todėl 
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gerosios patirties gyvavimo laikotarpis gali būti gana trumpas, priklausomai 

nuo aplinkybių (pavyzdžiui, jei keičiasi teisinė situacija). Tačiau 

nekintančioje aplinkoje, kad būtų laikoma gera, tokia patirtis turi būti 

efektyvi ilgą laiką. 

 Gerosios patirties žmonių su negalia įdarbinime suradimo lūkesčiai 

neturėtų būti pernelyg dideli. Ankstesni Europos komisijos atlikti tyrimai, 

susiję su žmonių su negalia įdarbinimo standartų sukūrimu, nepateikė 

aiškių rezultatų, parodančių, kokia galėtų būti geroji patirtis pritraukiant 

darbui žmones su negalia, bent jau nacionalinės politikos lygmenyje ir 

paramos struktūrose
3
.  

 Sudėtingos situacijos reikalauja sprendimų įvairovės. Daugeliu atveju nebus 

pagrindinio plano (ar vienos geriausios patirties), padedančios išspręsti 

problemas, kadangi organizacijos ir įmonės turi savo individualią struktūrą 

ir kultūrą. Geroji patirtis neturėtų būti per daug reglamentuota; žmonių 

skatinimas ją nustatyti ir dalintis yra svarbus lygiai taip pat kaip ir 

pripažinimas tų individų ir/ar grupių, kurios remia gerosios patirties kūrimą 

ir propagavimą. 

 Galiausiai, labai svarbu turėti omenyje tai, kad nustatytoji geroji patirtis 

lieka tos organizacijos, kuri naudoja šį metodą/požiūrį, nuosavybė. 

Gerosios patirties nustatymas ir kompiliacija nesukuria intelektinės 

nuosavybės. Svarbu įvardinti gerosios patirties pateikėjus ir nurodyti jų 

kontaktinius duomenis.  

 

5.4. Įsivertinimo užduotys 

 Susipažinkite su terminologija.  

 Apibūdinkite skirtingus žingsnius, kuriuos būtina atlikti prieš pristatant ir 

dalijantis gerąja patirtimi.  

 Į kokius dalykus būtina atsižvelgti įgyvendinant gerąją patirtį?  

 Nustatykite gerosios patirties pavyzdžių įdarbinant žmones su negalia jūsų 

šalyje! Pasidalinkite ir aptarkite juos su kitais studentais!  
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