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Apžvalga atlikta pagal projektą „Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo stiprinimas
ir plėtra“, finansuojamą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal
„Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros“ programą.
Apžvalga taip pat iš dalies finansuojama Europos skurdo mažinimo tinklo (European Anti Poverty
Network – EAPN) lėšomis.
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Įvadas
Pastarieji metai visame pasaulyje nebuvo lengvi. Pasaulinė COVID-19 pandemija sukėlė ne tik
neregėtą sveikatos krizę, kartu susidurta su dideliais ekonominiais ir socialiniais iššūkiais. Ne išimtis ir
Lietuva. Nors sparčiai vejamės ekonominius rodiklius, esame viena skurdžiausių visuomenių Europos
Sąjungoje, tad ir socioekonominės pasekmės mūsų neaplenkia. Kaip ir kitų krizių metu, taip ir dabar
labiausiai kenčia patys skurdžiausi ir pažeidžiamiausi šalies gyventojai.
Pandemija tik išryškino ilgus metus besitęsiančias problemas. Skurdas, socialinė atskirtis ir
nelygybė, o ypač nelygios galimybės, jau ilgą laiką linksniuojamos problemos, į kurias vis dažniau
dėmesį atkreipia ir tarptautinės organizacijos. Skurdas sukelia sunkumų ir nepriteklių, neigiamai veikia
sveikatą ir ilgainiui turi psichologinių pasekmių, riboja galimybes tiek suaugusiesiems, tiek vaikams.
Be to, nepritekliuje gyvenantys žmonės dažnai yra stigmatizuojami, kaltinami, gėdinami ir išstumiami
iš įprasto visuomenės gyvenimo. Svarbu suprasti, kad skurdas žaloja visą visuomenę – skaldo socialinį
solidarumą ir pasitikėjimą, kelia nerimą ir nesaugumo jausmą, iššvaisto skurstančių asmenų potencialą,
o tai neišvengiamai drebina demokratijos pamatus.
Šioje apžvalgoje aptariamos skurdo ir socialinės atskirties sąvokos, 2020 m. tendencijos, išryškinami
skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių sunkumai, gyvenimo realijos. Aptariamos jau ne vienerius
metus kylančios problemos, o taip pat ir aktualiausios, pandemijos metu aštrėjančios problemos.
Apžvalgoje pateiktos įžvalgos bei rekomendacijos parengtos bendradarbiaujant su Nacionalinio
skurdo mažinimo organizacijų tinklo nariais bei kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, skurdo ir
socialinės atskirties srityje dirbančiais ekspertais, mokslininkais ir teisininkais.
Apžvalgoje naudojamos citatos iš Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo ir partnerių
atliktų tyrimų, interviu ir skurdą patiriančių žmonių susitikimų.

Apie mus
Asociacija „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ (toliau – NSMOT) įkurta 2006
metais, vienija ir stiprina pusšimtį nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine
atskirtimi. NSMOT tikslai:
vienyti Lietuvos nevyriausybines organizacijas, veikiančias skurdo bei socialinės atskirties
mažinimo srityse, ir stiprinti jų institucinius gebėjimus bei bendradarbiavimą su nacionalinės ir vietos
valdžios institucijomis Lietuvoje;
dalyvauti socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose.
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KAS YRA SKURDAS?

Skurstančiais asmenimis laikomi tie asmenys, kurių pajamos bei kiti ištekliai – materialiniai,
socialiniai ir kultūriniai – yra tokie riboti, kad išstumia juos iš priimtino gyvenimo būdo šalyje, kurioje
jie gyvena. Skurdas yra susijęs ne tik su pajamų trūkumu, bet ir su kliūtimis naudotis paslaugomis
ir įvairiomis galimybėmis, kurios trukdo visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Taigi, skurdo
reiškinys yra glaudžiai susijęs su socialine atskirtimi ir pajamų nelygybe.
Mokslininkai naudoja įvairius skurdo apskaičiavimo būdus. Nuo įstojimo į Europos Sąjungą
Lietuvoje skurdo lygiui apskaičiuoti imtas naudoti santykinio skurdo apskaičiavimo metodas, kuris
remiasi asmens gyvenimo lygio, apibrėžto santykiu su vidutiniu gyvenimo lygiu šalyje, matavimu.
Pažymėtina, kad rodikliai apskaičiuojami pagal prieš tai buvusių metų pajamas, t. y. 2020 m. rodikliai
apskaičiuoti pagal 2019 m. pajamas. Šiuo matavimo būdu grindžiami šie rodikliai:
•• skurdo rizikos lygis
•• skurdo ir socialinės atskirties rizikos lygis
Nuo 2018 m. Lietuvoje pradėtas skaičiuoti ir absoliutaus skurdo lygis.

PAGRINDINIAI SKURDO RODIKLIAI IR TENDENCIJOS
Skurdo rizikos lygis – asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos mažesnės
už skurdo rizikos ribą, dalis. Skurdo rizikos riba prilyginama 60 proc. ekvivalentinių disponuojamųjų
pajamų medianos (vidurinė reikšmė).
Paprasčiau tariant, gyventojų pajamos (atskaičius mokesčius) išdėstomos didėjimo tvarka.
Randama vidurinė reikšmė (mediana) ir apskaičiuojama 60 proc. nuo šios reikšmės, kuri ir laikoma
skurdo rizikos riba. Galiausiai gyventojų pajamos palyginamos su šia riba, ir visi namų ūkiai, kurių
pajamos už ją žemesnės, priskiriami prie skurstančiųjų. Šis rodiklis yra santykinis.1
2018 m. buvo pradėtas skaičiuoti absoliutaus skurdo lygis. Šis rodiklis apskaičiuojamas pagal tokią pat metodiką kaip ir santykinis skurdas, kitaip apskaičiuojama tik skurdo riba. Absoliutaus skurdo
riba (kitaip – minimalių vartojimo poreikių dydis (toliau – MVPD)) – Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos kasmet apskaičiuojamas pajamų dydis, reikalingas minimaliems asmens
maisto ir ne maisto (prekių bei paslaugų) poreikiams patenkinti. Tie asmenys, kurių pajamos nesiekia
šio dydžio, laikomi gyvenančiais absoliučiame skurde. 2020 m. patvirtintas MVPD – 257 Eur.

Lietuvos statistikos departamentas (2016). Skurdo statistinių rodiklių skaičiavimo metodika.
https://bit.ly/2UuCqjW
1
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Kodėl remiamės santykinio skurdo
rodikliu?
Lietuvoje naudojama Europos Sąjungos
statistikos

tarnybos

(Eurostat)

santykinio

skurdo apskaičiavimo metodika. Šiuo metu tokia
metodika naudojama visose Europos Sąjungos
šalyse.
Verta paminėti, kad santykinis skurdas
išties yra susijęs su pajamų nelygybe, tačiau
jis neparodo turtingiausių ir neturtingiausių
asmenų pajamų skirtumo – santykinis skurdas
parodo dalies gyventojų atotrūkį nuo vidutines
pajamas gaunančių asmenų gyvenimo lygio.
Vakarų šalyse įprasta matuoti ne tik absoliutų ar ekstremalų skurdą, t. y. skaičiuoti badaujančius gyventojus, stokojančius higienos priemonių
ar geriamojo vandens. Mūsų visuomenėje skurdas
yra siejamas ne tik su egzistencinių poreikių patenkinimo stoka, bet ir su socialinių, kultūrinių
bei kitų poreikių, o galiausiai – orumo užtikrinimu.
Skurdą ir socialinę atskirtį patiriantys žmonės neturi reikalingų pajamų, išteklių ir galimybių naudotis viešosiomis ir privačiomis paslaugomis, kurios yra būtinos oriam gyvenimui. Skurdas
gali užkirsti kelią asmeniui ir šeimai tobulėti bei
dalyvauti socialiniame gyvenime. Žmonės negali pasiekti visuotinai priimtino gyvenimo lygio ir
stiliaus, patiria daugiau sunkumų gyventi oriai,
be gėdos, stigmos ar baimės.
Būtent todėl, skaičiuojant skurdo rizikos lygį,
atsiremiama į medianines (vidutines) pajamas –
šios geriausiai atspindi šalyje vyraujantį gyvenimo
būdą, o santykinis skurdas atskleidžia dalies
gyventojų atotrūkį nuo vyraujančio gyvenimo
būdo.

V. Zaveckaitės nuotr.
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Skurdo rizikos lygis 2020 m.

Skurdo rizikos
riba siekė 430 Eur

Žemiau skurdo rizikos ribos
gyveno 20,9 % Lietuvos gyventojų

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, skurdo rizikos riba 2020 m. buvo 430 Eur per
mėnesį vienam asmeniui ir 904 Eur šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusiųjų ir dviejų vaikų iki 14
metų amžiaus. 2020 m. žemiau skurdo rizikos ribos gyveno apie 585 tūkst. šalies gyventojų. Skurdo
rizikos lygis 2020 m. šalyje siekė 20,9 proc. ir, palyginti su 2019 m., padidėjo 0,3 procentinio
punkto.

Skurdo rizikos lygio kaita Lietuvoje
(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas)
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Paskutiniai turimi duomenys rodo, kad Lietuvos skurdo rizikos rodikliai jau daug metų yra vieni
iš didžiausių Europos Sąjungoje.

Skurdo rizikos lygis Europos sąjungoje 2019 m.
(šaltinis: Eurostat)
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Labiausiai pažeidžiamos grupės
Kai kurios socialinės grupės yra jautresnės socialiniams, ekonominiams iššūkiams bei rizikoms ir
turi mažiau išteklių su jais sėkmingai susidoroti. Statistika rodo, kad skurdo rizikos atžvilgiu Lietuvoje
pažeidžiamiausi yra bedarbiai, vieniši asmenys, vieniši tėvai, auginantys vaikus, senatvės
pensininkai, žmonės su negalia, daugiavaikės šeimos ir vaikai.
Lyginant su 2019 m., 2020 m. daugelio grupių skurdo rizikos lygis padidėjo arba išliko panašus.
Didžiausias padidėjimas stebimas tarp bedarbių (padidėjo 2 proc. p.) ir senatvės pensininkų (padidėjo
4,4 proc. p.). Kita vertus, 2020 m. sumažėjo vaikų skurdo rizikos lygis (sumažėjo 2,7 proc. p.).

Labiausiai skurdą patiriančios grupės Lietuvoje 2019 ir 2020 m.
(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas)
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Svarbu nepamiršti, kad, skaičiuojant 2020 m. skurdo rizikos lygį, naudojami duomenys apie gyventojų 2019 m. pajamas. Taigi vaikų skurdo rizikos lygio mažėjimui daugiausia įtakos turėjo 2019 m. padidinti vaiko pinigai. Nors tais pačiais metais augo ir pensijų dydis bei minimali mėnesinė alga (MMA),
jų augimas buvo lėtesnis nei bendras gyvenimo lygis šalyje. Atitinkamai vidutinė pensija buvo žemesnė
už skurdo rizikos ribą (344,4 Eur) ir siekė apie 80 proc. skurdo rizikos ribos. MMA atskaičius mokesčius
(396 Eur) siekė apie 92 proc. skurdo rizikos ribos.
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Skurdo ir socialinės atskirties rizikos lygis
Skurdo ir socialinės atskirties rizikos
lygis rodo gyventojų, kurie atitinka bent vieną

Skurdo
rizika

iš šių sąlygų: gyvena skurdo rizikoje, susiduria
su dideliu materialiniu nepritekliumi arba
gyvena labai mažo darbo intensyvumo namų
ūkiuose, dalį.

Skurdo ir
socialinės
atskirties
rizikos
lygis

Materialinio nepritekliaus lygis – ro-

Didelis
materialinis
nepriteklius

diklis, kuris parodo, kokią visų gyventojų
dalį sudaro asmenys, kurie dėl lėšų stokos
susiduria su minimaliu ar didesniu materialinio nepritekliaus elementų skaičiumi. Pa-

Žemas darbo
intensyvumas

gal Europos Sąjungos statistikos tarnybos
(Eurostato) metodiką nustatyta, kad namų
ūkis patiria materialinį nepriteklių, jei jis susiduria bent su trimis materialinio nepritekliaus elementais iš šešių:

Ekonominiai sunkumai:
1) namų ūkis dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, 		
būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų;
2) namų ūkis neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose;
3) namų ūkis negali sau leisti pakankamai šildyti būsto;
4) namų ūkis negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško
maisto;
5) namų ūkis negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų (išlaidų suma lygi ankstesnių metų 		
mėnesinei skurdo rizikos ribai) iš savo lėšų.
Ilgalaikio naudojimo daiktas:
6) negali sau leisti turėti automobilio.
Labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose gyvenančių asmenų dalis – asmenų,
gyvenančių namų ūkiuose, kuriuose visų darbingo amžiaus nesimokančių asmenų dirbtų valandų suma
neviršija 20 proc. jų galimo dirbti viso darbo laiko, dalis.

Skurdo ir socialinės atskirties rizikos lygio kaita Lietuvoje
(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas)
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Absoliutaus skurdo lygis
2018 m. Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija pradėjo skaičiuoti absoliutaus skurdo rodiklius.
Absoliutaus skurdo riba (kitaip – MVPD) – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos kasmet apskaičiuojamas pajamų dydis, reikalingas minimaliems asmens maisto ir ne
maisto (prekių bei paslaugų) poreikiams patenkinti. Tie asmenys, kurių pajamos nesiekia šio dydžio,
laikomi gyvenančiais absoliučiame skurde.
Apskaičiuota absoliutaus skurdo riba 2020 m. – 257 Eur per mėnesį vienam asmeniui ir 540 Eur
šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 metų amžiaus. Atkreiptinas dėmesys, kad šis dydis kasmet didėja labai nežymiai. Palyginimui, 2019 m. absoliutaus skurdo riba siekė
251 Eur. Tad ši riba yra gerokai mažesnė už skurdo rizikos ribą.

Absoliutaus
skurdo riba
2020 m.

257
Eur

430
Eur

Skurdo
rizikos riba
2020 m.

(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas)

Absoliutaus skurdo lygis šalyje 2020 m. siekė 5,1 proc., palyginti su 2019 m., jis sumažėjo 2,6
procentinio punkto. 2020 m. apie 140 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau absoliutaus skurdo ribos.

Absoliutaus skurdo ir skurdo rizikos lygis
(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas)
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Dirbančių asmenų žemiau absoliutaus skurdo ribos buvo 1 proc., bedarbių – 31,7 proc., senatvės
pensininkų – 5,2 proc. Disponuojamąsias pajamas, mažesnes už absoliutaus skurdo ribą, mieste gavo
3,9 proc. gyventojų (penkiuose didžiuosiuose miestuose – 2,9 proc., kituose miestuose – 5,5 proc.),
kaime – 7,5 proc. Vaikų absoliutaus skurdo lygis siekė 5,6 proc.
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Pajamų nelygybė
Per pastaruosius dešimtmečius pajamų nelygybė daugelyje pasaulio šalių itin išaugo. Moksliniai
tyrimai rodo, kad pajamų nelygybė stabdo visuomenės ir valstybės raidą. Kaip pajamų nelygybės pasekmė yra minimas ne tik skurdas, bet ir blogesnė gyventojų sveikata, didesnis mirtingumas, psichologinis stresas, nusikalstamumas, emigracija.
Lietuva nepriklausomybės laikotarpiu padarė itin didelę pažangą artėdama prie Vakarų šalių
standartų bei gyvenimo lygio, taip pat Lietuvos ekonomika yra viena sparčiausiai augančių Europoje,
tačiau pajamų nelygybė šalyje šiuo metu yra viena didžiausių Europos Sąjungoje. 2012 m. 20 proc. pačių
turtingiausių ir 20 proc. pačių skurdžiausių žmonių Lietuvoje pajamų lygis skyrėsi 5 kartus. 2018 m. šis
skirtumas siekė net 7 kartus. 2019 m. po ilgo laiko pastebėtas pajamų nelygybės sumažėjimas – minėtas
rodiklis siekė 6,4 karto. 2020 m. šis rodiklis išliko panašus ir siekė 6,1. Svarbu paminėti, kad paskutiniai
turimi duomenys rodo, kad Europos Sąjungos vidurkis – 5,1.
Jau ne vienerius metus Europos Komisija ragina Lietuvą mažinti nelygybę pirmiausia didinant
mokesčių ir išmokų sistemos veiksmingumą. Pastaruoju metu Europos Komisijos ataskaitose Lietuvai
pabrėžiama, kad gyventojų pajamų mokesčio progresyvumas išlieka žemas, o Lietuvos mokesčių
santykis su bendruoju vidaus produktu (BVP) yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Tai atitinkamai
lemia ir itin žemą socialinės apsaugos – socialinių išmokų ir paslaugų – finansavimą, tuo pačiu ir ribotą
poveikį skurdo, socialinės atskirties ir nelygybės mažinimui.2

Pajamų pasiskirstymo koeficientas S80/S20 Lietuvoje
(šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas)
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-european_semester_country-report-lithuania_lt.pdf
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Pandemijos bei karantino
socialinės ir ekonominės pasekmės
Kalbant apie pandemiją, dažniausiai yra akcentuojama COVID-19 viruso įtaka sveikatai ir sveikatos
apsaugos sistemai, tačiau nevalia pamiršti, kad pandemija ir karantinas sukelia neigiamas trumpalaikes
ir ilgalaikes socialines ir ekonomines pasekmes: skurdas, susijęs su prarastomis ir sumažėjusiomis
pajamomis, išaugęs nedarbas, prastėjanti žmonių psichologinė savijauta dėl sunkiai numatomų ir
prognozuojamų pokyčių.
NSMOT ir Lietuvos vartotojų aljanso užsakymu 2020 m. balandžio, liepos mėn. ir 2021 m. kovo
mėn. tyrimų agentūros „Spinter tyrimai“ buvo atliktos trys reprezentatyvios Lietuvos visuomenės
apklausos, kuriose respondentų buvo prašoma atsakyti į klausimus apie pasekmes, kurias pandemija ir
karantinas turėjo jų socialinei-ekonominei būklei ir psichologinei savijautai.
Pagal pirmojo karantino apklausų duomenis apie 5 proc. respondentų teigė dėl COVID-19 praradę
darbą, 35 proc. patyrė ženklų pajamų sumažėjimą, 38 proc. nurodė, kad jų šeimos nariai prarado darbą
arba jų pajamos ženkliai sumažėjo, net 11 proc. teigė, kad jiems trūksta pajamų maistui, 14 proc. trūksta
pinigų būsto nuomai ar komunaliniams mokesčiams. Tiek 2020 m. balandžio, tiek 2020 m. liepos mėn.
duomenys apie ekonominę gyventojų situaciją statistiškai reikšmingai nesiskyrė.
Labai panašius rezultatus atskleidė ir 2021 metų, antrojo karantino, duomenys: kovo mėnesį atliktoje apklausoje respondentai teigė, kad jų ar jų šeimos narių pajamos dėl COVID-19 suvaldymo taikomų
priemonių ženkliai sumažėjo, tačiau dalis gyventojų, kuriems trūksta pinigų maistui, liko nepakitusi.
Taip pat didesnis procentas respondentų nurodė, kad dėl COVID-19 prarado darbą. Apskirtai, paklausus, kaip pasikeitė jų finansinė padėtis antrojo karantino metu lyginant su pirmuoju karantinu, trečdalis respondentų teigė (33 proc.), kad jų situacija pablogėjo, ir tik mažiau nei dešimtadalis nurodė, kad
situacija pagerėjo (8 proc.).

2020 m.
balandis

2020 m.
liepa

2021 m.
kovas

Praradote darbą

5,3

6

9,3

Jūsų pajamos ženkliai sumažėjo

34,8

31,8

28,8

Kiti Jūsų šeimos nariai ar artimieji prarado darbą
arba jų pajamos dėl kitų su COVID-19 krize
susijusių priežasčių ženkliai sumažėjo

37,6

35,2

33,4

Jums ir (ar) Jūsų šeimai trūksta pinigų maistui

11,4

11,3

11

Trūksta pinigų būsto nuomai ir (ar)
komunaliniams mokesčiams

19,8

18,2

14,2
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Visų atliktų apklausų duomenys atskleidžia
tuos pačius dėsningumus: daugiausia finansiškai
nukentėjo darbo neturintys, mažiau išsimokslinę
gyventojai, smulkieji verslininkai, gaunantys
pajamas iš individualios veiklos.
Pirmos apklausos, atliktos 2020 m. balandžio
mėn., metu taip pat buvo teirautasi apie gyventojų psichologinę savijautą. Tyrimas atskleidė, kad
pagal PSO geros savijautos rodiklį 100 balų skalėje Lietuvos gyventojų vidutinė rodiklio reikšmė tuo metu tesiekė 48,7. Prastos psichologinės
gerovės buvo daugiau nei pusė šalies gyventojų
(53,8 proc.). Gyventojų, kurie dėl karantino patyrė tam tikrų finansinių ar materialinių nuostolių,
savijauta yra vidutiniškai penkiais balais žemesnė
nei su šiais sunkumais nesusidūrusių.
Pagal 2021 metų balandžio mėn. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu „Spinter tyrimų“ atliktos apklausos duomenis, antrasis karantinas mažiau paveikė gyventojų psichologinę gerovę – prastos psichologinės
būklės gyventojų dalis reikšmingai sumažėjo –
nuo 53,8 proc. iki 40,9 proc. Galima daryti prielaidą, kad pirmojo karantino laikotarpiu žmonių
savijautai didesnę įtaką turėjo nežinomybė. Kita
vertus, tos pačios apklausos duomenimis, subjektyviai vertindami savo emocinę būklę ir savijautą,
pusė respondentų (52 proc.) teigė, kad ji pablogėjo. Gyventojai, gaunantys žemesnes pajamas,
dažniau nei labiau išsimokslinę ir didesnes pajamas gaunantys gyventojai teigė, kad jų emocinė
būklė nepasikeitė – kokia buvo per pirmąją bangą, tokia liko ir per antrąją.

D. Budrio nuotr.
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SKURDĄ PATIRIANČIŲ ŽMONIŲ IŠŠŪKIAI LIETUVOJE

Šiame skyriuje pateikiama tam tikrų viešosios ir socialinės politikos sričių analizė, paremta
statistika, apklausomis ir ilgamete nevyriausybinių organizacijų patirtimi. Tematiniai skyriai parinkti,
atsižvelgiant į skurdo patirtį turinčių žmonių keliamas problemas, jų aktualumą, naujausius tyrimus,
ilgametį NSMOT ir jo narių įdirbį.

Bedarbių situacija Lietuvoje: tarp mitų ir faktų
Bedarbių socialinė apsauga jau daug metų išlieka itin opus klausimas. Visoje Europoje bedarbių
skurdo rizikos lygis gerokai viršija vidutinį skurdo rizikos lygį, bet Lietuvoje bedarbių skurdas – vienas
didžiausių. 2020 m. skurdo rizikos lygis tarp bedarbių siekė net 56,4 proc. Anksčiau ar vėliau dėl nedarbo
nukenčia didelė dalis gyventojų, o ypač pažeidžiamiausios gyventojų grupės – žmonės su negalia ar juos
slaugantys asmenys, vyresnio amžiaus žmonės, vieniši tėvai. Šios grupės buvo itin skaudžiai paveiktos
ir pandemijos metu.
Nedarbas ne tik mažina asmens pajamas, bet ir didina psichologinę įtampą bei nepasitikėjimą,
daugeliui gyventojų labai apsunkina kasdienį gyvenimą, apriboja pasirinkimų galimybes, mažina jų
socialinį bei ekonominį aktyvumą. Tuo pačiu nedarbas gilina socialinę atskirtį, o neužtikrinus reikiamos
pagalbos – vis labiau tolina nuo darbo rinkos ir socialinio gyvenimo. Neigiamos ilgalaikio nedarbo
pasekmės dažniausiai yra susijusios su socialinių ryšių nutrūkimu, šeimos iširimu, priklausomybėmis,
savižudybėmis, nusikalstama veikla bei vaikų, augančių ilgalaikio bedarbio šeimoje, socialinio kapitalo
(išsilavinimas, laisvalaikis, draugai ir pan.) sumažėjimu.

„Pinigų trūkumas jaučiasi visur. Nėra noro kažką daryti, kažkur eiti.
O pinigų reikia viskam. Dingsta savivertė, dar kai sveikata šlubuoja…“
Skurdą patiriantis žmogus

Nedarbo problema yra itin kompleksiška, apimanti įvairius sektorius: nuo socialinių išmokų iki
paslaugų, nuo švietimo iki mokesčių politikos. Bedarbiai išlieka viena labiausiai stigmatizuojamų
socialinių grupių, apipinta mitais ir kaltinimais dėl savo likimo.

Didelių išmokų mitas Lietuvoje
Vienas dažniausiai sklandančių mitų – itin didelės išmokos bedarbiams, kurios nemotyvuoja grįžti
į darbo rinką. Šiuo atveju svarbu atskirti skirtingas išmokų rūšis, jų gavimo sąlygas ir dydžius. Žvelgiant
dar į SADM pateiktus duomenis apie nedarbo situaciją iki pandemijos matoma, kad 2019 m. tik 41,4
proc. bedarbių gavo nedarbo socialinio draudimo išmokas. Pažymėtina, jog vidutinė nedarbo socialinio
draudimo išmoka 2019 m. siekė 326,6 Eur, o skurdo rizikos riba pagal tų pačių metų duomenis buvo 430
Eur.
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2019 m. 16,19 proc. bedarbių – tų, kurie neturi arba neteko teisės į socialinio draudimo išmokas –
gavo socialinę piniginę paramą (socialinę pašalpą), vidutinis jos dydis vienam asmeniui siekė 82 Eur.
Tiesa, pastaruoju metu šios išmokos dydis didėja ir 2021 m. I ketv. siekė 105 Eur. Ir vis tiek šis dydis yra
apie 4 kartus mažesnis už skurdo rizikos ribą, ir daugiau nei 2 kartus mažesnis už absoliutaus skurdo
rizikos ribą. Nors piniginės socialinės paramos gavėjai gali pretenduoti ir į kitas paramos rūšis, 2018 m.
Valstybės kontrolės ataskaitoje pažymima, kad net sudėjus tokias paramos rūšis kaip kompensacijos už
būstą, nemokamą maitinimą vaikams ir kitas paslaugas, net 86 proc. paramos gavėjų nebuvo užtikrintas
MVPD.
Galiausiai, svarbu atkreipti dėmesį, kad net apie 42 proc. bedarbių 2019 m. negavo jokių socialinių
išmokų. Nors iš dalies tai rodo ir šešėlinio darbo apraiškas, bet turime įvertinti, kad tarp šių žmonių
yra ir tų, kurie negauna nei išmokų, nei kitų pajamų ir remiasi artimųjų ar NVO pagalba, o kartais tik
pavieniais darbais. Dalis žmonių paramos negauna, nes neatitinka paramos gavimo sąlygų, pavyzdžiui,
turto normatyvų ar kitų sąlygų.
Dalis žmonių paramos nesikreipia, nors turi teisę gauti išmokas: tyrimai3 rodo, kad paramos
nesikreipia apie 20 proc. potencialių paramos gavėjų. Pastaraisiais metais socialinę piniginę paramą
gauna apie 2-3 proc. Lietuvos gyventojų. NSMOT patirtis rodo, kad dalis žmonių nežino apie paramos
galimybes, negeba įvykdyti administracinių sąlygų arba siekia išvengti stigmos. Visuomenėje giliai
įsišaknijęs paramos gavėjų kaip piktnaudžiautojų ir veltėdžių paveikslas dalį žmonių atbaido kreiptis
jiems priklausančios paramos. Užtikrinant paramos prieinamumą, itin svarbus savivaldybių vaidmuo.
Savivaldybės turėtų proaktyviai veikti surandant potencialius paramos gavėjus, užtikrinti, kad juos
pasiektų informacija apie visas gyventojams priklausančias paramos formas, suteikti didesnę piniginę
paramą, jeigu asmuo atsiduria ypač sunkioje situacijoje.
Šią problemą iš dalies padėjo spręsti 2020 m. įvesta darbo paieškos išmoka. Vos prasidėjus karantinui
buvo itin svarbu, kad, krizės metu netekus darbo, žmonėms būtų užtikrinta socialinė apsauga, tad
ganėtinai universaliai dalijama ši išmoka padėjo užtikrinti darbo netekusių žmonių poreikius. Kita
vertus, dalis asmenų perėjo į šią sistemą dėl dosnesnio išmokos dydžio, tačiau, ilgainiui, sugriežtinus
darbo paieškos gavimo sąlygas, buvo grįžta į ankstesnę sistemą. Svarbu pastebėti, kad socialinės
piniginės paramos gavėjų skaičius auga ir šiuo metu paramos gavėjų skaičius jau viršijo ikipandeminį
paramos gavėjų skaičių.

Įsidarbinimo barjerai šalyje
Ekstremaliosios situacijos metu nedarbo rodikliai svyruoja. Naujausiais Statistikos departamento
duomenimis, bedarbių (darbo ieškančių asmenų) skaičius 2021 m. II ketv. siekė 108 tūkst. Registruotų
Užimtumo tarnyboje (toliau – UŽT) bedarbių skaičius 2021 m. liepos pabaigoje siekė 226 tūkst. Tuo
pat metu UŽT buvo registruota 22 tūkst. laisvų darbo vietų. Vadinasi, registruotų darbo vietų buvo
apie 10 kartų mažiau nei registruotų bedarbių. Tiesa, laisvas darbo vietas registruoja ne visi darbdaviai,
tačiau toks didelis skirtumas suponuoja, kad daugeliui bedarbių nėra realių galimybių įsidarbinti.
Jau nekalbant apie tai, ar bedarbių kvalifikacija atitinka laisvų darbo vietų reikalavimus, teritorinius
aspektus ir žmonių gebėjimus. Šiems klausimams atsakyti reikalingi tikslesni duomenys.
Nedarbo situaciją apsunkina ir kiti barjerai. Išmokos bedarbiams išties vis dar per mažos, tačiau
neretai stebime paradoksalią situaciją, kai grįžti į darbo rinką vis tiek neapsimoka. Tai reiškia, kad

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/darbas/darbo-rinka/TYRIMAI/
I%C5%A1mok%C5%B3%20nepa%C4%97mimo%20ataskaita_2020_05.pdf
3
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asmens potencialios darbinės pajamos būtų mažesnės ar nepakankamai didelės, lyginant su išmokomis.
Tokia situacija dar vadinama skurdo spąstais ir ji yra susijusi tiek su išmokų dizaino trūkumais, tiek su
kokybiškų, gerai apmokamų darbo vietų stoka, ypač regionuose.
Atitinkamai svarbu ir gyventojų mobilumo užtikrinimas. Susisiekimo priemonės vis dar nėra
tinkamai užtikrinamos regionuose. Ši problema dažnai aktuali pažeidžiamiausiems, mažiausias
pajamas gaunantiems gyventojams – tiems, kurie patys negali nusipirkti automobilio. Kaimų gyventojai
atkreipia dėmesį, kad autobusai važinėja tik keletą kartų per dieną ir geriausiu atveju yra suderinti
tik su vaikų grįžimu iš mokyklos. Vaikų vasaros atostogų metu pasitaiko atvejų, kai autobusai kaimus
pasiekia tik kelis kartus per savaitę, todėl susisiekimo stoka užkerta kelią dirbti. Kita vertus, net jeigu
infrastruktūra regione yra išvystyta, kasdien važiuojant viešuoju transportu susidaro santykinai didelė
išlaidų suma. Tad žmonės vėl pakliūva į skurdo spąstus.
„Nėra jokio autobuso. Nėra kaip nuvažiuoti į darbą.“
Skurdą patiriantis žmogus

Darbo rinkoje susiduriama su diskriminacija. Itin gaji vyresnio amžiaus asmenų diskriminacija.
UŽT , 2021 m. liepos 1 d. 39,8 proc. asmenų buvo vyresni nei 50 metų amžiaus. 2019 m. atliktoje
4

Eurobarometro5 apklausoje 59 proc. žmonių Lietuvoje nurodė, kad amžius gali būti laikomas didžiausiu
trūkumu vertinant, ar priimti naują darbuotoją. Amžius kaip trūkumas buvo nurodytas dažniausiai,
lyginant su kitais aspektais, tokiais kaip lytis, kilmė, negalia. Esame senėjanti visuomenė, vis daugiau
kalbame apie būtinybę išlikti darbo rinkoje kuo ilgiau, tačiau vyresnio amžiaus žmonės pasakoja, kad
jais darbo rinkoje nepasitikima. Nusistovėjusios nuostatos, kad vyresnio amžiaus žmonės sunkiai
prisitaiko prie naujovių, lėtai dirba ir sunkiai mokosi naujų dalykų. Taip pat su diskriminacija susiduria
ir kitos grupės: žmonės su negalia, jaunos moterys ar moterys, auginančios vaikus, tautinės mažumos.
„Susiradus darbą pagal specialybę ir atėjus į pokalbį
pats pirmas klausimas bus ,, Ar nesiruošia turėti vaikų?"“.
„Man 62 m. einu darbintis, o man sako „per senas“ ir diskriminuoja taip dėl amžiaus.“
Skurdą patiriantys žmonės

Vienu iš pagrindinių įsidarbinimo iššūkių taip pat paminėtina ir kokybiškų, laiku teikiamų bei
prieinamų socialinių paslaugų stoka. Tai itin aktualu šeimoms, auginančioms vaikus, turinčioms
slaugomų artimųjų arba prižiūrimų asmenų su negalia. Neužtikrinant paslaugų šiems asmenims,
juos slaugyti imasi artimieji – dažniausiai moterys – ir neretai iškrenta iš darbo rinkos, nutrūksta
socialiniai ryšiai. Ilgainiui šie žmonės praranda tiek darbinius, tiek socialinius įgūdžius. Kalbant apie
pažeidžiamas, labiau nutolusias grupes, taip pat labai trūksta integracinių paslaugų, kurios apimtų
konkrečių darbinių ir darbo paieškos įgūdžių ugdymą. Galų gale, itin svarbu, kad visos šios paslaugos
būtų teikiamos integruotai, atsižvelgiant į darbo rinkos konkrečiame regione poreikius ir teikiamos
taikant atvejo vadybą.

https://uzt.lt/wp-content/uploads/2021/08/Darbo-rinkos-tendencijos-2021-I-pusmetis.pdf
„Specialusis Eurobarometras 493, Diskriminacija Europos Sąjungoje“, 2019 gegužė.
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/22 51
4
5
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Ar suteikiama pagalba bedarbiams atliepia šias problemas?
Nedarbo problemoms spręsti pasitelkiamos įvairios priemonės. Didžioji dalis jų vykdomos per
UŽT – aktyvios darbo rinkos priemonės, paslaugos, mokymai ir kitos užimtumo skatinimo programos.
Vis dėlto stebima, kad didelė dalis priemonių nėra pakankamai efektyvios.
Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimo ataskaitos6
išvadose nurodoma, kad bedarbių profesiniai mokymai, socialinių įgūdžių mokymai bei visuomenės
mokymai yra nepakankamai tinkami, tikslingi, efektyvūs ir paveikūs dėl įvairių priežasčių. Ataskaitoje
taip pat teigiama, kad bedarbių ar kitų socialiai pažeidžiamų grupių problemų priežastys įprastai yra
kompleksinės ir mokymai negali būti laikomi universalia priemone socialiai pažeidžiamų asmenų
kompleksinėms problemoms spręsti. Ataskaitoje teigiama, kad mokymai turi būti derinami su kitomis
alternatyviomis arba papildomomis veiklomis. Tačiau individualūs poreikiai dažniausiai nėra vertinami,
o vietoj to asmuo yra nukreipiamas į formalų profesinį mokymą, kuris nebūtinai atitinka žmogaus
realias galimybes įsidarbinti ir pajėgumus dirbti toje srityje.
NVO, dirbančios su bedarbiais, taip pat antrina ataskaitos išvadoms, akcentuodamos, kad UŽT
paslaugos pažeidžiamiausioms grupėms – ilgalaikiams bedarbiams, turintiems negalią ar kt. – nėra
tinkamos, nes nėra pakankamai individualizuotos.
„Vakar Užimtumo tarnyboj pasiūlė būt mėsos išpjaustytoja, bet aš atsisakiau, nes sunku fiziškai.
Mano vyras tokį darbą išdirbo tik savaitę. Sunku net vyrams.“
Skurdą patirianti moteris

Siekiant išsiaiškinti žmogaus gebėjimus ir rasti tinkamą darbo vietą reikia skirti kur kas daugiau
laiko. Ne mažiau svarbu išsiaiškinti asmens šeimyninę situaciją ir realias galimybes dirbti, transporto
prieinamumą, įsiskolinimų situaciją, įvertinti ir nuosekliai ugdyti bendruosius gebėjimus, darbinius ir
socialinius įgūdžius, atkurti socialiniu ryšius, skatinti pasitikėjimą. Itin svarbu įvertinti žmogaus sveikatos situaciją ir atitinkamai nukreipti į tas darbo vietas ar profesinius mokymus, kurie yra pritaikyti
konkrečiam žmogui ir atitinka jo stipriąsias puses. Pažymėtina, kad skurdą patiriantys žmonės dažnai teigia, kad įstaigose šie aspektai nėra įvertinami siūlant įdarbinimo skatinimo priemones. NSMOT
nariai dažnai susiduria su atvejais, kai žmonės turi įgiję net ne vieną kvalifikaciją, tačiau jos neatliepia žmogaus gebėjimų arba realios situacijos darbo rinkoje. Taigi kartu su kitomis paslaugomis būtina
stiprinti ir profesinį orientavimą, o taip pat bendradarbiaujant su darbdaviais plėtoti rinkai aktualių
mokymų ir kvalifikacinių kursų paklausą.
NSMOT užsakymu atlikto tyrimo7 rezultatai rodo, kad pagal UŽT pasiūlymus įsidarbino apie
trečdalis respondentų. NVO teikiamos paruošimo darbo rinkai ir įdarbinimo rėmimo paslaugos pagal
įsidarbinimo rodiklį yra efektyvesnės. 66,6 proc. tiriamųjų, pasinaudojusių vietos NVO teikiamomis
paruošimo darbo rinkai ir įsidarbinimo rėmimo paslaugomis, pavyko įsidarbinti. Tokia situacija rodo,
kad dirbant su tikslinės grupės atstovais NVO teikiamos integracijos į darbo rinką paslaugos turi geresnį
efektą. Tuo tarpu UŽT paslaugos orientuotos į statistinį bedarbį ir sunkiau gali atliepti specifinių
problemų turinčio žmogaus poreikius.

Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų kokybė s ir efektyvumo vertinimas, galutinė ataskaita. 2019 m. sausio 10 d.
versija, Vilnius, UAB „Visionary Analytics“. https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2019/02/galutine-ataskaita0110.pdf
7
Mokslinio tyrimo „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių tobulinimas“ ataskaita:
https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/simple-file-list/Studijos/Sunkiai-integruojam%C5%B3-%C4%AF-darborink%C4%85-asmen%C5%B3-u%C5%BEimtumo-didinimo-galimybi%C5%B3-tobulinimas.pdf
6
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NVO turi stipriai išvystytas motyvavimo ir
emocinės paramos tikslinės grupės asmenims
paslaugas. Tyrimo dalyviai itin gerai vertino NVO
teikiamas motyvavimo, emocinės paramos ir
savivertės didinimo paslaugas. Tikslinei grupei
priklausantys asmenys dažniausiai nurodė, kad,
pasinaudojus NVO teikiamomis integracijos
į

darbo

rinką

paslaugomis,

jiems

išaugo

pasitikėjimas savimi, padidėjo noras dirbti.
Užimtumo didinimo programos vykdomos
ir savivaldybių lygmeniu. Tačiau Valstybės
kontrolės auditas8 parodė, kad 94 proc. asmenų,
2018 m. baigusių Užimtumo didinimo programas,
neišsilaikė darbo rinkoje ilgiau nei 3 mėnesius.
Svarbu paminėti, kad šiuo metu 29-iose savivaldybėse vykdomas pilotinis užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir
socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis, jis dar vadinamas atvejo vadybos modeliu dėl
paslaugų teikimo taikant atvejo vadybą. NSMOT
su nuogąstavimu vertina tam tikrus modelio įgyvendinimo aspektus, pavyzdžiui, bendradarbiavimo su darbdaviais stoką, ribotą NVO įtraukimą,
didelę atvejo vadybininkų apkrovą. Susirūpinimą
kelia, kad iki šiol modelio plėtros ateitis lieka
neaiški – numatyta projekto pabaiga yra 2021 m.
gruodis. Tačiau šis modelis yra itin svarbus žingsnis pagalbos įsidarbinant procese, nes suteikia
galimybę sujungti ir koordinuoti įvairias paslaugas ir jų teikėjus, kurie gali geriausiai atliepti
žmogaus poreikius.

Valstybės kontrolė. Valstybinio audito ataskaita. Ar socialinė
parama užtikrina skurdžiai 9 Valstybės kontrolė (2019)
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3977
8

J. Tučkaus nuotr.
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Individualizuotos socialinės
paslaugos – misija (ne)įmanoma?
Socialinės paslaugos yra vienas kertinių elementų mažinant skurdą ir socialinę atskirtį. Jos padeda
įgalinti žmones, kuriems dėl amžiaus, negalios, atskirties, prarastų įgūdžių ar kitų individualių poreikių reikalinga pagalba. Pandemijos metu socialinių paslaugų svarba dar labiau išaugo. Dėl socialinės
izoliacijos pasekmių žmonėms būtina psichologinė pagalba, vaikams reikalingos vaikų dienos centrų
paslaugos. Žmonėms, praradusiems darbą, svarbu palaikyti darbinius įgūdžius, taip pat išlaikyti ir socialinius ryšius.
Vis dėlto socialinių paslaugų srityje susiduriama su įvairiais iššūkiais. Europos Komisija 2020 m.
ataskaitoje Lietuvai pažymi, kad socialinės atskirties riziką didina ribotos galimybės naudotis viešosiomis paslaugomis. Vis dažniau atkreipiamas dėmesys į menką paslaugų kokybę ir į ribotą paslaugų prieinamumą šalyje. Kokybės ir prieinamumo spragos susijusios su įvairiais sisteminiais iššūkiais: reglamentavimo nulemti apribojimai, specialistų trūkumas, finansavimo stoka, nepakankamai išvystytas įstaigų
tinklas regionuose, planavimo ir poreikių nustatymo fragmentiškumas, bendradarbiavimo trūkumas.
NSMOT kartu su savo nariais jau ne vienerius metus stebi socialinių paslaugų reglamentavimą.

Socialinių paslaugų srities darbuotojų apklausa: socialinių paslaugų katalogas
yra svarbus įrankis planuojant ir koordinuojant paslaugas
Lietuvoje pagrindinis dokumentas, užtikrinantis socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą,
yra Socialinių paslaugų įstatymas. Tuo tarpu socialinių paslaugų turinį, rūšis bei socialinių paslaugų
įstaigų tipus apibrėžia Socialinių paslaugų katalogas, priimtas 2006 m. Juo vadovautis privalo savivaldybės, planuodamos savo paslaugas, ir socialinių paslaugų teikėjai.
2020 m. spalį – lapkritį NSMOT kartu su Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto
mokslininkais atliko socialinių paslaugų srities darbuotojų apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti, ar
socialinių paslaugų katalogas suteikia prielaidas atliepti žmonių paslaugų poreikius. Tuo pačiu siekta
išsiaiškinti funkcionalumą, galimas reglamentavimo spragas ir jų sprendimo būdus.
Apklausoje dalyvavo 279 respondentai. 54 proc. respondentų sudarė savivaldybių socialinių
paslaugų įstaigų darbuotojai, 24 proc. NVO darbuotojai, 11 proc. savivaldybių administracijų darbuotojai,
4 proc. privačių socialinių įstaigų darbuotojai, 7 proc. – kitų įstaigų darbuotojai. Pagal darbo pobūdį
respondentai pasiskirstė apylygiai – 46 proc. tiesiogiai teikia socialines paslaugas, o 50 proc. respondentų
daugiausia organizuoja arba koordinuoja socialinių paslaugų teikimą.
Respondentų klausta, kaip dažnai šie naudojasi socialinių paslaugų katalogu. Daugiausia darbuotojų pažymėjo, kad katalogu naudojasi kelis kartus per metus. Socialines paslaugas koordinuojantys
darbuotojai katalogu naudojasi dažniau – 65 proc. darbuotojų pažymėjo, kad katalogu naudojasi kartą
per mėnesį arba dažniau.
Tyrimas parodė, kad socialinių paslaugų teikėjai ir koordinatoriai paslaugų katalogo funkcionalumą vertina panašiai. Vertindami katalogo kaip įrankio patogumą naudoti, darbe skalėje nuo 1 iki 5,
socialinės srities darbuotojai katalogą vertino vidutiniškai gerai – 3,46 balo. Atitinkamai vertino ir katalogo galimybes atliepti individualius klientų poreikius – 3,38 balo. Išsamesnė duomenų analizė rodo,
kad iššūkių atliepiant individualius poreikius vis dar yra.
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Socialinės srities darbuotojų iššūkiai atliepiant individualius gyventojų poreikius
Respondentų klausta, ar į socialinių paslaugų katalogą įtrauktos visos galimai reikalingos paslaugos. Nors dauguma pažymėjo „Taip“ arba neturėjo nuomonės, 22 proc. respondentų atsakė – „Ne“. Be
kita ko, 28 proc. darbuotojų pažymėjo, kad jų praktikoje yra pasitaikę atvejų, kad asmuo negavo reikiamų paslaugų, nes tokių paslaugų nėra kataloge.
Respondentai dažniausiai įvardijo, kad paslaugų kataloge trūksta atokvėpio9 ir asmeninio asistento paslaugų. Akcentuotos paslaugos, susijusios su integracija į darbo rinką, tokios kaip įdarbinimas su
pagalba, karjeros konsultavimas, pagalba darbo vietoje, darbinių ar darbo paieškos įgūdžių ugdymas.
Taip pat išskiriamas bendrųjų paslaugų trūkumas, pavyzdžiui, kompiuterinio raštingumo.
Kalbant apie tikslines grupes, dauguma respondentų (52 proc.) pažymėjo, kad į katalogą yra
įtrauktos visos tikslinės grupės. 13 proc. pažymi, kad ne. Šiuo atveju išsiskiria NVO atsakymai – šioje
grupėje 25 proc. respondentų pastebi, kad į paslaugų katalogą yra įtrauktos ne visos tikslinės grupės.
Vardydami, kokios tikslinės grupės neįtrauktos į paslaugų katalogą, socialinių paslaugų srities
darbuotojai itin dažnai minėjo paslaugų suaugusiesiems ir šeimoms trūkumą – akcentuojama, kad į
katalogą neįtraukti asmenys arba šeimos, kurie negali būti priskiriami socialinei rizikai, tačiau turi
konkrečius individualius poreikius socialinėms paslaugoms. Dažnai šie žmonės gauna vidutines ar
mažesnes pajamas arba yra neseniai netekę darbo. Atitinkamai užkertamas kelias paslaugas teikti
prevenciškai ir ilgainiui kylančios problemos vis gilėja. Taip pat išskiriami žmonės, turintys negalią, o
ypač žmonės, kurie neturi oficialiai nustatytos negalios, bet turi rimtų sveikatos problemų, elgesio bei
emocinių sutrikimų, intelekto negalios požymių.

Galimi sprendimai – socialinių paslaugų katalogo peržiūrėjimas?
Didžioji dalis respondentų (54 proc.) teigia, kad paslaugos neturėtų būti griežtai priskirtos
(pririštos) tam tikroms gavėjų grupėms – taip pasisako ir NVO, ir savivaldybių darbuotojai. Tik 30
proc. respondentų teigė, kad socialinių paslaugų priskyrimas konkrečioms grupėms padeda jų darbe.
Atitinkamai 64 proc. respondentų pažymėjo, kad paslaugų katalogą reikėtų keisti taip, jog būtų daugiau
laisvės parenkant paslaugas suteikiama patiems socialiniams darbuotojams. Tam prieštaravo tik 18 proc.
respondentų.
Taigi apklausa atskleidžia, kad katalogas yra svarbus įrankis planuojant paslaugas, tačiau jis
nesudaro galimybių visiškai atliepti individualių poreikių. Ypač sudėtinga paslaugas gauti asmenims,
kurie nesusiduria su konkrečiomis socialinėmis rizikomis, tačiau turi poreikį tam tikroms paslaugoms.
Be kita ko, apklausa atskleidžia aspektus dėl ydingos negalios nustatymo sistemos.
Katalogas turėtų būti papildytas naujomis paslaugomis. Daugiausia pasigendama su integracija į
darbo rinką susijusių paslaugų, asmeninio asistento, bendrųjų įgūdžių ugdymo paslaugų ir platesnio
paslaugų šeimai spektro. Galiausiai, katalogą reikėtų keisti tokia linkme, kad būtų išlaikoma bendra
struktūra („paslaugų meniu“), bet atsisakoma tikslinių grupių priskyrimo konkrečioms paslaugoms,
darbuotojui turėtų būti suteikiama daugiau laisvės.

9

Atokvėpio paslaugos buvo įtvirtintos socialinių paslaugų kataloge 2021 m. rugpjūtį
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R. Paulausko nuotr.

„Kartais asmeniui reikia nestandartinių paslaugų ir, kai jų nerandame, tenka galvoti, po kokia
paslauga tai galima pakišti, kad darbuotojai gautų pajamas ir priemones darbų įgyvendinimui.“
„Paslaugų gavėjų socialinės pagalbos poreikiai nuolat kinta, todėl socialinių paslaugų katalogas
turėtų būti dinamiškesnis ir atviresnis inovacijoms socialinių paslaugų infrastruktūroje.“
„Yra neefektyvu grupuoti žmones. Visoms žmonių grupėms tam tikrų paslaugų gali prireikti.
Dabartinis katalogas neleidžia individualizuoti paslaugų.“
„Kai kurie klientai negauna paslaugų, nes netinka nei vienai klientų grupei.“
Socialinių paslaugų srities darbuotojai
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Palydimoji globa – jaunuolio kelias į savarankiškumą
Parengta bendradarbiaujant su Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba
Palydėjimo į savarankiškumą paslaugos yra skirtos jauniems žmonėms (nuo 16 iki 24 m.),
kuriems yra teikiama ar buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie gyvena ir gyveno socialinę riziką
patiriančiose šeimose. Šios paslaugos gavėjais taip pat gali būti jaunuoliai, lankantys vaikų dienos
centrus ir atviruosius jaunimo centrus bei erdves.
Jaunuoliai, turintys globos patirtį ir/ar augę socialinę riziką patiriančiose šeimose, dėl tinkamo
pavyzdžio stokos, trauminių išgyvenimų, nesusidariusių gyvenimo įgūdžių susiduria su mažesnėmis
galimybėmis integruotis į visuomenę, siekti išsilavinimo, vystyti profesinę karjerą ir sėkmingai gyventi
savarankiškai, todėl jiems svarbu turėti žmogų (specialistą), kuris lydėtų savarankiškame gyvenime.
2016–2018 m. vykdyto tarptautinio projekto „Pasirengimas palydimajai globai“ metu jaunuoliai įvardijo,
kad jiems trūksta pasitikėjimo, drąsos tvarkyti reikalus įvairiose įstaigose, todėl jiems svarbu turėti
žmogų (specialistą), kuris juos lydėtų, padėtų su kasdieniais iššūkiais, siekti profesinės karjeros ir kt.
Jauniems žmonėms reikalinga pagalba tvarkyti savo reikalus įvairiose įstaigose, susirasti būstą,
įgyti profesiją, pradėti dirbti ir išmokti tvarkytis su savo finansais. Labai svarbu, kad pasirengimas
savarankiškumui prasidėtų kuo anksčiau, nelaukiant kol jaunuoliui (-ei) sueis 18 metų. Prie to labai
stipriai gali prisidėti verslo įmonės, bendradarbiaudamos su nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau
– NVO), jaunuoliams organizuodamos profesinės mentorystės programas, kurių metu jaunuoliai per
praktikas atrastų savo profesinės karjeros kelią ir taip negyventų tik iš socialinių išmokų. Šias veiklas galima siūlyti paaugliams nuo 16 metų iš bendruomeninių globos namų ar kitų globos vietų bei jaunimui,
kuris lanko vaikų dienos centrus arba atvirus jaunimo centrus ar erdves.
Ne mažiau svarbus darbuotojo, kuris tiesiogiai dirba su šiais jaunuoliais, vaidmuo. Tai žmogus, ne
tik gebantis šiems jaunuoliams padėti įgyvendinti savarankiško gyvenimo plano tikslus, bet ir gebantis
užmegzti santykį su šiais jaunuoliais, kuris abipusiu pasitikėjimu grįstu bendravimu ir palaikymu lydį
jauną žmogų visuose jo reikaluose. Dažnai šio darbuotojo gebėjimas susitarti su paaugliu ir jį motyvuoti
yra sėkmės raktas, kad jaunuolis surastų savo vietą gyvenime.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, kasmet Lietuvoje apie 1 000 vaikų,
kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba), sulaukia pilnametystės. O Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos duomenimis, Lietuvoje yra apie 10 tūkst. šeimų, patiriančių socialinę riziką ir auginančių
vaikus, kasmet jose beveik 10 proc. vaikų sulaukia pilnametystės. Tad kiekvienais metais Lietuvoje 18
metų sulaukia apie 1 500 jaunuolių iš tikslinių grupių, kurie išeina gyventi savarankiškai ir susiduria su
išvardytais iššūkiais.

Pilotinis projektas ir jo rezultatai
2019–2020 m. Lietuvoje viešojo pirkimo būdu buvo įgyvendintas pilotinis palydimosios globos
paslaugų projektas, kuriame dalyvavo skirtingi paslaugų teikėjai: SOS vaikų kaimai Lietuva, UAB
„Projektų įgyvendinimo grupė“, Actio Catholica Patria iš Kauno, VšĮ vaikų ir paauglių socialinis centras
iš Vilniaus rajono.
Kiekvienas paslaugų tiekėjas rinkosi savo įgyvendinimo modelį. Pavyzdžiui, UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ vykdė paslaugą 7 apskrityse ir pasirinko būdą nuomoti atskirus butus jaunuoliams.
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Toks modelis, anot projekto vykdytojų, labai pasiteisina, jei norima išugdyti tikrai savarankiškas asmenybes. Butų nuoma (apgyvendinimas apsaugotame būste) buvo puiki priemonė šiems tikslams pasiekti:
Padidėjusi jaunuolių savivertė ir pasitikėjimas savo jėgomis. Atvejo vadybininkas tampa draugu,
mentoriumi, koučeriu kalbant apie jaunuolio asmeninį tobulėjimą, gijimą, apie santykių kūrimą,
įpročių keitimą. Buvimas šalia jaunuolio jam nejaukiose, naujose situacijose. Ugdomos bendravimo,
kritinio mąstymo kompetencijos.
Padidėjusi jaunuolių motyvacija. Pradėjęs gyventi savarankiškai, jaunuolis yra linkęs pats visko
išmokti. Socialinių įgūdžių gerinimas, maisto gamyba, naudojimasis elektronine bankininkyste, laisvalaikio praleidimas, registracijos įvairiose įstaigose, dokumentų tvarkymas. Ugdomos organizavimo,
planavimo kompetencijos.
Padidėjusi motyvacija susirasti darbą, nes yra noras tokiame bute ir toliau gyventi. CV, motyvacinio laiško sukūrimas, simuliaciniai darbo pokalbiai, darbo paieška, pasirengimas darbui. Motyvacijos
palaikymas išlaikyti darbą. Ugdomos dienotvarkės ir finansų planavimo kompetencijos, režimo atsiradimas, prioritetų susidėliojimas.
Padidėjusi motyvacija mokytis ir įgyti specialybę, tobulinti savo kompetencijas, derinti mokslą ir
darbą. Jaunuoliai sulaukia profesinio orientavimo paslaugos, jiems padedama susirasti tinkamas ugdymo įstaigas. Skatinamas domėjimasis įvairiomis profesijomis, savęs pažinimas, asmeninių savybių tyrinėjimas, ugdomos pažinimo kompetencijos. Jaunuoliai taip pat sulaukia pagalbos tvarkantis su stresu,
nemiga, depresija.
Tai vienas iš pavyzdžių, kaip pilotinis palydimosios globos projektas prisidėjo prie jaunuolių
sėkmingesnio pasirengimo pradėti gyventi savarankiškai. Tačiau projekto sėkmė negarantavo tolesnio
paslaugos teikimo. Savivaldybės įvardija tokias priežastis, kodėl palydėjimo į savarankiškumą paslauga
stringa: neapibrėžtas ir nereglamentuotas paslaugos turinys, teisės aktų stoka, ribotos galimybės
išsinuomoti būstą, patirties stoka teikiant šias paslaugas. Kita vertus, savivaldybės šią paslaugą
įsivaizduoja tik kaip jaunuolių apgyvendinimą apsaugotame būste, nemato pačio palydėjimo esmės, t.
y. padėti jaunuoliui pasiruošti visapusiškai savarankiškam gyvenimui, kur apsirūpinimas būstu yra tik
viena šios paslaugos sudedamųjų dalių, nors ir labai svarbi. Jei savivaldybė, tarkime, šiais metais turi
tik du 18 metų jaunuolius, kuriems reikia paslaugos, tokiu atveju paslauga tampa brangia, nes paslaugų
teikėjas pateiks didelę kainą (padalinęs dviem jaunuoliams). Vadinasi, reikalingas paslaugų teikėjas,
kuris apimtų kelias ar keletą savivaldybių.
Dar svarbu pastebėti, kad reikia skirti dėmesio palydėjimo paslaugos specialistų pasirengimui
dirbti su šios amžiaus grupės jaunuoliais, kad jie gebėtų jaunuolius įgalinti ir nedarytų visko už juos
pačius. Panašias tendencijas galima aptikti bendruomeniniuose globos namuose. Dar yra nemažai vietų, kur už jaunuolius padaromi įvairūs dalykai ir jie vis dar iš globos vietų išeina taip ir nepatyrę, ką
reiškia apsimokėti savo sąskaitas ar susirasti darbą pačiam. Vaikų globos namai patys inicijuoja teikti
palydėjimo paslaugas, nes turi likusių laisvų patalpų, bet gan dažnai apsiribojama jaunuolių perkėlimu
iš vienos pastato dalies į kitą. NVO ar kiti nepriklausomi paslaugų teikėjai, kurie jau keletą metų vykdo
šią paslaugą, galėtų pasidalinti sukaupta patirtimi ir mokyti darbuotojus palydėjimo į savarankiškumą
metodo.
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„Palydimosios globos paslauga - man tai atrodo kaip neatsiejamas žingsnis globos
procese (tarp globos, kur viskuo yra pasirūpinama, iki visiškai savarankiško gyvenimo).
Tai saugi terpė daryti klaidas ir iš jų mokytis. Tai vieta, kur jau jautiesi
atsakingas už save, bet dar vis yra žmonės ir sistema, kurie tave palaiko.
Tai yra didžiulė pagalba jaunam žmogui - vieta užsiauginti atsparumą,
kurio pažeidžiamiems jaunuoliams taip reikia savarankiškam gyvenimui.“
22 m. mergina, gaunanti palydėjimo paslaugas

D. Budrio nuotr.
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Ar migracijos iššūkiai kilo tik 2021 m. vasarą?
Parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Šiame skyriuje apžvelgsime, kaip karantino metu taikomos priemonės veikė Lietuvoje gyvenančių
užsieniečių, įskaitant prieglobstį gavusių žmonių, gyvenimą. Taip pat aptarsime 2021 m. birželį
reikšmingai išaugusius neteisėtai Lietuvos–Baltarusijos sieną kertančių užsieniečių skaičius ir su tuo
susijusius valstybės iššūkius.

Prieglobsčio prašytojų dinamika
Įvedus griežtą sienų kontrolę ir taikant užsieniečių atvykimo ribojimus, iškart perpus krito
prieglobsčio prašančių žmonių skaičius. Jeigu 2019 m. per pirmąjį pusmetį Lietuvoje prieglobsčio kreipėsi 240 žmonių (iš viso per metus – 646), tai 2020 m. pirmąjį pusmetį prieglobsčio prašėsi 113 užsieniečių
(iš viso per metus – 321)10. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, atliekančio pasienio stebėseną, duomenimis,
pirmasis prieglobsčio prašymas po karantino pirmąjį pusmetį fiksuotas tik 2020 m. liepos pabaigoje11.
Kalbant apie Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičių, panašu, kad pandemija atvykstančių gyventi į Lietuvą žmonių skaičiaus augimo stipriai nepristabdė. Lyginant 2019 ir 2020 metų statistinius
duomenis12, 2019 m. užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje, skaičius augo 0,56 proc. (nuo 58 000 iki 73 800
užsieniečių), o 2020 metais – 0,46 proc. (nuo 73 800 iki 87 300 užsieniečių).

Pandemijos iššūkiai Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams
Reikia pažymėti, kad karantino laikotarpiu užsieniečiams leista atvykti į Lietuvą tik turint leidimus
gyventi Lietuvoje, vėliau – ir turintiems nacionalines vizas. Kitiems užsieniečiams leista atvykti tik
atsakingų institucijų leidimu. Ypač sudėtingose situacijose atsidūrė žmonės, ketinantys susijungti su
šeimos nariais13. Turint mintyje, kad pandemija apėmė visą pasaulį ir kad apribojimai lėmė kai kurių
sričių absoliutų uždarymą, tai stipriai paveikė ir kai kurių užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje, šeimų
kilmės valstybėje finansinę padėtį. Dėl tokių priežasčių Lietuvos Raudonojo Kryžiaus integracijos
centruose neretai materialinės pagalbos kreipdavosi be šeimos finansinės paramos likę užsieniečiai
studentai.
Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir Vilniaus arkivyskupijos Caritui, prieglobstį gavusių užsieniečių
integraciją savivaldybėse organizuojančioms organizacijoms jau 2020 m. balandį buvo akivaizdu, kad
kaip ir Lietuvos piliečių, taip ir Lietuvoje gyvenančių prieglobstį gavusių užsieniečių socio-ekonominę
situaciją stipriai paveiks paskelbtas karantinas. 2020 m. prieglobstį gavusiems užsieniečiams tik
pradėjus integraciją savivaldybėse tapo sunkiau įsidarbinti arba pradėti individualią veiklą karantino
paveiktose srityse, tokiose kaip maitinimas ar grožio paslaugos. Taip pat ypač sudėtingose situacijose

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos statistiką galima rasti čia:
https://migracija.lrv.lt/lt/statistika/prieglobscio-skyriaus-statistika/statistika-1
11
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus apibendrintą 2017–2020 m. stebėsenos ataskaitą galima rasti čia:
https://www.redcross.lt/sites/redcross.lt/files/lrk_stebesenos_ataskaita_2017-2020.pdf
12
Migracijos 2020 m. metraštį galima rasti čia:
https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Migracijos%20metra%C5%A1%C4%8Diai/MIGRACIJOS%20METRA%C5%A0TIS_2020(1).pdf
13
Migracijos 2020 m. metraštis, p. 4. Prieinamas čia:
https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Migracijos%20metra%C5%A1%C4%8Diai/MIGRACIJOS%20METRA%C5%A0TIS_2020(1).pdf
10

25

atsirado gausios šeimos, žmonės, turintys negalią ir lėtinių ligų, COVID-19 rizikos grupėms dėl amžiaus
ar sveikatos būklės priklausantys žmonės.
Dėl tokių priežasčių organizacijos ne tik teikė konsultacijas prieglobstį gavusiems užsieniečiams,
kaip pasinaudoti valstybės teikiama parama, bet ir neretai darbdaviams, kurie buvo užsieniečius
įdarbinę. Nustačius, kad kai kuriais atvejais valstybės teikiama parama dėl vienų ar kitų priežasčių
tampa neprieinama prieglobstį gavusiems užsieniečiams, buvo sutarta su Jungtinių Tautų pabėgėlių
agentūra (angl. United Nations High Commissioner for Refugees, toliau – UNHCR) teikti vienkartinę
finansinę paramą, ypač nuo COVID-19 nukentėjusioms šeimoms ar vienišiems žmonėms, kuriems
valstybės parama buvo neprieinama. Nustatytos tokios sisteminės kliūtys valstybės teikiamai paramai
gauti: savininkų pasirinkimu neoficiali būsto nuoma, vėluojantys dokumentų išdavimai dėl nuotolinio
darbo karantino metu, nesuveikianti subsidijų sistema.
Paskyrus finansinę paramą, žmonėms taip pat buvo pasiūlyti įvairūs mokymai jiems suprantama
kalba (rusų, anglų, arabų, turkų, tigrajų, dari), taip skatinant jų įsitraukimą ir suteikiant galimybę spręsti vienas ar kitas problemas, pavyzdžiui, kompiuterinio raštingumo mokymai, mokymai, orientuoti į
moterų užimtumą, sveikatos raštingumo mokymai. Dar vienas pozityvus šalutinis rezultatas – į mokymų vedimą įtraukti ir patys pabėgėliai, pavyzdžiui, iš Irano kilęs ir prieglobstį Lietuvoje gavęs jaunas
vyras vedė kompiuterinio raštingumo mokymus kitiems prieglobstį gavusiems žmonėms. Paramos savo
vardu arba šeimos vardu kreipėsi iš viso 119 žmonių. UNHCR skirta 10 000 Eur parama suteikta trečdaliui besikreipusių žmonių, kurie kartu su šeimos nariais sudaro 132 gavusių paramą žmonių grupę14.
Dar vienas iššūkis, su kuriuo susidūrė Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, – informacijos apie karantino sąlygas suprantamomis kalbomis stoka. Paskelbus karantiną, daugelis valstybės ar savivaldos institucijų pradėjo dirbti nuotoliniu būdu, keitėsi karantino metu įvedami apribojimai. Kai kurie valstybės
institucijų sprendimai iš esmės darė įtaką Lietuvoje gyvenančių užsieniečių situacijai, tačiau informacija valstybės institucijų tinklalapiuose buvo pateikiama lietuvių kalba, retais atvejais – anglų kalba, todėl
Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, nemokantys lietuvių ar anglų kalbos, liko tam tikrame informacijos
vakuume. NVO integracijos centrų lankytojams ar užsieniečiams, sekantiems centrų socialinės medijos
kanalus, vertė informaciją anglų, rusų, dari, tigrajų, arabų, turkų kalbomis ir žmonėms išverstą informaciją siuntė SMS žinutėmis, elektroniniais laiškais, teikė informaciją telefonu, dalinosi socialinėse
medijose.

Karšta 2021 m. vasara
Kai jau atrodė, kad pandemijos iššūkiai bent kuriam laikui įveikti, 2021 m. birželį po kaimyninės
valstybės režimo pareiškimų, kad nebestabdys migrantų srauto, taip atsakant į Lietuvos ir Europos
Sąjungos paskelbtas ekonomines sankcijas, reikšmingai išaugo neteisėtai sieną kertančių užsieniečių
skaičius. 2021 m. liepos 2 d. dėl migrantų antplūdžio Lietuvoje paskelbta ekstremalioji situacija15.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau VSAT) duomenimis16, iki 2021 m. liepos 18 d. Lietuvoje sulaikyti 2 064 neteisėtai sieną kirtę užsieniečiai.
Šis skaičius yra 25 kartus didesnis lyginant su 2020 metais. Vien tik liepos mėnesį pasieniečiai sulaikė
1 403 užsieniečius, birželį – 473, gegužę – 77, balandį – 70, o kovą – 8. Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 1 090. Taip pat

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus duomenys
Lietuvos Respublikos Vyriausybės pranešimą galima rasti čia:
https://lrv.lt/lt/naujienos/del-didejanciu-migrantu-srautu-is-baltarusijos-paskelbta-ekstremalioji-situacija
16
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenis galima rasti čia:
http://pasienis.lt/lit/Sestadieni-pasienieciai-sulaike-keturias-desimtis-migrantu
14
15
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179 Kongo, 121 Kamerūno, 78 Gvinėjos, 74 Irano, 70 Rusijos bei kitų šalių piliečių17. Pažymėtina, kad,
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus duomenimis, dauguma neteisėtai sieną kirtusių užsieniečių Lietuvoje kreipėsi dėl prieglobsčio suteikimo. Negana to, tarp atvykstančiųjų nemaža dalis pažeidžiamų žmonių – nelydimų nepilnamečių, šeimų su vaikais, turinčiais negalių ar sveikatos sutrikimų,
žmonių su negalia, vienišų moterų, besilaukiančių moterų ir kt. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus duomenimis, net 63 proc. atvykusiųjų birželį sudarė moterys ir vaikai, 40 proc. – pažeidžiami žmonės.
Dėl per trumpą laikotarpį reikšmingai ūgtelėjusio atvykusių ir prieglobsčio pasiprašiusių žmonių
skaičiaus iš karto buvo perpildytos turėtos apgyvendinimo vietos VSAT Užsieniečių registracijos centre,
Pabradėje, Pabėgėlių priėmimo centre, Rukloje, Jiezno paramos šeimai centre, todėl Užsieniečių registracijos centro teritorijoje išaugo palapinių miestelis, kuriame papildomai būtų galima apgyvendinti iki
350 žmonių, taip pat 130 žmonių apgyvendinimui skirti du Pasieniečių mokyklos Medininkuose bendrabučiai, kreiptasi pagalbos į savivaldybes. Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susidūrė valstybė: tinkama
valstybės sienos apsauga, apgyvendinimo vietų prieglobsčio prašytojams trūkumas, paslaugų užtikrinimas pažeidžiamiems žmonėms, vertėjų trūkumas tiek prieglobsčio procedūroms, tiek paslaugų teikimui, riboti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pajėgumai
sparčiam prieglobsčio prašymų nagrinėjimui.

Ką siūlo organizacijos, besirūpinančios prieglobsčio prašančiais žmonėmis?
		

Susidūrus su augančiu neteisėtai sieną kertančių ir prieglobsčio prašančių žmonių skai-

čiumi, būtinas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, ypač į krizės valdymą ir sprendimų priėmimą būtina įtraukti savivaldą. Neturint galimybės užtikrinti sveikatos ir socialinių paslaugų, neriboti pažeidžiamų žmonių laisvės judėti, kad jie turėtų galimybę patys pasiekti reikiamas paslaugas (bent jau sveikatos
priežiūros paslaugas), organizuojant žmonių apgyvendinimą ir neturint pakankamų išteklių, svarbu
apgyvendinamus žmones diferencijuoti pagal pažeidžiamumą, taip pat atsižvelgti į kultūrinius aspektus. Taip užtikrinamas ir efektyvus pajėgumų panaudojimas, ir išvengiama nereikalingų trinčių, įtampų
ar frustracijų, kurios turi potencialo išaugti į neramumus.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys:
http://pasienis.lt/lit/Sestadieni-pasienieciai-sulaike-keturias-desimtis-migrantu
17
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Pokyčiai ir stagnacija įsiskolinimų srityje
Pastaruoju metu įvyko keletas teigiamų pokyčių skolų išieškojimo srityje. Buvo sumažintos išskaitos iš darbo užmokesčio. Vyko pokyčiai sprendimų vykdymo instrukcijoje, pagal kurią antstolių atlygis
labiau siejamas su jų darbo rezultatu, o ne tik su pavienių veiksmų atlikimu. Pajamos pagal individualią
veiklą prilyginamos darbo užmokesčiui, o tai reiškia, kad asmenys, besiverčiantys individualia veikla,
gali dalį savo pajamų atidėti mokesčiams, o prievoles antstoliui skaičiuoti pagal tą pačią schemą kaip
ir dirbantys pagal darbo užmokestį. Didžioji dalis naujų skolininko skolų (išskyrus skolas privatiems
asmenims) nebus išskirstomos per skirtingus antstolius, bet bus nukreipiamos pas vieną antstolį. Šie
pokyčiai ilgainiui prisidės prie geresnio ir efektyvesnio skolų grąžinimo.
Be to, pradėjus veikti Antstolių informacinei sistemai, skolininkai, turintys galimybę prisijungti
prie Elektroninių valdžios vartų, gali susipažinti su jų atžvilgiu vykdomais išieškojimais, gauti
aktualią informaciją apie vykdomųjų bylų kiekį, būseną, vykdymo išlaidas, antstolių atliekamus ir (ar)
atliktus išieškojimo veiksmus. Tai padeda įgyvendinti skolininko teisę dalyvauti išieškojimo procese,
supaprastinta skolininko ir antstolio komunikacijos problemą.
Buvo nerimaujančių, kad šie pokyčiai (ypač mažesni išskaitymai iš darbo užmokesčio ir jam
prilyginamų pajamų) neigiamai paveiks skolų išieškojimą, tačiau taip neįvyko. Priešingai – pastaraisiais
metais įsiskolinimų srityje stebimos teigiamos tendencijos: kasmet po truputį mažėja fizinių asmenų
įsiskolinimų, kurie yra perduodami antstoliams priverstiniam išieškojimui. Antstolių rūmų duomenimis,
2020 m. pabaigoje skolos buvo išieškomos iš 248 822 fizinių asmenų, 2019 m. pabaigoje – iš 260 441
fizinio asmens, 2018 m. pabaigoje – iš 273 292 fizinių asmenų.
Taigi stebime gerėjančias įsiskolinimų tendencijas, bet problema vis dar išlieka labai opi. Šiuo metu
8,9 proc. Lietuvos gyventojų turi įsiskolinimų. Apytiksliais duomenimis, daugiau nei vienas priverstinio
išieškojimo procesas vykdomas iš maždaug 60 proc. skolingų fizinių asmenų, tai rodo, kad šie žmonės
sunkiai valdo savo finansus, o nuo jų nuskaitoma vis dar nemaža dalis pajamų.
Kaip parodė NSMOT atlikta studija18, įsiskolinimai yra vienas didžiausių įsidarbinimo barjerų.
Žmonės, turintys įsiskolinimų, dažniausiai įkrenta į paramos sistemą, griebiasi nelegalaus darbo ar
gyvena išlaikomi artimųjų. Neišgalintys susimokėti būtinųjų išlaidų, toliau klimpsta į skolas – žmonės
įsiskolina už būsto išlaikymą, ima greituosius kreditus, norėdami patenkinti būtinuosius poreikius arba
padengti esamus įsiskolinimus. Patekusios pas antstolius, įsiskolinimų sumos stipriai išauga ir žmonės
praranda viltį ir motyvaciją jas grąžinti. Prasiskolinusių žmonių darbdaviai nenori priimti į darbą, nes
įsiskolinimus sudėtinga administruoti, buhalterija apkraunama papildomu darbu.

Būtina toliau tobulinti teisinę bazę ir plėtoti specializuotas paslaugas
Nors prieš porą metų ir buvo padaryti pokyčiai Civilinio proceso kodekse, Lietuva vis dar išlieka viena
iš didžiausius išskaitymus iš darbo užmokesčio atliekanti valstybė. Šiuo metu atskaičius maksimalią
galimą sumą nuo MMA (30 proc.), asmeniui lieka 326,90 Eur, o skurdo rizikos riba vienam asmeniui
2020 m. siekė 430 Eur. Jei asmuo turi išlaikytinių, tai visa šeima susiduria su dar didesniu skurdu.
Tenka apgailestauti, kad vis dar nėra sukurta sistema, kuri apsaugotų minimalių vartojimo poreikių
dydžio nedarbines pajamas, nors tokia sistema turėjo startuoti dar 2020 m.

https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/simple-file-list/Studijos/Skurstan%C4%8Di%C5%B3-%C5%BEmoni%C5%B3%C4%AFsiskolinim%C5%B3-ir-j%C5%B3-priverstinio-i%C5%A1ie%C5%A1kojimo-per-antstolius-problema-Lietuvoje.pdf
18
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Taip pat pastebima ir tam tikra stagnacija paslaugų srityje. Žmonės, kurie turi keletą vykdomųjų
bylų pas skirtingus antstolius, patys retai pajėgia suvaldyti savo įsiskolinimus, išsiaiškinti jų apimtis,
konstruktyviai bendrauti su antstoliais, suprasti skolų grąžinimo sąlygas ir antstolių teises bei pareigas.
Šių gebėjimų ir žinių stoka apsunkina skolų grąžinimą, jų negrąžinant jos auga, o tai žmones stumia į
dar didesnę neviltį. Tokiais atvejais žmonėms reikalingos specializuotos, individualizuotos paslaugos.
Pavienės NVO, savivaldybės, socialiniai darbuotojai teikia konsultavimo, tarpininkavimo tarp asmens ir
antstolio paslaugas, deja, bet nėra nacionalinės sistemos, tokios paslaugos net nėra paslaugų kataloge.
Be pokyčių, reglamentuojant paslaugas, būtina teikti metodinę pagalbą ir organizuoti kompetencijų
kėlimo kursus socialiniams darbuotojams, kad jie galėtų teikti individualizuotą pagalbą skolininkams
ir kad kokybiškos paslaugos būtų pasiekiamos visoje Lietuvoje.
Skolų išieškojimo sistemą apsunkina dar ir tai, kad antstoliai nemato skolininko lėšų kilmės.
Skolininkai turi raštu pateikti pažymą apie lėšų kilmę, jeigu tai yra pajamos, iš kurių nuskaitymai
yra negalimi (pavyzdžiui, vaiko pinigai, laidojimo pašalpa, socialinė piniginė parama). Atkreiptinas
dėmesys, kad dalis skolininkų yra piniginės paramos gavėjai. Be to, dalis jų turi daugiau nei vieną skolą
ir šios neretai išieškomos skirtingų antstolių. Savivaldybės visiems skolininkams turi išrašyti pažymas
(piniginės socialinės paramos gavėjų atveju – kas tris mėnesius), skolininkai savo ruožtu apie gaunamas
išmokas per 15 dienų turi informuoti antstolius, priešingu atveju išieškotos sumos iš tikslinių išmokų
nėra grąžinamos, o tai sukelia didelę naštą tiek išmokas gaunantiems skolininkams, tiek išmokas
teikiančioms institucijoms, tiek su skolininkais dirbantiems socialiniams darbuotojams.
Žmonės taip pat nėra tinkamai informuoti, iš kokių lėšų nuskaitymai negalimi arba kokios yra
pajamų apsaugojimo procedūrų sąlygos. NSMOT iki šiol nuolat pasiekia informacija apie antstolių
neteisėtai nuskaitytas lėšas. Paprastai tai būna atskaitymai iš socialinių išmokų – piniginės socialinės
paramos, vaiko pinigų, darbo paieškos išmokų ir panašiai.

„Sunku išsikapstyti. Dirbau vienoje darbovietėje, tai nedidelis atlyginimas, dabar perėjau į kitą.
Tikiuosi čia gal greičiau išsimokėsiu, bet vis viena tiek mėnesių tu negali nei išsinuomoti, nei už butą
susimokėti... Gyventi savo bute negali, nei patarnavimų susimokėti, nes antstoliai pusę
atskaičiuoja ir kas tau lieka? Kaip pragyvent žmogui, kur dėtis“.
Įsiskolinimų turintis žmogus

„Turėjom vieną klientą, kurio skolos vienam kreditoriui siekė 5 000 Eur. Dalį skolos (3 000 Eur)
žmogus sunkiai „atidirbo“ pas kreditorių. Pamatęs žmogaus pastangas, kreditorius likusią
skolos dalį dovanojo. Tam žmogui tai buvo milžiniška paspirtis stengtis“.
Skurdą patiriantiems žmonėms paslaugas teikiantis darbuotojas

29

OLANDIJOS PAGALBOS SISTEMA
ĮSISKOLINUSIEMS ASMENIMS
Olandija yra viena iš šalių, kurioje teikiama įvairiapusė pagalba įsiskolinusiems asmenims. NSMOT vertinimu, Olandija galėtų būti puikiu pavyzdžiu plėtojant paslaugas įsiskolinusiems.
Įsiskolinimų turi apie 20 proc. Olandijos gyventojų, skolų pobūdis – nuo vartojimo kreditų
iki būsto paskolų. Kadangi Olandijoje nemaža dalis asmenų dirba pagal individualią veiklą,
jų pajamos dažniausiai būna nedidelės ir netolygios. Skolininkai dažnai prieš įsiskolindami
dažnai turi nedideles pajamas. Netekus darbo ar negaunant užsakymų, neturint santaupų, yra
grimztama į skolas.
Tačiau Olandija yra vertinama kaip viena pažangiausių šalių teikiant specializuotas
paslaugas įsiskolinusiems asmenims. NSMOT partnerių, Olandijos skurdo mažinimo tinklo,
atstovų teigimu, egzistuoja skirtingi pagalbos įsiskolinusiems asmenims būdai. Įsiskolinę
žmonės gali kreiptis pagalbos į savivaldybę, seniūniją ar nevyriausybinę organizaciją. Paslaugas
teikiantys darbuotojai gali inicijuoti derybas tarp žmonių ir kreditorių, kaip būtų grąžinamos
skolos, tariamasi dėl galimo dalies skolų nurašymo. Sutariama dėl mokėjimo sumų.
Taip pat Olandijoje tarpininkaujant socialiniam darbuotojui galima stabdyti skolų
išieškojimą vieną kartą per gyvenimą 3–6 mėnesiams, kai žmogus susiduria su dideliais
sunkumais ir kai reikia kreiptis į teismą dėl valdytojo paskyrimo. Tokiu atveju socialiniam
darbuotojui užtenka informuoti kreditorius ir šie privalo sustabdyti išieškojimą. Jei žmogus
nesilaiko sutartų įsipareigojimų, skolų išieškojimo sustabdymas gali būti atšauktas.
Olandijoje itin paplitęs modelis, kai žmonės, susidūrę su tam tikrais iššūkiais (Experts
by Experience), dalinasi savo patirtimi, kaip pateko į skolų ratą, kokias pamokas išmoko, ir
pataria, kaip elgtis žmonėms, turintiems įsiskolinimų.
Olandijoje egzistuoja ir tam tikros skolų prevencijos priemonės. Be įprastų piniginės
paramos formų, galima kreiptis pagalbos įsigyjant buities apyvokos prekes, apmokant vaiko
būrelius ar reikmenis, skirtus dalyvauti juose (pavyzdžiui, muzikos instrumentus, sporto
priemones), ir pan.
Jei skolos yra didelės, stebimos žmogaus pajamos ir teismo sprendimu paskiriamas asmens
finansų valdytojas. Tokiu atveju žmogus 3 metus moka fiksuotą sumą, pavyzdžiui, 500 Eur. Ši
suma yra skiriama ne tik skolai grąžinti, bet išlaiko ir patį valdytoją. Vienas toks valdytojas
savo paslaugas teikia apie 60 žmonių. Valdytojas rūpinasi ne tik skolų grąžinimu, bet asmens
išlaidų subalansavimu. Yra galimybė keisti valdytoją, jei netenkina paslaugų kokybė. Olandijos
skurdo mažinimo tinklas pabrėžia, kad ši sistema yra keistina. Visų pirma šie valdytojai turėtų
turėti sertifikatus, patvirtinančius išlaikytus kursus ir kompetencijas, reikalingas šiam darbui
atlikti. Valdytojai turi būti įdarbinti seniūnijose ar NVO, o ne kaip pelno siekiantys subjektai.
Taip pat turi būti aiškiau reglamentuojamas priskirtų asmenų skaičius tam, kad vienas
valdytojas neturėtų pernelyg daug kuruojamų asmenų ir turėtų galimybę suteikti kokybiškas
paslaugas.

30

Olandijoje vis daugiau NVO ir savivaldybių taiko mobilumo mentorystės (angl. Mobility Mentoring) metodą, kuris remiasi Economic Mobility Pathways (EMPath) išvystytu paslaugų teikimo modeliu. Šis metodas remiasi naujausiais neuromokslo duomenimis apie skurdo, trauminių patirčių ir streso
įtaką asmens sprendimų priėmimui ir elgesiui, o jo tikslas yra palydėti žmones į ekonominį savarankiškumą.
Modelis sudarytas iš keturių esminių elementų:
Ekonominio mobilumo koučingas: Šiame metode svarbu, kad darbuotojas (mobilumo
mentorius) užima palaikymo poziciją žmogaus atžvilgiu, kuria individualią partnerystę. Darbuotojai
dirba su klientais, kad laikui bėgant sustiprintų jų savarankiškų sprendimų priėmimą, atkaklumą ir
kurtų įgūdžius.
„Tiltas į savarankiškumą“ yra pagrindinė vaizdinė priemonė, naudojama padėti programos
dalyviui susikurti kelią į ekonominį savarankiškumą. Tai veikia kaip dalyvio pagrindas ir mentoriaus
vertinimo priemonė. Jis apima penkis svarbius ramsčius:
1. Šeimos stabilumas
2. Psichinė, fizinė ir socialinė gerovė
3. Išsilavinimas ir mokymasis
4. Finansų valdymas (ypač skolų ir santaupų)
5. Darbas ir karjeros planavimas
Kiekvienas iš šių ramsčių yra suskirstytas į lygius, o darbo pradžioje žmogus su mentoriaus pagalba
nustato savo esamą padėtį.
Tikslo nustatymas: „Tilto į savarankiškumą“ dalyviai patys nustato savo tikslus, o mentoriai
padeda dalyviams nustatyti prioritetus, ką jie norėtų dirbti, strateguoti aplink galimas kliūtis ir iššūkius,
apgalvoti papildomų išteklių ir paramos galimybes. Mentoriai skatina, palengvina sprendimus ir prireikus
padeda susikaupti. Dalyviai, pasiekę tikslų, pereina „tiltą“, siekdami ekonominio savarankiškumo.
Pripažinimas: Dalyvio pastangos, kai jis siekia savo tikslo, yra vertinamos. Pripažinimo tipai gali
būti sėkmės šventės, sertifikatai, palaikymo žinutės ar pan.
Mobilumo mentorystės principai
Kaip teigia metodo autoriai, mobilumo mentorystę iš kitų pagalbos formų išskiria šie pagrindiniai
principai:
1. Netikėjimas savo sugebėjimais, motyvacijos ir savikontrolės trūkumas nėra vertinami kaip skurdo
priežastis, bet kaip pasekmė.
2. Mentorystės išeities taškas yra dalyvio dėmesio nukreipimas į (ilgalaikius) tikslus.
3. Mentorystėje vienodai svarbu tiek vykdomųjų funkcijų vystymas, tiek skolų grąžinimas arba
geresnio darbo suradimas.
4. Dalyviai yra pozityviai vertinami.
5. Profesionalus darbuotojas ir dalyvis yra lygiaverčiai.
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Metodo kūrėjai teigia, kad teikiant tokias
paslaugas

svarbu

vadovautis

tam

tikromis

paslaugų teikimo nuostatomis. Būtina vengti dar
daugiau streso, reikia kurti bendradarbiavimo
kultūrą, vadovautis žemo slenksčio principu,
o formuluotės turi būti aiškiai suprantamos.
Siūloma padėti planuoti dienotvarkę, laiku
priminti apie sutartus susitikimus, apibendrinti
pokalbius, skatinti dalyvius tarpusavyje dalintis
patarimais.

J. Tučkaus nuotr.
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Rinkimų teisė: ar ji užtikrinama visiems?
Parengta bendradarbiaujant su visuomenine organizacija „Baltosios pirštinės“

Iš skurdą patiriančių žmonių vis dar girdime istorijas apie jų pažeidžiamas pilietines teises. Tai didina
gyventojų baimę ir nepasitikėjimą socialine sistema bei demokratine santvarka. Bendradarbiaujant
su „Baltosiomis pirštinėmis“ ir bendraujant su skurdą patiriančiais žmonėmis apžvelgta, kokių
manipuliacijos apraiškų ir pilietinių teisių pažeidimų pasitaiko šioje srityje.

Balsavimo teisės užtikrinimas
Dalis garbaus amžiaus piliečių praranda galimybę atiduoti savo balsą dėl to, kad į namus neatvyksta
rinkimų komisijos nariai, nors išankstiniam balsavimui garbaus amžiaus piliečiai buvo užsiregistravę.
Tokių situacijų per pastaruosius rinkimus taip pat pasitaikė izoliacijoje esantiems rinkėjams.
„Senjorė norėjo, bet negalėjo balsuoti, nes niekas iš rinkiminės komisijos pas ją neatėjo.
Laukė dvi dienas ir jaučiasi labai nusivylusi, nes visada buvo aktyvi rinkėja.“
Pilietis, pranešęs apie galimą rinkimų pažeidimą

Pasitaiko atvejų, kai teisė balsuoti būna neužtikrinama ir ligoninėse bei globos įstaigose. Žmonės
dalinasi patirtimi apie netinkamai sudarytus rinkėjų sąrašus globos įstaigose, kai darbuotojai patys
nusprendžia, kas balsuos. Nepaisant to, kad pagal galiojančius teisės aktus į sąrašus turi būti įtraukti
visi balsavimo teisę turintys asmenys, šių įstaigų personalas neužtikrina šios teisės ir pateikia sąrašus tik
tų asmenų, kurie, administracijos nuomone, geba išreikšti savo nuomonę.
„Nesulaukė nei kvietimo lapelio balsuoti, nei komisijos. Gulėjo infekcinių ligų skyriuje
dvidešimt vieną dieną, sirgo koronavirusu. Ligoninėje jos skyriuje niekas
neatėjo balsuoti ir niekas nebalsavo, taip pat teko kalbėti su ligoniais iš tuberkuliozinio
dispanserio – irgi nebalsavo. Namuose irgi komisija neapsilankė.“
Pilietis, pranešęs apie galimą rinkimų pažeidimą

Pritaikymas žmonėms su negalia
Fiksuojami atvejai, kai balsavimas vyksta senuose pastatuose, kurie nėra pritaikyti žmonėms
su negalia. Žmonėms su negalia būna sunku patekti į balsavimo patalpą per pagrindinį įėjimą, jie
turi ieškoti kitų durų, kurios paprastai yra sunkiau randamos, be nukreipiamųjų ženklų ar tinkamai
paruoštos fiziniam prieinamumui.
„Bandžiau praeiti neįgaliesiems skirtu koridoriumi.
Nors durys buvo atrakintos, praėjimas buvo užtvertas plakatų stendais.“
Negalią turintis žmogus
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Agitacijos ir manipuliacijos
Skurstantys asmenys, ypač tie, kurie gauna paslaugas arba piniginę paramą, tampa ir manipuliacijų
taikiniu rinkimų metu. Žmonės dalinasi patirtimi, kad sulaukia net grasinimų, kad, nebalsuodami už
tam tikrus asmenis ar partijas, jie gali netekti piniginės paramos ar paslaugų. Tokios situacijos taip
pat būdingos globos įstaigose. Seniūnai ir kiti darbuotojai perdėtai naudojasi savo galia ir pažeidžia
demokratijos principus.
„Mūsų seniūnas toks yra, jis griežtas: kaip pasakė, taip ir bus. Ir jei taip nepadarysi
[nebalsuosi už atitinkamas partijas], tai ir negausi reikiamos pagalbos vėliau.“
„Seniūnas sako – „jeigu nebalsuosi už tą partiją, tai atimsiu pašalpą.“
Skurdą patiriantys žmonės

Viešojoje erdvėje nuolat girdima, kad į nepasiturinčius asmenis yra nusitaikoma papirkinėjant
balsus. Rinkimų dieną pastebima, kad rinkėjai būna pavežami ar paperkami alkoholiu.
„Visi atvažiavo vienu autobusiuku, girdėjau, kad gaus po 5 Eur, ir kalbėjosi, kaip juos išleis.“
„Žmogus paminėjo, jog balsuos už 8 numerį ir vėliau privažiuos asmuo, kuriam atiduos lipduką.“
„Mūsų apylinkėje visuose kaimuose buvo papirkinėjami žmonės po 5 ar 10 Eur.
Prie kaimo parduotuvių buvo perkamas alus.“
Piliečiai, pranešę apie galimus rinkimų pažeidimus

Neišvengiama ir agitacijų balsavimo dieną, pavyzdžiui, kviečiant į „draugus“ socialiniuose tinkluose
ar pateikiant biuletenio pavyzdį su pažymėtu konkrečiu kandidatu. Pastarosios agitacijos daugiau
pastebimos pas vienišus ir (ar) silpnesnės sveikatos rinkėjus. Nepriklausomi rinkimų stebėtojai taip pat
pastebi, kad, vykdant išankstinį balsavimą specialiuose punktuose, dažniausiai nebūna skelbiami laiko
pakeitimai, tai taip pat apsunkina balsavimo stebėjimą ir skaidrumo užtikrinimą.
„Ne pirmus metus lankydama žmogų globos namuose girdžiu, kad
balsavimas ten vyksta parodant pirštu – prie kurio kandidato ar partijos padėti varnelę.“
„Pagyvenusiai rinkėjai į namus atnešė pavyzdinį biuletenį su
pažymėta partija ir reitinguotais kandidatais.“
Piliečiai, pranešę apie galimus rinkimų pažeidimus

„Rinkimų dieną mano apylinkės kandidatas kvietė mane į
draugus socialiniuose tinkluose.“
Skurdą patiriantis žmogus
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Augantis pagalbos maistu poreikis vs maisto švaistymas
Parengta bendradarbiaujant su „Maisto banku”
Išsivysčiusiose Vakarų valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje, tokios problemos kaip badas, atrodo, jau
seniai pamirštos. Tačiau tai nereiškia, kad žmonėms maisto nestinga. Įvairūs rodikliai byloja, kad dalis
gyventojų neturi galimybių pilnavertiškai maitintis. Viena vertus, maisto stygius yra per žemų gyventojų pajamų problema, kita vertus, tai rodo, kad maisto ištekliai nėra pakankamai tausojami.

Maisto stygiaus indikatoriai
Gyventojų maisto stygių indikuoja skirtingi rodikliai. Vienas iš jų – didelio materialinio nepritekliaus lygis. Nors šis rodiklis kasmet nežymiai gerėja, 2020 m. su dideliu materialiniu nepritekliumi
susidūrė 7,7 proc. gyventojų. Dažniausiai su dideliu materialiniu nepritekliumi susidūrė vieniši tėvai,
auginantys vaikus (22,1 proc.), daugiavaikės šeimos (16,8 proc.), 65 m. ir vyresni gyventojai (10,2 proc.).
Kas dešimtas gyventojas dėl lėšų stokos negali pilnavertiškai maitintis – 2020 m. 11,6 proc. Lietuvos gyventojų negalėjo sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar analogiško vegetariško
maisto. 5,1 proc. gyventojų 2020 m. metais gyveno žemiau absoliutaus skurdo ribos, vadinasi, negalėjo
užtikrinti minimalių pragyvenimo poreikių.

COVID-19 atidengė maisto nepritekliaus problemas
Tik prasidėjus pandemijai 2020 m., NSMOT nariai akimirksniu pajuto išaugusį gyventojų poreikį
pagalbai maistu. NSMOT narių vertinimu, tokia situacija susidarė dėl prarastų dalies gyventojų pajamų,
netekus darbo arba išėjus į prastovas. Dar iki pandemijos dalis šeimų buvo itin priklausomos nuo
mokyklose gaunamo nemokamo maitinimo. Tad, uždarius mokyklas, karšto patiekalo netekimas buvo
skaudžiai jaučiamas tarp nepasiturinčių šeimų.
Vilniaus arkivyskupijos Carito duomenimis, valgyklose aptarnaujamų žmonių skaičius per
pandemiją išaugo nuo 150 iki 350 per dieną. „Maisto banko“ duomenimis, vidutiniškai per mėnesį
paramos prašančių žmonių skaičius išaugo penkiais tūkstančiais– nuo 138 tūkst. iki 143 tūkst.
Lietuvos maisto dalinimo punktų apklausa, atlikta kartu su NSMOT, parodė, kad 42,3% proc.
respondentų pajuto išaugusį poreikį pagalbai maistu. 26,8% proc. teigia, kad poreikis išaugo tam
tikrose grupėse. 14.1% proc. pastebėjo, kad dėl karantino poreikis auga naujose gavėjų grupėse. 26.8%
proc. teigė, kad poreikis nepasikeitė19.
Kalbant apie gyventojų grupes, kurių pagalbos maistu poreikis išaugo, lyginant su prieškriziniu
laikotarpiu, 15,1 proc. respondentų pažymėjo, kad didžiausias augimas yra tarp nedarbo išmokų arba
socialinės pašalpos gavėjų (18,7 proc.), taip pat tarp pensininkų (11 proc.), darbo pajamas gaunančių
gyventojų (8,7 proc.), nepilnu etatu dirbančių (9,6 proc.) bei tų asmenų, kurių pagrindines pajamas
sudaro ligos ar negalios išmokos (8,7 proc.). 12,3 proc. respondentų pažymėjo, kad maisto poreikis
krizės metu išaugo tarp pajamų neturinčių asmenų.

Pateikti duomenys yra gauti atliekant tarpsektorinį tyrimą „Pagalba maistu Europoje COVID-19 krizės metu“
(https://food-aid-in-europe.eu/). Apklausą atliko įvairūs universitetai, tyrimų centrai ir NVO 8 Europos šalyse.
Lietuvoje apklausa buvo atlikta 2021 m. Kovo/balandžio mėn., dalyvavo 142 iš 747 pakviestų maisto dalinimo punktų.
Užbaigus projektą, duomenys bus paskelbti adresu: http://doi.org/10.5281/zenodo.5242965.
19
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Milžiniška maisto švaistymo problema
Į sąvartynus patenka penktadalis viso Europos Sąjungoje pagaminamo maisto. Deja, oficialios
statistikos, kiek Lietuvoje išmetama maisto, kaip ir kiek jo yra išgelbėjama – nėra. Labdaros ir
paramos fondas „Maisto bankas“ savo veiklos ataskaitoje skelbia, kad praėjusiais metais nuo išmetimo
išgelbėjo 5 307 tonas įvairių maisto produktų, kurios virto 10,61 mln. porcijų maisto nepasiturintiems.
Bendradarbiaudama su mažmeninės, didmeninės prekybos, logistikos įmonėmis, ūkininkais ar
gamintojais, organizacija surenka paskutinę dieną galiojančius maisto produktus, vaisius, daržoves, dėl
ženklinimo klaidų parduoti netinkamus, tačiau saugius maisto produktus, juos parsivežusi į sandėlius
rūšiuoja, patikrina galiojimo datas ir dar tą pačią dieną išskirsto nepasiturintiems žmonėms bei su jais
dirbančioms organizacijoms.
Maistas yra švaistomas visoje maisto tiekimo grandinėje. Pusė išmetamo maisto netenkama iki jam
pasiekiant žmonių stalus, kita pusė yra išmetama būtent namų ūkiuose. Remiantis įvairiais tyrimais,
kiekvienas žmogus per metus vidutiniškai išmeta apie 60 kg maisto.
Maisto švaistymo mastai yra tiesiog neleistini ne tik maisto stygių patiriančių gyventojų, bet ir klimato krizės akivaizdoje. Išmetant maistą veltui eikvojami visi jo gamybai išnaudoti ištekliai, įskaitant
žemę, vandenį, energiją, darbo jėgą ir finansines investicijas. Taip pat eikvojami ištekliai netinkamo
naudoti maisto utilizavimui. Maisto ir kitų išteklių tausojimas yra vienas iš kertinių dėmenų skatinant
socialinį ir aplinkosauginį tvarumą.
Trumpalaikėje perspektyvoje būtina užtikrinti tvarias maisto išgelbėjimo ir dalinimo schemas. Tai
padaryti galima užtikrinant organizacijų žmogiškuosius išteklius bei reikiamą infrastruktūrą. Ilguoju
laikotarpiu būtina mažinti maisto švaistymą: griežtinti prekybos centrų, restoranų ir kitų maisto tiekimo grandinės veikėjų atsakomybę ir užtikrinti, kad maisto perteklius būtų sumažintas. Be kita ko, būtina stiprinti gyventojų socialinę apsaugą ir galimybes įsigyti pilnavertiško maisto produktų – užtikrinti
MVPD visiems gyventojams. Taip pat stiprinti švietimo programas, siekiant sumažinti maisto švaistymą
namuose ir ugdyti maisto ruošos gebėjimus.
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Energetinis skurdas Lietuvoje ir Europoje
Parengta bendradarbiaujant su Vartotojų aljansu
Energetinis skurdas yra opi Lietuvos ir viso pasaulio problema. Dėl smarkiai besiskiriančio šalių
konteksto Europos Sąjungoje nėra harmonizuoto energetinio skurdo apibrėžimo. Energetinis skurdas
reiškia situaciją, kai asmenys ar namų ūkiai yra nepajėgūs pakankamai šildyti būsto ar gauti reikalingų
su energijos tiekimu susijusių paslaugų už prieinamą kainą20. Pažymėtina, kad energetinis skurdas
susidaro ir tada, kai namų ūkiai nėra pajėgūs vėsinti savo būsto. Mažiau išsivysčiusiose šalyse energetinis
skurdas siejamas su galimybe naudotis moderniais energijos ištekliais, daugiau išsivysčiusiose šalyse
akcentuojamos išlaidų energijai problemos21.

Energetinis skurdas Europos Sąjungoje
Skaičiuojama, kad Europoje nuo 50 iki 125 milijonų žmonių negali sau leisti palaikyti pakankamai
komfortiškos temperatūros namuose. Europos Sąjungos Energetinio skurdo observatorija (https://www.
energypoverty.eu/) nurodo indikatorius, kurie rodo, kada namų ūkiai patiria energetinį skurdą. Tai –
negalėjimas pakankamai šildyti būsto, didelė išlaidų energijai dalis palyginti su namų ūkio pajamomis,
negalėjimas laiku sumokėti už komunalines paslaugas. Taigi, energetinis skurdas stebimas esant
trims veiksniams: mažos namų ūkių pajamos, didelės energijos sąnaudos ir žemas būsto energetinis
efektyvumas. Vieno ar dviejų veiksnių egzistavimas gali liudyti apie kitas problemas: skurdą, neefektyvų
energijos vartojimą, aukštas energijos kainas visiems gyventojams.
Atsižvelgiant į 2020 metų duomenis, Europos Sąjungoje daugiausia žmonių, negalinčių pakankamai susišildyti savo būstų, gyvena Bulgarijoje – 27,5 proc. populiacijos22. Antrąją vietą pagal šį rodiklį
užima Lietuva. Eurostat duomenys rodo, kad 2020 metais 23,1 proc. Lietuvos gyventojų negalėjo pakankamai šildytis savo būstų.

Energetinis skurdas Lietuvoje
Lietuvoje energetinis skurdas dažniausiai siejamas su būstų šildymu. 2018 m. 27,9 proc. žmonių
teigė, kad nesugeba išlaikyti namų pakankamai šiltų. Šis procentas buvo beveik keturis kartus didesnis
už Europos Sąjungos vidurkį23. Beveik 9,2 proc. žmonių sakė, kad turėjo įsiskolinimų už komunalinius
mokesčius24. Apie 13,3 proc. namų ūkių pajamų gyventojai išleidžia energijos sąnaudoms. Manoma, kad
energetinis skurdas Lietuvoje mažėja. Pavyzdžiui, 2020 metais atliktoje apklausoje 23,1 proc. gyventojų
minėjo, kad negali pakankamai šildytis25.
14,4 proc. populiacijos namų ūkių išlaidos energijai yra nepaprastai žemos. Galima numanyti,
kad gyventojai užsuka (išjungia) šildymą, norėdami sutaupyti, o tai yra vienas iš pagrindinių paslėpto
energetinio nepritekliaus bruožų26.

Pye, S. Dobbins, A. Baffffert, C. Brajkovic, J. Grgurev, I. De Miglio, R. Deane, P. 2015.
Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the EU: analysis of policies and measures
21
Lekavičius V. 2021, Lietuvos energetikos institutas. Vartotojų aljanso STEP projekto mokymai socialiniams darbuotojams (2021 m. birželis).
22
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_07_60/default/table?lang=en
23
Europos Komisija. 2020. EU Energy Poverty Observatory: Lithuania [Europos energetinio skurdo observatorija: Lietuva].
Paskutinį kartą žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 19 d. URL: https://www.energypoverty.eu/observatory-documents/lithuania
24
Centralizuotai tiekiamos šilumos įmonių asociacija LŠTA nurodo, kad 2019 metais apie 14 proc. šilumos vartotojų pavėluotai atsiskaitė už suteiktas paslaugas.
Pasak LŠTA, „tai bene mažiausias santykis per pastaruosius dešimtmečius tam įtakos turėjo šilumos kainų pokyčiai ir mažesnės patiektos šilumos apimtys“.
Šaltinis: https://lsta.lt/wp-content/uploads/2020/12/Apzvalga_Silumin%C4%97je_technikoje.pdf
25
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“. 2020. Energijos taupymas: Lietuvos gyventojų apklausa. Vilnius, 2021.
26
Europos Komisija. 2020. EU Energy Poverty Observatory: Lithuania [Europos energetinio skurdo observatorija: Lietuva]. Paskutinį kartą žiūrėta 2021 m.
rugpjūčio 19 d. URL: https://www.energypoverty.eu/observatory-documents/lithuania
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Energetinį skurdą patiriantys namų ūkiai pasižymi nepakankamu finansiniu raštingumu, ribotomis
galimybėmis investuoti, ribotomis žiniomis apie apsirūpinimo energetinėmis paslaugomis alternatyvas,
įgūdžių stoka27.

Energetinio skurdo mažinimo priemonės
Energetinio skurdo mažinimo priemonės turi būti nukreiptos į kiekvieną iš trijų veiksnių.
Lietuvai ir Europos Sąjungai tokio pobūdžio rekomendacijas parengęs projekto „Sprendimai kovoje su
energetiniu skurdu“ (STEP) konsorciumas 2020 ir 2021 metais išleido du siūlomų priemonių rinkinius
politikos formuotojams28, susijusius su „Švarios energijos paketo“ įgyvendinimu. Aukštų energijos
kainų problema gali būti sprendžiama liberalizavus kainas (jei tiekėjai geba pasiūlyti geresnes sąlygas),
tvarios energetikos diegimu ir technologine pažanga, mažų namų ūkių pajamų problema – piniginėmis
kompensacijomis ir informavimu apie lengvatas bei švietimu apie asmeninių finansų tvarkymą, o ilguoju
laikotarpiu – efektyvia valstybės politika didinant skurdžiausiai gyvenančių visuomenės narių tvarias
pajamas. Neefektyvus energijos vartojimas turi būti sprendžiamas pastatų ir įrenginių efektyvesniu
energijos naudojimu, vartotojų informavimu ir jų įpročių keitimu.
Gyventojai, turintys mažas pajamas, dažnai negali dalyvauti valstybinėse paramos programose,
nes nėra pajėgūs investuoti. Tokių gyventojų energetinio skurdo problemai spręsti reikia kolektyvinių
priemonių, įskaitant valstybės ir/ar savivaldybių pagalbą.
„Esu nedirbantis, neįgalus nuo vaikystės. Sunkiai verčiuos, nežinau kaip reiks išgyventi, nes
pasiėmiau paskolą 1000 eurų. Buvo labai šalta, malkoms reikėjo. Langas kiauras,
užkaltas, tai keitėm. Nes malkoms gauni paramos 43 eurus, bet reikia virš 1000. Tai dabar turėsiu
pajamų apie 130 su paskola. Nežinau kaip reiks išgyventi. O kur dar elektra, vanduo, telefonas.
Lieka labai mažai maistui ir vaistams. Aš du kartus buvau savivaldybėj, daugiau nebeisiu.
Nes ką galima už 43 eurus nusipirkti? Pas mane juk namas kiauras, senas.“
Skurdą patiriantis žmogus

Lekavičius V. 2021, Lietuvos energetikos institutas. Vartotojų aljanso STEP projekto mokymai socialiniams darbuotojams (2021 m. birželis).
Žr. https://www.stepenergy.eu/wp-content/uploads/2020/08/Policy_Recommendations_1st_set_D6.3_final.pdf ir https://www.stepenergy.
eu/wp-content/uploads/2021/04/LT_versija_2nd_set_of_Policy_Recommendations_D6.6_March_2021.pdf
27
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PAGRINDINIAI 2021 M.
POKYČIAI SIEKIANT SUMAŽINTI SKURDĄ
2021 m. pagrindiniai pokyčiai yra susiję su vaiko pinigų, pensijų ir MMA augimu.
Vaiko pinigai buvo padidinti nuo 60 iki 70 eurų. Išmokos vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų
siekia 111 eurų per mėnesį. Mokyklose nemokamas maitinimas pradėtas tiekti visiems antrokams.
Pakeistos nedarbo socialinio draudimo nuostatos, kurios nuo šiol leidžia derinti nedarbo socialinio
draudimo išmoką su netekto darbingumo pensija, tokiu būdu užtikrinant papildomą žmonių su negalia
apsaugą ir nediskriminuojant asmenų, kuriems nustatytas nedarbingumas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais, dėl indeksavimo senatvės ir netekto
darbingumo pensijos 2021 m. didės daugiau nei 9 proc. 2021 m. taip pat įvyko svarbūs pokyčiai vienišiems
pensininkams – nuo liepos 1 d. įsigaliojo vienišo asmens išmoka.
2021 m. didėjo MMA– nuo 607 iki 642 eurų „ant popieriaus“. MMA „į rankas“ padidėjo nuo 447 iki
467 eurų, jeigu asmuo nekaupia antroje pensijų pakopoje.
NSMOT vertinimu, paminėti pokyčiai yra sveikintini ir didele dalimi nukreipti į pažeidžiamiausias
visuomenės grupes. Vis dėlto, pensijų ir MMA augimas nėra pakankamas – tikėtina, kad šie dydžiai vėl
nesieks skurdo rizikos ribos, apskaičiuotos pagal 2021 m. pajamas.
Be to, 2020 m. buvo pristatyti svarbūs pakeitimai, orientuoti į trumpalaikę pagalbą krizės metu,
pavyzdžiui, nedarbingumo išmoka tėvams, prižiūrintiems mažamečius vaikus, subsidijos darbo
užmokesčiui prastovos metu, išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims. Siekiant apsaugoti darbo
netekusius asmenis nuo staigaus pajamų sumažėjimo ar netekimo, buvo įtvirtinta laikina darbo paieškos
išmoka. Šiuo metu jos dydis siekia 212 eurų.
Tačiau NSMOT susirūpinimą kelia darbo paieškos išmokos gavimo sąlygų sugriežtinimas. Nuo 2021
m. teisę gauti darbo paieškos išmoką turi tik tie asmenys, kurie darbo neteko 3 mėn. iki ekstremaliosios
situacijos paskelbimo ir ją paskelbus. Tai lėmė, kad šios išmokos gavėjų skaičius drastiškai sumažėjo,
tad svarbu atidžiai stebėti, kur patenka žmonės, iškritę iš darbo paieškos išmokos sistemos.
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NSMOT SIŪLYMAI BEI REKOMENDACIJOS
SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMUI

Šiame skyrelyje pateikiame NSMOT, kartu su nariais, partneriais ir kitais ekspertais rengtas
rekomendacijas. Rekomendacijos apima tiek šioje apžvalgoje nagrinėjamus skurstančiųjų iššūkius,
tiek kitus klausimus, kurie yra betarpiškai susiję su skurdo, socialinės atskirties ir nelygybės mažinimu
Lietuvoje.

Teisėkūros procesas, orientuotas į skurdo ir socialinės atskirties mažinimą
1. Formuojant skurdo mažinimo priemones atliepti tarptautinių organizacijų rekomendacijas
bei ratifikuotų dokumentų sąlygas: užtikrinti Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą, siekti
Darnaus vystymosi tikslų (toliau – DVT) ir vadovautis DVT principais. Atsižvelgti į Europos Komisijos,
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros (EBPO) organizacijos rekomendacijas.
2. Valstybės strateginiuose dokumentuose, tokiuose kaip Nacionalinis pažangos planas, atspindėti
balansą tarp ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos tikslų, užtikrinti siekiamų rezultatų tvarumą.
Vadovaujantis DVT, skurdo mažinimas turi tapti pagrindiniu prioritetu.
3. Savivaldybės, įgyvendindamos socialinę politiką, teikdamos socialines paslaugas, koordinuodamos
socialinės piniginės paramos skyrimą, organizuodamos užimtumo didinimo programas, taip pat turi
kelti sau tikslą mažinti skurdą ir socialinę atskirtį.
4. Tobulinti visą teisėkūros procesą ir, inicijuojant įstatymų pakeitimus ar diegiant naujas programas
ir priemones, vertinti priimamo teisės akto socialinį poveikį. Priimant sprendimus būtina įvertinti ne
tik finansų poreikį, bet ir poveikį pagrindiniams šalies socialiniams rodikliams: skurdo rizikos lygiui,
absoliutaus skurdo lygiui, nedarbo lygiui ir pan. Būtina stiprinti kokybinį vertinimą, kuris turi būti
atliekamas įtraukiant ekspertus ir toje srityje veikiančias pilietinės visuomenės organizacijas. Svarbu
įvertinti teisės aktų atitiktį valstybės strateginiams bei tarptautiniams dokumentams, pavyzdžiui,
Europos socialinių teisių ramsčiui ir Darnaus vystymosi tikslams. Labai svarbu, kad šie žingsniai būtų
atliekami ne tik kuo ankstesnėje teisėkūros stadijoje, bet išlaikomi ir viso sprendimų priėmimo proceso
metu.

Mokestinių pajamų surinkimas, socialinės apsaugos finansavimas ir nelygybės
mažinimas
Šiuo metu Lietuvos socialinės apsaugos finansavimas nuo BVP yra maždaug dvigubai mažesnis nei
Europos Sąjungos vidurkis. Esama sistema yra nepajėgi pakankamai finansuoti socialinių paslaugų, o
neadekvatūs socialinių išmokų dydžiai neapsaugo gyventojų nuo skurdo. Tai akcentuojama ir Europos
Komisijos 2020 m. rekomendacijose Lietuvai. Teigiama, kad šalies galimybes finansuoti viešąsias
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gėrybes bei paslaugas ir mažinti skurdą bei pajamų nelygybę riboja mažas mokesčių ir socialinių išmokų
sistemos progresyvumas ir perskirstymo pajėgumas.
5. Didinti perskirstymą šalyje ir užtikrinti socialinės srities finansavimo didinimą, kartu plėtojant
socialinių paslaugų finansavimą, orų socialines paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokestį ir
išmokų sistemos tobulinimą, užtikrinant minimalius vartojimo poreikius.
6. Remiantis Europos Komisijos ir EBPO rekomendacijomis, skatinti įtraukų ekonomikos
augimą: gerinti išmokų ir mokesčių sistemą, peržiūrėti mokesčių lengvatų sistemą, didinti mokesčių
progresyvumą kuriant tokį mokesčių dizainą, kuris nepakenktų ekonomikos augimui. Taip būtų
mažinama pajamų nelygybė ir daugiau lėšų surenkama į valstybės biudžetą. Šios lėšos galėtų būti
panaudotos socialinėms reikmėms.
7. Siekiant labiau teisingos ir augti palankios mokestinės sistemos mokestinių lengvatų peržiūros
procese, laikytis tokių principų: naudingumo, kompensavimo, prioretizavimo, ribotų išimčių, maksimalios apsaugos ir poveikio vertinimo29.
8. Naikinti mokestinio arbitražo galimybes pagal pajamų rūšį ar skirtinga veiklos forma besiverčiantiems asmenims, tačiau kartu taikomą neapmokestinamą pajamų dydį (NPD) didinti bent iki minimalios algos (MMA) gyventojų pajamų mokesčiui (GPM), toliau nekeliant viršutinės NPD taikymo
ribos. Padidintas NPD turėtų būti vienodai taikomas visoms gyventojų pajamoms, nepriklausomai nuo
jų rūšies ar veiklos formos. GPM nuo MMA neturi būti mokamas. Tai leistų reikšmingai (apie 10 proc.)
padidinti MMA gaunančių asmenų į rankas gaunamas pajamas, sumažinti dirbančiųjų skurdą. Taip pat
tai didintų atotrūkį tarp MMA ir socialinės paramos. Tokiu būdu būtų sustiprintos finansinės paskatos
aktyviau įsitraukti į formalią darbo rinką bedarbiams ar ekonomiškai neaktyviems asmenims. Taip pat
didesnis atotrūkis tarp MMA ir socialinės paramos sistemos leistų plėtoti socialinės paramos adekvatumą, nemažinant darbo paskatų.
9. Taikyti vienodą žemesnę (60 VDU) progresinio pajamų tarifo ribą ir vienodą progresinį tarifą
visoms pajamoms, nepriklausomai nuo jų rūšies ar veiklos formos. Taip pat turi būti suvienodinta
Sodros įmokų lubų riba.
10. Numatyti tvarką, pagal kurią pažeidžiami asmenys ar individualią veiklą pradedantys asmenys,
kuriems yra leidžiama nemokėti socialinio draudimo įmokų ar jų dalies ir kurie nėra apdrausti socialiniu draudimu, būtų draudžiami socialiniu draudimu valstybės lėšomis.

Piniginio skurdo mažinimas ir būtinųjų poreikių užtikrinimas
Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
duomenimis, daugiau nei trečdalis registruotų bedarbių negauna jokių pajamų, įskaitant nedarbo
socialinio draudimo išmokas ar socialinės pašalpas. Daug metų ši problema buvo nesprendžiama ir itin
išryškėjo pastarosios krizės metu. Augant nedarbui, dabartinės socialinių išmokų sistemos nesugeba
apsaugoti gyventojų nuo netikėto pajamų praradimo.

Daugiau siūlymų dėl mokesčių sistemos: https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/simple-file-list/NSMOT-ra%C5%A1tai-irsi%C5%ABlymai/2021-metai/Si%C5%ABlymai-mokes%C4%8Di%C5%B3-reformai-2021-02-10.pdf
29
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11. Stiprinti darbo netekusių asmenų apsaugą lengvinant nedarbo socialinio draudimo išmokos
gavimo sąlygas, ilginant jų trukmę, praplečiant išmokos gavėjų skaičių ir sukuriant papildomą apsaugos
tinklą.
12. Pasibaigus valstybės masto ekstremaliajai situacijai, įvesti nuolatinę darbo paieškos išmoką, kuri
būtų tarpinė grandis tarp nedarbo socialinio draudimo išmokos ir socialinės pašalpos su atitinkamai
nustatytu išmokos dydžiu.
13. Didinti mažiausių pensijų gavėjų pajamas ir kelti šalpos pensijų bazę. Lietuvoje šalpos pensijos
bazė siekia 143 Eur ir ją gauna apie 60 tūkstančių našlaičių, vaikų ir suaugusiųjų su negalia, pensinio
amžiaus žmonių, kurie neįgijo būtino stažo socialinio draudimo pensijai gauti. Ši suma sudaro apie pusę
MVPD. Būtina palaipsniui artinti šią bazę prie MVPD. Didinant šalpos pensijų bazę, būtina užtikrinti
balansą tarp šalpos pensijų ir socialinio draudimo išmokų, atitinkamai keliant ir draudiminių išmokų
dydžius.
Siekiant, kad viena iš pagrindinių skurdo mažinimo priemonių – socialinė piniginė parama – būtų
tikra investicija į žmogų, reikia tobulinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems asmenims
sistemą. Būtina atsižvelgti į tris pagrindinius efektyvios paramos ramsčius: adekvatumą, prieinamumą
ir įgalinimą.
14. Užtikrinti išmokos dydžio adekvatumą artinant jį prie MVPD, skatinti paramos gavėjų
įsidarbinimą plėtojant pozityvias paskatas, pavyzdžiui, nemažinti paramos, jeigu asmens darbo
užmokestis kartu su parama neviršija MVPD.
15. Mažinti barjerus, kurie nesuteikia galimybių žmonėms, patiriantiems skurdą, gauti paramą:
mažinti paramos gavimo griežtumą, naikinti visuomenei naudingą veiklą.
16. Siekiant, kad paramos gavėjai būtų aktyvūs visuomenėje ir grįžtų į darbo rinką, vietoj visuomenei naudingos veiklos taikyti atvejo vadybą ir teikti individualizuotas bei kompleksiškas paslaugas,
kurios apimtų pačio asmens bendrųjų ir profesinių įgūdžių ugdymą, užtikrintų išorinių barjerų šalinimą (pavyzdžiui, paslaugas slaugomiems artimiesiems, vaikų priežiūrą, susisiekimą, išskaitų iš darbo
užmokesčio mažinimą, kai asmuo turi įsiskolinimų, ir kt.).
17. Siekiant, kad perteklinis maistas pasiektų skurstančiuosius, indeksuoti perduodamų ar sunaudojamų prekių labdarai vertę. Šiuo metu įstatymuose galioja nuostata, kad labdarai perduodamos prekės neapmokestinamos PVM, kai PVM mokėtojas, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą gali būti
labdaros teikėjas, perduoda ar sunaudoja prekes labdarai ir kai konkretaus labdaros gavėjo gautų prekių
apmokestinamoji vertė per kalendorinį mėnesį ne didesnė kaip 75 Eur. Šis dydis nebuvo keičiamas jau
daugiau nei 10 metų, nepaisant minimalios mėnesinės algos, valstybės remiamų pajamų ir kitų dydžių
pokyčių. Pakeitimas užtikrintų būtinuosius maisto poreikius, o taip pat mažintų maisto švaistymą.
18. Skatinti įmones, kurios mažins maisto atliekas gamybos procese arba viešai skelbs duomenis
apie kontroliuojamą ir nuosekliai mažinamą utilizuoto maisto kiekį bei didinamus išgelbėto maisto,
perduodamo žmonėms vartoti, kiekius.
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Individualizuotų socialinių paslaugų plėtra
Siekiant įtraukios ir darnios visuomenės raidos, būtina užtikrinti įgalinančias, kokybiškas ir
prieinamas socialines paslaugas. Būtina sukurti socialinių paslaugų teikimo modelį, kuriuo būtų
atsižvelgiama į kiekvieno asmens poreikius. Paslaugos gavėjai ir jų artimieji turi būti įtraukti į paslaugų
planavimą: sprendžiant paslaugų apimtis, tipą, trukmę ir teikėją. Būtina plėsti socialinių paslaugų tinklą
ir didinti paslaugų įvairovę bei kokybę. Tai padėtų išvengti paslaugų monopolizacijos ir būtų sudaryta
galimybė teikti paslaugas ir kitiems teikėjams, pavyzdžiui, NVO.
19. Socialinių paslaugų katalogą papildyti naujomis paslaugomis. Daugiausia pasigendama su
integracija į darbo rinką susijusių paslaugų, asmeninio asistento, bendrųjų įgūdžių ugdymo ir platesnio
paslaugų šeimai spektro.
20. Katalogą keisti tokia linkme, kad būtų išlaikoma bendra struktūra („paslaugų meniu“),
bet atsisakoma tikslinių grupių priskyrimo konkrečioms paslaugoms, daugiau laisvės suteikiama
darbuotojui.
21. Svarstyti galimybę pereiti prie kitokios katalogo struktūros. Katalogą galėtų sudaryti šios
bendrosios paslaugos, iš kurių kiekvienam asmeniui (organizacijai) būtų formuojama paslaugų visuma:
a. Sunkiai pasiekiamų klientų paieška ir įtraukimas į pagalbos procesą
b. Konsultavimas:
i. Socialinis
ii. Psichologinis
iii. Karjeros
iv. Pajamų valdymo
c. Bendruomenės telkimas ir įgalinimas
d. Informavimas
e. Tarpininkavimas ir atstovavimas:
i. Tarpininkavimas įsidarbinant
ii. Tarpininkavimas gaunant kitas įvairias paslaugas
f. Aprūpinimas maistu, būtiniausiais drabužiais, avalyne, higienos bei žalos mažinimo
priemonėmis ir kt.
g. Maitinimo ir asmens higienos paslaugų organizavimas
h. Transporto organizavimas
i. Sociokultūrinės paslaugos
j. Bendrųjų kompetencijų ugdymas
k. Darbinių įgūdžių ugdymas
l. Pagalba tvarkantis buityje
m. Apgyvendinimas:
i. Trumpalaikis
ii. Ilgalaikis
n. Kitos bendrosios socialinės paslaugos
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22. Savivaldybės lygmeniu užtikrinti tinkamą komunikaciją apie teikiamų socialinių paslaugų
prieinamumą. Savivaldybės turėtų būti iniciatyvesnės poreikių išaiškinimo ir paslaugų suteikimo
atžvilgiu. Skatinti savivaldybes organizuoti viešuosius pirkimus ir joms ar kitoms nevyriausybinėms
organizacijoms perleisti dalį socialinių paslaugų teikimo, o vietos bendruomenes skatinti aktyviau
dalyvauti teikiant socialines paslaugas, ypač tokias paslaugas kaip pagalba į namus.

Jaunuolių palydėjimo į savarankiškumą paslaugų plėtra
23.Patvirtinti palydėjimo į savarankiškumą paslaugos aprašą. Įvairių nevyriausybinių organizacijų
rekomendacijos minėtam aprašui buvo teiktos dar prieš tris metus, tačiau vis dar nėra šios paslaugos
reglamento. Reglamentavimo nebuvimas nacionaliniu lygmeniu stabdo jų plėtrą savivaldybėse. Tos
savivaldybės, kurios mato šios paslaugos poreikį, naudojasi socialiniu paslaugų katalogu ir dalinai šią
paslaugą įgyvendina kaip apgyvendinimą apsaugotame būste, tačiau tai nėra pilnavertis šios paslaugos
įgyvendinimas.
24. Palydėjimo į savarankiškumą paslaugą pradėti vykdyti dar jaunuoliui nesulaukus pilnametystės.
Svarbu užtikrinti bendruomeniniuose globos namuose ar kitose globos vietose sistemingą pasirengimą
savarankiškumui, kad jaunuolis būtų motyvuojamas ir įgalintas stiprinti gyvenimiškus įgūdžius bent
jau nuo 16 metų.
25. Formuojant paslaugą, įtraukti NVO kaip partnerius. Organizacijos, kurios vykdo šią paslaugą,
gali prisidėti savo patirtimi ir metodiškai padėti organizuoti paslaugos įgyvendinimą vietos lygmeniu.
Šis bendradarbiavimas leistų užtikrinti specialistų kompetencijas, reikalingas šios srities darbuotojui.
26. Paslaugas teikti jaunuoliams ne tik iš globos įstaigų, bet ir jaunuoliams iš šeimų, kurios patiria
įvairius rizikos veiksnius. Šiuos jaunuolius galėtų lydėti atvirų jaunimo centrų ar gatvės komandų
darbuotojai. Šie specialistai galėtų tapti jaunuolius palaikančiais, išklausančiais ir skatinančiais judėti
pirmyn asmenimis.

Paslaugų prieinamumo migrantams užtikrinimas
27. Susidūrus su augančiu neteisėtai sieną kertančių ir prieglobsčio prašančių žmonių skaičiumi, į
krizės valdymą ir sprendimų priėmimą įtraukti savivaldą.
28. Neturint galimybės užtikrinti sveikatos ir socialinių paslaugų, neriboti pažeidžiamų žmonių
laisvės judėti, ypač vaikų, nelydimų nepilnamečių, besilaukiančių moterų, žmonių su negalia, kad jie
turėtų galimybę patys pasiekti reikiamas, bent jau sveikatos priežiūros, paslaugas.
29. Organizuojant žmonių apgyvendinimą ir neturint pakankamų išteklių, apgyvendinamus žmones
diferencijuoti pagal pažeidžiamumą, taip pat atsižvelgti į kultūrinius aspektus. Taip užtikrinamas ir
pajėgumų efektyvus panaudojimas, ir išvengiama nereikalingų trinčių, įtampų ar frustracijų, kurios turi
potencialo išaugti į neramumus.
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30. Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, apimantį tiek atsakingas valstybės institucijas,
savivaldą, tiek ir nevyriausybines organizacijas.

Bedarbių įgalinimas plėtojant integracijos į darbo rinką paslaugas
31. Įvertinti bedarbių situaciją ir diferencijuoti pagal pagalbos poreikį. UŽT galėtų atlikti individualų
bedarbio situacijos įvertinimą. Įvertinimo tikslas – priskirti bedarbį vienai iš trijų grupių30:
a. bedarbiai, kurie yra pasirengę darbo rinkai ir per 2 savaites galėtų pradėti darbą jiems
tinkamoje darbo vietoje;
b. bedarbiai, kuriems reikalinga tam tikra užimtumo rėmimo pagalba ir kurie per 1–2 mėnesius
galėtų įsidarbinti;
c. bedarbiai, kuriems reikalinga kompleksinė pagalba ir kurie galėtų įsidarbinti tik po 3 ar
daugiau mėnesių. Priskyrimo šiai grupei kriterijai:
		

i. kai problemos, susijusios su integracija į darbo rinką, yra kompleksiškos, t. y. persipina

keletas sunkumų (pavyzdžiui, asmuo turi žemą kvalifikaciją, priklausomybę ir yra ilgalaikis bedarbis)
		

ii. jau taikytos UŽT priemonės nedavė rezultatų, t. y. jei žmogus, pvz., metus

registruotas UŽT ir neįsidarbinęs. Šiai paskutinei bedarbių grupei pirmiausia ir turėtų būti skirta NVO
teikiama pagalba, perkant iš NVO paslaugas konkurso būdu arba kitaip užtikrinant teikiamų paslaugų
finansavimą.

32. Plėtoti atvejo vadybą. Žmonės, gaunantys paramą, vietoj visuomenei naudingų darbų turėtų
būti nukreipiami pas atvejo vadybininkus. Būtina užtikrinti šių paslaugų nepertraukiamumą ir tvarų,
adekvatų finansavimą. Organizuoti mokymus atvejo vadybininkams ir kitiems paslaugų teikėjams.
Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp skirtingų paslaugų teikėjų. Teikiant integracijos į darbo
rinką paslaugas reikėtų informuoti apie platesnes socialinės paramos galimybes. Plėtojant modelį
skatinti pačios tikslinės grupės įtraukimą į sprendimų priėmimą ir bendradarbiavimą su darbdaviais.
33. Reglamentuoti integracijos į darbo rinką paslaugas ir užtikrinti NVO finansinį tvarumą. Aktyvesnis NVO įtraukimas į integracijos darbo rinkoje paslaugų teikimą turi būti vykdomas sistemiškai ir
turi būti įgyvendinamas kaip nuosekli Lietuvos darbo rinkos politikos tobulinimo priemonė. Į Socialinių paslaugų katalogą įtraukti tokias paslaugas kaip profesinis konsultavimas, tarpininkavimas įsidarbinant, darbinių ir bendrųjų įgūdžių ugdymas, parengti jų aprašus bei kelti darbuotojų, dirbančių su
bedarbiais, kompetencijas.
34. Plėtoti tarpininkavimo paslaugas ir užtikrinti jų tęstinumą įsidarbinus arba įsitraukus į užimtumo skatinimo priemones. Siunčiant bedarbį mokytis pagal profesinio mokymo programą palaikyti
ryšį su mokymo įstaiga, sužinoti apie jo lankomumą bei pažangumą. Bendradarbiauti su bedarbio potencialiu darbdaviu, aktualizuojant informaciją apie jo įsidarbinimo galimybes. Palaikyti ryšį su pačiu
bedarbiu dėl jo mokymosi rezultatų bei įsidarbinimo, poreikiui esant, teikti intensyvesnes paslaugas.

Daugiau siūlymų dėl bedarbių integracijos į darbo rinką: https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/simple-file-list/Studijos/Sunkiaiintegruojam%C5%B3-%C4%AF-darbo-rink%C4%85-asmen%C5%B3-u%C5%BEimtumo-didinimo-galimybi%C5%B3-tobulinimas.pdf
30
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35. UŽT lygmeniu kaupti informaciją apie darbdavius, kurie įdarbino bedarbius iš sunkiai
integruojamų bedarbių grupių. Tai galėtų padėti ieškoti naujų darbo vietų šiai bedarbių grupei, tokie
darbdaviai galėtų būti šios bedarbių grupės „socialiniais advokatais“, jie galėtų būti gerųjų praktikų
šaltinių bei NVO programų įgyvendinimo partneriais. NVO, kurios dirba su sunkiai integruojamais
bedarbiais, bendradarbiaudamos su UŽT bei savivaldos institucijomis, turėtų organizuoti susitikimus
su vietos darbdaviais (arba lankyti darbdavius) ir informuoti juos apie atitinkamų bedarbių įdarbinimo
galimybes, jų kompetencijas bei problemas.
36. Plėtoti įsidarbinimo galimybes šalinant išorės barjerus. Būtina plėtoti papildomas paslaugas,
tokiais kaip pavėžėjimo paslauga kaimo gyventojams dėl apribojimų pasinaudoti viešuoju transportu,
o miesto gyventojams dėl judėjimo apribojimų ar negalios. Užtikrinti švietimo, socialinių paslaugų
prieinamumą, kad asmeny, kurie turi prižiūrimų ar globojamų vaikų ar kitų artimųjų, turėtų galimybę
dalyvauti darbo rinkoje.
37. Tobulinti įsidarbinimo rezultatų stebėseną. Vertinant programų rezultatus, stebėti ne tik
įsidarbinimo rodiklius, bet ir išsilaikymo darbo rinkoje, gyvenimo kokybės rezultatus, vertinti ne tik
formalius rodiklius, tokius kaip individualios veiklos pradžią.

Įsiskolinimų mažinimas ir pagalbos įsiskolinusiems užtikrinimas
38. Vadovaujantis užsienio gerąja praktika, plėtoti specializuotas paslaugas įsiskolinusiems žmonėms. Į Socialinių paslaugų katalogą raginame įtraukti konsultavimo dėl pajamų valdymo paslaugą,
kuri apimtų ir asmenų, turinčių įsiskolinimų, konsultavimą, organizuoti mokymus ir teikti metodologinę pagalbą socialiniams darbuotojams. Į atvejo vadybos nedirbantiems asmenims modelį turi būti
įtraukta kuo daugiau paramos gavėjų, kad jie gautų kompleksines paslaugas, tarp jų ir konsultavimo dėl
pajamų bei skolų valdymo paslaugą.
Kai kuriais atvejais, kai žmogus jau turi įsiskolinimų ir jam teikiamos intensyvios paslaugos,
svarstytina laikinai nustatyti statusą, kad žmogus savarankiškai negali sudaryti jokių naujų sandorių
dėl kreditinių įsipareigojimų. Paslaugų teikimo metu jis neturėtų visiško savarankiškumo valdyti
savo finansų. Tokių paslaugų tikslas – grąžinti skolas ir išmokyti asmenį valdyti finansus, neprisiimti
perteklinių finansinių įsipareigojimų.
39. Numatyti skolų ir vykdymo išlaidų sustabdymo galimybę, ne daugiau kaip pusei metų vieną
kartą per žmogaus gyvenimą. Tam būtų galima pasitelkti ir socialinius darbuotojus, skolas sustabdyti
su jų rekomendacija, kai asmeniui yra teikiamos intensyvios kompleksinės paslaugos. Tai palengvintų
žmonių padėtį, kai jie susiduria su itin dideliais iššūkiais gyvenime (pvz., netenka vieno iš maitintojų,
sunkiai suserga šeimos narys, išsigydo arba gydosi priklausomybę).
40. Mažas skolas (iki 30 Eur) automatiškai nuskaityti nuo asmens sąskaitos, taip neleidžiant
skoloms didėti. Tokiu atveju būtina išpildyti jau dabar įstatymuose numatytas sąlygas:
		

a. Negalima nuskaityti nuo pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima pagal Civilinio

proceso kodekso (CPK) 739 str.
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b. Nuo pajamų galima būtų nuskaityti tik sumą, kuri viršija MVPD pagal nuo 2022 m.

liepos mėn. įsigaliosiančią naują CPK 689 str. redakciją.
Ilguoju laikotarpiu skolas valstybei turi apskaityti ir administruoti valstybės įstaigos (pvz., Sodra,
Valstybinė mokesčių inspekcija).
41. Skolų išieškojimo eiliškumą keisti taip, kad išieškomos sumos pirmiausia tektų pačių skolų
padengimui, o tik vėliau delspinigiams ir/ar palūkanoms bei vykdymo išlaidoms.
42. Sukurti sistemą, kuri leistų antstoliams nustatyti pajamų šaltinį, kai tai yra socialinės išmokos,
nuo kurių negalimi nuskaitymai. Tai būtų galima pasiekti kelias būdais:
		

c. Atskira asmens riboto disponavimo sąskaita, prie kurios nėra prieigos antstoliams ir į

kurią būtų pervedamos išmokos, nuo kurių pagal įstatymą negalimi nuskaitymai.
		

d. Savivaldybės turėtų turėti galimybę antstolių informacinėje sistemoje padėti

„varnelę“, kad tai neliečiamos pajamos. Informacija apie asmens gaunamas išmokas pasiektų antstolius,
išieškančius skolas iš paramos gavėjo.
		

e. Pavedimų sistemoje įdiegti neliečiamumo žymą, pagal kurią antstoliai aiškiai

atpažintų, kad tam tikros pajamos priskiriamos pajamoms, nuo kurių nuskaitymai yra neleidžiami.
Tokia sistema jau yra įdiegta Lenkijoje.
43. Mažinti išskaitas iš darbo užmokesčio. Siūlome skolininkams nuskaityti ne daugiau kaip 10
proc. nuo MMA, jei turi vieną bylą, ir 20 proc. nuo MMA, jei žmogus turi dvi ir daugiau bylų.
44. Didinti mažų pensijų apsaugą. Atsižvelgiant į tai, kad pensininkų skurdas Lietuvoje 2020
m. siekė net 39,5 proc. ir daug metų yra gerokai didesnis už šalies skurdo rizikos vidurkį, nuo mažos
pensijos, kuri lygi arba yra mažesnė MVPD, nuskaityti ne daugiau kaip 5 proc.
45. Plėsti skolų (visų pirma valstybei) pripažinimo beviltiškomis taikymą, kai žmogui teikiamos
socialinės paslaugos. Tokia sistema būtų taikoma asmenims, kurių pajamos itin mažos ir dėl objektyvių
priežasčių jos niekada nebus didelės: pensinio amžiaus žmonės, žmonės su negalia, kurie objektyviai
negali dirbti, asmenys, kurie slaugo ar prižiūri artimus neįgalius, ir kitais atvejais, kai tai yra objektyviai
įrodoma. Sistema galėtų būti taikoma ir priklausomiems žmonėms, kurie praėjo reabilitacijas, iš esmės
keičia savo gyvenimą, kad jie turėtų antrą šansą. Vienas iš kriterijų, pripažįstant, kad žmogaus skolos yra
beviltiškos, būtų socialinio darbuotojo arba socialinių paslaugų įstaigos išvada. Svarbu, kad ir po skolų
pripažinimo beviltiškomis asmenims būtų teikiamos paslaugos, užtikrinamas minimalus pragyvenimo
lygis, kad žmonės vėl neįklimptų į skolas. Toks kai kurių skolų pripažinimas beviltiškomis taikomas
vieną kartą gyvenime ir jokiu būdu netaikomas skoloms, susijusioms su kitų asmenų išlaikymu, žalos
atlyginimu už sužalotą sveikatą ir pan.
Šioje srityje svarbu būtų valstybės institucijų ir kreditorių geranoriškumas ir sąmoningumas,
svarbu dažniau naudotis jau esamu skolų pripažinimo beviltiškomis įrankiu, ypač jei objektyviai
žmogaus pajamos niekada nebus didelės arba žmogus, dalyvaudamas įvairiose programose ir gaudamas
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socialines paslaugas, iš esmės keičia savo gyvenimą. Antstolius raginame inicijuoti skolų pripažinimą
beviltiškomis arba siūlyti asmenims alternatyvą – pakeisti skolą viešaisiais darbais.
46. Peržiūrėti ir paprastinti bankroto procedūras, lengvinti prieinamumą prie šios procedūros
nepasiturintiems gyventojams. Šiuo metu bankroto procedūra kainuoja apiе 1 500 Eur. Ši suma yra
neįkandama žmogui, gaunančiam mažas pajamas, taip pat neturinčiam turto, kuris galėtų būti
realizuojamas bankroto procedūros metu. Siūlome organizuoti sistemą, kurią naudojant būtų
kompensuojama 100 proc., 75 proc., 50 proc. bankroto procedūros išlaidų asmenims, atitinkantiems
Fizinių asmenų bankroto įstatymo keliamus reikalavimus. Taip pat raginame fizinio bankroto
administratorius užsiimti švietėjiška veikla, informuojant asmenis apie fizinio bankroto galimybes,
daugiau teikti nemokamų paslaugų sunkiai besiverčiantiems asmenims.
47. Plačiau taikyti atidirbimo už skolas galimybes, bet tik tuo atveju, jeigu žmogus sutinka ir turi
pajėgumų, t. y. sveikatos, darbo derinimo galimybių ir pan. Šiuo metu kreditoriai vangiai naudojasi
šia galimybe, pasitaiko nemažai prašymo atmetimo atvejų. Skatintume kreditorių geranoriškumą,
padedant žmogui vėl atsistoti ant kojų. Taip pat reikėtų didinti ir valandinį įkainį, kuris šiuo metu siekia
vos 5 Eur.
48. Aktyviau vykdyti įsiskolinimų stebėseną ir atverti duomenis visuomenei. Analizuoti duomenis
įvairiais pjūviais, pavyzdžiui, kiek tarp skolininkų yra senjorų, kiek paramos gavėjų, kiek asmenų su
negalia ir panašiai. Stebėsena leistų priimti tikslingesnius sprendimus, padėsiančius tiek įsiskolinimų
prevencijai, tiek pagalbai grąžinant skolas.
49. Griežtinti telekomunikacijų bendrovių atsakomybę siūlant paslaugas ir prekes. NSMOT narių
teigimu, išlieka didelė problema, kad pažeidžiamoms grupėms labai lengvai įsiūlomos telekomunikacijų
bendrovių paslaugos ir prekės, todėl telekomunikacijų bendrovės turėtų būti įpareigotos tikrinti
kiekvieno asmens kreditingumą bei vertinti ketinamų prisiimti įsipareigojimų įvykdymo galimybes.
O asmenims, turintiems antstolių ir gaunantiems mažas pajamas, sudaryti protingas sąlygas prisiimtų
įsipareigojimų įvykdymui, atsižvelgiant į mažas pajamas gaunančio asmens būtinuosius poreikius ir orų
pragyvenimą.
50. Savivaldybės lygmeniu intensyviau teikti tikslinę paramą. Piniginės socialinės paramos įstatyme
atsiradus didesnei paramos formų įvairovei, yra galimybė iš paramai skiriamų lėšų, suteikiant tikslinę
paramą, padengti bent dalį žmonių įsiskolinimų. Savivaldybės labai skirtingai naudojasi šia galimybe.
Raginame savivaldybes naudotis gerąja Vilniaus miesto savivaldybės patirtimi ir plačiau naudoti tikslinę
piniginę paramą įsiskolinimams padengti.
51. Skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą siekiant išvengti tokių atvejų, kai per vėlai reaguojama į
situacijas, pavyzdžiui, asmuo gauna piniginę paramą, gyvena socialiniame būste, o vėliau dėl skolų turi
būti iškeldintas. Tokie žmonės turėtų laiku gauti konsultavimo dėl pajamų valdymo paslaugas.

Energetinio skurdo mažinimas
Norint sumažinti energetinį skurdą, reikalinga kompleksinė valstybės pagalba, apimanti švietimo ir
konsultavimo paslaugas gyventojams, daugiabučių ir vienbučių pastatų atnaujinimą (modernizavimą)
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ir kitas energetinio efektyvumo didinimo programas. Energetinio skurdo mažinimo rekomendacijos:
52. Didinti pastatų renovacijos apimtį. Renovuojant daugiabučius galima sutaupyti daug energijos,
pagerinti oro kokybę būstuose ir sumažinti sąskaitas už šildymą31. Daugiabučių namų gyventojai turi
būti skatinami renovuoti savo gyvenamus pastatus piniginėmis lengvatomis, technine pagalba pildant
dokumentus bei edukacija apie pastatų renovacijos naudą32.
53. Didinti gaminančių vartotojų apimtis. Gaminantys vartotojai (angl. prosumers) gali patys pasigaminti jų namų ūkiuose sunaudojamos energijos ir taip pasiekti, kad jų sąskaitos už papildomai įsigyjamą energiją mažėtų. Paprastai valstybė skiria numatyto dydžio subsidiją atsinaujinančios energijos
išteklių (AEI) jėgainėms įsigyti. Valstybė turi išlaikyti esamas paramos schemas visiems gyventojams
ir plėsti paramos mechanizmą žemas pajamas turintiems namų ūkiams. Finansų sektoriaus bendrovės
turėtų sukurti patogius mechanizmus, padedančius vartotojams pasiskolinti pinigų pradinei investicijai į atsinaujinančios energijos išteklius (AEI), o iš sutaupomų energijai lėšų vartotojai galėtų per ilgą
laikotarpį grąžinti paskolas.
54. Skatinti savivaldybes proaktyviai veikti kompensuojant būsto šildymo išlaidas labiausiai
nepasiturintiems gyventojams.
55. Skatinti edukaciją apie energetinį efektyvumą ir kaip kiekvienas žmogus savo namuose gali
mažinti ne tik energijos, bet ir įvairių komunalinių paslaugų sąskaitas.

Rinkimų teisės užtikrinimas pažeidžiamoms grupėms
Atkreipti dėmesį į manipuliaciją pažeidžiamomis grupėmis rinkimų metu ir skirti daugiau dėmesio
visuomenės bei socialinės srities darbuotojų švietimui.
56. Rinkimų komunikacijoje skirti daugiau dėmesio galimoms manipuliacijoms, o informuojant
žmones apie valstybės teikiamą pagalbą akcentuoti, kad tokie veiksmai nėra teisėti.
57. Skirti daugiau išteklių nepriklausomam rinkimų stebėjimui per „Baltąsias pirštines“ ir kitas
NVO.
58. Įtvirtinti mechanizmus ir pasitikėjimo linijas, kuriais žmonės galėtų pranešti ir konsultuotis
dėl galimų manipuliacijų bei pilietinių teisių pažeidimų.
59. Užtikrinti, kad rinkimai vyktų neįgaliesiems pritaikytose patalpose.

Vis dėlto, būtina prisiminti, kad daugeliu atveju mokėjimai už renovaciją net ir su parama yra didesni nei mokėjimai už šildymą.
Žinoma, tai verta daryti dėl pastato būklės pagerinimo, bet reikia nepamiršti, kad išlaidos gali ir išaugti.
32
Vartotojų aljansas dalyvauja specialiame Europos Sąjungos finansuojamame projekte „ComAct“, kuriuo siekiama sukurti gerąją
praktiką ne tik Lietuvai, bet ir kitoms Europos šalims. Plačiau https://comact-project.eu/
31
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