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„Visuomenė turi pripažinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų teises
išsaugoti orumą ir būti visaverčiais visuomenės nariais, aktyviai dalyvauti
socialinės įtraukties politikoje ir veikloje, padėti kovoti su stereotipais ir
stigmatizacija, išsaugoti ir stiprinti gyvenimo kokybę, socialinę gerovę, ypač
vaikų gerovę, ir lygias galimybes visiems.“
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

ĮVADAS
1

Lietuva siekia susitelkti, kad iki 2030 m. taptų sumania šalimi, kurioje gera ir verta gyventi bei dirbti .
Visuomenės santalka neįmanoma be pačių pažeidžiamiausių visuomenės narių socialinės integracijos,
padedančios išvengti jų atskirties ir skurdo. 2011 m. pradžioje Lietuvoje bent 300 tūkst. darbingo amžiaus
gyventojų potencialiai grėsė socialinė atskirtis dėl įvairių individualių (pvz., negalia, priklausomybės liga),
socialinių (pvz., stigmatizacija) ir institucinių (pvz., socialinių paslaugų trūkumas) veiksnių.
Siekdama socialiai pažeidžiamų asmenų įtraukties į visuomenę Lietuva vykdo socialinės integracijos
politiką, kurios svarbiausi instrumentai yra finansuojami Europos Sąjungos (toliau ES) struktūrinių fondų
2
lėšomis. Nuo 2004 m. socialinės integracijos priemonėms Lietuvoje skirta daugiau kaip pusė milijardo (531,4
milijono) litų ES paramos (žr. 1 pav.Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Tai sudaro beveik ketvirtadalį visų ES
3
struktūrinių fondų lėšų, per tą laikotarpį skirtų socialinei sričiai . Neabejotina, kad socialinė integracija išliks
svarbiu prioritetu ir 2014-2020 m. laikotarpiu.
Dėmesį teikti socialinei integracijai skatina ir Europos Sąjunga, kurioje kova su socialine atskirtimi
pastaraisiais metais yra itin aukštas prioritetas. 2010 m. buvo paskelbti Europos kovos su skurdu ir socialine
atskirtimi metais. Šiuo metu skurdo ir socialinės atskirties mažinimas yra viena iš svarbiausių strategijos Europa
4
5
2020 krypčių . Jai vykdyti rengiamas Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas . Numatoma, kad jį
įgyvendinant, be viso kito, bus siekiama veiksmingesnio ES lėšų, skirtų socialinei įtraukčiai remti ir kovai su
diskriminacija, naudojimo.
Taigi būtent šiuo metu – prieš prasidedant naujo 2014-2020 m. laikotarpio priemonių programavimui itin aktualu įvertinti jau įgyvendintas socialinės integracijos priemones, siekiant kuo naudingesnio lėšų
panaudojimo ateityje. Todėl VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas (VPVI) kartu su Lietuvos socialinių
tyrimų institutu (Darbo ir socialinių tyrimų institutu (DSTI)) pagal 2010 m. spalio 21 d. sutartį su Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija atliko šį tyrimą. VPVI parengė tyrimo metodologinę dalį ir atliko kompleksinių
socialinės integracijos programų (ESF intervencijų) vertinimą (1 ir 3 tyrimo dalys), o DSTI dalis apėmė socialinės
integracijos paslaugų paklausos ir pasiūlos Lietuvoje vertinimą (2 tyrimo dalis).

Tyrimo tikslas - įvertinti socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės
rizikos asmenų grupėms situaciją, poreikius bei rezultatyvumą, siekiant efektyvesnio ir
kryptingesnio ES struktūrinės paramos planavimo bei įgyvendinimo.

1

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (projektas). Interneto svetainė: http://www.lietuva2030.lt .
Socialinės integracijos priemonėms šiuo atveju priskiriamos tik tos priemonės, kurios tiesiogiai siekė didinti socialiai pažeidžiamų asmenų
socialinę integraciją:
a. 2004-2006 m. laikotarpio priemonės:
 2.3 „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“
 1.5 „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (veiklos sritys
„Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra“ ir „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra“);
b. 2007-2013 m. laikotarpio priemonės:
 VP1-1.1 „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“, toliau vadinama 1.1 priemone.
 VP1-1.2 „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas“.
 VP1-1.3 „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, toliau vadinama 1.3 priemone.
 VP3-2.4 „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“.
3
Lėšų, kurias administruojanti tarpinė institucija yra LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4
Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
5
European platform against poverty and social exclusion. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=961
2
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Mln. Litų

1 paveikslas. Lietuvoje socialinės integracijos priemonėms 2004-2013 m. laikotarpiu skirtos lėšos.6
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Šaltinis: sudaryta autorių pagal interneto svetainėje www.esparama.lt pateikiamus duomenis.
* Nurodytos 1.5 priemonės įgyvendinimui skirtos lėšos apima tik dvi veiklos sritys „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros
plėtra“ ir „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra“.

Tyrimo paskirtis ir klausimai
Šis tyrimas yra skirtas padėti formuoti ir įgyvendinti geresnę politiką mokantis iš patirties. Juo siekiama
padėti suprasti priežastinius ryšius arba kas, kam ir kaip daro poveikį7. Būtent geresnis supratimas, ar veikia ir
kodėl veikia taikytos socialinės integracijos priemonės, yra šio vertinimo esminis tikslas. Atsižvelgiant į tai,
tyrimo metu siekiama įvertinti:
1. ar 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. pasirinkti socialinės integracijos programų tikslai atitiko tikruosius
poreikius tų grupių, kurioms buvo skirti (tinkamumo ir tęstinio tinkamumo kriterijai);
2. kas buvo pasiekta ir kokiais kaštais įgyvendinant socialinės integracijos programas (rezultatyvumo ir
efektyvumo kriterijai);
3. kokią įtaką socialinės integracijos programos padarė tikslinės grupės asmenims (poveikio kriterijus);
4. ar įgyvendintos programos derėjo su valstybės politika atitinkamose srityse (suderinamumo kriterijus).
Tyrimo rezultatai taip pat turėtų padėti suprasti, kokioje padėtyje esame dabar, kad galėtume
identifikuoti sritis, kuriose valstybės intervencija reikalingiausia, ir kad vėliau būtų galima įvertinti, kiek naujos
2014-2020 m. programos leido pasistūmėti geresnės padėties link. Todėl tyrimo metu taip pat analizuojama
socialinės integracijos paslaugų paklausa ir pasiūla, nagrinėjant:
5. koks yra socialinės integracijos paslaugų poreikis;
6. kiek pajėgus teikti socialinės integracijos paslaugas yra esamas institucinis tinklas.
Tyrimo apimtis
Tyrimas apima šešias ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotas ir 2004-2006 m. ir 2007-2013 m.
laikotarpiais įgyvendintas priemones, skirtas socialinei integracijai didinti (žr. 2 išnašą, 2 puslapyje).
Vadovaujantis požiūriu, kad svarbiausia suprasti, kaip šios priemonės tiesiogiai prisidėjo prie socialiai
pažeidžiamų asmenų socialinės integracijos, dėmesys vertinimo metu sutelkiamas į tas veiklas, kurios buvo
skirtos socialinės integracijos paslaugoms tikslinių grupių asmenims teikti (nenagrinėjamos ne mažiau svarbios,
tačiau netiesiogiai prie socialinės integracijos paslaugų teikimo galėjusios prisidėti veiklos: specialistų
mokymai, metodikų rengimas, infrastruktūros plėtojimas ir pan.). Tyrime nagrinėjamos paslaugos penkioms
pagrindinėms socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms:
1. negalią turintiems asmenims (toliau - neįgaliesiems)
2. nuteistiesiems ir asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų (toliau – teistiesiems)
3. asmenims, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų (toliau – priklausomiems)
4. romų kilmės/tautybės asmenims (toliau – romams)
5. vyresnio amžiaus moterims ir moterims, grįžtančioms į darbo rinką po ilgesnės pertraukos (toliau –
pažeidžiamoms moterims)
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2004-2006 m. laikotarpiu nurodomos išmokėtos lėšos, o 2007-2013 m. laikotarpiu nurodomas skirto finansavimo lygis. Iki 2013 m. suma
gali išaugti, kadangi numatytas finansavimas yra didesnis.
7
Alberto Martini, „ES struktūrinės paramos vertinimo garsas: vargonai ar dūdmaišis? Argumentai už įrodymais grindžiamų veiksmų
programų rengimą“, pranešimas tarptautinėje vertinimo konferencijoje „Vertinant 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos naujoves:
atradimai ir pamokos 2014-2020 m.“, 2011 m. kovo 3 d., Vilnius.

5

Socialinės integracijos paslaugų paklausa ir pasiūla taip pat nagrinėjama toms pačioms socialiai
pažeidžiamų asmenų grupėms. Paslaugų paklausa ir pasiūla pirmąkart vertinama visų Lietuvos savivaldybių
lygiu.
Tyrimo metodologija
Vertinimo logika ir pasirinkti metodai atitinka naujausias Europos Komisijos siūlomas idėjas, kaip ES lėšų
panaudojimo vertinimai turėtų būti atliekami ateityje, visų pirma, 2014-2020 m. laikotarpiu8. Metodologiniu
požiūriu didelė tyrimo pridėtinė vertė – grynojo įgyvendintų priemonių poveikio vertinimas, pirmąkart ES
struktūrinės paramos vertinimų Lietuvoje istorijoje atliktas taikant kontrafaktinės analizės metodą. Siekiant
išvadų pagrįstumo, tyrime taip pat laikomasi duomenų rinkimo ir analizės metodų derinimo. Tyrimo metu
surinktų pirminių empirinių duomenų gausa (atlikta 11 apklausų, daugiau kaip 30 giluminių interviu, surinkti
įvairūs administraciniai duomenys ir t. t.), užtikrina išvadų pagrindimą bent dviejų-trijų nepriklausomų šaltinių
duomenimis (duomenų trianguliaciją).
Tyrimo „žemėlapis“
Vertinimą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje dėmesys sutelkiamas ties tyrimo objektu ir
metodais. Antroji ir trečioji dalys skiriamos tyrimo rezultatams: pirmiausia pristatoma socialinės integracijos
paslaugų paklausos ir pasiūlos analizė, vėliau – ES lėšomis finansuotų socialinės integracijos programų
vertinimas. Pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.
Ataskaitos priedai pateikiami elektroniniu formatu pridedamame kompaktiniame diske.

8

Regioninės politikos generalinis direktoratas, Concepts and Ideas: Monitoring and Evaluation in the practice of European Cohesion Policy
2014+ - European Regional Development Fund and Cohesion Fund. 2011 m. balandžio 14 d.,
ec.europa.eu/regional_policy/sources/.../evaluation/doc/.../2a_ks_section1.doc
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1. VERTINIMO METODOLOGIJA
1.1. Vertinimo objektas
Šioje dalyje aptarsime svarbiausias šio tyrimo sąvokas - socialinę atskirtį, socialinį atskyrimą, socialinį
įtraukimą ir socialinę įtrauktį (integraciją). Nei akademinėje bendruomenėje, nei tarp socialinės politikos
formuotojų nesama sutarimo dėl minėtų sąvokų tikslių apibrėžimų. Pripažįstama, jog tai itin kompleksiški
reiškiniai, kurių apibrėžimai turėtų būti pritaikyti konkretiems atvejams. Be to, neretai atskirtis bei atskyrimas
vartojami sinonimiškai, kaip ir įtraukimas bei įtrauktis (integracija). Analitinio aiškumo vardan siūlome
socialinės atskirties ir įtraukties (integracijos) sąvokas naudoti individų būsenai apibrėžti, o socialinio atskyrimo
bei įtraukimo sąvokas – procesui nusakyti. Toliau detaliau pristatome savo pasiūlymus dėl šių sąvokų
apibrėžimo ir taikymo atliekamame tyrime.

1.1.1. Sąvokų apibrėžimas: socialinė atskirtis ir integracija
Socialinės atskirties apibrėžimas neatskiriamas nuo konkrečios visuomenės įsivaizdavimo, ką reiškia būti
9
pilnaverčiu visuomenės nariu . Šiuo metu Europos Sąjungoje, įskaitant Lietuvą, labiausiai paplitęs suvokimas,
jog socialinis atskyrimas yra procesas, kurio metu individai yra nustumiami į visuomenės pakraštį. Tuomet
skurdas, pagrindinių įgūdžių stoka, mokymosi visą gyvenimą galimybių trūkumas bei diskriminacija užkerta
10
kelią jų pilnaverčiam dalyvavimui visuomenės gyvenime ir darbo rinkoje .

Taigi buvimas socialiai atskirtu reiškia negalėjimą dalyvauti pilnaverčiame visuomeniniame socialiniame, politiniame, ekonominiame, kultūriniame – gyvenime, kurį nulemia nepriėjimas prie
darbų, pajamų, mokymosi galimybių bei socialinių ir bendruomeninių tinklų ir veiklų.

Socialinė atskirtis gali reikštis vienoje ar keliose gyvenimo srityse, tad išskiriamos tokios socialinės
atskirties dimensijos:





atskirtis nuo gamybos (darbo rinka, išsilavinimas ir įgūdžiai),
atskirtis nuo vartojimo (vartojimo įpročiai, gyvenimo sąlygos, būstas, sveikatos apsauga,
transportas, mobilumas),
politinė atskirtis (nematomumas viešajame gyvenime),
atskirtis nuo socialinio gyvenimo (nedalyvavimas organizacijose, socialinių tinklų
11
silpnumas) .

Socialinės atskirties sąvoka dažnai tapatinama su skurdu ir/ar nepritekliumi. Vis dėlto
skurdas/nepriteklius yra tik vienas iš socialinės atskirties aspektų, nes socialinė atskirtis apima daug platesnį
12
socialinių problemų spektrą . Socialinė atskirtis yra glaudžiai susijusi su skurdu, tačiau negali būti sutapatinta.
Socialinės atskirties tyrimai rodo, kad dažniausiai atskirtis vienoje srityje yra glaudžiai susijusi su atskirtimi
13
kitose srityse, tačiau pirmiausia pabrėžiamos nepakankamos galimybės naudotis švietimo bei tobulinimosi
galimybėmis, nepilnavertė padėtis darbo rinkoje ir mažos pajamos. Dalyvavimas darbo rinkoje ir materialiniai
ištekliai yra vyraujančios kategorijos, kurios lemia individo galimybių visuomenėje perspektyvą. Vis dėlto
būtina neužmiršti, jog asmens ekonominė situacija vienu konkrečiu momentu nėra pakankamas rodiklis
įvertinti asmens pažeidžiamumą ir potencialius rizikos faktorius. Skurdas/nepriteklius ir socialinė atskirtis
egzistuoja tiek tarp dirbančios, tiek tarp bedarbių gyventojų dalies. Be to, socialiai atskirti asmenys nebūtinai
yra bedarbiai ar gyvena skurde. Kita vertus, skurdas gali būti tiek socialinės atskirties priežastis, tiek padarinys.
Taigi skurdas gali būti apibrėžiamas kaip resursų stygius, o socialinė atskirtis – kaip galimybių stygius.
Nors skurdas/nepriteklius ir socialinė atskirtis individo gali būti patiriami vienu metu, tačiau valstybės
intervencijos šių problemų sprendimui iš principo yra (turi būti) skirtingos. Skurdo/nepritekliaus mažinimas yra
9

Silver H., „Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms“, International Labour Review, 1994, p.133
European Commission, Joint Report on Social Inclusion, 2004.
11
Burchardt, T. et al. „Degrees of Exclusion: Developing a Dynamic, Multidimensional Measure“ In Phil Agulnik (sud.) Understanding Social
Exclusion, Oxford University Press, 2002.
12
Rūta Brazienė, Jūratė Guščinskienė. „Socialinės atskirties modeliai Lietuvoje“, Filosofija. Sociologija, 4, 2004, 50–56.
<http://images.katalogas.lt/maleidykla/fil44/Fil050_056.pdf>
13
Understanding Social Exclusion, CASEbrief 23, 2002. <http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cb/ CASEbrief23.pdf>
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susijęs su būtinųjų poreikių užtikrinimu, kurį suteikia socialinės apsaugos politika. Socialinės atskirties
problemos sprendžiamos socialinio įtraukimo iniciatyvomis, kurių dalyvių būtinieji poreikiai, tokie kaip maistas,
apavas, šiltas būstas, ir pan. turi būti patenkinti dar prieš stengiantis juos aktyviai įtraukti į visuomenės
gyvenimą. Kitaip tariant, asmenys turi turėti minimalius materialinius resursus, kad galėtų dalyvauti socialinio
įtraukimo iniciatyvose, ir paversti šiuos išteklius galimybėmis. Be to, kadangi skirtingos socialinės grupės turi
skirtingus poreikius, skirtingos sąlygos turi būti patenkintos prieš įtraukiant šias grupes į visuomenės gyvenimą.
Pavyzdžiui, norint į darbo rinką integruoti benamį, jam pirmiausia reikia būsto, maisto, asmeninės higienos
palaikymo sąlygų, tuo tarpu įtraukiant į darbo rinką neįgalųjį, jam gali nereikėti jokio papildomo būtinųjų
poreikių patenkinimo. Skirtumai tarp socialinių paslaugų (užtikrinančių būtinuosius poreikius) ir socialinės
integracijos paslaugų bei santykis tarp socialinės politikos ir socialinio įtraukimo politikų bus plačiau aptarti
vėliau.
Kas lemia socialinę atskirtį?
Išskiriami individualūs, socialiniai ir instituciniai socialinės atskirties veiksniai:
 individualūs veiksniai – tai motyvacijos ar kvalifikacijos trūkumas, nesugebėjimas savęs teigiamai
vertinti, pasyvumas, naujovių baimė, savo teisių nežinojimas, nepasitikėjimas savimi ir
kitais, nepakankamas išsilavinimas, verslumo stoka ir kt.;
 socialiniai veiksniai, pasireiškiantys visuomenės poveikiu asmeniui (nedarbas, žemas gyvenimo
lygis, nepakankamas dalyvavimas bendruomenės ir visuomenės socialiniame gyvenime,
neigiami stereotipai ir išankstiniai nusistatymai, diskriminacija ir kt.);
 instituciniai veiksniai – tai sąlygų socialiai pažeidžiamų asmenų dalyvavimui nebuvimas (įstaigų
nepritaikymas neįgaliesiems, transporto ir mobilumo priemonių trūkumas kaimo
14
vietovėse ir kt.) .
Kas yra socialinė integracija ir įtraukimas?
Socialinė integracija gali būti suprantama kaip tikslas, reiškiantis lygias galimybes ir teises visiems
žmonėms. Taip pat ši sąvoka gali būti apibrėžiama kaip procesas, apimantis socialinę ir ekonominę
konvergenciją tarp atskirtos ir bendrosios visuomenės dalių. Ši konvergencija gali būti įvertinama pagal
statistiškai reikšmingų skirtumų tarp atskirų socialinių grupių pagal tam tikrus rodiklius nebuvimą, pavyzdžiui,
užimtumo/nedarbo lygio, vidutinių pajamų, mokyklinių/akademinių pasiekimų, privačios nuosavybės turėjimo,
15
vaisingumo lygio, dalyvavimo organizacijų veikloje, ir pan. Siekiant socialinės integracijos taikomos socialinio
įtraukimo priemonės.
Europos Sąjungos dokumentuose socialinis įtraukimas apibrėžiamas kaip procesas, kuris užtikrina, jog
tie, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, įgyja resursų ir galimybių, būtinų pilnaverčiam dalyvavimui
ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime bei visuomenėje priimtų gerovės bei gyvenimo
16
standartų užtikrinimui . Taigi socialinis įtraukimas yra procesas, kurio metu stengiamasi užkirsti kelią
socialinės atskirties atsiradimui arba ją mažinti, bei siekti socialinės integracijos, įgyvendinant įvairias socialinės
politikos priemones. Socialinio įtraukimo sąvokos platumas ir neapibrėžtumas lėmė, jog socialinio įtraukimo
sąvoka Europos Sąjungoje pradėta vartoti kaip apimanti labai įvairius socialinės politikos klausimus – pajamų,
17
įgūdžių netolygumus, sveikatos ir išsilavinimo nelygybę, būsto prieinamumą, gyvenimo ir darbo santykį ir t. t.
Kokie yra socialinės integracijos veiksniai?
Europos Sąjungos diskusijose dėl socialinio įtraukimo buvo pripažinta užimtumo svarba įveikiant skurdą
ir socialinę atskirtį, tačiau taip pat įtvirtinta, jog užimtumas visų problemų neišsprendžia. Panaši nuostata
įsitvirtino ir Lietuvoje. Pasak Lietuvos 2004 – 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (toliau BPD),
socialinės atskirties mažinimas siejamas su profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybių prieinamumo
18
didinimu . 2008 – 2010 m. Nacionalinis pranešimas apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties
strategiją teigia, jog socialinė atskirtis pirmiausia gresia tiems gyventojams, kurie neturi darbo, todėl turi būti
19
didinamos paskatos dirbti ir vykdoma aktyvi įtraukimo politika . Taigi akivaizdu, jog Lietuvoje socialinės
atskirties problema yra pirmiausia sprendžiama socialinio įtraukimo į darbo rinką priemonėmis. Vis dėlto
14

Europos Taryba, Socialiai atskirtų asmenų užimtumo kryptys, 2004.
Lemaître G., The Integration of Immigrants into the Labour Market: the Case of Sweden,
<http://www.oecd.org/dataoecd/28/8/38164205.pdf>
16
European Commission, Joint Report on Social Inclusion, 2004.
17
Boushey et al., Social Inclusion for the United States, 2007. <http://inclusionist.org/files/socialinclusionusa.pdf>
18
Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo Programavimo Dokumentas, Valstybės žinios: 2004, Nr. 123-4486.
19
Nacionalinis pranešimas apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2008 – 2010 m., 2008.
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būtina turėti mintyje, jog ekonominė integracija arba integracija į darbo rinką yra būtina, tačiau nepakankama
socialinės integracijos dalis. Kadangi socialinė atskirtis yra itin kompleksiškas reiškinys, socialinės atskirties
mažinimas yra vykdomas tiek tiesiogiai socialinio įtraukimo politikos priemonėmis, tiek užimtumo, švietimo,
sveikatos apsaugos politikos priemonėmis.
Šiame tyrime daugiausia dėmesio teikiame socialinės atskirties nuo gamybos dimensijai, t. y. tam tikrų
socialinių grupių atskirčiai nuo darbo rinkos, išsilavinimo bei įgūdžių įgijimo galimybių. Kalbant apie socialinės
integracijos priemones, šioje studijoje bus tiriami tik tiesioginiai socialinio įtraukimo politikos veiksmai, kurie
artimai persipina su užimtumo politikos priemonėmis dėl jau minėtos ES pozicijos, jog kelias į socialinę
integraciją yra per užimtumo skatinimą. Švietimo politikos bei sveikatos apsaugos priemonės, kuriomis yra
mažinama socialinė atskirtis, šioje studijoje nebus nagrinėjamos.

1.1.2. Socialinės atskirties ir integracijos matavimas
Siekiant įvertinti socialinės integracijos paslaugų poreikį bei tokių paslaugų poveikį, neišvengiamai kyla
socialinės atskirties ir socialinės integracijos matavimo klausimas. Kaip įvertinti, ar asmuo yra socialiai
atskirtas / integruotas? Kokiu mastu pakito jo socialinės integracijos lygis suteikus socialinės integracijos
paslaugas? Šioje dalyje pabandysime atsakyti į iškeltus klausimas, aptardami, kokie matavimai yra galimi ir
tinkami.
Socialinės atskirties priežastys ir pasekmės bei raiškos formos dažnai susipina į vieną uždarą ciklą, todėl
tampa sunku identifikuoti priežastinius ryšius. Pavyzdžiui, alkoholizmas gali būti tiek atskirties pasekmė –
asmens reakcija į jo socialinę ar ekonominę atskirtį, tiek jos priežastis – tai, kas asmeniui trukdo įsilieti į
visuomenę. Socialinės atskirties dimensijos ir rodikliai priklauso nuo socialiai atskirtos grupės charakteristikų.
2004 – 2006 m. Lietuvos BPD dokumentas nurodo labiausiai pažeidžiamas socialines grupes, kurioms šiuo
laikotarpiu buvo skiriamas didžiausias dėmesys:
1. neįgalieji;
2. tautinės mažumos (romai)20;
3. nuteistieji ir asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų;
4. vyresnio amžiaus moterys ir moterys, grįžtančios į darbo rinką po ilgesnės pertraukos;
5. asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų;
Atsižvelgiant į 2007-2013 metų programavimo laikotarpio prioritetus, atskirose šios studijos dalyse
(daugiausia socialinės integracijos paslaugų paklausos ir pasiūlos analizėje) bus įtraukiama dar viena tikslinė
grupė:
6. esami ir buvę vaikų globos namų auklėtiniai.
Tikslinės socialinės integracijos paslaugų gavėjų grupės paprastai išskiriamos pagal vieną pagrindinę
charakteristiką, tačiau joms būdingi įvairūs socialinės atskirties požymiai. Kitaip tariant, būtina nepamiršti, jog
socialinė atskirtis yra kompleksiškas reiškinys, todėl socialiai atskirtos ir pažeidžiamos grupės dažnai
persidengia. 1 lentelėje pateikiama socialinės atskirties matrica, kurioje išdėstytos socialiai atskirtos grupės, jų
atskirties dimensijos, bei individualūs, socialiniai ir instituciniai faktoriai, prisidedantys prie atskirties
atsiradimo ar išsilaikymo.

20

Kadangi tradicinės tautinės mažumos Lietuvoje (lenkai, rusai, baltarusai, žydai ir t. t.) yra gana gerai integruotos į visuomenę, o
pabėgėlių socialine integracija rūpinasi specialios institucijos (Ruklos pabėgėlių priėmimo centras, Lietuvos raudonasis kryžius ir kt.),
šiame tyrime tautinių mažumų socialinę grupę susisiaurinsime iki pačios problematiškiausios grupės – romų, kurių socialinei integracijai
finansavimas gali būti skiriamas iš ES fondų.
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1 lentelė. Socialinio pažeidžiamumo/atskirties dimensijos ir veiksniai pagal socialiai atskirtas grupes.
Socialiai pažeidžiama
Atskirties sritys/dimensijos
grupė
Individualūs
- Neįgalumas
- Darbo rinka
- Nepasitikėjimas savo jėgomis
- Socialiniai tinklai
Neįgalieji
- Motyvacijos trūkumas
- Išsilavinimas
- Pakankamos pajamos iš socialinių pašalpų
- Politinis dalyvavimas
- Savarankiškumo trūkumas
- Darbo rinka
Nuteistieji ir asmenys,
- Socialiniai tinklai
- Prarasta kvalifikacija, darbo ir socialiniai
grįžę iš įkalinimo įstaigų
- Būstas
įgūdžiai
- Socialinės paslaugos
Asmenys, priklausomi
- Darbo rinka
- Motyvacijos trūkumas
nuo psichotropinių
- Socialiniai tinklai
- Kvalifikacijos trūkumas
medžiagų
- Darbo rinka
- Kalbos barjeras
Tautinės mažumos
- Švietimas
- Kvalifikacijos trūkumas
(romai)
- Politinis dalyvavimas
- Nusikalstamumas
-Socialinė izoliacija
Vyresnės ir grįžtančios į
- Prarasta kvalifikacija ir darbo įgūdžiai
darbo rinką po ilgesnės
- Darbo rinka
- Nenoras persikvalifikuoti
pertraukos moterys
- Socialinės adaptacijos įgūdžių trūkumas
Esami ir buvę vaikų
- Darbo rinka
- Savarankiškumo trūkumas
namų auklėtiniai (16-29
- Socialiniai tinklai
- Kvalifikacijos trūkumas
metų)
Šaltinis: sudaryta autorių.
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Socialinės atskirties veiksniai
Socialiniai
- Išankstiniai nusistatymai ir stereotipai
- Aukštojo mokslo prieinamumo stoka
- Nepakankama darbdavių motyvacija
- Socialinė stigma

Instituciniai
- Reikiamos infrastruktūros trūkumas –
nepritaikyta viešoji, darbo ir mokymosi
aplinka
- Profesinės reabilitacijos sistemos stoka
- Kvalifikuotų specialistų stoka

- Išankstiniai nusistatymai ir stereotipai
- Socialinio pasitikėjimo trūkumas

- Pagalbos susirandant būstą trūkumas

- Išankstiniai nusistatymai ir stereotipai
- Socialinio pasitikėjimo trūkumas

- Medicininės, profesinės ir socialinės
reabilitacijos mechanizmų stoka

- Išankstiniai nusistatymai ir stereotipai
- Socialinė stigma
- Socialinio pasitikėjimo trūkumas

- Socialinės integracijos įstaigų bei finansinių
resursų stoka
- Nesėkmingos buvusios iniciatyvos

- Diskriminacija amžiaus pagrindu

- Išankstiniai nusistatymai ir stereotipai

- Persikvalifikavimo mechanizmų stoka

- Socialinės integracijos mechanizmų stoka

Norint pamatuoti socialinės integracijos programų poveikį socialinės atskirties sumažėjimui, reikia
pirmiausia atsakyti į keletą metodologinių klausimų:
 Pirma, kokiais rodikliais ir būdais galime apskritai pamatuoti socialinę atskirtį ir socialinę integraciją tam
tikroje visuomenėje ar visuomenės dalyje?
 Antra, koks yra ryšys tarp socialinės atskirties ir socialinės integracijos, bei tarp asmenų, kurie yra laikomi
socialiai atskirtais ir socialiai integruotais?
 Trečia, kaip galime išmatuoti atskirties lygį iki konkrečios programos ir po programos įgyvendinimo?
Socialinės atskirties požymiai
Literatūroje nesutariama, kaip pamatuoti socialinę atskirtį ir socialinę integraciją, kadangi išmatuoti visus
socialinės atskirties aspektus empiriškai yra pakankamai sudėtinga. Mes išskyrėme objektyvią ir subjektyvią
socialinės atskirties dimensijas.
 Objektyvią socialinės atskirties dimensiją galime matuoti, pasinaudodami socialiniais ir ekonominiais
rodikliais, pagal kuriuos duomenis renka valstybės institucijų. Galime vertinti užimtumą (ar dirba, ar
darbas pastovus), pajamų šaltinį ir lygį (kiek uždirba, ar pajamos stabilios, ar gauna socialines pašalpas) ir
t. t. Tačiau tokiu atveju esame priversti matuoti kiekvieną atskirties dimensiją atskirai – atskirtis nuo darbo
rinkos, atskirtis nuo naudojimosi kokybiškomis paslaugomis, sveikatos apsauga, būstu, atskirtis nuo
politinio gyvenimo ir pan.
 Subjektyvi socialinės atskirties dimensija yra subjektyvus atskirties suvokimas. Tokio vertinimo metu
siekiama nustatyti, ar pats individas arba individų grupė supranta save kaip esantį atskirtyje ir turintį
21
ribotas galimybes dalyvauti socialiniame gyvenime . Surinkti reikiamus duomenis galima tik bendraujant
su pačiu individu, t. y. interviu ar apklausų būdu. Subjektyvi socialinės atskirties dimensija yra labai svarbi,
bandant suprasti atskirties kompleksiškumą.
Socialinės atskirties ir socialinės integracijos ryšys
Akademinėje literatūroje bei taikomuosiuose tyrimuose galime rasti įvairių socialinės atskirties matavimo
rodiklių. Studijos, nagrinėjančios socialinę integraciją, dažniausiai naudoja socialinės atskirties nebuvimą ar
sumažėjimą kaip socialinės integracijos buvimo ar didėjimo požymį. Taigi galime brėžti kontinuumą, kurio vienoje
pusėje būtų socialinė atskirtis, o kitoje – socialinė integracija, kaip pavaizduota 2 paveiksle. Asmuo pagal tam tikrus
rodiklius ir indikatorius skirtingais savo gyvenimo etapais judėtų tarp tam tikrų šio kontinuumo taškų. Socialinės
atskirties ir integracijos kaip kintančių būsenų suvokimas padeda atskleisti kompleksišką ir dinamišką šių reiškinių
prigimtį. Kontinuumo kaip įrankio pasitelkimas reiškia, jog asmenys nėra arba visiškai socialiai atskirti, arba socialiai
integruoti, o yra labiau socialiai atskirti ar integruoti nei vieni, ir mažiau nei kiti asmenys. Tokiu būdu galime kalbėti
apie socialinės atskirties laipsnį, o reikšmę įgauna tokios sąvokos kaip ekstremali socialinė atskirtis,
įsisenėjusi/chroniška socialinė atskirtis ir pan.
Šį itin paprastą kontinuumą galime papildyti Alberto Minujin idėja, kuri naudota nagrinėjant socialinę
atskirtį Venesueloje. A.Minujin pasiūlė naudotis kontinuumu, kurio viename gale yra socialinė atskirtis, pereinanti į
socialinį pažeidžiamumą ir į socialinę integraciją. Pasinaudodamas socialiniais ir ekonominiais indikatoriais –
pajamų lygiu, metais, praleistais švietimo įstaigose, darbo kontrakto tipu, nedarbo periodų trukme, ir kt., A. Minujin suskirstė Venesuelos namų ūkius į socialiai atskirtus, pažeidžiamus/rizikos ir integruotus. Jo
22
klasifikacijoje galima situacija, kai namų ūkiai turi mažas pajamas, bet nėra socialiai atskirti pagal kitus kriterijus .
Šis modelis gali būti pritaikytas ir socialinės atskirties studijai individo lygmeniu.

21

Martin Kronauer, Soziale Ausgrenzung und Underclass: Über neue Formen der gesellschaftlichen Spaltung, Leviathan. 25, 1997.
Alberto Minujin,,Vulnerabilidad y Exclusión Social en América Latina. Kn. Bustelo, E. ir Minujin, A. (red.), Todos entran. Propuesta para
sociedades incluyentes, Unicef-Santillana, 1998, 163-165.
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2 paveiklas. Socialinės atskirties ir integracijos kontinuumas.

Socialinė atskirtis

Socialinis pažeidžiamumas/socialinė rizika

Socialinė integracija

Politikos priemonių poveikis socialinei atskirčiai
Kaip išmatuoti atskirties lygį iki konkrečios programos/projekto ir po programos/projekto įgyvendinimo?
Kaip išmatuoti gebėjimus ir įgūdžius, įgytus per programą/projektą? Kaip išmatuoti asmens padėties pokytį
socialinės atskirties – socialinio pažeidžiamumo ir socialinės integracijos kontinuume? Nagrinėdami objektyvią
socialinės atskirties dimensiją, išskyrėme keletą gyvenimo sričių, kuriose pasikeitimas į gerąją pusę galėtų būti
pastebėtas po programos įgyvendinimo (žr. 2 lentelę). Poveikio rodikliai įvardyti grupės, o ne individo lygmenyje.
2 lentelė. Objektyvūs socialinės atskirties matavimo rodikliai.

Rodiklis
Padėtis darbo rinkoje

Atskirtis nuo
gamybos

Atskirtis nuo
vartojimo
Atskirtis nuo
socialinių tinklų

Darbo pobūdis
Kvalifikacijos lygis
Metų, praleistų mokantis, skaičius
Pajamos
Darbo valandų skaičius
Vartojimo lygis
Užsiėmimas privačia veikla
Priklausomybė nuo pašalpų sistemos
Finansiniai sunkumai
Socialinis kapitalas

Teigiamas poveikis
Trumpalaikio ir ilgalaikio užimtumo lygio padidėjimas ir nedarbo
sumažėjimas
Darbuotojų dirbančių aukštos ir vidutinės kvalifikacijos darbus pagausėjimas
Didesnis išsilavinimo/kvalifikacijos lygis
Padidėjęs metų, praleistų mokantis, skaičius
Išaugęs ilgalaikių ir trumpalaikių pajamų lygis
Išaugęs darbo valandų skaičiaus
Išaugęs vartojimo lygis
Asmenų, užsiimančių privačia veikla/verslu skaičiaus padidėjimas
Sumažėjęs skaičius žmonių, gaunančių socialines pašalpas
Žmonių, turinčių finansinių sunkumų, skaičiaus sumažėjimas
Išaugęs priklausymas įvairioms
socialinių tinklų suintensyvėjimas

grupėms/

organizacijoms/bendrijoms,

Šaltinis: sudaryta autorių.

Vien socialiniais ir ekonominiais indikatoriais (pajamų lygiu, padėtimi darbo rinkoje ir pan.) išreikšta
objektyvi socialinės atskirties dimensija negali atskleisti socialinės atskirties fenomeno kompleksiškumo.
Subjektyvus socialinės atskirties suvokimas nurodo individo suvokimą apie jo galimybių dalyvauti visuomenės
socialiniame gyvenime ir darbo rinkoje pokytį prieš projektą ir po jo. 3 lentelėje pateikiami subjektyvaus atskirties
suvokimo rodikliai ir klausimai, kurių pagalba bus gaunamos rodiklių reikšmės. Poveikio rodikliai įvardyti individo
lygmeniu.
3 lentelė. Subjektyvūs socialinės atskirties matavimo rodikliai.
Rodiklis
Klausimas
Savarankiškumas
Indėlis gaunant darbą
Pasitenkinimas gyvenimu
Socialinis kapitalas
Ateities vertinimas
Šaltinis: sudaryta autorių.

Ar programa padėjo jums tapti savarankiškesniu?
Ar programa padėjo gauti darbą? Ar tai, kad gavote darbą, buvo dalyvavimo programoje pasekmė?
Ar programa padidino Jūsų pasitenkinimą gyvenimu ir gyvenimo kokybę?
Ar programa prisidėjo prie Jūsų socialinio gyvenimo suintensyvėjimo, socialinių tinklų išplėtimo?
Ar po programos Jūs savo ateitį vertinate pozityviau negu iki jos?

Šiame tyrime remiamės prielaida, kad esama kontinuumo tarp socialinės atskirties ir socialinės integracijos,
kuriuo kiekvienas visuomenės narys juda priklausomai nuo priėjimo prie gamybos (darbo), vartojimo bei socialinių
tinklų. Tyrimo metu vertiname individų padėtį bei socialinės integracijos paslaugų poveikį jai tiek pagal objektyvius,
tiek ir pagal subjektyvius socialinės atskirties matavimo rodiklius.

1.1.3. Socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamos ir socialiai atskirtos grupės
Nors kiekvienas individas gali atsidurti bet kuriame socialinės atskirties – pažeidžiamumo/rizikos integracijos kontinuumo taške, tam tikros socialinės grupės su socialinės atskirties problema susiduria santykinai
dažniau. Joms apibrėžti naudojamos tokie terminai kaip socialiai pažeidžiamos ir socialinės rizikos grupės. Toliau
apibrėšime šias sąvokas bei pristatysime jomis dažniausiai apibūdinamas asmenų grupes.
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Literatūros analizė parodė, jog socialinės atskirties terminas vartojamas įvairiems socialiniams,
ekonominiams ir politiniams reiškiniams apibūdinti, kartais prarandant konkrečią sąvokos reikšmę. Socialinės
grupės, patiriančios socialinę atskirtį, taip pat yra apibrėžiamos neaiškiai. Sąvokos „socialinės rizikos asmenys“,
„socialiai pažeidžiami asmenys“ ir „socialiai atskirti asmenys“ dažnai vartojami kaip sinonimai, nors žymi gana
skirtingus dalykus. Oficialiuose Lietuvos Respublikos dokumentuose socialinės rizikos asmuo yra apibrėžiamas kaip
„darbingo amžiaus asmuo, esantis socialiai atskirtas dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu,
narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs
ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę
prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos)
23
gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime“ . Lietuvoje egzistuojantis socialinės rizikos asmenų ir šeimų
apibrėžimas yra itin platus ir turėtų būti patikslintas. Viena vertus, socialinės rizikos sąvoka yra susijusi su gyvenimo
24
šansų nustatymu, remiantis praeities patirtimi , t. y. numatomu neigiamo praeities elgesio pasikartojimu ateityje.

Socialinės rizikos asmenys – tai asmenys, kurie dėl savo patirties pasižymi didesne neigiamo socialinio
elgesio tikimybe ateityje.
Pagal tokį apibrėžimą socialinės rizikos asmenimis yra laikomi asmenys, grįžę iš įkalinimo vietų, asmenys,
priklausomi nuo psichotropinių medžiagų, benamiai, romai 25 ir pan. Matome, jog antroji LR dokumentuose
pateikiamo apibrėžimo dalis, kalbanti apie prievartą patyrusius ir savarankiškai savimi pasirūpinti negalinčius
asmenis, neatitinka prieš tai pateiktos socialinės rizikos asmenų sampratos. Kita vertus, socialinės rizikos grupių
atitikmuo literatūroje anglų kalba būtų social groups at the risk of social exclusion, kuris nurodo, jog tai grupės,
kurios nėra socialiai atskirtos, bet pasižymi tam tikromis charakteristikomis, kurios padidina tikimybę joms patekti į
atskirtį. Šiuo atveju socialinės rizikos asmenų sąvoka yra glaudžiai susijusi su socialiai pažeidžiamų asmenų sąvoka,
naudojama literatūroje.

Socialiai pažeidžiami asmenys – tai asmenys, kurie yra jautresni socialiniams ir ekonominiams iššūkiams
ir rizikoms bei turi mažiau resursų su jais sėkmingai susidoroti. Tai neįgalieji, vienišos mamos,
priešpensinio amžiaus žmonės ar kvalifikacijos neturintys jaunuoliai, tautinių mažumų atstovai, prievartą
patyrę asmenys ir kt.

Socialinės rizikos asmenys taip pat gali priklausyti ir socialiai pažeidžiamų asmenų grupei. Socialinis grupių
pažeidžiamumas yra ypač svarbus esamo ekonominio laikotarpio kontekste, nes finansinė krizė ir jos pasekmės turi
skirtingą poveikį skirtingoms visuomenės dalims. Socialiai pažeidžiamos grupės, susidūrusios su tokiu ekonominiu
iššūkiu kaip ekonominė krizė paprastai nukenčia labiau negu kitos visuomenės grupės. Jų riboti resursai atsispirti,
susidoroti ir atsigauti po krizės daro juos pažeidžiamais. Be to, socialiai pažeidžiamai visuomenės daliai reikia
26
daugiau laiko atsigauti po krizės, net jeigu šalies ekonomika atsigauna greičiau . Tiek socialinės rizikos, tiek
socialiai pažeidžiami asmenys pasižymi didesne tikimybe patekti į socialinę atskirtį, tačiau tai nėra nei būtina, nei
pakankama sąlyga. Kitaip tariant, ne visi socialiai pažeidžiami ar socialinės rizikos asmenys yra socialiai atskirti, kaip
ir ne visi socialiai atskirti asmenys yra socialinės rizikos ar socialiai pažeidžiami.

23

Socialinių paslaugų įstatymas, Valstybės žinios: 2006-02-11 Nr.17-589.
Bynner J. Childhood risks and protective factors in social exclusion, Children & Society, 15 (5), 2001, p. 285–301
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chi.681/abstract>
25
Romai priskiriami socialinės rizikos asmenų grupei dėl nusikalstamo elgesio, elgetavimo ir kt.
26
Sener S., Social Vulnerability Risk Reduction Model Pertaining to Financial Crises, United Nations University, 2009.
<http://www.ehs.unu.edu/file/get/4108>
24
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Socialiai atskirti asmenys – tai asmenys, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių yra atskirti nuo įvairių
visuomenės gyvenimo sričių. Socialiai atskirti asmenys gali būti dėl to, jog jie priklauso socialinės rizikos
ar socialiai pažeidžiamoms grupėms. Tad priklausymas šioms grupėms savaime gali veikti kaip socialinės
atskirties pagrindas. Vis dėlto socialiai atskirti asmenys nebūtinai turi ekonominių ir finansinių problemų,
tad nebūtinai yra socialiai pažeidžiami.
Socialinės politikos diskurse taip pat naudojamos kitos sąvokos, savo reikšme panašios į išvardytąsias –
asmenys, gyvenantys skurde, asmenys ant skurdo rizikos ribos, asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose
nedirba nė vienas žmogus (angl. jobless households) ir pan. Nors šių sąvokų reikšmių laukai dažnai persidengia,
svarbu prisiminti, jog jos žymi skirtingus dalykus ir neturėtų būti vartojamos kaip sinonimai.
Apibrėžti socialiai integruotus ar socialiai įtrauktus asmenis yra bene sudėtingiausia užduotis. Problemas,
tokias kaip socialinė atskirtis, pažeidžiamumas ir skurdas, apibrėžti nėra paprasta, tačiau jas identifikuoti tam
tikroje visuomenėje yra gana nesunku. O socialinę integraciją kaip būseną ir tikslą ne tik sudėtinga apibrėžti, bet ir
identifikuoti. Remiantis Amartya Sen darbais skurdo mažinimo ir plėtros srityse, galime teigti, kad socialiai
integruoti asmenys turėtų būti tie, kurie be jokių kliūčių gali savo turimus resursus (materialinius, socialinius,
27
kultūrinius ir t. t.) paversti galimybėmis, ir taip nuolat gerinti savo padėtį .

Pačia plačiausia prasme socialiai integruoti asmenys – tai asmenys, kurie yra aktyvūs visuomenės nariai ir
pilnavertiškai
dalyvauja
ekonominiame,
politiniame,
socialiniame
ir
kultūriniame
bendruomenės/visuomenės gyvenime.

3 paveikslas. Socialiai atskirtų, socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamų ir integruotų asmenų santykis.

Socialinės
rizikos asmenys
Socialinė atskirtis

Socialinė integracija

Socialiai
pažeidžiami
asmenys

Šiame tyrime daugiausia nagrinėjame penkias pagrindines socialiai pažeidžiamas ir socialinės rizikos asmenų
grupes: neįgaliuosius, nuteistuosius ir iš įkalinimo vietų grįžusius asmenis, tautines mažumas (romus), vyresnes ir
grįžtančias į darbo rinką po ilgesnės pertraukos moteris, nuo psichotropinių medžiagų priklausomus asmenis. Tokį
pasirinkimą lemia šių grupių santykinai didelė reikšmė visuomenėje, taip pat didelis dėmesys šioms grupėms 20042006 m. ES struktūrinių fondų paramos naudojimo laikotarpiu. Analizuodami socialinės integracijos paslaugų
paklausą ir pasiūlą (tinklą), įtrauksime ir esamus ir buvusius vaikų socialinės globos namų auklėtinius kaip socialiai
pažeidžiamo jaunimo grupę, kuriai daug dėmesio skiriama 2007-2013 metų programavimo laikotarpiu. Plačiau šios
grupės pristatomos vertinimo rezultatų dalyje.
27

Sen A., Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny, Social Development Papers No. 1, Asian Development Bank, 2000.
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1.1.4. Socialinės integracijos paslaugos
Viena iš svarbiausių socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims skiriamų priemonių, siekiant
užkirsti kelią jų patekimui į socialinę atskirtį, yra socialinės integracijos paslaugų teikimas. Socialinės integracijos
paslaugų terminas yra palyginti naujas, kuris neturi aiškaus ir vienodo apibrėžimo. Siekdami aiškiai apibrėžti tyrimo
objektą, toliau pateikiame siūlymą dėl socialinės integracijos paslaugų sąvokos apibrėžimo.
Socialinių paslaugų ir socialinės integracijos paslaugų santykis
Apibrėžiant socialinės integracijos paslaugas, neišvengiamai tenka pradėti nuo geriau žinomos ir Lietuvos
teisės aktuose apibrėžtos socialinių paslaugų sampratos. Lietuvoje socialinės paslaugos - tai pagalbos asmenims
28
suteikimas įvairiomis nepiniginėmis formomis bei globos pinigais , siekiant grąžinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir
integruotis į visuomenę. Šios paslaugos suteikiamos asmeniui dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies
ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis savimi ir
dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir
galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti
29
socialinę atskirtį . Taigi socialinės paslaugos turi du bendrus tikslus: 1) tenkinti asmens gyvybinius poreikius, pvz.,
maistą, būstą, bent minimalią sveikatos priežiūrą ir t. t. ir 2) grąžinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir
integruotis į visuomenę. Socialines paslaugas, kurios yra skirtos antrojo tikslo siekimui, galime vadinti socialinės
integracijos paslaugomis. Antroji socialinės integracijos paslaugų sudedamoji būtų Darbo biržos sistemoje
30
teikiamos užimtumo rėmimo paslaugos , kurios turi padėti asmenims atkurti, įtvirtinti, sustiprinti savo darbinius
gebėjimus. Socialinės integracijos paslaugas galima sąlyginai skirti į dvi grupės paslaugų: 1) Psicho-socialinės
reabilitacijos paslaugas ir 2) profesinės reabilitacijos paslaugas.
Psicho-socialinė reabilitacija – socialinio poveikio priemonių visuma, skatinanti asmenų socialinį
savarankiškumą, dalyvavimo galimybių didėjimą ir veiklos ribojimo mažėjimą siekiant užtikrinti lygias teises ir
galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmenims siekiant
suformuoti arba atkurti jų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, padėti įsigyti išsilavinimą, užtikrinti
galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime bei darbo rinkoje. Skiriamos šios pagrindinės socialinės reabilitacijos
paslaugos: socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas, motyvacijos įsigyti
išsilavinimą ir dirbti didinimas, meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimas, psichologinė pagalba.
Profesinė reabilitacija31 – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo
rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.
Profesinės reabilitacijos paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti asmenų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo
galimybes. Skiriamos šios pagrindinės profesinės reabilitacijos paslaugos: profesinis orientavimas, konsultavimas,
profesinių gebėjimų įvertinimas, atkūrimas arba naujų išugdymas, perkvalifikavimas. Šios paslaugos skirtos asmens
darbingumui atkurti ir galimybėms savarankiškai įsidarbinti ar dalyvauti įdarbinimo programose didinti.

Taigi socialinės integracijos paslaugos yra tos paslaugos, kurios yra skirtos socialinės rizikos, socialiai
pažeidžiamų asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į visuomenės gyvenimą ir darbo
rinką. Socialinės integracijos paslaugos apima tam tikrą dalį socialinių paslaugų bei dalį užimtumo rėmimo
paslaugų, kurios sudaro socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugų blokus.

28

Tai griežtai apibrėžtą paskirtį turintys pinigai, skirti asmeniui susimokėti už suteiktas pagalbos namuose paslaugas.
Kitose šalyse šioms paslaugoms apibūdinti naudojamas terminas asmeninės socialinės paslaugos (angl. personal social services), arba
terminai socialinės globos, socialinio darbo paslaugos. Tuo tarpu terminas socialnės paslaugos kitose šalyse dažnai apima švietimo, sveikatos,
darbo biržos ir kt. teikiamas paslaugas. (žr. H.K. Anheier and S. Kumar (eds) Social Services in Europe- An Annotated Bibliography. Updated
and Extended Edition. 2003.)
30
Užimtumo rėmimo įstatymas. 2006. Valstybės žinios, 2006-06-30, Nr. 73-2762.
31 Lietuvos teisės aktuose profesinė reabilitacija siejama tik su neįgaliųjų profesine reabilitacija, tačiau šis terminas kaip ir pačios paslaugos
galėtų būti taikomas visoms socialiai pažeidžiamoms grupėms.
29
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Svarbu paminėti, kad socialinės paslaugos gali prisidėti prie tiesioginės tikslinių grupių, kurioms yra skirtos,
socialinės integracijos, arba prie antrinės socialinės integracijos, kai teikiamos socialinės paslaugos prisideda ne
prie tikslinės grupės socialinės integracijos, bet prie asmenų, besirūpinančių tiksline grupe, integracijos į darbo
rinką. Dėmesys šiame tyrime bus skiriamas toms socialinėms paslaugoms, kurios tiesiogiai prisideda prie socialinės
integracijos, o antrinės socialinės integracijos paslaugos bus tik trumpai aptartos.
Ryšys tarp socialinio įtraukimo, socialinės apsaugos ir užimtumo politikų
Socialinės apsaugos dimensijos
Norint geriau suprasti socialinės integracijos paslaugų vietą ir tai, kaip veikia aktyvaus socialinio įtraukimo
politika ir jos priemonės apskritai, būtina išsiaiškinti šios politikos santykį su panašias socialines problemas
sprendžiančiomis politikomis. Pasaulinė darbo organizacija teigia, jog socialinė apsauga turi tris dimensijas: 1)
priėjimo prie būtinų prekių ir paslaugų užtikrinimas; 2) įvairių rizikų prevencija ir apsauga nuo jų; ir 3) galimybių ir
32
pajėgumų plėtra, kuri padėtų ištrūkti iš užburto rato . Vadovaujantis šiuo apibrėžimu, aktyvus socialinis įtraukimas
turėtų būti trečioji socialinės apsaugos politikos dimensija, tačiau praktikoje trečioji sritis vis dar lieka nuošalyje ir
socialinės apsaugos politika koncentruojasi ties tradicinėmis pirmąja ir antrąja dimensijomis. Todėl yra tikslinga
pažvelgti į socialinio įtraukimo politiką kaip atskirtą nuo socialinės apsaugos.
Socialinė apsauga ir socialinis įtraukimas
Vienas pagrindinių skirtumų tarp tradicinės socialinės apsaugos (1-2 dimensijos) ir socialinio įtraukimo (3
dimensija) yra jų įgyvendinimo pobūdis. Tradicinė socialinė apsauga yra universali arba bendroji politika, vykdoma
valstybės institucijų ir skirta visiems visuomenės nariams, kuriems tos paramos reikia ir kurie kreipiasi dėl šios
paramos gavimo. Tuo tarpu socialinis įtraukimas Lietuvoje šiuo metu vykdomas per tikslines intervencijas (angl.
targeted interventions), t. y. įgyvendinant projektus, skirtus konkrečioms socialiai atskirtoms grupėms. Todėl
socialinis įtraukimas yra vykdomas tiek nevyriausybinių organizacijų, tiek valstybinių agentūrų, kurios ruošia
projektus ir gauna finansavimą konkretaus projekto vykdymui. Tokios intervencijos yra ribotos trukmės, vykdomos
konkrečiose savivaldybėse ir skirtos konkrečioms visuomenės grupėms. Be to, socialinės integracijos paslaugų
teikimas finansuojant atskirus projektus neužtikrina tolygaus tokių paslaugų prieinamumo visoje Lietuvoje.
Socialinės išmokos ir socialinės garantijos, nors ir skirtos atskiroms pažeidžiamoms visuomenės grupėms –
bedarbiams, daugiavaikėms šeimoms, neįgaliesiems, kaliniams, ir t. t. – yra bendrosios ta prasme, jog jos skirtos
visiems šių identifikuotų grupių nariams ir suteikiamos įstatymo numatyta tvarka. Pavyzdžiui, bedarbių pašalpos
suteikiamos visiems besikreipiantiems, kurie atitinka įstatyme numatytas sąlygas. Socialinio įtraukimo programos,
kita vertus, yra skirtos konkrečiai socialinei grupei konkrečioje teritorijoje konkrečiu projekto vykdymo metu.
Pavyzdžiui, ES finansuotas ir Kauno miesto socialinių paslaugų centro vykdytas projektas „Asmenų, grįžusių iš
įkalinimo įstaigų, socialinė ir profesinė reintegracija“ buvo skirtas Kaune gyvenantiems asmenims, grįžusiems iš
įkalinimo įstaigų, ir vykdytas 2005-2007 metais. Tad pastebimas ir skirtingas asmenų vaidmuo socialinės apsaugos
ir socialinio įtraukimo politikose.
Kadangi socialinis įtraukimas Lietuvoje vykdomas naudojant įtraukimo į darbo rinką priemones, svarbu
išsiaiškinti socialinio įtraukimo politikos santykį su užimtumo politika. Ryšys tarp socialinės apsaugos, socialinio
įtraukimo ir užimtumo politikų pavaizduotas 4 lentelėje.

4 lentelė. Socialinės apsaugos, socialinio įtraukimo ir užimtumo politikų santykis.
Socialinė apsauga
Socialinis įtraukimas
Tikslas

Tikslinė grupė
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Patenkinti pagrindinius
asmenų poreikius/paremti
negalinčius dirbti
Tie, kuriems reikia pagalbos
Bedarbiai, seneliai,
neįgalieji, motinos, patyrę
nelaimingą atsitikimą darbe,

Įtraukti aktyvaus amžiaus
žmones į socialinį ir ekonominį
gyvenimą/sutelkti galinčius dirbti
Socialiai atskirti asmenys
Neįgalieji, ilgalaikiai bedarbiai,
narkomanai, buvę kaliniai,
etninės mažumos, prekybos

Užimtumo politika

Pritraukti į darbo rinką ir joje išlaikyti kuo daugiau
žmonių
Tie, kurie neturi darbo
Papildomai remiami bedarbiai, turintys arba galintys
turėti sunkumų susirasti darbą dėl nepakankamos
kvalifikacijos ar darbo patirties, ilgalaikio nedarbo ar

Bonilla García A., J.V. Gruat, Social protection: a life cycle continuum investment for social justice, poverty reduction and development, 2003.
<http://www.ilo.org/public/english/protection/download/ lifecycl/lifecycle.pdf>

16

ir t.t.

Universalios intervencijos
Socialinis draudimas,
Priemonės
socialinės kompensacijos ir
socialinės paslaugos
Šaltinis: sudaryta autorių.

žmonėmis aukos, ir t.t.

darbingumo praradimo:

Tikslinės intervencijos

Neįgalieji, baigę profesinės reabilitacijos programas,
ilgalaikiai bedarbiai, prekybos žmonėmis aukos, buvę
kaliniai, narkomanai, ir t.t.
Universalios ir tikslinės intervencijos
Užimtumo rėmimo bendrosios paslaugos, aktyvios
darbo rinkos politikos priemonės ir užimtumo
rėmimo programos

Socialinės integracijos paslaugos

Iš lentelės matyti, jog socialinės apsaugos, socialinio įtraukimo ir užimtumo politikos yra tarpusavyje
glaudžiai ir kompleksiškai susijusios. Socialinė apsauga ir aktyvaus socialinio įtraukimo politikos persidengia
priemonių lygmenyje – socialinės integracijos paslaugos gali būti matomos kaip socialinių paslaugų dalis. Tuo tarpu
aktyvaus socialinio įtraukimo ir užimtumo politikos persidengia tikslinių grupių lygmenyje – užimtumo politika
nurodo, jog ypatingas dėmesys turi būti skiriamas bedarbiams, kurie taip pat priklauso socialiai pažeidžiamoms
grupėms. Taigi socialinio įtraukimo politika yra artimai susijusi su kitomis politikos sritimis, o 2008 m. Europos
Komisijos komunikatas dėl iš darbo išstumtų asmenų aktyvios įtraukties netgi teigia, jog yra būtinas didesnis
33
aktyvios socialinio įtraukimo politikos derinimas su aktyvia darbo rinkos politika .
Šiame tyrime taip pat nagrinėsime, koks socialinės integracijos paslaugų finansavimo modelis būtų
parankiausias. Atsižvelgdami į anksčiau apibūdintus skirtingus finansavimo mechanizmus, kurie veikia socialinės
apsaugos ir socialinio įtraukimo politikų atvejais, nagrinėsime, ar socialinio įtraukimo finansavimas per tikslines
intervencijas yra prasmingas, o gal būtų prasmingiau tam skirti nuolatinį valstybės finansavimą, kuris skiriamas
socialinės apsaugos politikos atveju.
Šiame tyrime dėmesį sutelksime į socialinės integracijos paslaugas, kurios suprantamos kaip paslaugos,
skirtos individų aktyvumui visuomenėje ir darbo rinkoje atkurti ar sustiprinti. Socialines paslaugas nagrinėsime tiek,
kiek jos skirtos grąžinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę. Be to, socialinių paslaugų
aspektas bus aktualus nagrinėjant paslaugų teikimo tinklą, nes socialines paslaugas teikiančios įstaigos bei
organizacijos yra tos institucijos, kurios gali teikti ir socialinės integracijos paslauga.
Remdamiesi atlikta analize, išskyrėme septynias socialinės integracijos paslaugų kategorijas, kurios įvardytos
5 lentelėje.
5 lentelė. Socialinės integracijos paslaugos.

PSICHOSOCIALINĖ
REABILITACIJA

PROFESINĖ
REABILITACIJA

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas (informacijos ir konsultacijų teikimas dėl įvairių
socialinių problemų sprendimo, reikalingos socialinės pagalbos; tarpininkaujant tarp asmens ir institucijų, specialistų,
sprendžiant įvairias teisines, įsidarbinimo, sveikatos ir kt. socialines problemas)
Psichosocialinė pagalba (asmeninių savybių, pvz., pasitikėjimo, ugdymas, socialinės kompetencijos didinimas,
motyvacijos dirbti didinimas, psichologinė pagalbą įveikiant krizes ir pan.)
Sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas, siekiant išvengti socialinių problemų ar prevenciniais tikslais,
mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę)
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (įgūdžių, kurie reikalingi savarankiškai atliekant įvairias visuomeniniame ar
asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas, pvz., naudojantis viešosiomis paslaugomis, mokant mokesčius ir kt.)
Profesinis orientavimas ir konsultavimas (renkantis profesiją, ieškant darbo, persikvalifikuojant);
Bendrųjų su darbu susijusių įgūdžių ugdymas (kompiuterinio raštingumo, kalbų, verslumo ir pan. mokymas)
Profesinių įgūdžių ugdymas (mokymai pagal neformalias programas įgyjant paklausius darbo įgūdžius; darbinis
mokymas, perkvalifikavimas) + Aktyvios darbo rinkos priemonės (profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant,
remiami darbai, viešieji darbai)

Siekiant psicho-socialinės ir profesinės reabilitacijos tikslų, labai svarbus gali būti ir asmens būtinųjų
socialinių poreikių patenkinimas, pvz., su būstu, apgyvendinimu susijusi pagalba (socialinio būsto suteikimas,
laikinas apgyvendinimas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose ir pan.).

1.2. Vertinimo kriterijai ir klausimai
6 lentelėje pateikiame vertinimo klausimus pagal vertinimo užduotis ir vertinimo kriterijus.

33

Komisijos komunikatas, dėl Komisijos rekomendacijos dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvios įtraukties, 2008, KOM (2008) 639.
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6 lentelė. Vertinimo kriterijai ir klausimai.
Vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijų apibrėžiantys klausimai

Vertinimo kriterijaus operaciniai klausimai

Socialinės integracijos paslaugų paklausos įvertinimas

-

Tikslinė grupė

Paslaugos rūšis

-

Savivaldybė /
regionas

-

Kokia yra socialinės integracijos paslaugų
paklausa pagal atskiras socialiai pažeidžiamų ir
socialinės rizikos asmenų grupes?





Kokia yra paslaugų paklausa pagal atskiras
socialinės integracijos paslaugų rūšis?
Kokia yra socialinės integracijos paslaugų
paklausa atskirose savivaldybėse/regionuose?





Koks yra socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų
grupių dydis, sudėtis?
Kokios problemos kyla šioms grupėms? Kokios socialinės
integracijos paslaugos galėtų padėti jas sumažinti?
Kokios socialinės integracijos paslaugų rūšys yra
paklausiausios?
Kokios rūšies paslaugų trūksta?
Kuriose savivaldybėse ir regionuose socialinės integracijos
paslaugų paklausa yra didžiausia / mažiausia?
Kur paklausa labiausiai augo / mažėjo pastaraisiais metais?

Socialinės integracijos paslaugų teikimo tinklo ir gebėjimų įvertinimas


-

Tolygumas

Ar socialinių paslaugų teikimo tinklo institucijos
yra tolygiai pasiskirstę Lietuvos teritorijoje?





-

Pajėgumas

Ar socialinių paslaugų teikimo tinklo pajėgumas ir
gebėjimai yra pakankami patenkinti socialinės
integracijos paslaugų paklausą?




Ar socialines paslaugas teikiančios įstaigos yra pasiskirstę
tolygiai visoje Lietuvos teritorijoje atsižvelgiant į regionų
demografinius ypatumus, socialinės rizikos grupių teritorinę
koncentraciją?
Ar tinklo išsidėstymas patenkina socialinių paslaugų
prieinamumo reikalavimą (teikti paslaugas kuo arčiau
asmens gyvenamosios vietos)?
Ar socialines paslaugas teikiančios institucijos teikia
pakankamai socialinės integracijos paslaugų socialinės
rizikos grupių poreikiams patenkinti? Ar turi tam
pakankamai išteklių?
Ar teikiamų paslaugų kokybė patenkina jas gaunančiųjų
poreikius?
Kokios priemonės sustiprintų socialinių paslaugų teikimo
tinklo pajėgumą?

Kompleksinių socialinės integracijos programų vertinimas

Tinkamumas ir
tęstinis tinkamumas

Kokiu mastu įgyvendintos BPD laikotarpio
intervencijos, skirtos socialinei integracijai,
atitiko socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos
asmenų poreikius?

-

Kokiu mastu naujojo laikotarpio intervencijos
atitiko socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos
asmenų grupių poreikius?

Rezultatyvumas

-

Kokiu mastu įgyvendintos intervencijos pasiekė
numatytus rezultatus?

Efektyvumas

-

Kokie buvo rezultatų pasiekimo kaštai?

-

Kokį poveikį įgyvendintos intervencijos turėjo
socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų
socialinei atskirčiai?







Kokie yra faktiniai įgyvendintų socialinės integracijos
programų rezultatai palyginti su planuotais?



Kiek kainavo vieno socialiai pažeidžiamo asmens
integracija?
Kaip socialinės atskirties lygis pakito įgyvendinus
kompleksines socialinės integracijos programas?
Ar tas pats socialinės atskirties lygis būtų buvęs pasiektas
nepaisant programų įgyvendinimo?
Kokių intervencijų (veiklų) poveikis buvo didžiausias?



Poveikis

Suderinamumas

Kokiu mastu pavyko sukurti sinergijas tarp 20042006 m. ir 2007-2013 m. laikotarpių socialinės
integracijos programų bei tarp šių programų ir
valstybės /savivaldybių lėšomis finansuojamų bei
teikiamų socialinės integracijos paslaugų?

Kokie yra svarbiausi socialiai pažeidžiamų ir socialinės
rizikos asmenų socialinės integracijos poreikiai?
Kokia buvo ESF intervencijų logika?
Ar ESF intervencijų logika (iškelti tikslai ir uždaviniai)
socialinės integracijos srityje atitiko tikslinės grupės
poreikius?





Kokiu mastu įgyvendintos ESF finansuotos priemonės
derėjo su nacionalinėmis priemonėmis?

1.3. Vertinimo metodika
1.3.1.

Vertinime naudojami duomenys

Viena iš svarbiausių šio tyrimo užduočių – naujų pirminių duomenų apie socialiai pažeidžiamų ir socialinės
rizikos asmenų grupes bei joms skirtas ES lėšomis finansuotas intervencijas surinkimas. Išsamūs ir patikimi
duomenys - viena iš pagrindinių sėkmingo vertinimo prielaidų. Šiame poskyryje pristatome visus vertinime
naudotus informacijos šaltinius ir taikytus duomenų rinkimo būdus. Vertinimo metu naudojome pirminius ir
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antrinius kiekybinius ir kokybinius duomenis (žr. 7 lentelęKlaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Taip pat
analizavome aktualius teisės aktus ir ankstesnius tyrimus. Pirminiais duomenimis laikome tuos duomenis, kurie
surinkti vertinimo metu, o antriniais – duomenis, kuriuos kaupia ir vertinimui pateikė arba viešai skelbia įvairios
institucijos ir kurie pateikiami ankstesniuose tyrimuose.
7 lentelė. Vertinime naudojami duomenys.
Kokybiniai



Pirminiai

Kiekybiniai






Giluminių pusiau struktūruotų interviu su BPD
laikotarpiu įgyvendintų projektų vykdytojais ir
projektų dalyviais duomenys





Ankstesnių aktualių tyrimų informacija
Teisės aktuose, įvairiose institucijų ataskaitose
skelbiama informacija
Antriniai

Priklausomų asmenų „spykerinių susitikimų“
įrašai
Šaltinis: sudaryta autorių.




Projektų dalyvių reprezentatyvių apklausų duomenys
Savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų apklausa
Teritorinių darbo biržų vadovų savivaldybėse apklausa
Skėtinių nevyriausybinių organizacijų apklausa
Lietuvos darbo biržos duomenys apie LDB įgyvendintų projektų
dalyvius ir jų „kontrolines grupes“
Sodros duomenys apie LDB įgyvendintų projektų dalyvius ir jų
„kontrolines grupes“
SFMIS duomenys
Lietuvos darbo biržos statistiniai duomenys apie papildomai
remiamas bedarbių grupes

Pirminiai kokybiniai duomenys
Pirminiai kokybinių duomenų šaltiniai, kuriuos naudosime šiame tyrime, yra dviejų tipų giluminiai pusiau
struktūruoti interviu, kurių iš viso atlikome 31 (žr. 8 lentelę):
1. Interviu su projektų vykdytojais. Jų metu siekėme išsiaiškinti, kokie buvo vykdytų projektų tikslai,
pasiekimai, kaip projektų vykdytojai vertina projektų poveikį tikslinės grupės asmenims ir pan.
2. Interviu su projektų dalyviais. Jų metu siekėme nustatyti, kokie buvo projektų dalyviai poreikiai, kaip juos
patenkino projektų veiklos, ar projektai padėjo jiems pasijusti mažiau socialiai atskirtais ir t.t.
8 lentelė. Interviu su projektų vykdytojais ir jų dalyviais pagal tikslines grupes.
Interviu su projektų vykdytojais
Neįgalieji
Teistieji
Priklausomi asmenys
Romai
Pažeidžiamos moterys

IŠ VISO

Interviu su projektų dalyviais

1
6
2
1
2

2
4
7
1
5

12

19

Šaltinis: sudaryta autorių.

Pirminiai kiekybiniai duomenys
Šiame tyrime buvo itin intensyviai renkami pirminiai kiekybiniai duomenys (žr. 9 lentelęKlaida! Nerastas
nuorodos šaltinis.). Buvo atliktos šios apklausos:
1.
2.
3.
4.

Devynių projektų dalyvių apklausos;
Savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų apklausa (visose 60 Lietuvos savivaldybių) – toliau
Savivaldybių apklausa;
Teritorinių darbo biržų vadovų apklausa (53 savivaldybėse) – toliau Darbo biržų apklausa;
Socialiai pažeistų grupių interesus atstovaujančių – „skėtinių“ - NVO atstovų apklausa (10 NVO) – toliau
NVO apklausa.

9 lentelė. Projektų dalyvių apklausos.
Apklausos tipas
Neįgalieji
Teistieji

Reprezentatyvi,
telefoninė
Reprezentatyvi,
telefoninė

Apklausų
vykdytojas
UAB „Vilmorus“
UAB „Vilmorus“
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Vykdymo laikas
2011 m. balandis gegužė
2011 m. balandis gegužė

Apklausų skaičius
(projektų skaičius)

Iš viso
apklausta
asmenų

3

787

2

84

Priklausomi asmenys
Pažeidžiamos moterys

Anketinė
Reprezentatyvi,
telefoninė

VPVI

2011 m. vasaris- kovas

2

41

UAB „Vilmorus:

2011 m. kovas

2

104

9

932

Šaltinis: sudaryta autorių.

Prie pirminių kiekybinių duomenų priskirtini ir Lietuvos darbo biržos bei Sodros pateikti nuasmeninti
duomenys apie LDB vykdytų projektų dalyvius ir „kontrolines grupes“ (asmenis, kurie kaip ir projektų dalyviai buvo
neįgalūs arba teistieji, užsiregistravę Lietuvos darbo biržoje 2005-2008 m. laikotarpiu, tačiau vertinamuose
projektuose nedalyvavo). Minėtos institucijos statistinei analizei pateikė duomenis apie daugiau kaip 50 tūkst.
asmenų.
Antriniai kiekybiniai duomenys
Vertinimo metu taip pat naudojome įvairių valstybės institucijų sukauptus duomenis (žr. 10 lentelę).
10 lentelė. Antriniai kiekybiniai duomenys.
Naudoti duomenys
Informacijos šaltinis
Savivaldybių metinių socialinių

Duomenys apie socialinių paslaugų apimtis
paslaugų planai
Lietuvos darbo birža
Kitų valstybinių institucijų
ataskaitos
ES Sanglaudos fondo
informacinė kompiuterizuota
valdymo ir priežiūros sistema
(SFMIS)
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija







2005-2010 m. ketvirtiniai duomenys apie papildomai remiamas bedarbių grupes (grįžusius iš
įkalinimo įstaigų, vyresnio amžiau moteris ir t.t.) pagal atskiras savivaldybes
Kalėjimų departamento statistika
Narkotikų kontrolės departamento statistika
Neįgaliųjų reikalų departamento statistika



BPD įgyvendinimo techniniai ir finansiniai priežiūros duomenys apie vertinamų kompleksinių
programų įgyvendinimą;
2007-2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo techniniai ir finansiniai priežiūros duomenys.



Projektų galutinėse ataskaitose pateikti duomenys

Antriniai kokybiniai duomenys
Antriniai kokybiniai duomenys yra informacija, pateikiama teisės aktuose ar kituose aktualiuose tyrimuose
(žr. Literatūros sąrašą). Taip pat naudojome ir mažiau įprastus tokios informacijos šaltinius, pvz., spykerinių
priklausomų asmenų susitikimų įrašus, skelbiamus internete.

1.3.2.

Vertinimo metodai

1.3.2.1.

Socialinės integracijos paslaugų paklausos ir pasiūlos vertinimas

Socialinės integracijos paslaugų paklausos ir pasiūlos vertinimo logika:
 Socialinio konteksto analizė (kas svarbu socialinės integracijos paslaugų poreikiui)
 Paklausos (poreikio) analizė
 Socialinių paslaugų infrastruktūros analizė (klientų skaičius, įstaigų skaičius, jų teritorinis išdėstymas)
 Socialinių paslaugų tinklo pajėgumo vertinimas
 Socialinių paslaugų finansavimo lygio vertinimas
 Poreikio ir paslaugų pasiūlos atitikimo vertinimas: kokios paslaugos dar neteikiamos, kokias reikia
plėsti, (teritorinio išdėstymo, asortimento klausimai)
 Savivaldybių rangavimas pagal paslaugų poreikio, paslaugų pasiūlos, tinklo išvystymo intensyvumą
 Užsienio šalių patirties socialinės integracijos paslaugų organizavime ir teikime analizė
 Rekomendacijos kaip geriau užtikrinti socialinės integracijos paslaugų pasiūlos atitikimą poreikiui.
Parengtas kiekvienos savivaldybės socialinės integracijos paslaugų poreikio ir paslaugų teikimo tinklo
įvertinimo lapas, kuriame atsispindėjo pagrindinės jų charakteristikos.
Informacija apie socialinės integracijos paslaugų pasiūlą gauta analizuojant metinius savivaldybių socialinių
paslaugų planus, teritorinių darbo biržų informaciją bei vykdant savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų bei
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teritorinių darbo biržų vadovų ekspertinę apklausą. Taip pat buvo atliekama užsienio šalių patirties, plėtojant
socialinės integracijos paslaugų tinklą, analizė. Aprašyti gerosios praktikos pavyzdžiai, kurie yra naudingi ir tinkami
Lietuvos socialinės integracijos paslaugų sistemos tobulinimui, t.y. paslaugų poreikio ir pasiūlos atitikimo gerinimui.






Informacija, reikalinga paslaugų poreikio ir pasiūlos vertinimui bei rekomendacijų pateikimui gauta iš:
metinių savivaldybių socialinių paslaugų planų,
teritorinių darbo biržų renkamos statistinės informacijos
savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų ekspertinės apklausos
teritorinių darbo biržų vadovų ekspertinės apklausos
mokslinės bei žinybinės literatūros apie užsienio šalių patirtį socialinės integracijos paslaugų organizavime.
Socialinės integracijos paslaugų poreikio, pasiūlos vertinimas buvo atliekamas tokiais lygmenimis (aspektais):

1. Socialinės integracijos paslaugų konteksto vertinimas (faktoriai į kuriuos svarbu atsižvelgti planuojant socialinės
integracijos paslaugų poreikį) apėmė tokias rodiklių grupes:






socialinės pašalpos gavėjų skaičius, viso, tenka 10000 gyventojų)
registruota bedarbių (skaičius, viso, tenka 10000 gyventojų)
nedirbę 2 metus ir ilgiau, registruoti darbo biržoje (skaičius, viso, tenka 10000 gyventojų)
asmenys 50+ registruoti darbo biržoje (registruoti darbo biržoje (skaičius, viso, tenka 10000 gyventojų)
socialinės rizikos šeimos (skaičius, viso, tenka 10000 gyventojų).

2. Socialinės integracijos paslaugų paklausos34 vertinimas pagal tai:





koks yra poreikis pagal išskirtas socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupes
koks yra poreikis pagal atskiras paslaugų rūšis
kokia yra poreikio dinamika 2005-2010 m.
kokis yra poreikis atskirose savivaldybėse.

3. Socialinės integracijos paslaugų pasiūlos vertinimas pagal:









paslaugų tinklo išvystymą: įstaigų skaičius, viso, pagal teikėjus; klientų skaičius;
NVO dalyvavimą paslaugų teikime
paslaugų tinklo teritorinį išdėstymą: mieste- kaime
paslaugų rūšis atskiroms klientų grupėms
paslaugų tinklo pajėgumą (pagal 9 kriterijus)
socialinių paslaugų finansavimo lygį
pasiūlos apimtis, pasiūlos lygį (paslaugų skaičių, viso, kiek tenka 10000 gyventojų)
pasiūlą atskirose savivaldybėse.

4. Rekomendacijos kaip geriau užtikrinti socialinės integracijos paslaugų pasiūlos atitikimą poreikiui pateikiamos
remiantis:
- socialinės integracijos paslaugų pasiūlos ir paklausos Lietuvoje analizės rezultatais
- užsienio šalių patirties socialinės integracijos paslaugų organizavime analizės rezultatais pagal tai:
 kokie veikėjai dalyvauja organizuojant ir teikiant paslaugas
 kokie organizavimo modeliai
 kokie metodai, programos.

1.3.2.2.

Kompleksinių socialinės integracijos programų vertinimas

Tyrimo metu vertinome BPD laikotarpio ir 2007-2013 m. laikotarpio priemones, skirtas socialiai pažeidžiamų
ir socialinės rizikos asmenų socialinei integracijai didinti. Toliau šiame poskyryje pagal atskirus vertinimo kriterijus
pristatomi vertinimo metodai, kuriuos taikydami vertinome minėtas priemones.
34

Kalbant apie socialinės integracijos paslaugas būtų tiksliau naudoti “poreikio” terminą, kadangi paklausos terminas siejamas ir su subjektyviais
klientų norais (ne tik objektyviais poreikiais), tam tikroms paslaugoms. Tuo tarpu socialinės paslaugos teikiamos remiantis ne kliento norais
ar pageidavimais, o valstybės apibrėžtais poreikio vertinimo kriterijais.
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Tinkamumo ir tęstinio tinkamumo vertinimas
Atlikdami vertinimą pagal tinkamumo kriterijų siekėme atsakyti į klausimą, kokiu mastu įgyvendintos BPD
laikotarpio intervencijos, skirtos socialinei integracijai, atitiko socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų
poreikius. Atsakydami į šį klausimą taikėme poreikių-intervencijų loginių medžių palyginimo metodą. Metodas
taikomas trimis etapais:
1. Identifikavome svarbiausius tikslinių grupių poreikius socialinės integracijos srityje. Skirtingų tikslinių grupių,
pvz., neįgaliųjų, teistųjų, priklausomų asmenų, poreikiai skiriasi, todėl juos analizavome atskirai.
Identifikuojant poreikius buvo remiamasi giluminių interviu su projektų vadovais ir dalyviais metu surinkta
informacijas, projektų dalyvių apklausomis, savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų apklausa ir
antriniais šaltiniais. Sukauptą informaciją apie kiekvienos grupės poreikius susiejome į „poreikių medžius“,
atskleidžiančius svarbiausius poreikius ir jų tarpusavio ryšius (žr. 4 pav.Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.);
2. Išnagrinėjome atskiroms tikslinėms grupėms skirtų BPD intervencijų logiką ir nubraižėme jų
„tikslų/uždavinių medį“ (žr. 5 pav.). Šiame analizės etape rėmėmės ES struktūrinės paramos panaudojimą
apibrėžiančiais dokumentais ir antriniais šaltiniais.
3. Lygindami „poreikių medžius“ ir „tikslų/uždavinių medžius“ vertinome, kokiu mastu BPD intervencijų logika
atitiko tikslinių grupių poreikius.
Taip pat atlikome 2007-2013 m. intervencijų vertinimą pagal tęstinio tinkamumo kriterijų, siekdami atsakyti
į klausimą, kokiu mastu naujojo laikotarpio intervencijos atitiko socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų
pačių tikslinių grupių poreikius. Taikėme tą patį poreikių ir intervencijų logikos palyginimo metodą, tačiau siekėme
atskleisti tiek poreikių, tiek intervencijų kaitą, pabrėždami panašumus ir skirtumus lyginant su BPD laikotarpiu.
Analizės metu vertinome, ar 2007-2013 m. tinkamumas padidėjo, ar sumažėjo lyginant su 2004-2006 m.
laikotarpiu.
4 paveikslas. Poreikių (problemų) medžio pavyzdys: priklausomų asmenų atvejis.

Didelis
atkrytis

Socialinė atskirtis

Prasmingos veiklos
trūkumas

Socialinių tinklų
silpnumas

Išteklių trūkumas
(būsto,
pragyvenimo lėšų)

Motyvacijos ir
savarankiškumo
stoka

5 paveikslas. BPD laikotarpio tikslų/uždavinių medžio pavyzdys: priklausomų asmenų atvejis.

Mažesnė priklausomų asmenų socialinė atskirtis

Pagrindinis tikslas

Uždaviniai

Profesinė reabilitacija: stipresni
profesiniai gebėjimai; papildomai
sukurtos darbo vietos

Psichi – socialinė reabilitacija: išugdyti
socialiniai įgūdžiai, žinios ir gebėjimai;
psicholiginė ir socialinė parama

Šaltinis: sudaryta autorių.

Rezultatyvumo ir efektyvumo vertinimas
Vertindami BPD intervencijų rezultatyvumą, siekėme atsakyti į klausimą, kokiu mastu įgyvendintos
intervencijos pasiekė numatytus rezultatus. Atlikome palyginamąją planuotų pasiekti rezultatų ir pasiektų
rezultatų analizę. Vertinimui naudojome SFMIS duomenis. Analizė apėmė tiek produkto lygmens rodiklius (pvz.,
išmokyti naudos gavėjai), tiek ir rezultato lygmens rodiklius (pvz., įsidarbinusių dalis po aktyvinimo). Rezultatyvumo
analizė pateikiama pagal atskiras tikslines grupes.
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BPD intervencijų efektyvumo vertinimas buvo skirtas nustatyti, kokie buvo rezultatų pasiekimo kaštai.
Efektyvumui įvertinti taikėme kaštų rezultatyvumo analizę. Kaštų rezultatyvumo analizė susieja pasiektus
rezultatus su panaudotais ištekliais, visų pirma, finansiniais. Atlikdami kaštų rezultatyvumo analizę įvertinome, kiek
lėšų buvo skirta suteikti socialinės integracijos paslaugas vienam naudos gavėjui. Pagal šį santykinį rodiklį lyginome
atskiroms tikslinėms grupėms skirtus socialinės integracijos projektus.
Poveikio vertinimas
Viena svarbiausių viso tyrimo dalių yra BPD intervencijų poveikio vertinimas, kurio metu siekėme
atsakyti į klausimą, kokį poveikį įgyvendintos intervencijos turėjo socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos
asmenų socialinei atskirčiai. Poveikio vertinimui iš beveik 100 BPD laikotarpiu įgyvendintų projektų, skirtų
socialinei integracijai didinti, atrinkome 11 projektų (apie 10 proc.). Projektai buvo atrinkti taip, kad viena vertus,
atspindėtų projektų įvairovę pagal tikslines grupes, vykdytojus (valstybės įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos),
intervencijų pobūdį, kita vertus, būtų reikšmingi savo dydžiu (tiek pagal skirtas lėšas, tiek pagal dalyvių skaičių). Be
to, kad vertinimas būtų kuo aktualesnis, taip pat siekėme į vertinimą įtraukti tuos projektus, pagal kurių pavyzdį ir
2007-2013 m. įgyvendinami panašūs tęstiniai projektai. Į vertinimą netraukėme tokių projektų, kurie buvo
orientuoti ne į paslaugų tikslinei grupei teikimą, o į priemonių tokioms paslaugoms teikti, pvz., įvairių metodikų,
kūrimą. Kadangi skirtingoms intervencijoms būdinga sava logika ir, atitinkamai, savitas poveikis tikslinėms
grupėms, vertindami poveikį taikėme skirtingus metodus ir jų derinius. Metodų pasirinkimą taip pat lėmė ir
duomenų, reikalingų vertinimui, prieinamumas. Naudojome tris pagrindinius metodus (žr. 11 lentelę), kuriuos
detaliau pristatome toliau. Esant galimybei, derinome skirtingus poveikio vertinimo metodus tos pačios tikslinės
grupės atžvilgiu (žr. 12 lentelę).
11 lentelė. Poveikio vertinimo metodai.
Poveikio vertinimo metodas
Kontrafaktinė analizė
1. (dvigubo skirtumo metodas)
2. Prieš – po palyginamoji analizė
3. Kokybinis vertinimas
Šaltinis: sudaryta autorių.

Naudojami duomenys
Administraciniai (Sodros, Lietuvos darbo biržos) duomenys apie projektų dalyvių ir
„kontrolinių grupių“ padėtį darbo rinkoje prieš, per ir po projekto.
Projektų dalyvių apklausų duomenys
Interviu su projektų vykdytojais ir dalyviais duomenys

Kontrafaktinė analizė
35

Užsienio šalių praktikoje kontrafaktinė analizė (angl. counterfactual impact evaluation) yra pripažįstama
kaip vienas iš veiksmingiausių viešosios politikos analizės metodų, kuris padeda pagrįsti ar atsisakyti taikyti tam
tikras viešosios politikos priemones. Lietuvoje šis metodas socialinės integracijos srityje dar netaikytas, o ir kitose
srityse tokių bandymų būta mažai, todėl toliau detaliau pristatoma metodo logika. Kontrafaktinė analizė remiasi
mokslinio eksperimento logika, todėl jos taikymas laikomas simuliuojamu eksperimentu. Mokslinį eksperimentą
paprastai sudaro trys etapai: 1) atsitiktinės atrankos būdu eksperimento dalyviai suskirstomi į eksperimentinę ir
kontrolinę grupes; atsitiktinė atranka užtikrina, kad nesama sisteminių skirtumų tarp eksperimentinės ir
kontrolinės grupių narių; 2) eksperimentinei grupei (bet ne kontrolinei!) suteikiamas eksperimentinis stimulas,
kurio poveikį siekiama nustatyti; 3) eksperimentinė ir kontrolinė grupė palyginama pagal tuos parametrus, kuriuos
galėjo paveikti eksperimentinis stimulas. Nustatyti skirtumai laikomi eksperimentinio stimulo poveikiu.
Principai, analogiški eksperimentiniams, būdingi ir kontrafaktinei analizei, kurią taikysime socialinės
integracijos politikos poveikiui vertinti. Tokio tipo analizės metu siekiama palyginti pasiektus rezultatus su
rezultatais, kurie būtų pasiekti, jei konkreti politika nebūtų buvus įgyvendinta. Kitaip tariant, siekiama lyginti dvi
asmenų grupės, kurių viena buvo paveikta vertinamos politikos, o kita ne, ir kurios abi buvo maksimaliai panašios
prieš pradedant įgyvendinti minėtą politiką. Kadangi socialinėje tikrovėje labai retai pasitaiko galimybė dar prieš
įgyvendinant konkrečią politiką išskirti eksperimentinę ir kontrolinę grupes, didžiausias iššūkis taikant kontrafaktinę
analizę viešosios politikos vertinimuose yra prasmingai palyginamų pagrindinės ir kontrolinės grupių atranka. Šią
35

Kontrafaktinis poveikio vertinimas ir atskiri jo metodai pristatomi remiantis EK Regionų komiteto pateikiamomis metodologinėmis vertinimo
gairėmis
„Evalsed:
the
resource
for
the
evaluation
of
socio-economic
development“
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/sourcebooks/method_techniques/counterfactual_impact_evalu
ation/difference-in-differences/index_en.htm

23

problemą spręsime pasirinkdami tam skirtus kvazi-eksperimentinius kontrafaktinio vertinimo metodus, kurie yra
tinkamiausi numatytam socialinės integracijos priemonių poveikio vertinimui, atsižvelgiant į vertinamų intervencijų
pobūdį ir duomenų prieinamumą.
Kompleksinių socialinių paslaugų poveikiui tikslinėms grupėms įvertinti taikysime dvigubo metodą (angl.
difference-in-differences). Metodo logika yra tokia:
 identifikuojami asmenys (jų grupė), dalyvavę vertinamoje programoje;
 identifikuojami asmenys (jų grupė), galėję dalyvauti nagrinėjamoje programoje, tačiau nedalyvavę;
 nustatomi abiejų grupių skirtumai socialinės atskirties požiūriu prieš programą ir po jos (poveikio vertinimo
metu);
 apskaičiuojamas skirtumas tarp grupių skirtumų prieš ir po programos įgyvendinimo (poveikio vertinimo
metu). Šis įvertis rodo grynąjį programos poveikį.
Metodo logiką iliustruoja 6 paveikslėlis.

Socialinės atskirties rodiklis,
pvz., skurdo lygis

6 paveikslas. Dvigubo skirtumo metodo logika.

Poveikis = skirtumų
skirtumas

Skirtumas prieš
programos
įgyvendinimą

Skirtumas po programos
įgyvendinimo

Programos
įgyvendinimo pradžia

Poveikio vertinimas
pasibaigus programai

Laikas

Asmenų grupė, kuri dalyvavo socialinės integracijos programoje
Asmenų grupė, kuri nedalyvavo socialinės integracijos programoje
Tikėtini rezultatai, jei dalyvavusieji socialinės integracijos programoje joje nebūtų dalyvavę

Šaltinis: adaptuota pasiūlymo autorių iš EK Regionų komiteto pateikiamų metodologinių vertinimo gairių „Evalsed: the resource for the evaluation of socio-economic
development“
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/sourcebooks/method_techniques/counterfactual_impact_evaluation/difference-indifferences/index_en.htm

Dvigubo skirtumo metodas pasižymi keliais neabejotinais privalumais:
 pirma, jis leidžia kontroliuoti riziką, kad programose dalyvaujantys asmenys sistemiškai skiriasi nuo
nedalyvaujančių, pvz., jei pastarieji yra pasyvesni. Taikant šį metodą daroma prielaida, kad sisteminiai
skirtumai, jei jų esama, laikui bėgant nekinta. Žinodami šį skirtumą prieš ir po programos įgyvendinimo,
galime įvertinti grynąjį programos poveikį.
 antra, dvigubo skirtumo metodas padeda vertinime neutralizuoti galimą išorinį poveikį tikslinei grupei.
Remiantis „paralelės“ tarp pagrindinės ir kontrolinės grupių prielaida, teigiančia, kad visi išoriniai veiksniai
abi grupes veikė vienodai, šių grupių palyginimas prieš ir po programos įgyvendinimo leidžia išskirti tik
programos poveikį.
Kontrafaktinei analizei buvo pasirinkti Lietuvos darbo biržos BPD laikotarpiu vykdyti projektai, skirti
neįgaliųjų ir asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, socialinei integracijai. Pasirinkimą, pirma, lėmė tai, kad šie
projektai buvo didelės apimties, kuri sudaro galimybę statistinei analizei, antra, kad tik LDB galėjo suteikti
reikiamos informacijos projektų dalyviams ir kontrolinėms grupėms identifikuoti. Kadangi buvo įmanoma surinkti
reikalingus duomenis apie abi grupes 2005-2010 metais, taikytas kontrafaktinės analizės variantas artimas yra
„dvigubo skirtumo“ metodui: siekiant įvertinti grynąjį politikos poveikį, buvo matuojami skirtumai tarp kontrolinės
ir eksperimentinės grupės prieš, per ir po projekto įgyvendinimo.
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Kiekvieno iš keturių projektų atveju dalyviai (visi) buvo priskirti eksperimentinei grupei , o iš kontrolinių
stebėjimo atvejų populiacijos atitinkamai buvo atrinktos keturios kontrolinės imtys. Kadangi kontrafaktinėje
analizėje lyginamos grupės turi būti kuo panašesnės (idealiu atveju identiškos, išskyrus tai, kad kontrolinė grupė
nepatyrė politikos poveikio), vykdyta sluoksninė atsitiktinė atranka. Pirmame jos etape buvo išsiaiškinta
eksperimentinių grupių struktūra pagal šias charakteristikas: lytį, išsilavinimą ir negalios lygį (tik pirmojo ir antrojo
projektų atveju). Antrame etape, vykdant kontrolinių grupių atranką iš nedalyvavusių projektuose populiacijos,
pagal eksperimentinių grupių struktūrą buvo paskirstytos kvotos. Pavyzdžiui, kadangi tarp pirmojo projekto dalyvių
buvo 12,91 proc. moterų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, kurių darbingumo lygis siekia 40-55 proc., tokia pati dalis
stebėjimo atvejų su identiškomis charakteristikomis buvo atrinkta atitinkamoje kontrolinėje grupėje. Kita vertus,
siekiant, kad kontrolinės imtys būtų reprezentatyvios populiacijos atžvilgiu, kvotos buvo užpildomos atitinkamomis
charakteristikomis pasižyminčios grupės (pavyzdžiui, aukštąjį išsilavinimą turinčių kalinių vyrų) viduje stebėjimo
37
atvejus atrenkant atsitiktinai. Kontrolinių imčių dydis (atrinktų stebėjimo atvejų skaičius) parinktas taip, kad būtų
38
patenkintas standartinis kiekybiniuose tyrimuose taikomas reikalavimas imties paklaidai (3 procentai) .
Siekiant kiekybiškai įvertinti skirtumus tarp grupių, statistinėje analizėje buvo taikomas dviejų
nepriklausomų imčių t-testo metodas, kuris leido įvertinti statistiškai reikšmingus skirtumus tarp eksperimentinės ir
kontrolinės grupių (taip pat pateikiant vidurkius ir jų faktinį skirtumą). Pasirinktų rodiklių vidurkių ir jų skirtumų
tendencijos 2005-2010 m. leido įvertinti projekto trumpalaikį bei ilgalaikį poveikį, taipogi atsižvelgiant į
eksperimentinės ir kontrolinės grupės situaciją prieš projektą. Papildomai, siekiant įvertinti projekto poveikį
įsidarbinimui kontroliuojant kitų veiksnių įtaką, buvo taikomas logistinės regresijos metodas. Jis leido išsiaiškinti, ar
politikos poveikis, įtraukiant negalios lygio, amžiaus, lyties ir išsilavinimo kintamuosius, išlieka reikšmingas per ir po
projekto.
Prieš – po palyginamoji analizė
Kadangi dėl duomenų neprieinamumo ne visus projektus vertinant įmanoma atlikti kontrafaktinę analizę,
paraleliai taikėme situacijos prieš ir po palyginamąją analizę, kuri rėmėsi projektų dalyvių apklausų metu surinktais
duomenimis. Buvo atliktos devynių projektų dalyvių apklausos, siekiant išsiaiškinti, kaip patys dalyviai vertina
dalyvavimo projektuose poveikį, kokia buvo jų padėtis prieš projektą ir kokia yra vertinimo metu, kokie jų
svarbiausi poreikiai ir t. t. Tokia analizė leido išmatuoti tiek objektyvią, tiek subjektyvią socialinės atskirties
dimensijas, kitaip tariant, galėjome įvertinti, kaip projektų dalyvių padėtis pasikeitė vertinant pagal objektyvius
socialinės atskirties kriterijus ir kartu ar jie patys jaučiasi esą socialinėje atskirtyje / išėję iš jos. Visos projektų
dalyvių apklausos buvo atliktos telefonu, išskyrus priklausomus asmenis. Pastaroji grupė yra labai jautri bet
kokiam įsikišimui į jų asmeninį gyvenimą. Kaip atskleidė interviu su vieno iš projektų, skirtų priklausomybės ligomis
sergantiems asmenims, vykdytojais, projekto dalyviams yra užtikrintas visiškas konfidencialumas dėl jų dalyvavimo
atitinkamame projekte, todėl negalima atlikti paprastos apklausos. Atsižvelgdami į tai atlikome anketinę apklausą,
išplatintą projektų dalyvių pasitikėjimą turinčių projekto vykdytojų.
Kokybinis vertinimas
Kokybinis poveikio vertinimas yra vienintelis pasirinkimas tais atvejais, kai tikslinės grupės yra
nepasiekiamos, pvz., romai. Romų atveju galėjome atlikti tik kokybinį poveikio vertinimą, kuris rėmėsi giluminiais
interviu su projekto dalyviais (sutikusiais bendrauti), projektų vykdytojais ir romų bendruomenės nariais.
Suderinamumo vertinimas
Atliekant vertinimą pagal suderinamumo kriterijų ieškosime atsakymų į klausimus, kokiu mastu 2004-2006
m. ir 2007-2013 m. laikotarpių socialinės integracijos programos papildo ar pratęsia vienos kitas ir kokiu mastu ES
struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos socialinės integracijos programos (2004-2006 m. ir 2007-2013 m.
programavimo laikotarpių) dera su nacionaline politika socialinės integracijos srityje.
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Pirmame projekte dalyvavo, taigi ir eksperimentinę grupę sudarė 613, antrame – 666, trečiame – 238, ketvirtame – 215 asmenų.
Į pirmo projekto kontrolinę grupę atrinkta 1040, antro – 1041, trečio – 922, ketvirto – 922 dalyviai. Kontrolinių grupių populiaciijas sudarė
atitinkamai 42426 (pirmas ir antras projektai) ir 6748 kaliniai (trečias ir ketvirtas projektai).
38
Reikalingo imties dydžio skaičiuoklę galima rasti interneto adresu <http://www.surveysystem.com/sscalc.htm>.
37
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12 lentelė. Poveikio vertinimui pasirinkti 2.3. priemonės projektai.

Tikslinė grupė

Neįgalieji

Teistieji

Priklausomi

Projekto pavadinimas

„Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti
socialinės atskirties“
Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas
„Vieninga profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistema
asmenims su sunkia fizine negalia“;
„Vieningos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemos
asmenims, turintiems negalią, plėtra“;
„Vieningos profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo sistemos
asmenims, turintiems fizinę negalią, tęstinė plėtra ir tobulinimas“
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas nuteistiems
ir asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų
„Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei
užsiregistravusių darbo biržoje, socialinė adaptacija bei integracija į
darbo rinką“
„Gyventi laisvai laisvėje. išėjusių iš laisvės atėmimo vietų asmenų
adaptacijos visuomenėje ir integracijos į darbo rinką centras“
„Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų
ligomis, socialinė integracija moderniomis kompleksinėmis
priemonėmis“
„Sugrįžk į gyvenimą“
Asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, išplėstinė socialinė
integracija Bernardinų bendruomenėje

Romai
Pažeidžiamos
moterys

„Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas“
Moterų, ketinančių grįžti į darbo rinką, bendruosius gebėjimu ir
profesinę kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymas Šakių rajone
Mokymo centras-kavinė. Socialiai pažeidžiamų moterų darbinių
įgūdžių ugdymas ir verslumo skatinimo projektas

Projekto vykdytojas
(VĮ / NVO)

Projekto
vertė (Lt)

Kontrafaktinė
analizė, paremta LDB
ir Sodros
duomenimis

Prieš – po
vertinimas,
paremtas
projektų
dalyvių
apklausomis

Kokybinis poveikio
vertinimas, paremtas
interviu su projektų
vykdytojais ir dalyviais
Interviu su
Interviu su
projektų
projektų
dalyviais
vykdytojais

Lietuvos darbo birža (VĮ)

1 710 506

+

+

+

Lietuvos darbo birža (VĮ)

411601

+

+

+

+

+ (1)

Valakupių reabilitacijos
centras (VĮ)

4 958959

Lietuvos darbo birža (VĮ)

530 736

+

+

+ (1)

Lietuvos darbo birža (VĮ)

1 026 859

+

+

+ (1)

Vilniaus arkivyskupijos
Caritas (NVO)

1 744 425

+ (3)

+ (4)
+ (3)

Viešoji įstaiga "Socialiniai
paramos projektai" (NVO)
Šv. Pranciškaus ir šv.
Bernardino bendruomenė
(NVO)
Romų visuomenės centras
(NVO)
VšĮ „Vilties žiedas“ (NVO)
Vilniaus arkivyskupijos
Caritas Motinos ir vaiko
globos namai (NVO)
IŠ VISO

Šaltinis: sudaryta autorių.
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1305174

+

+ (1)

1022311

+

+ (1)

+ (4)

367 132

+ (1)

207359

+

+ (1)

771738

+

+ (1)

9

11

+ (1)
+ (2)
+ (2)

11285516

4
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2. SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PASLAUGŲ PAKLAUSOS IR
PASIŪLOS LIETUVOJE VERTINIMAS
Socialinės integracijos paslaugų paklausos (poreikio) ir pasiūlos vertinimas apima tokius pagrindinius
vertinimo aspektus:
 Socialinės integracijos paslaugų paklausos (poreikio) analizė:
 SI paslaugų poreikį lemiantys veiksniai
 SI paslaugų poreikio lygis savivaldybių ir šalies mastu
 SI paslaugų poreikio pokyčių 2005-2010 m. vertinimas
 Socialinės integracijos paslaugų pasiūlos analizė:
 SI paslaugų tinklas (infrastruktūra)
 SI paslaugų tinklo pajėgumo vertinimas
 Socialinės integracijos paslaugų paklausos ir pasiūlos atitiko vertinimas
 Teikiamų SI paslaugų apimties ir poreikio palyginimas
Socialinės integracijos paslaugų paklausos ir pasiūlos vertinimas remiasi dviem pagrindinėmis rodiklių
grupėmis:




Statistiniais rodikliais apie socialiai pažeidžiamų, socialinės rizikos grupių asmenų skaičių bei socialinės
integracijos paslaugų apimtis, mastus, gautais iš teritorinių darbo biržų, savivaldybių metinių socialinių
paslaugų planų, oficialios statistikos šaltinių;
Anketinių apklausų duomenimis, 2011 m. atlikus savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų,
teritorinių darbo biržų vadovų savivaldybėse bei socialiai pažeistų grupių interesus atstovaujančių NVO
39
atstovų apklausas .

2.1. Socialinės integracijos paslaugų paklausos analizė
2.1.1. Socialinės integracijos paslaugų poreikį lemiantys veiksniai
40

Galima pastebėti, kad literatūroje, analizuojančioje socialinės atskirties reiškinį, dažnai nurodoma, kad
atskirtis formuojasi dėl socialiai pažeidžiamų grupių asmenų nepakankamo socialinio savarankiškumo, socialinių
ryšių tinklo ypatumų, nepakankamų socialinių kompetencijų. Kitaip tariant, SI paslaugų poreikį įtakoja minėti
veiksniai, aplinkybės. Kaip parodė atliktos anketinės apklausos rezultatai, savivaldybių ir darbo biržų atstovų
nuomone, socialinės atskirties veiksniai, lemiantys įvairių socialiai pažeidžiamų grupių integracijos į darbo rinką
problemas, yra profesinių įgūdžių stoka, žalingi įpročiai, asmenybės problemos ir kt. Kalbant apie skirtingas
socialines grupes, specialistų vertinimu atskirų socialinės atskirties veiksnių poveikis nevienodai svarbus,
dažniausiai išskiriamos trys socialinės atskirties priežastys (žr. Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. lentelęKlaida!
Nerastas nuorodos šaltinis.):
- didžiausia dalis abiejų grupių respondentų neįgaliųjų socialinę atskirtį sieja su šiai socialinei grupei
būdingu nepasitikėjimu savimi, savarankiškumo, motyvacijos stoka (47-71 proc.), profesinių ar bendrųjų
gebėjimų stoka (taip mano 30-45 proc.) ar teikiamų socialinės integracijos paslaugų nepakankamu
efektyvumu (32-37 proc.);
- asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų integracijos problemos dažniausiai siejamos su žalingais šios grupės
asmenų įpročiais (taip mano 62-55 proc. specialistų); gyvenamos vietos neturėjimu (teigia 55-38 proc.),
profesinių įgūdžių stoka (50-38 proc.);
- moterų, vyresnių kaip 50 metų, grįžtančių į darbo rinką problemos siejamos su profesinių įgūdžių stoka
(52-51 proc. atsakymų), bendrųjų gebėjimų stoka (42-41 proc.) bei pasitikėjimo savimi, savarankiškumo,
motyvacijos stoka (43-47 proc.);
- asmenų, priklausomų nuo psichotropinių medžiagų socialinės atskirties problemos, didžiausios dalies
respondentų vertinimu, žalingi įpročiai (72-36 proc.), pasitikėjimo savimi, savarankiškumo, motyvacijos
stoka (58-19 proc.) bei socialinių įgūdžių stoka (35-13 proc.);

39
40

Atliktų anketinių apklausų respondentų charakteristikos ir tyrimų eiga pristatyta Priede Nr. 3.
Figueiredo B. Socialinė atskirtis: retoriški tikrovės atsakymai, 1995. UNDP.
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-

-

buvusių vaikų namų auklėtinių trys dažniausiai minimos socialinės atskirties priežastys yra socialinių
įgūdžių stoka(73-28 proc. ), pasitikėjimo savimi, savarankiškumo, motyvacijos stoka (52-19 proc.) bei
gyvenamos vietos neturėjimas (43-15 proc.);
apie romų socialinės atskirties priežastis savo nuomonę pateikė tik nedidelė dalis (ketvirtadalis)
respondentų, kadangi šios socialinės grupės atstovai gyvena ne visose savivaldybėse. Iš pateikusių
atsakymus labiausiai akcentavo profesinių ir bendrųjų gebėjimų bei socialinių įgūdžių stoką.

Įvertinant pateiktus vertinimus, matome, kad dažniausiai minima socialinės atskirties priežastis, būdinga
faktiškai visoms analizuojamoms socialinėms grupėms, yra šių grupių asmenų asmenybės problemos, tokios kaip
pasitikėjimo savimi, savarankiškumo, motyvacijos stoka, psichologinės problemos dėl išgyventų krizių. Be to, tiek
bendrųjų gebėjimų, tiek profesinių gebėjimų ar socialinių įgūdžių stoka taip pat dažnai minima kaip socialinės
atskirties prielaida visų grupių respondentams.
Anketinėje apklausoje dalyvavusių NVO vertinimais, savo atstovaujamų socialinių grupių socialinę atskirtį
jie taip pat dažniausiai sieja su pasitikėjimo savimi, motyvacijos stoka, visuomenės netolerancija bei socialinių
41
įgūdžių stoka .
Galima pastebėti ir kurios galimos socialinės atskirties priežastys buvo įvertintos kaip mažiau svarbios
daugumos respondentų. Kaip antai, nemokėjimas susirasti reikiamos informacijos, menkas informacijos
prieinamumas daugumos nėra laikoma svarbia socialinės atskirties prielaida (gal išskyrus tik vyresnio amžiaus
moterims tai pažymėta dažniau kaip svarbus atskirties mažinimo veiksnys); taip pat turiningo laisvalaikio
praleidimo galimybės nėra laikoma svarbiu dalyku socialinės atskirties mažinimui faktiškai visose socialinėse
grupėse. Be to, įsipareigojimai šeimai, kaip svarbi socialinės atskirties prielaida nurodyta tik vyresnio amžiaus
moterims, grįžtančioms į darbo rinką, ko negalima pasakyti kalbant apie kitas analizuojamas socialines grupes.

41

2011 m. atlikta dešimties NVO, atstovaujančių neįgaliuosius, turinčius priklausomybes nuo psichotropinių medžiagų asmenis, grįžusius iš
įkalinimo asmenis, anketinė apklausa.
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13 lentelė. Savivaldybių socialinės paramos skyrių (SP) ir darbo biržų (DB) vadovų nuomonė dėl ko savivaldybėje formuojasi nurodytų grupių integracijos į visuomenę, darbo rinką
problemos (proc.).
Moterys 50+
Asmenys, priklausomi
Buvę vaikų
Asmenys, grįžę
Neįgalieji
Romai
grįžtančios į
nuo psichotropinių
namų
iš įkalinimo
Socialinės atskirties veiksniai
darbo rinką
medžiagų
auklėtiniai

1. Nemokėjimas susirasti reikiamos informacijos, menkas informacijos
prieinamumas ir kt.
2. Galimybių turiningam laisvalaikiui stoka, pvz., kultūrinių, meninių,
sportinių užsiėmimų ir kt. trūkumas.
3. Socialinių įgūdžių stoka, pvz., nemokėjimas savarankiškai tvarkytis ir kt.
4. Asmenybės problemos, pvz., pasitikėjimo savimi, savarankiškumo,
motyvacijos stoka, psichologinės problemos dėl išgyventų krizių
5. Informacijos, susijusios su profesijos įgijimu, darbu ir jo paieška, stoka
6. Bendrųjų gebėjimų stoka, pvz., darbo kompiuteriu, kalbų ir t.t.
7. Profesinių įgūdžių stoka, pvz., profesijos neturėjimas, turėtų profesinių
įgūdžių praradimas, nepaklausi profesija ir kt.
8. Neturėjimas pastovios, tinkamos gyvenamosios vietos
9. Netolerantiškas visuomenės nusiteikimas, diskriminacija

SP

DB

SP

DB

SP

DB

SP

DB

SP

DB

SP

DB

16,7

9,4

13,3

9,4

16,7

5,7

23,3

34,0

10,0

5,7

15,0

5,7

6,7
15,0

5,7
7,5

0,0
16,7

0,0
9,4

5,0
46,7

3,8
30,2

5,0
3,3

0,0
3,8

11,7
35,0

0,0
13,2

5,0
73,3

1,9
28,3

46,7
6,7
30,0

71,7
13,2
39,6

6,7
6,7
18,3

5,7
3,8
15,1

45,0
6,7
31,7

52,8
0,0
17,0

43,3
10,0
41,7

47,2
9,4
50,9

58,3
1,7
16,7

18,9
0,0
11,3

51,7
5,0
16,7

18,9
5,7
9,4

36,7
0,0
15,0

45,3
0,0
18,9

23,3
10,0
11,7

18,9
3,8
17,0

50,0
55,0
33,3

37,7
37,7
35,8

51,7
1,7
3,3

50,9
0,0
3,8

36,7
21,7
18,3

7,5
7,5
18,9

35,0
43,3
5,0

11,3
15,1
0,0

3,8

71,7

35,8

8,3

3,8

32,1

6,7

0,0

1,7

0,0

22,6

16,7

3,8

25,0

1,9

10. Žalingi įpročiai, pvz. piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis ir
psichotropinėmis medžiagomis
0,0
5,7
13,3
11,3
61,7
54,7
1,7
11. Įsipareigojimai šeimai (senų, neįgalių ar nepilnamečių šeimos narių
globa)
3,3
1,9
0,0
0,0
5,0
0,0
33,3
12. Teikiamos socialinės integracijos paslaugos nepasiekia galutinio tikslo
(įdarbinimo)
36,7
32,1
5,0
1,9
20,0
11,3
20,0
Šaltinis: DSTI atliktos savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų bei teritorinių darbo biržų vadovų savivaldybėse bei NVO apklausos rezultatai, 2011 m.
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2.1.2 Socialinės integracijos paslaugų paklausos lygis savivaldybių ir
šalies mastu
Toliau analizuojant SI paslaugų paklausą (poreikį) bus naudojamos tokios vertinimo rodiklių grupės:
o

Statistiniai (objektyvūs) rodikliai:
Rodikliai, atspindintys tikslinių grupių SI paslaugų paklausą, kuri gali būti traktuojama kaip dalinė SI paslaugų
paklausa. T.y. paklausa kaip šioje ataskaitoje analizuojamų tikslinių grupių (socialiai pažeidžiamų, socialinės
rizikos asmenų) skaičius šalyje ir savivaldybėse. Žr. 1-1 lent. Prieduose.
Rodikliai, atspindintys realią SI paslaugų paklausą. T.y. tiek šios ataskaitos tikslinių grupių, tiek kitų socialiai
pažeidžiamų grupių asmenys, kadangi visų jų integracijai į darbo rinką reikalingos SI paslaugos (pagal prieinamą
statistiką tai būtų dar ir tokios grupės kaip papildomai remiami ilgalaikiai bedarbiai, ilgiau kaip 2 metus
nedirbantys asmenys, asmenys 50 metų ir vyresni, registruoti darbo biržoje, socialinės pašalpos gavėjai,
socialinės rizikos šeimos). Žr. 1-2 lent. Prieduose.

o

Ekspertiniai vertinimai (subjektyvūs rodikliai):
Savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų vertinimai
Darbo biržos padalinių savivaldybėse vadovų vertinimai
NVO atstovų vertinimai

Kaip galima matyti iš specialistų pateiktų vertinimų, daugumoje savivaldybių poreikis SI paslaugoms
ypač aktualus tokioms socialinėms grupėms kaip asmenys, grįžę iš įkalinimo vietų, neįgalūs žmonės (taip mano
didesnė pusė darbo biržų, socialinės paramos skyrių atstovų), vyresnės moterys, grįžtančios į darbo rinką po
ilgesnės pertraukos kaip integracijos paslaugų subjektas labiau akcentuojamas darbo biržų atstovų, o socialinės
paramos skyrių atstovai dažniau akcentavo buvusių vaikų namų auklėtinių SI paslaugų poreikį (žr. 14 lentelę).
14 lentelė. Kurioms iš įvardytų grupių socialinės integracijos paslaugų užtikrinimas savivaldybėje dabartiniu metu kelia
daugiausia problemų (atsakymų pasiskirstymas proc.).
Darbo biržų
Savivaldybių socialinės
Socialiai pažeidžiamų asmenų grupės
atstovų
paramos skyrių vadovų
vertinimas
vertinimas
Neįgalieji
58,5
50,0
Asmenys, grįžę iš įkalinimo vietų
81,1
66,7
Vyresnės moterys, grįžtančios į darbo rinką po ilgesnės pertraukos
45,3
28,3
Asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų
24,5
38,3
Buvę vaikų namų auklėtiniai
11,3
45,0
Romų kilmės asmenys
17,0
13,3
Kitos socialinės grupės, tokios kaip turintys sveikatos problemų, bet neturintys
neįgalumo, priešpensinio amžiaus asmenys, benamiai, sergantys ŽIV, ilgalaikiai
11,3
33,3
bedarbiai, socialinės rizikos šeimos, piktnaudžiaujantys alkoholiu
Šaltinis: DSTI atliktos savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų bei teritorinių darbo biržų vadovų savivaldybėse apklausos rezultatai,
2011 m.

Tuo tarpu statistiniai rodikliai apie mūsų tikslinių grupių socialiai pažeidžiamų, socialinės rizikos asmenų
skaičių savivaldybėse leidžia įsivaizduoti konkrečius SI paslaugų poreikio mastus. Kaip matome iš tolesnėje
lentelėje pateiktos informacijos, šis poreikis 2010 m. sudaro 222 tūkst. Socialinės rizikos klientų - atvejų42 60yje savivaldybių. Didžioji jų dalis (virš 80 proc.) tai yra neįgalieji, 11 proc. moterys virš 50 metų registruotos
darbo biržoje ir likusi dalis - kitų socialinių grupių atstovai (Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.15 lentelę).
15 lentelė. Tikslinių grupių SI paslaugų poreikis (paklausa) - socialiai pažeidžiamų asmenų skaičius šalyje 2010 m.
Socialiai pažeidžiamų asmenų grupės
Skaičius
Dalis % nuo visų socialinės rizikos klientųatvejų
Darbingo amžiaus neįgalieji (anketinė apklausa, savivaldybių
183796
82,7
socialinių paslaugų planai)
Moterys 50+, registruotos darbo biržoje ( DB duomenys)
24855
11,2
Asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų (NKD duomenys)
5954
2,7
Asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų (DB duomenys)
1635
0,7
Romai (anketinė apklausa)
3207
1,4
Buvę vaikų namų auklėtiniai (anketinė apklausa)
2802
1,3
Viso socialinės rizikos atvejų
222249
100,0
Šaltinis: savivaldybių apklausos 2011m. duomenys, savivaldybių socialinių paslaugų planais Narkotikų kontrolės departamento prie LRV
informacija.
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Klientai - atvejai reiškia, kad tas pats asmuo gali pateikti į dvi ar daugiau grupių, taigi jam gali reikalingos kelių tipų paslaugos (pvz.,
asmuo grįžęs iš įkalinimo gali būti ir neįgalus).
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Atskirose savivaldybėse analizuojamų socialiai pažeidžiamų grupių asmenų dalis bendroje poreikio
struktūroje yra gana skirtinga (skaičiuojant, kokią dalį atskirų socialinių grupių asmenys sudaro bendrame
socialinių rizikų atvejų skaičiuje). Žr. 1 – 1 lentelę prieduose. Didžiausia neįgalių asmenų dalis SI paslaugų
poreikio struktūroje yra Alytaus, Kupiškio, Kaišiadorių ir kt. rajonuose; asmenų, grįžusių iš įkalinimo dalisKauno m., Elektrėnų, Vilniaus m. savivaldybėse; asmenų, priklausomų nuo psichotropinių medžiagų dalisVilniaus m., Visagino, Klaipėdos, Kauno m. savivaldybėse.
Skaičiuojant, kokią dalį šių socialinių grupių asmenys sudaro bendrame gyventojų tarpe matome, kad iš
10.000 gyventojų apie 670 asmenų gali būti traktuojami kaip SI paslaugų klientai (šis skaičius atskirose
savivaldybėse variuoja daugiau kaip 20 kartų). Žr. 1-1 lentelę prieduose. Didžiausias SI paslaugų poreikis pagal
šį rodiklį yra Radviliškio, Širvintų, Pakruojo, Alytaus raj., Šilutės raj. Remiantis 1-1 lentelėje prieduose pateiktais
duomenimis pateiktas 1 žemėlapis, kuriame matome visų savivaldybių padėtį pagal tikslinių grupių poreikio SI
paslaugoms lygį. T. y. šis lygis paskaičiuotas kaip socialinės rizikos klientų - atvejų skaičius, tenkantis 10.000
savivaldybės gyventojų.
1 žemėlapis. Tikslinių grupių SI paslaugų paklausa - tenka 10000 gyventojų socialinės rizikos klientų - atvejų skaičius
savivaldybėse

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis DSTI atliktos savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų bei teritorinių darbo biržų vadovų
savivaldybėse apklausos rezultatais, 2011 m.

Rodiklis “reali SI paslaugų paklausa” skaičiuojamas į poreikio apimtį įtraukiant daugiau socialiai pažeistų
asmenų grupių (kurias fiksuoja savo statistikoje darbo biržos bei savivaldybių socialinės paramos skyriai). Šio
tipo rodiklių tinkamumas SI paslaugų poreikio analizei grindžiamas prielaida, kad SI paslaugų reikia ne tik mūsų
aptariamų šešių tikslinių socialinių grupių asmenims, bet ir kitoms socialinėms grupėms, tokioms kaip:
registruoti ilgalaikiai bedarbiai, asmenys, vyresni kaip 50 metų, nedirbantys 2 metus ir ilgiau asmenys (šie
rodikliai fiksuojami darbų biržų statistinėje informacijoje). Pvz., skaičiuojant, kiek papildomai remiamų ilgalaikių
bedarbių tenka 10.000 gyventojų matome, kad šalies mastu tai sudaro apie 824 asmenis 10.000 gyventojų. Šis
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skaičius atskirose savivaldybėse varijuoja daugiau kaip 2 kartus. Žr. 1-2 lentelę prieduose. Didžiausias SI
paslaugų potencialus poreikis pagal šį rodiklį yra Alytaus, Lazdijų, Skuodo, Šalčininkų, Šilalės ir kt. rajonuose.
Be to, tokie rodikliai kaip socialinės pašalpos gavėjų skaičius, socialinės rizikos šeimų skaičius taip pat
gali būti traktuojami kaip svarbūs SI paslaugų poreikio rodikliai, kadangi šių socialinių grupių atstovams taip pat
būdingos nepakankamos socialinės kompetencijos, socialinis savarankiškumas įsijungti į visuomenės gyvenimą
ar darbo rinką.
Pagrindinė problema bandant vertinti SI paslaugų poreikį visumoje, kaip kažkokią vieną skaitinę
reikšmę, yra tai, kad vienos socialinės grupės atstovas gali būti ir kitos ar net keleto kitų socialinių grupių
atstovų tarpe.
Remiantis savivaldybių socialinės paramos skyrių bei darbo biržų atstovų vertinimais, matome (žr. 16 ir
17 lentelė), kad atskirų SI paslaugų paklausa (poreikio lygis) atskiroms socialinėms grupėms vertinama
nevienodai:
-

neįgaliesiems, vyresnio amžiaus grįžtančioms į darbo rinką moterims didžiausias poreikis yra
informavimo, konsultavimo paslaugoms,
buvusiems vaikų namų auklėtiniams, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, romams - su būstu,
apgyvendinimu susijusioms paslaugoms,
asmenims, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų- psichosocialinės pagalbos paslaugoms.

Pačių NVO, dalyvavusių anketinėje apklausoje, vertinimais, visų toliau Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis. ir Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. lentelėse minėtų paslaugų poreikis dažniausiai įvardijamas kaip
didelis arba labai didelis (taip mano 80-90 proc. respondentų), išskyrus sociokultūrines paslaugas, kurių didelį
arba labai didelį poreikį nurodė šiek tiek mažesnė dalis - 60 proc. respondentų.
16 lentelė. Savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų SI paslaugų poreikio lygio vertinimas balais 43.
Priklausomi
Asmenys,
Moterys
nuo
Buvę vaikų
grįžę iš
Romų
50+,
psichotropi
globos
įkalinimo
kilmės
grįžtančios į
nių
namų
Neįgalieji
įstaigų
asmenys darbo rinką medžiagų auklėtiniai
Informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas, atstovavimas
Psichosocialinė pagalba
Sociokultūrinės paslaugos
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

3,75

3,57

2,39

3,39

3,06

3,93

3,46
3,34
3,20
3,47

3,32
2,27
3,05
3,74

1,97
1,89
2,14
2,43

3,02
2,78
2,45
2,13

3,22
2,13
2,94
3,08

3,60
2,96
3,85
4,33

Su būstu, apgyvendinimu susijusi pagalba
Profesinis orientavimas ir konsultavimas;
bendrųjų su darbu susijusių įgūdžių ugdymas;
3,46
3,19
2,21
3,30
2,72
profesinių įgūdžių ugdymas, neįgaliųjų
profesinė reabilitacija
Šaltinis: DSTI atliktos savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų savivaldybėse apklausos rezultatai, 2011 m.

3,68

44

17 lentelė. Darbo biržų atstovų SI paslaugų poreikio lygio vertinimas balais .

SI paslaugos DB

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas,
atstovavimas
Sociokultūrinės paslaugos
Socialinių įgūdžių ugdymas
Psichosocialinė pagalba
Su būstu, apgyvendinimu susijusi pagalba
Profesinis orientavimas ir konsultavimas

Priklausomi
Moterys
Buvę vaikų
nuo
50+,
globos
psichotropi
grįžtančios į
namų
nių
darbo rinką
auklėtiniai
medžiagų

Neįgalieji

Asmenys,
grįžę iš
įkalinimo
įstaigų

Romų
kilmės
asmenys

3,86

3,39

2,23

3,80

3,00

3,70

3,69
3,49
3,70
3,71
3,39

2,82
3,36
3,51
4,00
3,16

2,43
2,38
2,05
2,86
2,00

3,39
3,17
3,40
2,49
3,16

2,86
3,07
3,71
2,89
2,73

3,39
3,83
3,70
4,26
3,61

43

Išvestas vidutinis poreikio vertinimo lygio balas. Respondentams reikėjo įvertinti SI paslaugų poreikio lygį 5 balų sistemoje, kur 1 balas
reiškė, kad poreikio tokioms paslaugoms nėra, o 5 balai, kad poreikis labai didelis.
44
Išvestas vidutinis poreikio vertinimo lygio balas. Respondentams reikėjo įvertinti SI paslaugų poreikio lygį 5 balų sistemoje, kur 1 balas
reiškė, kad poreikio tokioms paslaugoms nėra, o 5 balai, kad poreikis labai didelis.
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Bendrųjų su darbu susijusių įgūdžių ugdymas
3,59
3,06
2,05
Profesinių įgūdžių ugdymas
3,57
3,04
2,05
Profesinė reabilitacija
2,78
Šaltinis: DSTI atliktos teritorinių darbo biržų vadovų savivaldybėse apklausos rezultatai, 2011 m.

3,43
3,18
-

2,83
2,89
-

3,52
3,86
-

Nors galima pastebėti, kad savivaldybių socialinės paramos skyrių atstovų bei darbo biržų atstovų
nuomonės dėl atskirų paslaugų poreikio lygio iš esmės nesiskiria (panašios vertinimo tendencijos, kita vertus,
galima pastebėti ir tam tikrus skirtumus tarp institucijų vertinimo. Visumoje darbo biržų vertinimais poreikio
lygis SI paslaugoms yra šiek tiek didesnis, negu socialinės paramos skyrių vertinimais (darbo biržų vertinimu
vidutinis poreikio lygis 3,3 balo, tuo tarpu socialinės paramos skyrių - 3,1 balo).
Skirtingus atskirų paslaugų poreikio lygio vertinimus lemia ir institucijų darbo specifika: darbo biržos ir
socialinės paramos skyriai vertina remiantis savo darbo patirtimi su minėtomis grupėmis. Darbo biržos
susiduria tik su tais analizuojamų socialinių grupių atstovais, kurie kreipiasi į darbo biržas, tuo tarpu socialinės
paramos skyriai- su tais, kurie turi poreikį socialinėms paslaugoms, tačiau nebūtinai yra darbo biržų klientai.
Pvz., vidutiniškai poreikį SI paslaugoms vyresnio amžiaus moterims darbo biržų atstovai įvertino 3,2 balo; tuo
tarpu socialinės paramos skyriai - tik 2,8 balo, kadangi tiesiogiai ši socialinė grupė nėra socialinių paslaugų
teikėjų klientas, tad suprantama, jiems paslaugų poreikis šiai grupei atrodo mažiau aktualus.

2.1.3. Socialinės integracijos paslaugų poreikio dinamika
Socialinės integracijos paslaugų poreikio augimą pastarųjų penkerių metų laikotarpiu pirmiausia
turėtume sieti su instituciniais, struktūriniais pokyčiais socialinės apsaugos sistemoje. Tiek darbo biržų, tiek
socialinės paramos skyriaus vadovų vertinimais paskutiniaisiais penkiais metais labiausiai išaugo neįgaliųjų,
kaip socialiai pažeidžiamų asmenų grupės, skaičius. Neabejotinai tai galima sieti ir su 2004 m. pradėta vykdyti
neįgalumo ir darbingumo vertinimo bei socialinės apsaugos garantijų neįgaliesiems pertvarkymo sistema45,
kurios vienas iš pagrindinių principų- neįgaliųjų integracijos darbo rinką stiprinimas, profesinės reabilitacijos
paslaugų sistemos kūrimas, socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra. Tuo būdu daugiau neįgaliųjų buvo
nukreipta į darbo biržas, daugiau dėmesio skiriama socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtojimui, taigi išaugo ir
šių socialinių grupių atstovų, kaip SI paslaugų gavėjų, skaičius. Vyresnių moterų, grįžtančių į darbo rinką po
ilgesnės pertraukos skaičiaus augimą taip pat galime sieti su įstatyminės bazės pokyčiais, kurie numatė aktyvios
darbo rinkos priemonių sistemos tobulinimą, gerinant papildomai remiamų bedarbių grupių integraciją į darbo
rinką46. Tai, kad socialinės paramos skyriaus vadovų vertinimu išaugo asmenų, priklausomų nuo psichotropinių
medžiagų skaičius, atspindi ne tik šios problemos mastų didėjimą Lietuvoje, bet ir savivaldybių aktyvesnį
įsijungimą į socialinių paslaugų šios grupės asmenims plėtojimą bei darbo biržų dėmesį šių asmenų integracijos
į darbo rinką ypatumams (darbo biržų statistikoje atskirai fiksuojamas šios grupės asmenų skaičius. Tai, kad
socialinės paramos skyriai labiau pabrėžia asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų skaičiaus augimą, galima sieti su
socialinių paslaugų šios grupės asmenims sistemos pokyčiais, kadangi panaikinus apskritis savivaldybės tapo
atsakingos už šios grupės asmenų socialinę integraciją (ankstesnė pagalbos šiai grupei sistema numatė
adaptacijos centrų kūrimą apskrityse).
18 lentelė. Kaip pakito socialiai pažeidžiamų asmenų skaičius per pastaruosius 2005-2010 metus (darbo biržų - DB ir
socialinės paramos skyrių - SP vertinimai (proc.)).
Pastebimai
Pastebimai
Sunku
Išliko panašus
Neatsakė
Socialiai pažeidžiamų
išaugo
sumažėjo
pasakyti
asmenų grupės
DB
SP
DB
SP
DB
SP
DB
SP
DB
SP
Neįgalieji
59,6
26,7
Romai
3,8
3,3
Grįžę iš įkalinimo asmenys
3,8
13,3
Vyresnės moterys, grįžtančios į
darbo rinką po ilgesnės
52,8
15,0
pertraukos
Asmenys, priklausomi nuo
15,1
18,3
psichotropinių medžiagų
Buvę vaikų namų auklėtiniai
0,0
3,3
Šaltinis: 2011 m. atliktos savivaldybių socialinės paramos
rezultatai.

45
46

39,6
28,3
58,5

61,7
36,7
70,0

3,8
5,7
17,0

5,0
1,7
10,0

0,0
30,2
1,9

3,3
26,7
1,7

0,0
32,1
18,9

3,3
31,7
5,0

41,5

23,3

0,0

6,7

5,7

45,0

0,0

10,

7,5

38,3

0,0

1,7

50,9

31,7

26,4

10,

13,2
76,7
1,9
5,0
47,2
6,7
37,7
8,3
skyrių vadovų bei teritorinių darbo biržų vadovų savivaldybėse apklausos

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas. Žin., 2004, Nr.83-2983.
Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymas. 2006 m. birželio 15 d. Nr. X-694.
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Romų kaip SI paslaugų gavėjų skaičiaus didėjimą pabrėžė tik 2 savivaldybių atstovai, tų, kuriose yra
didesnės romų bendruomenės. Buvę vaikų namų auklėtiniai darbo biržose nėra išskiriami kaip atskira
papildomai remiamų bedarbių grupė, tad ir jų skaičiaus pokyčių dauguma respondentų negalėjo įvertinti (apie
80 proc. neatsakė į šį klausimą arba parašė „sunku pasakyti“); tuo tarpu dauguma socialinės paramos skyrių
(76,7 proc.), kurie teikia socialinę pagalbą šios grupės asmenims, mano, kad poreikis išliko panašaus lygio
(kasmet iš vaikų namų išeina panašus skaičius pilnametystės sulaukusių asmenų, kuriems reikalinga pagalba
įsitvirtinant gyvenime savarankiškai).

2.2. Socialinės integracijos paslaugų pasiūlos analizė
SI paslaugų pasiūla yra analizuojama pagal tokias rodiklių grupes:
o SI paslaugų tinklo (įstaigų skaičiaus ir teritorinio išdėstymo) vertinimus, remiantis ekspertiniais vertinimais
(savivaldybių socialinės paramos skyrių, teritorinių darbo biržų vadovų bei NVO atstovų apklausų
rezultatais).
o SI paslaugų pasiūlos apimtis bei pasiūlos lygis (kiek asmenų gavo SI paslaugas bei kokią tai sudaro dalį
lyginant su visais savivaldybės gyventojais).
o SI paslaugų tinklą (infrastruktūrą), t.y. SI paslaugas teikiančių institucijų skaičių, teritorinio išdėstymo
ypatumus, remiantis savivaldybių socialinių paslaugų planuose pateikta informacija.

2.2.1. Teikiamų socialinės integracijos paslaugų pasiūlos išvystymo vertinimas
Apie tai, kokios SI paslaugos ir kokioms socialinėms grupėms savivaldybėse laikomos prioritetinėmis
atspindi respondentų nuomonė apie tai, kokių paslaugų finansavimui reikėtų skirti daugiausia lėšų. Abiejose
respondentų grupėse daugiausia buvo pabrėžiamas poreikis plėtoti psichosocialinės pagalbos ir su būstu,
apgyvendinimu susijusios pagalbos poreikį (žr. 19 lentelėKlaida! Nerastas nuorodos šaltinis.), kas tiesiogiai
koreliuoja su vertinimais apie tai, kokios paslaugos yra labiausiai neišplėtotos, kokių stokojama savivaldybėse,
o taip pat su 13 lentelėje pateiktais vertinimais apie tai, kas labiausiai veikia integracijos į darbo rinką
problemas (asmenų nepasitikėjimas savimi, psichologinės problemos, motyvacijos stoka ir pan.).
NVO kaip tikslinių grupių atstovų anketinės apklausos rezultatuose galime stebėti panašius vertinimus NVO atstovai taip pat pabrėžia psichosocialinės pagalbos bei pagalbos, susijusios su būstu, papildomo, didesnio
finansavimo poreikį. Natūralu, kad pagal savo darbo specifiką darbo biržų atstovai dažniau akcentuoja, jog
reikėtų daugiau lėšų skirti su darbu susijusiems įgūdžiams ugdyti.
19 lentelė. Savivaldybių ir darbo biržų nuomonė, kurioms SI paslaugoms teikti savivaldybėje reikėtų skirti daugiau lėšų
(proc.).
SI paslaugos
Darbo biržos Socialinės paramos skyriai
1. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas
17,0
0,0
2. Psichosocialinė pagalba
32,1
45,0
3. Sociokultūrinės paslaugos
7,5
1,7
4. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
20,8
23,3
5. Su būstu, apgyvendinimu susijusi pagalba
34,0
48,3
6. Profesinis orientavimas ir konsultavimas, bendrųjų su darbu susijusių įgūdžių
ugdymas, profesinių įgūdžių ugdymas, neįgaliųjų profesinė reabilitacija
23,3
Profesinių įgūdžių ugdymas, profesinis orientavimas ir konsultavimas
26,5
7. Bendrųjų su darbu susijusių įgūdžių ugdymas
26,4
8. Kitos (naujų darbo vietų steigimas ir išlaikymas, savarankiško gyvenimo namai,
intensyvi krizių įveikimo pagalba, socialinės įmonės, ir kt.)
7,5
35,0
Šaltinis: DSTI atliktos savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų bei teritorinių darbo biržų vadovų savivaldybėse apklausos rezultatai,
2011 m.

Tuo tarpu apie informavimo konsultavimo paslaugas socialinės paramos skyrių atstovai mano, kad
nereikia skirti tam daugiau išteklių (kaip buvo minėta ir savivaldybių socialinių paslaugų planuose šios
paslaugos dažnai vertinamos kaip pakankamos, be to, šių paslaugų teikimo poreikis dažniausiai nesiejamas su
47
nedarbo problemomis ).
Vertinant didesnio finansavimo poreikį pagal atskiras pažeistųjų grupes (žr. 20 lentelę) matome, kad
socialinės paramos skyriai dažniau negu darbo biržos akcentuoja buvusių vaikų globos įstaigų auklėtinių ir
asmenų, priklausomų nuo psichotropinių medžiagų socialines grupes; tuo tarpu darbo biržos dažniau
47

Planuose dažnai teigiama, kad bendrųjų socialinių paslaugų pakanka, teikiama pagal poreikį, nemanoma, kad jos turėtų būti plečiamos,
kadangi jos nesiejamos su nedarbo problemomis.
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akcentuoja vyresnio amžiaus moteris, grįžtančias į darbo rinką po ilgesnės pertraukos. Šie skirtumai atsiranda
dėl minėtų institucijų darbo specifikos: bedarbės moterys dažniausiai nėra traktuojamos kaip socialinių
paslaugų įstaigų klientai, o asmenys priklausomi nuo psichotropinių medžiagų darbo biržose dažniausiai
identifikuojami tik kaip bedarbiai. Buvusių vaikų namų auklėtinių problema savivaldybėse yra aktuali ne dėl
didelio šios grupės asmenų skaičiaus, bet dėl jiems reikalingos pagalbos sudėtingumo, kompleksiškumo.
Buvusiems vaikų namų auklėtiniams, išėjusiems iš vaikų namų reikalingos ir aprūpinimo būstu, ir pagalbos
įsidarbinant, pradedant mokytis, įgyjant savarankiško gyvenimo įgūdžius bei kt. ilgalaikės paslaugos.
Pagalbos grįžusiems iš įkalinimo įstaigų paslaugų poreikio akcentavimą galima sieti su tuo, socialinės
paslaugos šiai grupei iki šiol buvo suprantamos ir plėtojamos gana vienpusiškai, nes reiškė: suteikti nakvynės
namų paslaugas, padėti susitvarkyti dokumentus, registruotis darbo biržoje. Vis dėlto Lietuvoje vienas iš
didžiausių pakartotinų nusikaltimų skaičius leidžia kalbėti apie tai, kad teikiama pagalba nėra pakankamai
efektyvi iš esmės sprendžiant šios grupės problemas. Be to, 1999 m. pradėtas kurti šios grupės asmenims
adaptacijos paslaugų įstaigų tinklas apskrityse taip ir liko nesuformuotas48, tad panaikinus apskritis šių paslaugų
plėtra tampa aktuali savivaldybėms.
20 lentelė. Savivaldybių ir darbo biržų nuomonė, kurių socialinių grupių SI paslaugoms savivaldybėje reikėtų skirti
daugiau lėšų.
SI paslaugos
Darbo biržos Socialinės paramos skyriai
1. Neįgalieji
41,5
45,0
2. Romų tautybės asmenys
3,8
3,3
3. Asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų
47,2
43,3
4. Vyresnės moterys, grįžtančios į darbo rinką po ilgesnės pertraukos
43,4
16,7
5. Asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų
3,8
26,7
6. Buvę vaikų globos įstaigų auklėtiniai
18,9
60,0
7. Kitos grupės( benamiai, socialinės rizikos asmenys, šeimos, smurtą patyrusios
moterys arba ilgalaikiai bedarbiai, neturintis profesinio pasirengimo jaunimas, turintys
sveikatos problemų, bet neturintys neįgalumo ir kt.)
28,0
30,0
Šaltinis: DSTI atliktos savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų bei teritorinių darbo biržų vadovų savivaldybėse apklausos rezultatai,
2011 m.

2.2.2. Socialinės integracijos paslaugų pasiūlos lygis
Savivaldybių pasiskirstymas pagal SI paslaugų pasiūlą bei pasiūlos lygį (kiek suteikta SI paslaugų ir kiek jų
tenka 10000 gyventojų) pateiktas 1-3 lent. prieduose). 2 žemėlapyje pateikta informacija apie kiekvienos
savivaldybės SI paslaugų pasiūlos lygį - kiek SI paslaugų gavėjų-atvejų teko 10 tūkst. savivaldybės gyventojų
2010 m. (regioniniai skirtumai tarp savivaldybių sudarė apie 10 kartų).

48

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1440 "Dėl socialinės paramos teikimo asmenims, grįžusiems iš
laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, ir šių asmenų įdarbinimo“ (Žin., 1996, Nr.
119-2796).
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2 žemėlapis. Socialinės integracijos paslaugų pasiūlos lygis - kiek SI paslaugų teko 10 tūkst. savivaldybės gyventojų.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis DSTI atliktos savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų bei teritorinių darbo biržų vadovų
savivaldybėse apklausos rezultatais, 2011 m.

Tuo būdu, remiantis savivaldybių socialinės paramos skyrių ir darbo biržų statistika, galime pateikti
informaciją apie dvi SI paslaugų grupes: tas SI paslaugas, kurias teikia socialinių paslaugų įstaigos, ir tas, kurias
teikia darbo biržos. Tad 1-3 lentelėje priede 2 stulpelyje pateikta informacija, kiek SI paslaugų suteikė socialinių
paslaugų įstaigos savivaldybėse, o 3-5 stulpeliuose - kiek šių paslaugų teikia darbo biržos savivaldybėse. 6
stulpelyje pateikta šių paslaugų gavėjų suma. Kadangi tas pats asmuo gali gauti įvairias SI paslaugas, sumuojant
atskirų paslaugų SI paslaugų gavėjus gauname ne gavėjų, bet paslaugų skaičių. Iš viso 2010 m. buvo suteikta
1482093 paslaugų. Tai sudarė 4452 paslaugas 10 tūkst. gyventojų. Tačiau tai nėra pilna ir išsami informacija,
kadangi kai kurios savivaldybės nepateikė duomenų apie suteiktų paslaugų apimtis (1-3 lentelėse prieduose jos
pažymėtos žalia spalva), todėl galima manyti, jog realiai SI paslaugų pasiūlos lygis būtų aukštesnis.

2.2.3. Socialinės integracijos paslaugų tinklo (infrastruktūros) analizė
SI paslaugų tinklą (infrastruktūrą) sudaro:
teritoriniai darbo biržų padaliniai savivaldybėse, teikiantys darbo rinkos ir kitas su įdarbinimu
susijusias paslaugas;
- socialinių paslaugų įstaigos (biudžetinės, viešosios, NVO, privačios), teikiančios bendrąsias ir socialinės
priežiūros socialines paslaugas.
-

Teritorinių darbo biržų padalinių tinklo savivaldybėse Lietuvoje išdėstymas tradiciškai siejamas su
savivaldybių centrais, tik keleto savivaldybių darbo biržos yra bendros (apjungia dvi savivaldybes). Šiuo metu
yra 53 padaliniai, išdėstyti 53 savivaldybių centruose. Ar toks darbo biržų tinklas ir išdėstymas atitinka SI
paslaugų paklausą, šiame tyrime nėra gilinamasi. Tačiau remiantis darbo biržų vadovų pateiktais vertinimais,
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kad tik trečdalis darbo biržų teritorinį išdėstymą vertina kaip užtikrinantį didelį ir labai didelį pajėgumą teikti
socialinės integracijos paslaugas savivaldybėje, galima daryti prielaidą, kad tinklas yra tobulintinas SI paslaugų
prieinamumo gerinimo požiūriu.
Detaliau yra analizuojamas socialinių paslaugų įstaigų (biudžetinės, viešosios, NVO, privačios),
49
teikiančios bendrąsias ir socialinės priežiūros socialines paslaugas, tinklas . Kiekvienoje savivaldybėje SI
paslaugas teikiančių socialinių paslaugų įstaigų tinklas - tai savivaldybės centruose veikiančios institucijos bei
kaimo gyvenvietėse, seniūnijose veikiančios institucijos. Seniūnijų centruose veikia pagalbos į namus paslaugų
tarnybos (jų padaliniai), taip pat seniūnijų socialiniai darbuotojai (bendruomenių organizatoriai) teikia
bendrąsias socialines paslaugas savo seniūnijų gyventojams. Todėl faktiškai visose savivaldybėse bendrosios
socialinės paslaugos pasiekia ir kaimo gyventojus. Ypač tokios savivaldybės, kaip Biržai, Elektrėnai, Kupiškis,
Pasvalys, Skuodas ir kai kurios kitos akcentuoja, kad bendrųjų socialinių paslaugų prieinamumą (taigi ir dalies SI
paslaugų prieinamumą) kaimo gyventojams užtikrina seniūnijose dirbantys socialiniai darbuotojai, taip įvairių
50
NVO padaliniai seniūnijose .
Kita vertus, išanalizavus metinius savivaldybių 2010 m. socialinių paslaugų planus galima pasakyti, kad
tik apie ketvirtadalis savivaldybių nemato problemų socialinių paslaugų tinklo išdėstyme. Likusieji ¾
akcentuoja, kad teritorinis socialinių paslaugų išdėstymas lemia kaimo gyventojams mažesnį paslaugų
prieinamumą.
Tuo tarpu darbo biržų ir socialinės paramos skyrių anketinių apklausų (2010 m.) rezultatai rodo, kad:
tik apie trečdalis (34 proc.) darbo biržų ir apie 37 proc. socialinės paramos skyrių SI paslaugų tinklo
teritorinį išdėstymą vertina kaip gerą ar labai gerą, užtikrinantį jų teikiamų SI paslaugų prieinamumą;
- atitinkamai 47 proc. ir 32 proc. vertina vidutiniškai;
- 13,2 proc. ir 27 proc. kaip blogą ar labai blogą.
-

Taigi savivaldybių socialinių paslaugų planuose bei socialinės paramos skyrių pateikti ekspertiniai
vertinimai leidžia teigti, jog SI paslaugų teritorinio išdėstymo tobulinimas, gerinant šių paslaugų prieinamumą
yra aktualus kas antrai- trečiai savivaldybei, siekiant, kad šios paslaugos labiau pasiektų ne tik miestų, rajonų
centrų bet ir nuošalesnių vietovių gyventojus. Darbo biržų vertinimuose didesnė dalis respondentų vertina SI
paslaugų tinklą kaip vidutinišką- labai gerą (68 proc.) ir tik 13 proc. kaip blogą ir labai blogą. Kaip žinia,
Lietuvoje darbo biržų teritoriniai padaliniai įkurti savivaldybių centruose ir faktiškai nėra diskutuojama apie
didesnį jų decentralizacijos poreikį.
21 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad SI paslaugas teikiančių socialinių paslaugų įstaigų skaičius
atskirose savivaldybėse yra gana skirtingas. Jeigu vienose dominuoja savivaldybių įsteigtos įstaigos (Vilniaus
raj., Joniškis, Kupiškis, Panevėžio raj., Visaginas), tai kitose daugiau remiamasi NVO kaip paslaugų teikėju
(Akmenė, Ukmergė, Šilutė, Alytaus m.). Vertinant savivaldybių metiniuose socialinių paslaugų planuose
pateiktą informaciją galima teigti, kad vienose savivaldybėse bandoma išplėsti SI paslaugų tinklą pritraukiant
kuo daugiau NVO (įtraukiant tiek atskiroms socialinėms grupėms atstovaujančias NVO, tiek bendruomenių
centus), tuo tarpu kitose beveik nepasinaudojama NVO, kaip bendrųjų socialinių paslaugų, SI paslaugų teikėjo
galimybėmis (Vilniaus raj. Prienai, Joniškis, Palanga).
Šalyje vidutiniškai 10.000 gyventojų tenka 2,6 socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios SI paslaugas
(neskaičiuojant seniūnijose esančių pagalbos namuose tarnybų ir socialinio darbo organizatorių). Kaip matome
iš toliau pateiktos lentelės duomenų, SI paslaugų teikėjų skaičius savivaldybėse gana skiriasi. Mažesnis įstaigų
skaičius paprastai reiškia ir šių įstaigų sukoncentravimą rajonų centruose, kas reiškia mažesnį SI paslaugų
prieinamumą kaimo gyventojams.

49

Kaip SI paslaugų teikėjai šiame tyrime traktuojamos tik bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas teikiančios socialinių paslaugų
įstaigos bei NVO, kadangi socialinės globos paslaugos dažniausiai teikiamos nedarbingo amžiaus asmenims arba asmenims, dėl mažo
savarankiškumo nepajėgiantiems dirbti.
50
Savivaldybių socialinių paslaugų planai. 2010.
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21 lentelėje. Socialinės integracijos paslaugų teikėjai savivaldybėse 2009-2010 m.
Institucijos, kurios teikia socialines paslaugas (savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų
bei jų padalinių ir NVO, teikiančių socialines paslaugas skaičius)
Savivaldybė
Savivaldybės socialinių
NVO, kurios teikia
Tenka paslaugų teikėjų
paslaugų įstaigos, jų
Iš viso
socialines paslaugas
10.000 gyventojų
51
padaliniai
Iš viso
257
615
872
2,6
Alytaus apskritis
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Varėnos r. sav.
Kauno apskritis
Birštono sav.
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Kėdainių r. sav.
Prienų r. sav.
Raseinių r. sav.
Klaipėdos apskritis
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos r. sav.
Kretingos r. sav.
Neringos sav.
Palangos m. sav.
Skuodo r. sav.
Šilutės r. sav.
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
Panevėžio apskritis
Biržų r. sav.
Kupiškio r. sav.
Panevėžio m. sav.
Panevėžio r. sav.
Pasvalio r. sav.
Rokiškio r. sav.
Šiaulių apskritis
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių r. sav.
Tauragės apskritis
Jurbarko r. sav.
Pagėgių sav.
Šilalės r. sav.
Tauragės r. sav.
Telšių apskritis
Mažeikių r. sav.
Plungės r. sav.
Rietavo sav.
Telšių r. sav.

51

52

13
3
3
1
3
3
33
1
7
n.d
15
3
3
1
3
26
7
5
3
1
2
3
5
20
2
3
5
6
4
23
5
5
3
5
2
3
48
5
7
3
6
7
4
3
13
5
2
3
3
14
4
4
1
5

53
19
7
9
6
12
100
10
15
n.d
56
5
n.d
0
14
45
9
8
5
1
0
5
17
37
6
6
8
7
10
39
7
5
11
3
6
7
92
16
1
8
7
11
11
13
25
5
3
5
12
38
6
14
3
15

66
22
10
10
9
15
133
11
22
0
71
8
3
1
17
71
16
13
8
2
2
8
22
57
8
9
13
13
14
62
12
10
14
8
8
10
140
21
8
11
13
18
15
16
38
10
5
8
15
52
10
18
4
20

1

3,8
3,3
3,3
4,2
3,7
5,4
2,0
21,252
4,3
0,0
2,0
0,9
0,5
0,3
4,2
1,9
0,9
2,5
1,8
5,4
1,1
3,5
4,2
3,2
6,1
6,3
1,9
3,7
3,0
2,2
3,7
4,5
1,3
1,9
2,5
2,6
4,1
7,9
2,7
3,0
4,9
3,8
1,2
3,3
3,0
2,9
4,5
2,7
3,0
3,0
1,6
4,2
4,1
3,7

Jeigu socialinių paslaugų įstaiga turi keletą padalinių, teikiančių skirtingo tipo paslaugas ar paslaugas skirtingoms klientų grupėms, taip
pat padalinius seniūnijose, visi jie skaičiuojami atskirai kaip paslaugų teikimo vienetai.
Birštono savivaldybė mažiausia pagal gyventojų skaičių (apie 5100 gyvent.).
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Savivaldybė

Institucijos, kurios teikia socialines paslaugas (savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų
bei jų padalinių ir NVO, teikiančių socialines paslaugas skaičius)
Savivaldybės socialinių
NVO, kurios teikia
Tenka paslaugų teikėjų
paslaugų įstaigos, jų
Iš viso
socialines paslaugas
10.000 gyventojų
51
padaliniai

Utenos apskritis
17
Anykščių r. sav.
1
Ignalinos r. sav.
1
Molėtų r. sav.
2
Utenos r. sav.
3
Visagino sav.
8
Zarasų r. sav.
2
Vilniaus apskritis
50
Elektrėnų sav.
6
Šalčininkų r. sav.
2
Širvintų r. sav.
2
Švenčionių r. sav.
4
Trakų r. sav.
4
Ukmergės r. sav.
4
Vilniaus m. sav.
23
Vilniaus r. sav.
5
Šaltinis: 2010 m., 2009 m. savivaldybių socialinių paslaugų planai.

35
11
2
4
7
7
4
151
9
5
7
7
7
15
101
n.d

52
12
3
6
10
15
6
201
15
7
9
11
11
19
124
5

3,1
3,9
1,5
2,7
2,1
5,3
3,0
2,4
5,4
1,9
4,8
3,7
3,1
4,2
2,2
0,5

Savivaldybių pasiskirstymas pagal šį SI paslaugų pasiūlą atspindintį rodiklį - „SI paslaugas teikiančių
įstaigų, tenkančių 10.000 savivaldybės gyventojų“ - pateiktas 3 žemėlapyje.
3 žemėlapis. Socialinės integracijos paslaugų tinklas.
gyventojų.

Tenka SI paslaugas teikiančių įstaigų 10.000 savivaldybės

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis DSTI atliktos savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų bei teritorinių darbo biržų vadovų
savivaldybėse apklausos rezultatais, 2011 m.
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Svarbus veikėjas SI paslaugų teikime yra NVO. Vis dėlto jų dalyvavimas šių paslaugų teikime, socialinės
paramos skyrių atstovų vertinimu, daugeliu atvejų nėra aktyvus, išskyrus neįgaliųjų interesus atstovaujančias
NVO (žr. 22 lentelė). Anketinėje apklausoje apie 90 proc. socialinės paramos skyrių nurodė, kad NVO dalyvauja
SI paslaugų neįgaliesiems teikime (o apie 60 proc. savivaldybių nurodė aktyvų NVO dalyvavimą), tuo tarpu
teikiant SI paslaugas kitų analizuojamų socialinių grupių asmenims NVO dalyvavimas vertinamas kaip vidutinis
ar visai mažas53. Didžiausias NVO indėlis yra teikiant informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo,
sociokultūrines paslaugas.
22 lentelė. Socialinės paramos skyrių nuomonė, kurias iš paslaugų teikiant NVO prisideda daugiausia.
SI paslaugos
Atsakiusių dalis %
1. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas
2. Psichosocialinė pagalba
3. Sociokultūrinės paslaugos
4. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
5. Su būstu, apgyvendinimu susijusi pagalba
6. Profesinis orientavimas ir konsultavimas; bendrųjų su darbu susijusių įgūdžių ugdymas; profesinių įgūdžių
ugdymas, neįgaliųjų profesinė reabilitacija
Nenurodė
Šaltinis: 2011 m. atliktos socialinės paramos skyrių vadovų savivaldybėse apklausos rezultatai.

95,0
33,3
91,7
46,7
1,7
6,7
3,3

Ar visumoje SI paslaugas teikiančių įstaigų pakanka, ar reikia steigti ir naujas? Didžiausia dalis socialinės
paramos skyrių pateiktų vertinimų atspindi nuomonę, kad reikalinga steigti naujas įstaigas, teikiančias SI
paslaugas neįgaliesiems, vaikų namų auklėtiniams ir asmenims priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų.
Kalbant detaliau, buvo nurodyta, kad reikalinga steigti naujas įstaigas:
-

-

-

-

-

virš 40 proc. socialinės paramos skyrių nurodė, kad reikalingos naujos įstaigos neįgaliesiems.
Daugiausia buvo įvardintos tokios įstaigos kaip savarankiško, grupinio gyvenimo namai (13 proc.),
dienos centrai (6 proc.), taip pat tokios kaip informacinis centras, šeimos paramos centras, darbinio
užimtumo centras, socialinio būsto suteikimas, socialinė įmonė;
tik viena savivaldybė nurodė, kad būtų reikalinga įstaiga romų socialinei integracijai- socialinė įmonė,
kitos savivaldybės neatsakė arba pasirinko atsakymą sunku pasakyti, nežinau.
grįžusiems iš įkalinimo įstaigų nurodytos kaip reikalingos steigti naujos įstaigos: nakvynės namai,
laikinas apnakvindinimas, apgyvendinimas (apie 27 proc.); taip pat socialinės įmonės, priklausomybių
ligų gydymo centrai, informaciniai, profesinio konsultavimo centrai ir kt.)
ar reikalingos naujos SI paslaugų įstaigos vyresnio amžiaus moterims, grįžtančioms į darbo rinką 35
proc. respondentų atsakė “ne”, tik du respondentai nurodė, kad reikėtų informacinio centro ir
profesinio orientavimo, visi kiti neturėjo nuomonės.
asmenims priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų, 25 proc. respondentų nuomone būtų
reikalingos naujos įstaigos, tokios kaip reabilitacijos, savarankiško gyvenimo namai, nakvynės namai,
informacinis centras ir kt. Likusieji mano, kad tokių įstaigų nereikia (17 proc.) arba neturi nuomonės
(35 proc.)
vaikų namų auklėtiniams net 38 proc. respondentų nuomone reikalingos SI paslaugų įstaigos, tokios
kaip savarankiško gyvenimo namai, socialinis būstas, įstaigos, teikiančios psichosocialinę pagalbą,
informavimą, konsultavimą, socialinių įgūdžių ugdymą.

Pusės (50 proc.) NVO, dalyvavusių anketinėje apklausoje nuomone, naujų SI paslaugų įstaigų jų
atstovaujamoms grupėms nereikia, užtektų plėsti paslaugų apimtis esančiose įstaigose. Tačiau būtina
pažymėti, kad tokios nuomonės iš esmės laikosi daugiausia NVO, atstovaujančios asmenis priklausomus nuo
psichotropinių medžiagų. Jų vertinimu ES struktūrinė parama leido sukurti kone pakankamą paslaugų šiai
grupei tinklą ir labiau nuogąstauja, kaip jį reikės išlaikyti, pasibaigus struktūrinių fondų paramai. Tuo tarpu
dauguma NVO, atstovaujančių neįgalius asmenis mano, kad reikalingos naujos įstaigos neįgaliesiems, tokios
kaip savarankiško gyvenimo namai, dienos centrai.

53

Neįgaliųjų NVO tinklas daugiau ar mažiau yra išvystytas visose savivaldybėse. Tuo tarpu kitų analizuojamų socialinių grupių interesus
atstovaujančių NVO tinklas nėra taip gerai išvystytas: pagalbos buvusiems kaliniams draugijų, pagyvenusių moterų interesus
atstovaujančių draugijų tinklas susitelkęs daugiausia tik didžiuosiuose miestuose; asmenų, priklausomų nuo psichotropinių medžiagų
atstovaujančių NVO tinklas dar tik formuojasi; buvusių vaikų namų auklėtinių interesus atstovaujančių NVO nėra įkurta. Kita vertus, tokiai
padėčiai įtakos gali turėti ir vietinės valdžios noras stiprinti savo pozicijas socialinių paslaugų teikime, ignoruojant NVO pasiūlos galimybes,
apie ką neretai kalbama analizuojant mišrios globos rinkos kūrimąsi Vakarų šalyse. (Bode I. 2006. Disorganized Welfare Mix: Voluntary
Agencies and New Governance Regimes in Western Europe. Journal of Social Policy. 16 (4). P. 346-359.
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2.2.4. Socialinės integracijos paslaugų tinklo pajėgumo vertinimas
-

Socialinės integracijos tinklo pajėgumas vertinamas pagal tokias rodiklių grupes:
SI paslaugų apimtis
SI paslaugų teritorinį išdėstymą
SI paslaugų finansavimo apimtis
Materialinė bazė, sąlygos teikti SI paslaugas
Personalo skaičiaus pakankamumo vertinimas
Personalo kvalifikacijos vertinimas
Darbo būdų, metodų veiksmingumo, efektyvumo vertinimas
Administraciniai gebėjimais
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo efektyvumas

Analizuojant socialinės paramos skyrių ir darbo biržų SI tinklo pajėgumo vertinimus matome (žr. 23
lentelę), kad kaip silpniausios grandys abiejose respondentų grupėse vertinama finansavimo apimtis ir
personalo stoka (taip mano kas trečias - ketvirtas respondentas). Tuo tarpu personalo kvalifikacija,
administraciniai gebėjimai, tarpinstitucinis bendradarbiavimas bei darbo metodai didesnės pusės abiejų
respondentų grupių vertinimu būtų tinklo stipriosios pusės. Kas ketvirtoje savivaldybėje, socialinės paramos
skyrių vertinimu, tinklo pajėgumas mažas pagal tokį rodiklį, kaip paslaugų tinklo išdėstymas, kai darbo biržų
atstovų taip manančių buvo tik 13 proc.
23 lentelė. Socialinės integracijos paslaugų tinklo pajėgumo vertinimas dviejose respondentų grupėse (atsakiusių dalis,
proc.).

Tinklo pajėgumo veiksniai

Labai mažas, mažas
DB
SP
9,4
6,7
13,2
26,7
32,1
23,3
15,1
8,4
39,6
23,4
1,9
6,7

Tinklo pajėgumo vertinimas
Vidutinis
DB
SP
37,7
48,3
47,2
31,7
41,5
53,3
18,9
48,3
35,8
36,7
11,3
30,

1. Paslaugų apimtis
2. Paslaugų teritorinis išdėstymas
3. Finansavimo apimtis
4. Materialinė bazė, sąlygos teikti paslaugas
5. Personalo skaičius
6. Personalo kvalifikacija
7. Darbo metodų, būdų veiksmingumas,
1,9
8,4
41,5
35,0
efektyvumas
8. Administraciniai gebėjimai
0,0
3,7
15,1
18,3
9. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo efektyvumas
9,4
6,7
24,5
40,0
2011 m. atliktos teritorinių darbo biržų bei socialinės paramos skyrių vadovų savivaldybėse apklausos rezultatai

Labai didelis, didelis
DB
SP
45,2
40,0
34,0
36,7
18,9
18,3
62,2
38,3
18,9
33,3
81,1
58,3
51,0

61,7

79,2
62,2

77,4
50,9

4 žemėlapyje54 pavaizduotas kiekvienos savivaldybės SI paslaugų tinklo pajėgumas, remiantis vidutiniu
tinklo pajėgumo įvertinimo balu (išvedus vidutinį balą iš devynių pajėgumo vertinimo veiksnių, t.y. buvo
apskaičiuotas aukščiau lentelėje pateiktų tinklo pajėgumo veiksnių vertinimo vidurkis kiekvienoje
savivaldybėje). Tokius vertinimus pateikė socialinės paramos skyriai ir teritorinės darbo biržos. Kaip galima
spręsti iš pateiktų dviejų respondentų grupių vertinimų, tos pačios savivaldybės SI paslaugų tinklo pajėgumas
vienu atveju gali būti vertinamas kaip gana aukštas (pvz., Raseinių savivaldybės socialinės paramos skyriaus
vertinimu tinklo pajėgumas vertinamas 3,7 balo iš 5 galimų, kur 5 - didelis pajėgumas), kitu atveju- kaip gana
žemas (teritorinės darbo biržos vertinimu - 2,2 balo iš 5 galimų). Šiuos skirtumus galima paaiškinti tuo, kad
kiekvieno tipo institucijos (darbo biržos ir socialinių paslaugų sistemos) vertinimus pateikė remiantis savo
sistemos SI paslaugų tinklo charakteristikomis.
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Atskirai darbo biržų ir socialinės paramos skyrių vertinimai.
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4 žemėlapis. Socialinės integracijos paslaugų tinklo pajėgumas, remiantis vidutiniu tinklo pajėgumo įvertinimo balu
Vidutinis pajėgumo balas – Savivaldybių socialinės paramos skyriai
Vidutinis pajėgumo balas – TDB

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis DSTI atliktos savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų bei teritorinių darbo biržų vadovų savivaldybėse apklausos rezultatai, 2011 m.
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2.2.5. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Kadangi SI paslaugas teikia įvairios institucijos (savivaldybių socialinių paslaugų įstaigos, NVO, darbo biržos),
sprendžiant asmenų integracijos į darbo rinką problemas, o šios problemos yra labai kompleksiškos, sudėtingos, todėl
ypač svarbiu SI paslaugų tinklo pajėgumo rodikliu yra laikytinas įvairių institucijų bendradarbiavimas.
Galima pastebėti, kad savivaldybių socialinių paslaugų planuose (2010 m.) daugumoje savivaldybių
bendradarbiavimas tarp socialinių paslaugų ir darbo rinkos paslaugų teikėjų nėra aptariamas. Socialinėms paslaugoms
nėra tiesiogiai keliamas uždavinys- integracija į darbo rinką. T.y. daugumoje savivaldybių ilgalaikiai bedarbiai nėra
tiesiogiai traktuojami kaip socialinių paslaugų klientai, jeigu jie neturi kitų socialinių problemų. Tokiu būdu ir
bendradarbiavimas su teritorinėmis darbo biržomis, sprendžiant jų įdarbinimo, motyvavimo problemas nėra keliamas.
Tuo tarpu sprendžiant iš atliktos anketinės apklausos rezultatų, didesnė pusė socialinės paramos skyrių bei
teritorinių darbo biržų mano, kad tarpinstitucinis ir tarpžinybinis bendradarbiavimas yra stiprioji SI paslaugų tinklo
pusė (žr. 23 lentelę). Nors likusieji mato bendradarbiavimą kaip daugiau atsitiktinį, fragmentišką, nevykstantį. Be to,
galima pastebėti, kad šis bendradarbiavimas nevienodai matomas iš įvairių SI paslaugas teikiančių ar organizuojančių
pozicijų (žr. 24 lentelę).
24 lentelė. Kaip aktyviai bendradarbiaujama teikiant socialinės integracijos paslaugas.
Socialinės paramos skyriai
su NVO
su Darbo
biržomis
Bendradarbiavimo vertinimas
1. Tampriai bendradarbiaujame plėtojant socialinės
integracijos paslaugas savivaldybėje

65,0

18,3

Darbo biržos
NVO
su socialinės
paramos
Su
Su darbo
skyriais
Su NVO savivaldybe
birža
17,0

0,0

40,0

2. Bendradarbiavimas daugiau atsitiktinis, fragmentiškas
26,7
48,3
26,4
58,5
3. Bendradarbiavimo iš esmės nėra, kiekviena sistema teikia
jai priskirtas reglamentuotas paslaugas
1,7
26,7
5,7
17,0
4. Kita
1,7
0,0
0,0
0,0
Šaltinis: 2011 m. atliktos teritorinių darbo biržų bei socialinės paramos skyrių vadovų savivaldybėse apklausos rezultatai.

67,9

50,0

30,0

30,0
0,0

20,0
0,0

Galima pastebėti labai skirtingus SI paslaugų teikimo partnerių vertinimus apie tai, kaip sekasi bendradarbiauti:
didesnė pusė savivaldybių socialinės paramos skyrių (77 proc.) mano, kad bendradarbiavimas su darbo biržomis yra tik
atsitiktinis, fragmentiškas arba bendradarbiavimo iš esmės nėra. Tuo tarpu taip mano tik apie trečdalis (32%) darbo
biržų. Arba 65 proc. savivaldybių mano, kad bendradarbiavimas su NVO sėkmingas, tuo tarpu nei viena NVO, iš 10,
dalyvavusių anketinėje to nepatvirtino. 68 proc. darbo biržų atstovų nurodė, kad tampriai bendradarbiauja su
socialinės paramos skyriais, tuo tarpu taip mano tik 18 proc. pastarųjų. Viena iš prielaidų, aiškinant tokius skirtingus,
prieštaringus vertinimus, yra skirtinga bendradarbiavimo svarba, nauda skirtingoms institucijoms (darbo biržos ir
socialinės paramos sistemoms). Įstatymiškai nėra įtvirtintas būtinumas bendradarbiauti socialinių paslaugų ir darbo
biržos sistemų institucijoms - kiekviena sistema vykdo savo funkcijas: tiesioginės integracijos į darbo rinką (darbo
biržos) arba integracijos į visuomenės gyvenimą, kuriant prielaidas integracijai į darbo rinką (socialinės paramos
skyriai). Jeigu pagalba integracijai į darbo rinką yra viena iš socialinių paslaugų funkcijų (pvz., socialinis darbuotojas
siekia padėti nakvynės namuose gyvenančiam kaliniui įsidarbinti), tai darbo birža iš esmės remiasi savo sistemos
pajėgumu integruoti asmenį į darbo rinką (pvz., iš esmės nėra tokios praktikos, kad nenorintį dirbti asmenį darbo birža
nukreiptų pas socialinių paslaugų įstaigos socialinį darbuotoją, kuris bandytų įgalinti, motyvuoti asmenį- kol kas
absoliuti dauguma savivaldybių savo socialinių paslaugų metiniuose planuose neįvardino tokio bendradarbiavimo).
Tokiu būdu darbo biržoms bendradarbiavimas su socialinės paramos skyriais yra daugiau formalus (pasiaiškinti dėl
pašalpų, apgyvendinimo nakvynės namuose ar kt.), todėl geriau vertinamas. Tuo tarpu socialiniam darbuotojui svarbu,
kad asmuo (minėtas grįžęs iš įkalinimo įstaigos asmuo) įsidarbintų, nes nuo to priklauso, ar asmuo realiai integruosis į
visuomenės gyvenimą.
Skirtingi socialinės paramos skyrių ir NVO bendradarbiavimo vertinimai taip pat gali būti paaiškinami skirtinga
bendradarbiavimo svarba šioms institucijoms (daugumos Lietuvos savivaldybių socialinių paslaugų sistema kol kas
remiasi savo įsteigtomis ir finansuojamomis įstaigomis - tik apie 3 proc. savivaldybių lėšų socialinėms paslaugoms
skiriama NVO paslaugoms finansuoti (žr. 25 lentelę)). Tuo tarpu NVO labai svarbi savivaldybių parama, nes nuo to
priklauso jų galimybės plėtoti teikiamas paslaugas.
Darbo būdų ir metodų veiksmingumas bei efektyvumas, kaip SI paslaugų tinklo pajėgumo charakteristika
SI paslaugų poveikis, efektyvumas priklauso nuo to, kokie būdai ir metodai naudojami dirbant su klientais. Kaip
ypač efektyvūs, veiksmingi darbo metodai ir paslaugų tekimo būdai socialinei integracijai daugumos respondentų
(socialinės paramos skyrių bei darbo biržų nuomone) pripažinti individualus socialinis darbas, darbo įgūdžių įgijimo
rėmimas darbo vietoje, socialinė mentorystė, mokymas per dalyvavimą konkrečiose veiklose. Kaip mažiau veiksmingi
įvertinti nuotolinis mokymas, savipagalbos grupės. NVO požiūriu pastarasis įvertintas kaip efektyvus metodas, ką
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galima paaiškinti šio metodo nauda, kurią mato NVO, organizuodamos savipagalbos grupes, tačiau šios naudos
tiesiogiai nefiksuoja socialinių paslaugų tarnybos.

2.2.6. Socialinės integracijos paslaugų, kurias teikia savivaldybių socialinių
paslaugų įstaigos ar NVO finansavimo lygis
Nors apie pusė abiejų grupių respondentų įvertino SI paslaugų finansavimo pajėgumą kaip vidutinį, o šeštadalis
- kaip aukštą, vis tik kas trečioje - ketvirtoje savivaldybėje (kaip nurodė 23 proc. socialinės paramos skyrių ir apie 32
proc. darbo biržų) SI paslaugų finansavimo apimtis įvertinta kaip SI paslaugų tinklo silpnoji grandis (žr. 23 lentelę).
Kalbant tik apie dalies SI paslaugų finansavimą- paslaugas, kurias teikia socialinių paslaugų įstaigos, žemiau
esančioje lentelėje pateikiama informacija apie savivaldybių skiriamus išteklius visų socialinių paslaugų finansavimui.
Atskirti tą dalį lėšų, kurios skiriamos tik SI paslaugoms teikti nėra įmanoma, kita vertus, galima teigti, kad tam tikra
prasme šis rodiklis (bendras socialinių paslaugų finansavimo dydis) atspindi savivaldybių požiūrį į socialinių paslaugų
plėtrą ir būtinumą, tad neabejotinai svarbus ir vertinant SI paslaugų finansavimo galimybes.
Kaip matome iš pateiktų duomenų, socialinėms paslaugoms skirtų išlaidų dalis, tenkanti 1 savivaldybės
gyventojui, 2007-2010 m. laikotarpiu šalyje padidėjo nuo 42 iki 59 Lt, tačiau žiūrint atskirų savivaldybių duomenis
matome tiek didėjimo, tiek mažėjimo tendencijas.
Tuo tarpu NVO, kaip socialinių paslaugų teikėjo finansavimui skirta dalis sumažėjo nuo 4,9 iki 3,4 proc., ką
pirmiausia galime sieti su ekonominės krizės padariniais ir Lietuvos socialinių paslaugų sistemos ypatumais: kai
išvystytas pačių savivaldybių įstaigų tinklas lemia poreikį jas išlaikyti, taigi NVO finansavimui skirti lėšas “likutiniu”
principu.
25 lentelė. Savivaldybių pasiskirstymas pagal socialinėms paslaugoms skirtas išlaidas 1 gyventojui bei savivaldybių socialinių
paslaugų biudžeto dalį NVO 2007 ir 2010 m.55
Savivaldybės
Viso
Alytaus apskritis
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Varėnos r. sav.
Kauno apskritis
Birštono sav.
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Kėdainių r. sav.
Prienų r. sav.
Raseinių r. sav.
Klaipėdos apskritis
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos r. sav.
Kretingos r. sav.
Neringos sav.
Palangos m. sav.
Skuodo r. sav.
Šilutės r. sav.
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.
Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
Panevėžio apskritis
Biržų r. sav.
Kupiškio r. sav.
Panevėžio m. sav.
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Tenka išlaidų 1 gyventojui Lt
2007m.
2010 m.
41,8
58,9
30,3
38,1
35,3
25,8
n.d.
50,1
44,5
24,4
n.d.
50,0
65,6
55,7
38,5
45,3
n.d.
15,4
47,0
64,4
37,8
61,1
27,3
40,1
76,8
39,9
55,0
61,2
21,1
39,0
81,1
37,7
39,2
28,4
40,3
43,5
8,6
n.d.
n.d.
40,4
12,0
59,6
53,1
142,6
139,7
42,2
52,6
34,0
44,6
97,3
66,1
43,1
67,6
32,9
30,6
32,5
65,0
57,9
49,4
69,4
58,5
54,0
65,5
129,4
33,1
27,2

Skirta lėšų NVO nuo savivaldybės išlaidų socialinėms paslaugoms %
2007 m.
2010 m.
4,9
3,4
16,8
14,4
10,6
4,6
3,3
0,5
0,0
n.d.
17,7
34,1
39,3
3,7
8,0
n.d.
85,0
6,0
5,2
0,2
27,0
4,6
6,3
2,7
8,9
0,0
0,0
9,0
7,1
0,0
5,3
3,9
2,5
1,2
1,6
0,0
n.d.
n.d.
11,8
42,7
1,5
1,6
12,5
13,7
5,8
0,4
11,4
13,4
3,3
1,3
1,3
0,0
25,0
9,1
37,6
3,1
2,3
2,4
2,9
0,7
1,0
18,2
0,0
0,0
17,1

Lentelės reikšmės 0,0 reiškia, kad šiose savivaldybėse lėšų NVO minėtais metais nebuvo skirta; o n.d- nėra duomenų. Neringos ir Birštono
savivaldybės yra mažiausios Lietuvoje (virš 5 tūkst. Gyventojų). Neringos savivaldybėje veikia tik 2 SI paslaugas teikiančios socialinių paslaugų
įstaigos: viena savivaldybės, kita NVO. Birštone veikia tik 1 savivaldybės SI paslaugas teikianti socialinių paslaugų įstaiga ir skiriamas
finansavimas 10 NVO teikiamoms paslaugoms.
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Savivaldybės
Panevėžio r. sav.
Pasvalio r. sav.
Rokiškio r. sav.
Šiaulių apskritis
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių r. sav.
Tauragės apskritis
Jurbarko r. sav.
Pagėgių sav.
Šilalės r. sav.
Tauragės r. sav.
Telšių apskritis
Mažeikių r. sav.
Plungės r. sav.
Rietavo sav.
Telšių r. sav.
Utenos apskritis
Anykščių r. sav.
Ignalinos r. sav.
Molėtų r. sav.
Utenos r. sav.
Visagino sav.
Zarasų r. sav.
Vilniaus apskritis
Elektrėnų sav.
Šalčininkų r. sav.
Širvintų r. sav.
Švenčionių r. sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.
Šaltinis: sudaryta autorių.

Tenka išlaidų 1 gyventojui Lt
2007m.
2010 m.
138,3
155,4
n.d.
112,5
23,1
39,1
57,1
156,0
n.d.
69,0
85,8
91,4
930,3
74,3
75,4
46,4
41,7
72,8
90,7
16,8
24,1
47,1
62,4
44,5
46,3
45,4
137,6
23,1
33,0
63,6
74,0
30,9
32,8
53,3
44,1
43,4
57,8
n.d.
28,7
n.d.
n.d.
45,9
78,4
43,5
72,7
71,9
63,9
50,6
55,2
40,2
35,9
26,7
186,8
58,1
73,9
42,0
44,1
97,8
76,5
39,0
55,7
64,3
65,7
24,5
47,0
62,3
88,5
64,9
27,2
41,8
44,6
10,4
13,7

Skirta lėšų NVO nuo savivaldybės išlaidų socialinėms paslaugoms %
2007 m.
2010 m.
0,7
0,2
0,4
0,5
0,3
2,6
0,4
n.d.
n.d.
0,0
0,0
0,9
0,0
15,6
10,8
0,0
0,0
1,8
0,0
0,0
0,0
11,2
1,1
3,8
1,3
1,9
0,5
86,7
3,1
0,0
0,8
6,0
6,9
4,1
5,1
9,5
0,9
n.d.
78,0
n.d.
2,6
1,0
2,4
2,0
0,7
0,8
6,9
2,8
1,0
0,0
0,0
0,0
5,3
2,7
4,3
1,0
1,9
1,3
1,2
0,2
7,0
2,9
5,8
0,0
0,4
0,0
1,1
8,0
5,3
0,8
6,4
0,0

2.3. Socialinės integracijos paslaugų paklausos ir pasiūlos atitikimo
vertinimas
Socialinės integracijos paslaugų paklausos ir pasiūlos atitikimas vertinamasi pagal dvi pagrindines rodiklių
grupes:
o Objektyvius rodiklius:
- Kiek SI paslaugų tenka vienam socialiai pažeidžiamam bei socialinės rizikos asmeniui.
o Subjektyvius rodiklius:
- Ekspertų - specialistų vertinimai: a) kaip jie vertina atskirų paslaugų poreikio tenkinimo lygį; kokios
paslaugos mažiausiai išplėtotos, kokias SI paslaugų įstaigas reikėtų steigti, siekiant tenkinti SI paslaugų
poreikį.
Objektyvūs rodikliai
SI paslaugų pasiūlos ir paklausos atitikimas vertinamas sumuojant dvi SI paslaugų dalis, kadangi, kaip buvo
minėta SI termino apibrėžime, šios paslaugos apima socialinių paslaugų ir užimtumo rėmimo paslaugų tam tikrą dalį
56
(žr. 26 lentelęKlaida! Nerastas nuorodos šaltinis.) . Matome, kad kalbant apie SI paslaugų dalį, kurią sudaro
socialinės paslaugos, teikiamos socialinių paslaugų įstaigų, poreikio tenkinimo lygis šalies mastu yra 0,9 paslaugų
vienam gavėjui - socialinės rizikos grupės asmeniui. Taip pat galime stebėti gana didelius šio rodiklio skirtumus
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2 stulpelyje poreikio tenkinimo lygis apskaičiuotas kaip socialinių paslaugų įstaigų suteiktų socialinių paslaugų skaičius(iš 1-3 lentelės prieduose 2
stulpelio duomenų) padalintas iš socialinės rizikos, socialiai pažeidžiamų asmenų skaičiaus (iš 1-1 lentelės 14 stulpelio minusavus 4 stulpelį bei
pridėjus iš 1-2 lentelės 10 stulpelio duomenis). 3,4,5 stulpeliuose darbo biržų teikiamų paslaugų poreikio tenkinimo lygis apskaičiuotas kaip
suteiktų DB užimtumo rėmimo paslaugų skaičius (iš 1-3 lentelės prieduose 3,4,5,6 stulpelio duomenų) padalintas iš registruotų bedarbių
skaičiaus.
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atskirose savivaldybėse (nuo 0,1 paslaugos vienam gavėjui Šakių, Radviliškio, Tauragės savivaldybėse iki 5,6 Utenos
savivaldybėje).
Kalbant apie darbo biržų teikimas SI paslaugas registruotiems bedarbiams, šis rodiklis šalies mastu sudaro 4,3
paslaugas vienam registruotam bedarbiui, iš kurių 3,4 paslaugos yra konsultavimo ir 0,9 tarpininkavimo. Atskirų
savivaldybių lygyje šie rodikliai taip pat labai įvairuoja, nuo 11 - 14 paslaugų vienam registruotam bedarbiui Ignalinos,
Trakų, Marijampolės, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio savivaldybėse iki 0,1-0,2 Kretingos, Alytaus, Anykščių ir kt.
savivaldybėse.
Lyginant SI paslaugų pasiūlos ir paklausos rodiklius bendrai, apimant abi paslaugų grupes (socialinių paslaugų ir
užimtumo paslaugų), matome, kad vidutiniškai šalies mastu vienam socialinės rizikos atvejui tenka 2,9 paslaugos.
Savivaldybių skirtumai pagal SI paslaugų pasiūlos (poreikio) tenkinimo lygį pavaizduoti ir 5 žemėlapyje, kur 11
savivaldybių vienam socialinės rizikos atvejui tenka mažiau kaip viena paslauga, tuo tarpu 15 savivaldybių - daugiau
kaip po 4 paslaugas.
26 lentelė. SI paslaugų pasiūlos tenkinimo lygis 2010 m. šalyje ir savivaldybėse 57 (kiek SI paslaugų tenka vienam socialiai
pažeidžiamam asmeniui).
Socialinių paslaugų
Bendras SI paslaugų
Darbo biržų paslaugos
Savivaldybė
įstaigų paslaugos
poreikio tenkinimo
SI paslaugų poreikio Tenka konsultavimo Tenka tarpininkavimo SI paslaugų poreikio
lygis
1
Iš viso
Akmenės r. sav.
Alytaus m. ir raj. sav.
Anykščių r. sav.
Birštono sav.
Biržų r. sav.
Druskininkų sav.
Ignalinos r. sav.
Jonavos r. sav.
Joniškio r. sav.
Jurbarko r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Kėdainių r. sav.
Kelmės r. sav.
Klaipėdos m. , raj. ir Neringos
sav.sav.
Kretingos r. sav.
Kupiškio r. sav.
Lazdijų r. sav.
Marijampolės, Kalvarijos ir
Kazlų Rūdos sav.
Mažeikių r. sav.
Molėtų r. sav.
Pagėgių sav.
Pakruojo r. sav.
Palangos m. sav.
Panevėžio m. ir raj. sav.
Pasvalio r. sav.
Plungės r. sav.
Prienų r. sav.
Radviliškio r. sav.
Raseinių r. sav.
Rietavo sav.
Rokiškio r. sav.
Skuodo r. sav.
Šakių r. sav.
Šalčininkų r. sav.
Šiaulių m. ir raj. sav.
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tenkinimo lygis
2
0,9
1,2
1,2
0,3
5,4
2,5
1,2
4,1
3,6
0,6
0,9
1,8
1,0
0,2
1,5

paslaugų)
3
3,4
1,7
0,1
0,2
2,1
0,3
1,7
6,1
2,2
5,9
1,9
7,1
3,0
1,3
0,0
3,9

paslaugų
4
0,9
0,7
0,1
0,1
1,5
0,1
0,7
7,7
0,6
0,6
1,5
0,3
0,7
0,3
0,4
0,5

tenkinimo lygis
5
4,3
2,4
0,2
0,2
3,6
0,4
2,4
13,9
2,8
6,5
3,4
7,4
3,7
1,6
0,4
4,4

12
2,9
1,7
0,6
0,3
4,8
1,4
1,9
7,8
3,1
3,3
2,2
3,5
3,5
1,3
0,3
3,1

0,3
1,8
2,6

3,0
0,1
2,6
2,5

0,1
0,1
0,7
1,0

3,1
0,1
3,3
3,6

2,1
0,1
2,5
3,3

0,2
0,5
0,5
0,4
0,4
0,8
0,5
0,3
0,1
3,2
1,5
0,1
0,5

5,9
1,7
1,1
1,3
1,1
0,6
5,2
0,4
1,3
2,1
9,7
13,6
1,1
9,4
7,3
4,1
2,2
17,0

6,0
0,6
0,6
0,3
0,6
0,8
2,7
0,1
0,9
1,8
1,2
0,6
1,0
1,7
1,0
3,4
0,7
0,5

11,9
2,3
1,8
1,6
1,7
1,3
7,9
0,5
2,2
3,9
11,0
14,1
2,2
11,1
8,3
7,5
2,9
17,5

5,6
1,5
1,1
0,9
0,8
1,3
5,9
0,2
1,2
1,5
2,9
9,9
1,3
3,8
5,2
3,4
1,7
8,3

Kadangi darbo biržos padalinių yra mažiau negu savivaldybių, tos savivaldybės, kurios turi vieną bendrą darbo biržą buvo apjungtos. Brūkšnelis
lentelėje reiškia, kad nebuvo pakankamai duomenų rodiklio apskaičiavimui, o 0 reiškia tokių paslaugų nebuvimą savivaldybėje.
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Savivaldybė

Socialinių paslaugų
įstaigų paslaugos

Bendras SI paslaugų
poreikio tenkinimo
Tenka konsultavimo Tenka tarpininkavimo SI paslaugų poreikio
lygis
Darbo biržų paslaugos

SI paslaugų poreikio
tenkinimo lygis
paslaugų)
paslaugų
1
2
3
4
Šilalės r. sav.
0,1
0,0
Šilutės r. sav.
0,1
0,2
0,2
Širvintų r. sav.
0,4
2,1
0,6
Švenčionių r. sav.
1,2
2,4
0,6
Tauragės r. sav.
0,1
0,5
0,5
Telšių r. sav.
1,5
0,7
Trakų r. ir Elektrėnų sav.
1,1
14,2
0,2
Ukmergės r. sav.
3,7
0,0
0,0
Utenos r. sav.
5,6
2,2
0,8
Varėnos r. sav.
0,5
2,5
0,8
Vilkaviškio r. sav.
0,7
1,3
0,5
Vilniaus m. sav.
3,6
1,2
1,0
Vilniaus r. sav.
0,1
0,1
Visagino sav.
3,0
2,3
Zarasų r. sav.
4,8
0,3
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

tenkinimo lygis
5
0,1
0,4
2,8
3,0
0,9
2,2
14,4
0,0
3,0
3,3
1,8
2,3
0,1
5,3
5,1

12
0,1
0,2
1,2
2,2
0,6
1,2
10,0
3,3
4,0
1,7
1,2
2,5
0,1
3,8
2,3

5 žemėlapis. SI paslaugų paklausos tenkinimo lygis - kiek SI paslaugų teko vienam socialiai pažeidžiamam asmeniui – atvejui 2010
m.

Šaltinis: sudaryta autorių.

Ekspertiniai vertinimai.
Vertinant atskirų SI paslaugų išvystymą savivaldybėse, daugiausia tiek socialinės paramos skyrių tiek darbo
biržų vadovų mano, kad labiausiai neišplėtotos ir stokojamos yra su būstu, apgyvendinimu susijusios paslaugos (ypač
asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų), taip pat psichosocialinė pagalba (žr. 27 ir 28 lentelę). Penktadalis ar beveik
penktadalis darbo biržų pažymėjo bendrųjų su darbu susijusių įgūdžių ugdymo paslaugų stoką bei profesinių įgūdžių
ugdymo stoką, tuo tarpu po ketvirtadalį socialinės paramos skyrių atstovų kaip neišplėtotas ir stokojamas paslaugas
įvardijo profesinių bei socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas. NVO atstovai dažniausiai įvardijo su būstu, apgyvendinimu
susijusių paslaugų bei profesinių įgūdžių ugdymo paslaugų stoką.
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27 lentelė. Savivaldybių socialinės paramos skyrių bei darbo biržų vadovų nuomonė, kurios SI paslaugos yra labiausiai
neišplėtotas, stokojamos jų savivaldybėje (atsakiusių proc.).
SI paslaugos

Darbo biržų atstovų nuomonė Socialinės paramos skyrių nuomonė NVO nuomonė

Su būstu, apgyvendinimu susijusi pagalba
43,4
55,0
80,0
Psichosocialinė pagalba
41,5
51,7
20,0
Socialinių įgūdžių ugdymas
15,1
26,7
0,0
Sociokultūrinės paslaugos
15,1
0,0
20,0
Bendrųjų su darbu susijusių įgūdžių ugdymas
20,8
30,0
Profesinių įgūdžių ugdymas
18,9
26,7
50,0
Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas
7,3
0,0
Šaltinis: savivaldybių socialinės paramos skyrių bei teritorinių darbo biržų vadovų bei NVO savivaldybėse anketinės apklausos rezultatai, 2011 m.

Vertinant stokojamų, neišplėtotų paslaugų poreikį galime pastebėti gana skirtingus abiejų respondentų grupių
(paramos skyrių ir darbo biržų) vertinimus, ką galima sieti su jų teikiamų paslaugų ir klientų grupių ypatumais. Kaip
antai, socialinės paramos skyrių atstovai žymiai (tris kartus) dažniau pabrėžė SI paslaugų buvusiems vaikų namų
auklėtiniams bei priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų asmenims stoką, taip pat akcentavo tokias grupes kaip
socialinės rizikos šeimos, patyrę smurtą asmenys, kuriems trūksta SI paslaugų. Tuo tarpu darbu biržų atstovai dažniau
akcentavo SI paslaugų stoką asmenims, grįžusiems iš įkalinimo ar vyresnio amžiaus moterims, grįžtančioms į darbo
rinką.
28 lentelė. Savivaldybių socialinės paramos skyrių bei darbo biržų vadovų nuomonė, kurioms socialinėms grupėms SI paslaugos
yra labiausiai neišplėtotas, stokojamos jų savivaldybėje (proc.).
Socialinės grupės
Darbo biržų nuomonė Socialinės paramos skyrių nuomonė
Neįgalieji
32,1
31,7
Asmenys, grįžę iš įkalinimo vietų
71,7
56,7
Vyresnės moterys, grįžtančios į darbo rinką
32,1
21,7
Asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų
11,3
35,0
Buvę vaikų namų auklėtiniai
18,9
53,3
Romų kilmės asmenys
11,3
3,3
Kitos grupės (ilgalaikiai bedarbiai, benamiai, senyvo amžiaus asmenys,
piktnaudžiaujantys alkoholiu, socialinės rizikos šeimos, patyrę smurtą )
15,9
35,0
Šaltinis: savivaldybių socialinės paramos skyrių bei teritorinių darbo biržų vadovų savivaldybėse anketinės apklausos rezultatai, 2011 m..

Detaliau analizuojant abiejų respondentų grupių pateiktus paslaugų poreikio patenkinimo lygio vertinimus, t. y.
pagal atskiras paslaugas kiekvienai socialiai pažeidžiamų asmenų grupei, (žr. 29 ir 30 lenteles) galima pastebėti, kokių
paslaugų labiausiai stokojama, kokioms paslaugoms labiausiai netenkinamas poreikis (rusva spalva pažymėtos
paslaugos, kurių poreikio tenkinimo lygis vidutinis ar aukščiau negu vidutinis, o rausva - kurių poreikio tenkinimo lygis
mažesnis negu vidutinis):
-

-

-

neįgaliesiems mažiausiai išplėtotos psichosocialinės pagalbos paslaugos, profesinis orientavimas ir
konsultavimas, bendrųjų su darbu susijusių įgūdžių ugdymas;
grįžusiems iš įkalinimo asmenims, romams- tik informavimo, konsultavimo paslaugos vertinamos kaip labiau
atitinkančios poreikius, tuo tarpu su apgyvendinimu susijusios, būsto paslaugos, psichosocialinės pagalbos
paslaugos ir kt. vertinamos kaip gana neišplėtotos;
vyresnio amžiaus moterims tik informavimo, konsultavimo ir sociokultūrinių paslaugų poreikio tenkinimo lygis
vertinamas kaip aukštesnis negu vidutinis, o psichosocialinės pagalbos paslaugos kaip mažiausiai tenkinančios
poreikius;
asmenims, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų geriausiai tenkinamas poreikis informavimo,
konsultavimo ir socialinių įgūdžių ugdymo paslaugoms;
buvusiems vaikų namų auklėtiniams silpniausiai poreikis tenkinamas psichosocialinės pagalbos, su būstu,
apgyvendinimu susijusios paslaugoms.

29 lentelė. Savivaldybių socialinės paramos skyrių poreikio SI paslaugoms tenkinimo lygio vertinimai balais 58.

SI paslaugos
Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas,
atstovavimas
Psichosocialinė pagalba
Sociokultūrinės paslaugos

58

Neįgalieji

Priklausomi
Asmenys, grįžę
Moterys 50+, nuo psichoiš įkalinimo
Romų kilmės grįžtančios į tropinių
įstaigų
asmenys
darbo rinką medžiagų

4,1
2,7
3,8

3,8
2,4
2,8

3,0
2,2
2,3

3,5
2,6
3,1

3,5
2,7
2,7

Buvę vaikų
namų
auklėtiniai
4,0
2,8
3,2

Išvestas vidutinis poreikio tenkinimo lygio vertinimo lygio balas. Respondentams reikėjo įvertinti SI paslaugų poreikio tenkinimo lygį 5 balų
sistemoje, kur 1 balas reiškė, kad poreikis tokioms paslaugoms visiškai netenkinamas, o 5 balai, kad poreikis pilnai tenkinamas.
48

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

3,3

2,8

2,4

Su būstu, apgyvendinimu susijusi pagalba
2,8
2,4
2,2
Profesinis orientavimas ir konsultavimas; bendrųjų su
darbu susijusių įgūdžių ugdymas; profesinių įgūdžių
ugdymas, neįgaliųjų profesinė reabilitacija
2,7
2,8
2,2
Šaltinis: DST atliktos savivaldybių socialinės paramos skyrių anketinės apklausos rezultatai, 2011 m.

2,8

3,0

3,2

2,7

2,5

2,7

2,8

2,7

3,0

Socialinės paramos skyrių vertinimais, geriausiai poreikis išvardintoms SI paslaugoms tenkinamas buvusių vaikų
namų auklėtinių ir neįgaliųjų socialinėse grupėse. O blogiausiai- grįžusių iš įkalinimo įstaigų, romų socialinėse grupėse.
Tuo tarpu darbo biržų vertinimais geriausiai poreikis išvardintoms SI paslaugoms tenkinamas neįgaliųjų ir vyresnio
amžiaus moterų, grįžtančių į darbo rinką socialinėse grupėse, o blogiausiai taip pat grįžusių iš įkalinimo įstaigų bei
romų socialinėse grupėse.
30 lentelė. Darbo biržų SI paslaugų poreikio tenkinimo lygio vertinimai balais59.
Asmenys,
grįžę iš
įkalinimo
įstaigų

Priklausomi
Moterys 50+, nuo psichoRomų kilmės grįžtančios į
tropinių
asmenys
darbo rinką
medžiagų

Buvę vaikų
namų
auklėtiniai

4,0
3,2
3,2
2,8
2,4
3,7
3,4
3,1
-

3,6
2,9
2,8
2,5
2,5
3,3
3,0
3,0
-

SI paslaugos
Neįgalieji
Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas,
atstovavimas
4,0
3,9
3,1
Sociokultūrinės paslaugos
3,2
2,5
2,4
Socialinių įgūdžių ugdymas
3,0
2,8
2,4
Psichosocialinė pagalba
2,8
2,7
2,1
Su būstu, apgyvendinimu susijusi pagalba
2,8
2,2
1,9
Profesinis orientavimas ir konsultavimas
3,8
3,6
2,9
Bendrųjų su darbu susijusių įgūdžių ugdymas
3,4
3,2
2,7
Profesinių įgūdžių ugdymas
3,3
2,9
2,5
Profesinė reabilitacija
3,7
Šaltinis: DSTI atliktos teritorinių darbo biržų vadovų savivaldybėse anketinės apklausos rezultatai, 2011 m.

3,6
2,8
2,7
2,8
2,4
3,4
3,0
3,0
-

2.3.1. Užsienio šalių patirtis socialinės integracijos paslaugų plėtojime
60

Terminas integracija išreiškia kompleksiškumo idėją, atskirų dalių suderinimo, sujungimo į visumą procesą .
Tokiu būdu SI paslaugų terminas taip pat pirmiausia pabrėžia ne kažkokį specifinį paslaugų turinį, bet jų teikimo,
organizavimo kompleksiškumą, o turinio prasme SI paslaugos gali apimti labai įvairias, įvairių socialinių sistemų
teikiamas paslaugas.

Kaip buvo minėta pateikiant socialinės integracijos paslaugų sampratą įvadinėje ataskaitoje 61, šioje ataskaitoje
SI paslaugos apima dalį socialinių paslaugų (arba kitose šalyse dažnai vadinamų socialinio darbo arba asmeninių
62
socialinių paslaugų ) bei dalį Lietuvos darbo biržų teikiamų paslaugų. Kitose šalyse socialinės integracijos paslaugų
terminas dar neretai naudojamas kalbant tik apie neįgaliesiems teikiamas socialines paslaugas arba turinčius
priklausomybių asmenis, tuo tarpu paslaugos bedarbiams įvardijamos kaip socialinės paslaugos bedarbiams arba
kalbama apie bedarbių integraciją (employment integration), bet jiems teikiamos paslaugos įvardijamos kaip socialinių
63
paslaugų dalis arba darbo rinkos paslaugos (labour market services) . Taigi tiesiogiai analizuoti SI paslaugų kitose
šalyse naudojant šį terminą nėra įmanoma, nes nėra tokių paslaugų formalios, institucionalizuotos sistemos. Tačiau
laikantis nuostatos, kad terminas socialinės integracijos paslaugos reiškia paslaugų tarpžinybiškumą,
tarpinstituciškumą, kompleksiškumą (t. y., kai teikiama pagalba dalyvaujant įvairių paslaugų teikėjams: socialinių
paslaugų, darbo biržų, sveikatos priežiūros paslaugų, NVO, bendruomenės, verslo sektoriaus), galime bandyti
atsirinkti, kokių konkrečiai paslaugų plėtojimo patirtis kitose šalyse mums yra įdomi mūsų apsibrėžtų SI paslaugų
kontekste.

59

Išvestas vidutinis poreikio tenkinimo lygio vertinimo lygio balas. Respondentams reikėjo įvertinti SI paslaugų poreikio tenkinimo lygį 5 balų
sistemoje, kur 1 balas reiškė, kad poreikis tokioms paslaugoms visiškai netenkinamas, o 5 balai, kad poreikis pilnai tenkinamas.
60
Socialinė integracija – optimalių ryšių tarp socialinių institucijų ir grupių sukūrimo proceasas. (Leonavičius, 1993, p. 222). Integracija- atskirų dalių
apjungimas į visumą, koordinuojant atskirų dalių apjungimą visos sistemos naudai. (Vaitkevičiūtė, 2000).
61
Socialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant
efektyviai panaudoti 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą. Įvadinė ataskaita. Viešosio politikos ir vadybos institutas. Lietuvos socialinių tyrimų
centras. 2010.
62
Anheier H.K., Kumar S. (sud.) . Social Services in Europe- An Annotated Bibliography. Updated and Extended Edition. 2000.
63
Anheier H.K., Kumar S. (sud.) . Social Services in Europe- An Annotated Bibliography. Updated and Extended Edition. 2000.
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2.3.2. Socialinės integracijos paslaugos integruojant į darbo rinką socialiai
pažeistus asmenis ES šalyse
Toliau pateikiami atskiri gerosios praktikos pavyzdžiai, kaip įvairiose šalyse organizuojamos ir teikiamos SI
paslaugos socialiai pažeidžiamiems, socialinės rizikos asmenims.
Albanija: etninės mažumos, žmonės su psichine negalia
Siekiant skatinti jaunų žmonių iš etninių mažumų, taip pat žmonių su psichine negalia integraciją į darbo rinką
aktyviai įtraukiamos ir dalyvauja NVO. Pastarosios teikia profesinės mentorystės paslaugas, pirmiausia skiriant dėmesį
tam, kad asmuo įgytų darbinę motyvaciją, kompetencijas, reikalingas integracijai į darbo rinką. Pradžia tokių paslaugų
64
buvo 5 Albanijos miestuose įgyvendinti NVO socialinės mentorystės projektai .
Graikija, Suomija, Vengrija: romai
Pabrėžiama, kad romų socialinės integracijos paslaugos tai pirmiausia įvairių žinybų bendros pastangos ir pačių
romų įtraukimas į integracinių programų kūrimą, t. y. pradedant švietimo, darbinio mokymo paslaugomis ir baigiant
konkrečia įdarbinimo pagalba. Socialinės integracijos paslaugos - kompleksas švietimo, socialinio darbo, užimtumo
rėmimo paslaugų. Kuriamos specialios sporto ir kultūros programos bei centrai romų bendruomenėms. Specialus
mokytojų apmokymams, kad jie mokėtų dirbti su romų vaikais; organizuotos “tėvų mokyklos” romams, vasaros
mokyklos, apmokant socialinių įgūdžių (Graikija). Suomijoje tarpininkavimo, konsultavimo paslaugos, siekiant inicijuoti
romų NVO kūrimąsi bei jų veiklą. Specialios darbinio mokymo programos romams, siekiant padėti jiems įsidarbinti
65
(Suomija, Vengrija) .
Anglija, Airija: buvę globos įstaigų gyventojai
Teikiama speciali pagalba buvusiems stacionarios globos įstaigų gyventojams (jaunimui), nes jie turi mažiau
galimybių pradėti sėkmingai savo gyvenimą, mokytis, įsijungti į darbo rinką. Taikomi pagalbos metodai:
konsultavimas, parama, įgalinimas, įtraukimas, socialinio darbo tobulinimas, siekiant atliepti šios grupės poreikius.
Siekiama formuoti visuomenės nuomonę, informuoti,apie šiuos žmones, jų poreikius. Tam vykdomos specialios
informavimo kompanijos, patys buvę globotiniai įtraukiami į tokių kompanijų renginius, kur jie gali prisistatyti
bendruomenei. Svarbu, kad įsijungtų bendruomenė
Vykdomos specialios programos, kurios skirtos įvairių socialinių rizikų jaunimo (po globos, etninių mažumų ir
kt.) integracijai į gyvenimą bei darbo rinką. Pagal tokias programas remiamos NVO, bendruomenės gali gauti
finansavimą (pvz., programą “Reaching Out: Empowering Young People” Šiaurės Airijoje vykdo socialiai atsakinga
66
loterijos organizacija) .
Sukurtos specialios socialinės integracijos paslaugos jaunimui, kuris palieka globos įstaigas (leaving care).
Vietinė valdžia remia įvairius projektus, kurie padeda integruotis jaunimui iš globos įstaigų (rūpinasi, kaip pagerinti
67
jaunimo iš globos socialinę integraciją) .
Kuriami dalyvavimo, įtraukimo modeliai jaunimui išeinančiam iš globos įstaigų. Vystomos įsidarbinimo, jaunimo
darbinio mokymo programos konkrečiose bendruomenėse (informavimas, konsultavimas, motyvavimas). Patys
jaunuoliai įtraukiami į planavimą, kaip siekti savo tikslų. Įsijungia bendruomenės nariai. Siekiama, kad pateikti projektai
dirbtų tampriai su vietine valdžia, socialinių paslaugų tarnybomis. Siekiama apjungti įvairius veikėjus, kurie sukurtų
68
pagalbos tinklą palikusiam globą jaunimui National Care Advisory Service .
“From Care2Work” projektas apėmė partnerystę tarp vietinės valdžios, darbdavių ir NVO Anglijoje. Siekiant
pagerinti asmenų iš globos įstaigų įdarbinimą 2009-2010 m. į tokią veiklą buvo įsitraukusios 150 vietinių savivaldybių,
kurios kūrė vietinius planus, kaip pagerinti jų savivaldybėje iš globos išėjusio jaunimo įsidarbinimą. Buvo
bendradarbiaujama su darbdaviais, apmokomas jaunimas, įvertinant konkrečios vietovės galimybes, poreikius tam
tikriems darbams. Veiklos apėmė planavimą, darbdavių įtraukimą, vietinių socialinių paslaugų tarnybų įsijungimą,
69
jaunų žmonių įgalinimą .
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International Youth Council of the ‘I Matter’ campaign. “I Matter”: supporting, empowering and involving young people leaving care. SOS
Children’s Villages International; 2011
65
ES Partnerių apžvalgos. <http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2009/integrated-programme-for-the-social-inclusion-of-roma>
žr. 2011-02-10.
66
“ International Youth Council of the ‘I Matter’ campaign. “I Matter”: supporting, empowering and involving young people leaving care. SOS
Children’s Villages International; 2011
http://www.leavingcare.org/admin/uploads/a1ff15c14a461e1ffc11095a79433b25.pdf
67
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Pačios bendruomenės inicijuota problemiško jaunimo advokatavimo programa savo bendruomenėje.
Bendruomenės nariai apsiima būti jaunimo patikėtiniais, sprendžiant jų problemas, nes jie žino kultūrinius savo
70
bendruomenės ypatumus (JAV, Airija) .
71

Ypač pabrėžiamas bendruomenės įsijungimas į SI paslaugų teikimą . Siekiama, kad pagalba būtų ne tik
paslaugų teikimas, bet tiesiog bendruomenės pilietiškumo raiška. Pvz., Staffordshire sukurta programa, kaip
optimizuoti ir įgalinti bendruomenę teikiant SI paslaugas. Programa “Ne paslaugos, o tiesiog gyvenimas” - kaip labiau
įtraukti bendruomenę, skatinti pilietiškumą, kai kurias tradicines socialines paslaugas keičiant bendruomenės narių
parama prevencijai, savo narių gerovei didinti. Kaip optimizuoti bendruomenės galimybes teikti pagalbą ne tik
formalias paslaugas.
Italija: SI paslaugos kaimo vietovėse.
Kaimo vietovėse, kur mažas gyventojų tankumas, sunku organizuoti socialines paslaugas. Lietuvoje taip pat yra
ši problema. Todėl svarbu pritraukti pačios bendruomenės resursus (NVO), t. y. tos NVO paslaugos papildo viešąsias
paslaugas. Dirbant su suaugusiu jaunimu siekiama didinti jo atsakomybę, socialinį įsitraukimą į bendruomenės
gyvenimą. Solidarumas ir gerovė kaimo vietovėse - savanoriavimo programa, kurios tikslas įtraukti jaunus žmones iš
72
bendruomenės didinant jų atsakomybę, socialinį dalyvavimą .
OECD projektai: etninės mažumos, jaunimas, imigrantai
Ieškoma, siekiama sukurti naujas strategijas etninių mažumų integracijai į darbo rinką. Jų integracija reikalauja
specialaus priėjimo, pritaikymo, o ne bendrų principų taikymo. Manoma, kad tai geriausiai gali padaryti
73
bendruomenės, kurioje šie žmonės gyvena, juos atstovaujančios NVO .
Verslumo ugdymas, tarpininkaujant, mentorystė atstovaujant jauniems žmonėms, etninėms mažumoms, pvz.,
bankuose, steigiant savo verslą (JK, Italija). Tam sukuriamas tinklas, kuris apima: mokymo įstaigas, vietinės valdžios
74
atstovus, socialinių paslaugų įstaigas, vietinį verslą) .
Labai svarbu jauniems žmonėms (buvusiems globotiniams) sukurti socialinių ryšių tinklą, kuris padėtų
integruotis, parodytų kelią. Tam naudojama socialinė mentorystė, tinklų kūrimas. Jaunimo centrai, sporto klubai irgi
gali padėti stiprinti socialinius ryšius tarp bendruomenės skirtingų grupių.
Austrija, Belgija, Italija, Jungtinė Karalystė, Olandija, Prancūzija, Slovėnija, Škotija, Švedija: neįgalieji.
Kaip vienas iš svarbių ES pabrėžiamų tikslų neįgaliųjų integracijai yra vietinės bendruomenės mobilizavimas
75
vykdant neįgaliųjų integraciją į darbo rinką . Nuo 2005 JK vykdoma neįgaliųjų integracijos į darbo rinką programa
“Pathways to work”, kuri siekia, kad būtų sukurta visa integracijos sistema, pradedant pašalpos mokėjimu ir baigiant
76
neįgalaus žmogaus įsidarbinimu . Labai svarbu, kad visos iniciatyvos ir paslaugos, skirtos neįgalių žmonių integracijai į
darbo rinką, ne tik būtų teikiamos, bet ir būtų koordinuojamos, taip pat turi būti vertinamas paslaugų veiksmingumas.
Pvz., Belgijoje atsirado speciali iniciatyva, įkurta agentūra, kuri tarpininkauja tarp neįgalių žmonių ir darbdavių:
skleidžia gerąją neįgaliųjų įdarbinimo praktiką, turi sudariusi registrą darbdavių, kurie nusiteikę priimti neįgalius
žmones į darbą. Socialinės integracijos paslaugas sudaro tokios neįgaliesiems paslaugos: informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo paslaugas, individualus karjeros planavimas, būsimos darbo vietos patikimumo tikrinimas, pagalba
77
pradedant darbą, individualus karjeros planavimas, patarimai dėl darbo vietos įrengimo, patarimai darbdaviams .
Socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į darbo rinką rūpinasi ne tik darbo biržos ar socialinių paslaugų
įstaigos, bet ir įvairios privačios įdarbinimo agentūros, NVO ar verslo įmonės (Italijoje, Austrijoje, Olandijoje,
Prancūzijoje, Škotijoje) yra remiamos, kai jos teikia specialias įdarbinimo programas į darbo rinką sunkiai
integruojamiems asmenims, pvz., neįgaliesiems, ilgalaikiams bedarbiams, neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo. Tokias
specialias socialinės integracijos į darbo rinką programas remia ir pačios savivaldybės, susitardamos su savo teritorijoje
esančiais darbdaviais, kad tam tikros grupės asmenys gaus pagalbą ir darbdaviai juos įdarbins tam tikromis sąlygomis.
Pvz., savivaldybė (Austrija, Švedija, Italija) turi sąrašą darbdavių, su kuriais tariasi dėl neįgalių žmonių įdarbinimo, tada
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asmuo tikslingai apmokomas, padedama jį įdarbinti, teikiama pagalba adaptuojantis darbo vietoje. Įtraukiamos
78
profsąjungos, kurios kaip stebėtojai vertina kaip vyksta procesas, atlieka stebėseną .
Slovėnijoje, Austrijoje sukurta speciali darbo mentorių (job mentors) mokymo programa, kurią baigę (įvairių
įstaigų, pvz., darbo biržų, verslo įmonių, socialiniai darbuotojai ir kt.) specialistai gali daug efektyviau padėti
neįgaliesiems integruotis į darbo rinką. Suteikiamos specialios žinios apie bendravimą, motyvavimą, naudojamos IT
79
technologijos mokymams. Sukurta speciali darbo mentorių mokymo metodologija, metodika . Pabrėžiama, kad tam,
kad socialinės integracijos paslaugos būtų efektyvios neįgaliųjų įdarbinimui būtinas bendradarbiavimas, paslaugų
teikėjų integracija.
Strategijos kaip efektyviau teikti socialinės integracijos paslaugas neįgaliesiems: didinti paslaugų prieinamumą;
kurti vartotojui draugišką paslaugų teikimo aplinką; teikti specialistų pagalbą neįgaliesiems; didinti personalo,
dirbančio su neįgaliaisiais, organizacinius gebėjimus; rasti būdus kaip padrąsinti ir paskatinti neįgaliuosius grįžti į darbo
rinką, nesibaiminant dėl finansinių, materialinių pasekmių, grįžus į darbo rinką (motyvuoti darbui); padėti įsitvirtinant
80
ir išliekant darbe .
Suomija, Italija, Graikija: buvę kaliniai.
Šalia socialinių paslaugų, kurias teikia socialiniai darbuotojai, buvusiems kaliniams teikiamos mentoriaus
paslaugos, jas teikia NVO, t. y. žmonių, kurie žino problemą ir šių žmonių poreikius. Sukurta speciali grįžusiems iš
įkalinimo jauniems žmonėms paramos programa (Suomija).
Italijoje, organizuojant pagalbą buvusiems kaliniams, siekiama įsigilinti į buvusių kalinių problemas, susijusias su
jų išsilavinimo stoka, smurto patirtimi ir kt., t.y. kad sistemiškai, holistiškai būtų pažvelgta į jų padėtį, problemas.
Teikiama pagalba apgyvendinimui, pabrėžiamas dėmesys poreikių diferenciacijai, įvairių institucijų bendradarbiavimas.
Pvz., buvo sukurtas Socialinis pagalbos tinklas buvusiems kaliniams Italijoje, t. y. apie kiekvieną kalėjimą tam tikroje
geografinėje teritorijoje buvo sudaryta 12 socialinių tinklų, kuriuos sudaro: savivaldybės, socialinių paslaugų centrai,
profesinio mokymo įstaigos, NVO, teistųjų atstovai, nacionalinės kalėjimų administracijos atstovai, kalėjimų atstovai,
vidaus reikalų institucijų tame regione atstovai. Taip pat regioninė kooperatyvų sąjunga, kaip darbdavių atstovas, kuris
turi padėti keisti darbdavių požiūrį.
Kita iniciatyva Italijoje - pagalba buvusiems kaliniams verslumo ugdymui, mokymus organizuoja patys verslo
centrai (Komercijos, Turizmo, paslaugų įmonių asociacija). Pagrindinė idėja: tamprus bendradarbiavimas tarp darbo
rinkos, socialinių paslaugų sferos veikėjų, siekiant integruoti į darbo rinką kartu sprendžiant kitas susijusias
81
problemas . Lemiamą vaidmenį grįžusių iš įkalinimo integracijai turi: pagalbą apgyvendinimui; pagalba įsitvirtinant
82
bendruomenėje per įvairias veiklas .
Graikija, Švedija, Danija: socialinės rizikos asmenys
Graikijoje šalies mastu įsteigtas savivaldybių įstaigų tinklas, kuris padeda socialinės rizikos asmenims integruotis
į darbo rinką bei užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą (įsteigtas pagal projektą, po 2 metų perduotas
savivaldybėms). Atidaryta apie 70 socialinės paramos centrų, kuriuose dirba: specialiai paruošta komanda, socialinis
darbuotojas, psichologas ir sociologas. Jie ne tik informuoja, konsultuoja, bet kontaktuoja su įmonėmis bei vykdo
monitoringą: vertinimus, kas kokių paslaugų kreipėsi, kokie rezultatai (t. y. apie besikreipiančius fiksuojama išsami
informacija, kuri talpinama duomenų bazėje). Šios įstaigos orientuotos būtent į įdarbinimą. 83
Švedijoje siekiama sukurti įvairiaprofesinį tinklą - Darbo jėgos vystymo centrą – kuriame kooperuojasi socialinės
bei įdarbinimo tarnybos, vieno langelio principu, kad asmuo būtų greičiau įdarbintas. Centras remiasi įvairių institucijų
84
bendradarbiavimo sutartimi .
1994 m. Danijoje priimtas savivaldybių aktyvinimo įstatymas, kuris numatė, kad Danijos socialinė ir darbo rinkos
politika turi kreipti ypatingą dėmesį į aktyvinimo principo, dirbant su bedarbiais, įgyvendinimą. Savivaldybės turi būti
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2004,

užsibrėžusios siekti įgyvendinti „aktyvaus socialinės paramos gavėjo“ modelį teikiant įvairias motyvavimo, įgalinimo ir
85
kt. paslaugas. Tam turi būti integruotos socialinės paramos bei socialinių paslaugų, užimtumo sistemos paslaugos .
Airija, Austrija, Ispanija, Suomija: turintys priklausomybių asmenys.
Planuojama 2012 m. parengti ES kokybės standartų apmatus paslaugoms, skirtoms mažinti narkomanijos
paplitimą: prevencijos paslaugoms, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugoms. Šiai grupei socialinės
integracijos paslaugos įvardijamos kaip paslaugos, kurios padidina reabilitacijos paslaugų prieinamumą arba kurios
teikiamos po reabilitacijos programų. Skambučių centrai, kurie suteikia informaciją nukreipia, tarpininkauja. Savanorių
86
pritraukimas dirbti kartu su specialistais .
Airijoje pabrėžiamas bendruomenės įtraukimas į pagalbą savo nariams, švietimas, mokymas, konsultavimas,
savipagalbos grupės. Pagalba šeimoms. Suomijoje - socialinės integracijos paslaugos kaip tinklo kūrimas,
bendradarbiavimas tarp institucijų, esančių paslaugų tinklo ribose, jas apjungiant bendram tikslui.
Ispanijoje sukurtas centras Paramos įsidarbinant paslaugos turėjusiems priklausomybių asmenims. Jame
teikiama kompleksiška pagalba, įtraukiant kitas institucijas - susitariant dėl profesinio mokymo, atliekamas
biopsichologinis būklės vertinimas, ieškoma ir užmezgami kontaktai su darbdaviais, kurie sutinka priimti į darbą
buvusius narkomanus.
Austrijoje sukurta paslaugų sistema, padedanti įsidarbinti buvusiems priklausomiems asmenims. Tai
tarpininkavimo paslaugos tarp narkomanijos gydymo institucijų ir darbo biržos, kitų institucijų. Teikiamos motyvavimo,
perkvalifikavimo paslaugos, profesinio orientavimo, informavimo apie darbą ar gydymą, galimybė pasinaudoti įstaigų
87
infrastruktūra ieškant darbo, padeda įsitvirtinant darbo vietoje, adaptuojantis .
SI paslaugos paprastai tai bendradarbiavimas tarp darbo biržos, profesinio mokymo institucijų ir reabilitacijos,
gydymo įstaigų. Sudarant specialias programas šios grupės asmenims, t. y., atskiros paslaugos nėra efektyvios, turi
dirbti tinklai, kiekvienas įnešdamas savo indėlį.

2.3.3. Socialinės integracijos paslaugų organizavimo ypatumai ES šalyse ir
Lietuvoje.
Apibendrinant aptartų užsienio šalių patirtį plėtojant SI paslaugas galime išskirti tokius pagrindinius, esminius
principus, taikomus daugelio ES šalių praktikoje, integruojant socialiai pažeistus ir socialinės rizikos grupių asmenis į
darbo rinką bei mažinti jų socialinę atskirtį:
-

tarpinstitucinis bendradarbiavimas
vietinės bendruomenės įsitraukimas
įmonių socialinės atsakomybės stiprinimas
bendruomenės galių stiprinimas, įtraukimas
pagalbos teikėjų bendradarbiavimas, veiklos koordinavimas
socialiai pažeisto asmens socialinių ryšių tinklo kūrimas, stiprinimas.

SI paslaugos paprastai teikiamos bendradarbiaujant tarp socialinių paslaugų, darbo biržos, profesinio mokymo
institucijų, reabilitacijos, gydymo įstaigų, bendruomenės, pačių socialinės rizikos asmenų, darbdavių. T.y. manoma, kad
kažkokios atskiros paslaugos nėra efektyvios, turi dirbti tinklai, kiekvienas įnešdamas savo indėlį.
SI paslaugos, tai specialios institucinių tinklų programos pritaikytos konkrečių socialiai pažeidžiamų asmenų
poreikiams. Kas ypač svarbu užtikrinant SI paslaugų efektyvumą:
- NVO, vietinės bendruomenės dalyvavimas;
- bendruomenės galių stiprinimas;
- mokymai, požiūrio keitimas;
- savanoriškos veiklos panaudojimas,
- patikėtinio, socialinio mentoriaus užtikrinimas;
- socialinės rizikos asmenų įtraukimas į bendruomenės gyvenimą, jų socialinės atsakomybės diegimas
- darbdavių įtraukimas į bendrą SI paslaugų procesą
- pagalba asmeniui kuriant socialinių ryšių tinklą.
SI paslaugų organizavimo ypatumai:
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o

SI paslaugos reiškia kompleksiškų paslaugų teikimą, kas apima įvairių sistemų koordinuotai teikiamas įvairaus
tipo paslaugas (švietimo, socialinio darbo, užimtumo rėmimo, reabilitacijos ir kt.). Pabrėžiama, kad socialinės
integracijos paslaugų efektyvumui užtikrinti būtinas bendradarbiavimas, paslaugų teikėjų integracija. Pvz.,
Suomijoje- socialinės integracijos paslaugų organizavimas suprantamas kaip tinklo kūrimas,
bendradarbiavimas tarp institucijų, esančių paslaugų tinklo ribose, jas apjungiant bendram tikslui. Tai
realizuojama kuriant pagalbos tinklą vietinės bendruomenės lygmenyje (kurį sudaro įvairūs veikėjai: pats
asmuo, socialinių paslaugų teikėjai, darbo biržos, NVO, mokymo įstaigos, vietinės bendruomenės atstovai,
darbdaviai, vietinis verslas). Pvz., siekiama apjungti įvairius veikėjus, kurie sukurtų pagalbos tinklą iš globos
įstaigų išėjusiam jaunimui (Anglija) arba sukurtas socialinis pagalbos tinklas buvusiems kaliniams (Italijoje),
apie kiekvieną kalėjimą tam tikroje geografinėje teritorijoje sudarius 12 socialinių tinklų, į kuriuos įeina:
savivaldybės, socialinių paslaugų centrai, profesinio mokymo įstaigos, NVO, teistųjų atstovai, kalėjimų
administracijos atstovai, vidaus reikalų institucijų tame regione atstovai. Taip pat regioninė kooperatyvų
sąjunga, kaip darbdavių atstovas, kuris turi padėti keisti darbdavių požiūrį. SI paslaugų tinklai gali būti net
šalies mastu. Pvz., Graikijoje šalies mastu įsteigtas savivaldybių įstaigų tinklas, kuris padeda socialinės rizikos
asmenims integruotis į darbo rinką bei užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą. Lietuvoje nors
bendradarbiavimas teikiant SI paslaugas kažkiek ir vyksta, tačiau tokių įvairiapusių pagalbos tinklų kūrimo
praktikos faktiškai nėra. Siekiant teikti efektyvesnes SI paslaugas turėtų būti kreipiamas dėmesys ne tiek į
pačias paslaugas, kiek į šių paslaugų teikėjų optimalaus tinklo kūrimą.

o

Daugiafunkcinių paslaugų centrai sprendžiant nedarbo problemas. Tokie centrai yra daugiafunkciniai, nes
sprendžia socialinės atskirties bei integracijos į darbo rinką problemas kompleksiškai. Tai specialios socialinės
paslaugos bedarbiams, kai dirba specialiai paruošta komanda, socialinis darbuotojas, psichologas, sociologas
ir kt. Jie ne tik informuoja, konsultuoja, bet kontaktuoja su įmonėmis bei vykdo įsidarbinimo monitoringą (kas
kokių paslaugų kreipėsi, kokie rezultatai (t.y. apie besikreipiančiu fiksuojama išsami informacija, kuri
talpinama duomenų bazėje). Šios įstaigos orientuotos į įdarbinimą, tačiau teikiant ir asmenines socialines
paslaugas. Pvz., Švedija kuria įvairių profesijų tinklą- Darbo jėgos vystymo centrus – kuriuose kooperuojasi
socialinės bei įdarbinimo tarnybos, vieno langelio principu, kad asmuo būtų greičiau įdarbintas. Centras
remiasi įvairių institucijų bendradarbiavimo sutartimi. Lietuvoje darbo birža dirba koncentruojantis tik į
įdarbinimą, bet ne į giluminį bedarbio problemos sprendimą (kam reikia pvz. ilgalaikių socialinio darbo
paslaugų), kas dažnai ir yra kliūtis asmens įdarbinimui.

o

Bendruomenių stiprinimas, mobilizavimas vykdant integraciją į darbo rinką. NVO bei vietinėms
bendruomenėms priskiriamas svarbus vaidmuo, sprendžiant savo narių problemas. Daugumos socialiai
pažeidžiamų asmenų integracija į darbo rinką reikalauja specialaus priėjimo, priemonių, o ne kažkokių bendrų
principų taikymo. Todėl svarbu, kad įsijungtų vietinė bendruomenė. Manoma, kad geriausiai žino, kaip padėti
ar paveikti asmenį gali pati bendruomenės, kurioje šie žmonės gyvena, juos atstovaujančios NVO. Todėl
siekiama labiau įtraukti bendruomenę, skatinti pilietiškumą, kai kurias tradicines socialines paslaugas keičiant
bendruomenės narių parama. Kalbama apie tai, kaip optimizuoti bendruomenės galimybes teikti pagalbą, o
ne tik vystyti formalias SI paslaugas. Pvz., problemiško jaunimo advokatavimo programa savo bendruomenėje
(Airija), kai bendruomenės nariai apsiima būti jaunimo patikėtiniais, sprendžiant jų problemas. Lietuvoje
bendruomenės sparčiai kuriasi, stiprėja, tačiau formalios paslaugų sistemos (socialinių paslaugų, darbo biržos)
nenoriai jas “įsileidžia” į savo paslaugų sritį, kol kas mažai pasinaudoja bendruomenių galimybėmis.

o

Socialinės mentorystės metodo plėtra. Šis metodas pasiteisino kuriant, stiprinant socialiai pažeistų asmenų
socialinių ryšių tinklą. Slovėnijoje, Austrijoje sukurta speciali darbo mentorių (job mentors) mokymo
programa, kurią baigę (įvairių įstaigų, pvz., darbo biržų, verslo įmonių, socialiniai darbuotojai ir kt.) specialistai
gali daug efektyviau padėti neįgaliesiems integruotis į darbo rinką. Sukurta speciali darbo mentorių mokymo
metodologija, metodika. Buvusiems kaliniams, vaikų namų auklėtiniams, neįgaliesiems teikiamos mentoriaus
paslaugos, kurias teikia juos atstovaujančios NVO. Šių NVO atstovai žino problemas ir šių žmonių poreikius.
Stebimas vis platesnis NVO įtraukimas, teikiant socialinės mentorystės paslaugas. Lietuvoje socialinės
mentorystės idėja ir realus jos įgyvendinimas nėra paplitę. Galima būtų remti NVO, kurios išmoksta šio
metodo ir jį taiko, teikiant socialines paslaugas.

o

Ypatingas dėmesys bedarbių motyvavimo, aktyvinimo metodui paslaugų organizavime. Pvz., Danijoje priimtas
savivaldybių aktyvinimo įstatymas, kuris numatė, kad Danijos socialinė ir darbo rinkos politika turi kreipti
ypatingą dėmesį aktyvinimo principo, dirbant su bedarbiais, įgyvendinimą. Savivaldybės turi būti
užsibrėžusios siekti įgyvendinti „aktyvaus socialinės paramos gavėjo“ modelį teikiant įvairias motyvavimo,
įgalinimo ir kt. paslaugas. Tam turi būti integruotos socialinės paramos bei socialinių paslaugų, užimtumo
sistemos paslaugos. Nors formaliai šis metodas Lietuvoje ir pripažįstamas bei taikomas darbo biržos,
socialinių paslaugų sistemose, tačiau nepakankamas sistemų bendradarbiavimas neužtikrina šio metodo
taikymo tęstinumo.
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o

Dėmesys įtraukimo metodui, kaip pasipriešinimo mažinimo priemonei SI paslaugų organizavime. Šis metodas
taikomas kalbant apie darbdavių įtraukimą į SI paslaugų tinklo kūrimą (pvz., ne tik neįgaliesiems, bet ir
buvusiems kaliniams, kitoms grupėms), tuo kuriant pasitikėjimo santykius, turinčius įtakos darbdavių
palankesnio požiūrio formavimuisi. Arba pačių socialiai pažeistų asmenų įtraukimas į SI programų kūrimą
(pvz., išėjusio iš globos įstaigų jaunimo, kai patys jaunuoliai įtraukiami į planavimą, kaip siekti savo tikslų).
Bendruomenės įtraukimas.

o

Specialios savivaldybių inicijuotos programos, kurios skirtos įvairių socialinės rizikos lygių jaunimo (išėjusių iš
globos įstaigų, etninių mažumų, grįžusiems iš įkalinimo ir kt.) integracijai į gyvenimą bei darbo rinką. Pvz.,
keliamas tikslas, kaip pagerinti savivaldybėje buvusių vaikų namų auklėtinių įsidarbinimą. Šias programas
vykdo institucijų tinklas: socialinių paslaugų, darbo biržų, potencialių darbdavių toje bendruomenėje,
bendruomenės, įtraukiant į paslaugų planavimą ir pačius jaunuolius. Pvz., Ispanijoje sukurtas centras Paramos
įsidarbinant paslaugos turėjusiems priklausomybių asmenims, teikiantis paslaugas bendradarbiaujant darbo
biržoms, profesinio mokymo institucijoms ir reabilitacijos, gydymo įstaigoms. Pabrėžiama, kad kažkokios
atskiros paslaugos nėra efektyvios, turi dirbti tinklai, kiekvienas įnešdamas savo indėlį. Tokias specialias
socialinės integracijos į darbo rinką programas remia ir pačios savivaldybės, susitardamos su savo teritorijoje
esančiais darbdaviais, kad tam tikros grupės asmenys gaus pagalbą ir darbdaviai juos įdarbins tam tikromis
sąlygomis. Pvz., savivaldybė (Austrija, Švedija, Italija) turi sąrašą darbdavių, su kuriais tariasi dėl neįgalių
žmonių įdarbinimo, tada asmuo tikslingai apmokomas, padedama jį įdarbinti, teikiama pagalba adaptuojantis
darbo vietoje. Įtraukiamos profsąjungos, kurios kaip stebėtojai vertina kaip vyksta procesas, atlieka
monitoringą. Lietuvoje kai kurios savivaldybės turi programas pvz., romų integracijai, socialinės rizikos šeimų,
bet iš esmės nėra bendradarbiavimo tarp institucijų pagrindu parengtų programų išėjusių iš globos įstaigų,
grįžusių iš įkalinimo įstaigų, turėjusių priklausomybių asmenų integracijai. Šioms grupės SI paslaugų
savivaldybės teikia mažai.

Nors savivaldybių socialinių paslaugų įstaigų, darbo biržų bei NVO teikiamų paslaugų apimtys rodo, jog 2010 m.
šalyje suteikta vidutiniškai apie 3 paslaugas vienam socialinės rizikos atvejui, tačiau atskirose savivaldybėse SI paslaugų
poreikio tenkinimo lygis labai skirtingas.
Ekspertų (savivaldybių socialinės pramos skyrių, darbo biržų savivaldybėse vadovų bei NVO atstovų) pateiktais
vertinimais, SI paslaugų poreikio tenkinimo lygis dažniausiai vertinamas kaip vidutiniškai tenkinamas, tenkinamas (3-4
balai 5 balų vertinimo sistemoje). Nors atskirose socialiai pažeidžiamų, socialinės rizikos asmenų grupėse poreikio
tenkinimo lygio vertinamai skiriasi: socialinės paramos skyrių vertinimu geriausiai poreikis SI paslaugoms tenkinamas
vyresnio amžiaus moterų, neįgaliųjų bei buvusių vaikų namų auklėtinių grupėje; o blogiausiai- romų ir grįžusių iš
įkalinimo socialinėse grupėse; tuo tarpu darbo biržų vertinimu geriausiai poreikis SI paslaugoms tenkinamas neįgaliųjų
bei vyresnio amžiaus moterų grupėse, o blogiausiai romų socialinėje grupėje.
Žemas poreikio tenkinimo lygio vertinimas kalba ne tiek apie trūkstamų paslaugų mastus (nes kaip matėme
analizėje blogiausiai poreikio tenkinimas vertinamas grupėse, kurios nėra skaitlingos), bet apie šioms grupėms
reikalingų paslaugų organizavimo problemas, paslaugų sudėtingumą.
Remdamiesi pateikta analize, galime teigti, kad viena iš pagrindinių SI paslaugų poreikio (pasiūlos) tenkinimo
problemų yra ne tiek paslaugų apimtis, kiek šių paslaugų kompleksiškumo stoka, kylanti dėl nepakankamo institucijų
bendradarbiavimo, paslaugų tęstinumo neužtikrinimo. Taip pat per mažo NVO, kaip SI paslaugų teikimo partnerio,
įtraukimo.
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3. KOMPLEKSINIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROGRAMŲ
VERTINIMAS
3.1. Neįgaliesiems skirtos programos
Kokie yra neįgaliųjų pogrupiai?
Neįgaliųjų grupė pasižymi dideliu heterogeniškumu, kadangi ją skaido negalios tipas – regos, klausos, judėjimo,
pažinimo, proto, kraujagyslių ir kt.; taip pat neįgalieji yra skirstomi pagal jiems suteiktas invalidumo grupes, kurios
atitinka darbingumo lygius. I grupė – iki 25 proc. darbingumo, II grupė iki 40 proc., III- iki 55 proc.88 Palyginus neįgaliųjų
grupes (I-II gr. su III gr.), kurios registravosi Lietuvos darbo biržoje 2006 m. ir kurios buvo nukreiptos į aktyvias darbo
rinkos priemones, matyti, kad daug didesnė dalis I-II gr. neįgaliųjų registravosi darbo biržoje nei buvo nukreipti į
aktyvias darbo rinkos priemones (14 proc.). Situacija su III gr. neįgaliaisiais yra visai kitokia – beveik visi (97 proc.),
kurie registravosi darbo biržoje, buvo nukreipti į aktyvias darbo rinkos priemones. Tarp besiregistruojančių darbo
biržoje III gr. neįgalieji sudarė 38 proc. visų besiregistruojančių neįgaliųjų. Tuo tarpu tarp nukreiptųjų į aktyvias darbo
rinkos priemones III gr. neįgalieji sudarė 80 proc. (žr. 7 pav.Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.).
7 paveikslas. Neįgaliųjų, 2006 m.užsiregistravusių LDB, ir neįgaliųjų, nukreiptų į aktyvias darbo rinkos priemones, santykis pagal
negalios lygį.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis LDB duomenimis.

Socialinės integracijos intervencijos labiausiai reikalingos būtent darbingo amžiaus neįgaliesiems, nes negalia
dažniausiai įgyjama esant darbingo amžiaus. Tik 10 proc. iš pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais buvo vaikai iki 17 m.
amžiaus (žr. 8 pav.Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Tai, kad 9 iš 10 asmenų neįgaliais tampa darbingo amžiaus, ir
tai, kad daugiau nei 6 iš 10 neįgaliaisiais pirmą kartą būna pripažinti nuo 25 iki 54 m. amžiaus, rodo, kad jų poreikis gali
būti ne tiek įgyti kvalifikaciją ar aukštąjį išsilavinimą, kiek adaptuotis su savo negalia prie darbo rinkos reikalavimų.
8 paveikslas. Neįgaliųjų, 2006 m.užsiregistravusių LDB, ir neįgaliųjų, nukreiptų į aktyvias darbo rinkos priemones, santykis pagal
negalios lygį.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis LDB duomenimis.

3.1.1. Tinkamumas ir tęstinis tinkamumas
Kokie yra svarbiausi neįgaliųjų socialinės integracijos poreikiai?
88

Invalidumo grupės buvo prilygintos darbingumo lygiui 2006 m. įsakymu Dėl darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių
patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 37-1324) - I invalidumo grupė prilyginama 20 proc., II- 35 proc., III - 50 proc. darbingumo lygiui. Šiame tekste, kai
referuojama į darbo biržos duomenis iki 2006 m., tuomet bus kalbama apie invalidumo grupes, tačiau šiandieninei situacijai nusakyti naudojamas
darbingumo lygio terminas.
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Šios heterogeniškos grupės nariai turi skirtingus poreikius, kurie priklauso nuo konkrečios jų negalios, tačiau
tarp jų, remiantis Europos Komisijos konsultaciniu dokumentu ir veiklos kryptimis, suformuotomis Europa 2020,
galima išskirti pačius bendriausius: prieinamumas, dalyvavimas, lygybė, užimtumas, švietimas ir mokymas, socialinė
apsauga, sveikata.
Tarp apklaustų 518 neįgaliųjų, kurie dalyvavo Lietuvos darbo biržos organizuotuose aktyviose darbo rinkos
priemonėse, 52 proc. neįgaliųjų teigė jautęsi socialiai atskirti. Svarbiausia priežastis buvo darbo neturėjimas (136
neįgalieji). Antroje vietoje vyravo sveikatos problemos – 56 neįgalieji teigė, kad tai buvę svarbiausia priežastis.
Galiausiai vos mažiau neįgaliųjų teigė, kad socialiai atskirtais jie jautėsi dėl pinigų pragyvenimui trūkumo (46) (žr. 9
pav.). Taigi darbo neturėjimas buvo dominuojanti priežastis neįgaliesiems jaustis socialiai atskirtiems.
9 paveikslas. Kodėl jautėtės socialiai atskirtas?
Dėl to, kad neturėjau darbo

Dėl sveikatos problemų
Dėl to, kad trūko pinigų pragyvenimui
Dėl neigiamo visuomenės požiūrio į neįgaliuosius
Dėl to, kad neturėjau išsilavinimo, kvalifikacijos
Dėl to, kad buvo sunku pačiam/pačiai susitvarkyti su buitimi
Dėl to, kad trūko artimųjų paramos

0

20

40

60

80

100

120

140

Šaltinis: VPVI užsakymu „Vilmorus“ atlikta neįgaliųjų apklausa. Dalyviai turėjo nurodyti dvi svarbiausias priežastis, dėl ko jie jautėsi atskirti. Atsakymai
pateikiami dažniais (N=269).

Barnes, Mercer teigimu, vienas svarbiausių neįgaliųjų socialinės atskirties požymių yra jų atskirtis nuo darbo
rinkos. Jungtinėje Karalystėje 90-ųjų viduryje atliktame tyrime, buvo atrasta, kad apie 60 proc. darbingo amžiaus
neįgaliųjų neturėjo darbo, vienas iš 6 asmenų, kurie įgydavo negalią dirbant, prarasdavo darbą per metus, o trečdalis
neįgaliųjų, kuriems pavykdavo surasti darbą, neišdirbdavo ilgiau negu metus. Jungtinėje Karalystėje maždaug 50 proc.
neįgaliųjų gaunamos pajamos buvo žemiau skurdo ribos. Tuo tarpu dirbančiųjų neįgaliųjų tarpe, vyravo vertikali ir
horizontali segregacija, kuomet neįgalieji dirbo mažiau apmokamus ir žemesnio išsilavinimo reikalaujančius darbus bei
užimdavo žemesnes pareigas tose pačiose profesijose89.
Užimtumas
10 paveikslas. Neįgaliųjų neaktyvumo lygis ES-25 ir Lietuvoje 2010 m.
Lietuvoje ypač aktuali
neįgaliųjų užimtumo problema.
Palyginus su ES - 25, Lietuvos
neįgaliųjų aktyvumo lygis ir
dalyvavimas darbo rinkoje yra
išskirtinai žemas. Lietuvoje yra
ypač aukštas neįgaliųjų su
lengvesne negalia ir sunkesne
negalia neaktyvumo lygis. Su
lengvesne negalia 2010 m.
Lietuvoje 48,8 proc. neįgaliųjų
buvo neaktyvūs, tuo tarpu ES 25 –
27,1 proc., o su sunkesne
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Eurostat duomenimis, 2010 m.
Lietuvoje neaktyvumas siekė 62,8
proc., tuo tarpu ES - 25 su sunkesne negalia neaktyvumo lygis buvo beveik toks pats kaip Lietuvos su lengvesne negalia
(51,4 proc.). Tuo tarpu su sunkiausia negalia tiek Lietuvoje tiek ES - 25 neaktyvumo lygis yra panašiai aukštas –
atitinkamai 81 ir 78 proc. (žr. 10 pav.).

Nuo 2000 m. LDB registruotų neįgaliųjų bedarbių skaičius labai ženkliai išaugo, tačiau įsidarbinusių skaičius iki
2008 m. lėtai kilęs, pastaraisiais metais ėmė mažėti (žr. 11 pav.). Taigi per pastaruosius dešimt metų vis didėjo
atotrūkis tarp įsiregistravusių darbo biržoje neįgaliųjų ir įsidarbinusių neįgaliųjų. 2009 m. atotrūkis buvo lygus beveik
89

Barnes C., Mercer G., „Disability, work and welfare“. Work, employment and society,19:3, 2005
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75 proc. Tuo tarpu profesiniame mokyme dalyvavusių neįgaliųjų skaičius pastoviai išlikdavo itin žemas – 2009 m. buvo
apmokyta tik 1,5 proc. įsiregistravusių neįgaliųjų.
11 paveikslas. Neįgaliųjų profesinis mokymas ir įsidarbinimas.
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

BPD laikotarpio LDB projekte dalyvavusių apklaustųjų tarpe pagrindinė nedarbo priežastis buvo – prieinamumo
(reikiamų fizinės aplinkos sąlygų) trūkumas – 194 respondentai. Antroje vietoje apklausti neįgalieji nurodė, kad jie
buvo linkę dirbti ir ieškojo darbo, tačiau nepavyko surasti jokio darbo (152 apklaustųjų). Galiausiai sveikatos
problemos (55 apklaustieji) ir nesugebėjimas susirasti darbo pagal specialybę (42 apklaustieji) buvo trečia ir ketvirta
svarbiausios nurodytos priežastys (žr. 12 pav.)
12 paveikslas. Kodėl nedirbote?
194

Ieškojau darbo, tačiau nebuvo reikiamų fizinės aplinkos sąlygų
152

Ieškojau darbo, bet nepavyko susirasti jokio darbo
55

Dėl sveikatos problemų
42

Ieškojau, bet nepavyko susirasti darbo pagal specialybę
Nebuvau pakankamai savarankiškas/-a vykti kasdien į darbo vietą

17

Neturėjau darbui reikalingos kvalifikacijos ar išsilavinimo

16
10

Dėl artimųjų priežiūros įsipareigojimų
Dėl nedarbingo amžiaus

6

Nenorėjau dirbti

5

Nebuvo poreikio dirbti, nes mane išlaikė šeimos narys

5

Dirbau, bet netekau darbo

4

Iš tikrųjų dirbau, bet tik neoficialiai

3

Šaltinis: VPVI užsakymu „Vilmorus“ atlikta neįgaliųjų apklausa. Dalyviai turėjo nurodyti svarbiausią priežastį, dėl kurios jie neturėjo darbo. Atsakymai
pateikiami dažniais (N=518).

Lietuvoje vertikali ir horizontali segregacija darbo rinkoje taip pat yra aktuali. Pagal Eurostat pateikiamus
duomenis, kokiose pareigose dirbo neįgalieji, Lietuvoje nenurodyta, kad neįgaliųjų tarpe būtų profesionalų, teisėkūros
atstovų, aukštųjų pareigūnų, profesionalų, techninių darbuotojų, asocijuotų profesionalų, tarnautojų arba
tarnaujančių kariuomenėje. Lietuvoje daugiausia vyravo nekvalifikuota darbo jėga, žemės ūkio ir žvejybos darbuotojai
bei paslaugų ir prekybos sektorių darbuotojai (žr. 13 pav.).
Neįgaliųjų atskirtį nuo darbo rinkos svarbu matyti platesniame atskirties kontekste – svarbu įvertinti barjerus,
trukdančius neįgaliesiems siekti aukštojo išsilavinimo, prieiti prie informacijos, prieinamai naudotis viešuoju
transportu, naudotis pritaikyta fizine aplinka ir galiausiai nebūti diskriminuojamiems viešajame diskurse ir
žiniasklaidoje90. Lietuvoje vyraujanti horizontali segregacija neįgaliųjų tarpe ir tas faktas, kad neįgaliaisiais tampama
daugiausia darbingo amžiaus, gali būti nuoroda į tai, kad prieinamumas bei fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems
darbe yra didelis barjeras, kuris neleidžia neįgaliesiems integruotis į darbo rinką. Prieinamumas yra svarbus neįgaliųjų
socialinės integracijos aspektas, kuris reiškia visų dalyvavimo formų ir naudojimosi viešaisiais ištekliais užtikrinimą
neįgaliesiems tokiu lygiu, kokiu šis dalyvavimas yra užtikrinamas ir žmonėms be negalios. Tai yra priėjimas prie viešojo
transporto, dalyvavimo rinkimuose, galimybė gauti sanitarinę priežiūrą ir vandens, priėjimas prie komunikacinių ir

90

Ten pat.
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informacinių technologijų, priėjimas prie aktualios informacijos ir galiausiai tinkama fizinė infrastruktūra ir aplinka91.
Prieinamumas yra kuriamas iš infrastruktūrinės pusės ir mokant neįgaliuosius naudotis jiems pritaikyta aplinka ir
technologijomis.
13 paveikslas. Kuriose srityse buvo įsidarbinę neįgalieji Lietuvoje ir ES 15?
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Eurostat duomenimis, 2010 m.

Kita vertus, analizuojant nuo gimimo arba vaikystės neįgalių asmenų būklę, svarbu įvertinti ir kitus barjerus,
kurie ilgainiui apsunkina jų integraciją į darbo rinką ir visuomenę. Lietuvoje neįgaliųjų išsilavinimo siekimo galimybės
yra sunkesnės nei bendras Europos Sąjungos (25 narių) vidurkis (žr. 14 pav.). Mažesnės galimybės siekti išsilavinimo
ilgainiui apsunkina neįgaliųjų dalyvavimą darbo rinkoje ir padidina neįgaliųjų socialinės atskirties tikimybę.
14 paveikslas. Neįgaliųjų išsilavinimas ES ir Lietuvoje 2010 m.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Eurostat duomenimis.

15 paveiksle schematiškai pavaizduotas neįgaliųjų problemų medis.
15 pav. Neįgaliųjų problemų medis.
Neįgaliųjų socialinė atskirtis ir atskirtis
nuo darbo rinkos
Sveikatos
problemos

Išsilavinimo trūkumas

Žemas aktyvumas

Darbinių įgūdžių, kvalifikacijos
ir patirties stoka

Pritaikytų darbo vietos
sąlygų stoka

Motyvacijos stoka

Šaltinis: sudaryta autorių.

Ar ESF parama buvo skirta tinkamai tikslinei grupei?
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Pasaulio banko apibrėžimas.
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentMDK:20193078~menuPK:425164~pag
ePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282699,00.html>, žiūrėta 2011 05 31.
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Iki 45 proc. darbingumą turintys neįgalieji daug sunkiau įsidarbina ir turi mažesnę galimybę būti nukreipti į
aktyvias darbo rinkos priemones nei 45-55 proc. darbingumą turintys neįgalieji. Vadinasi, siekiant įtraukti sunkesnį
negalios lygį turinčius asmenis, reikia ypač pabrėžti iki 45 proc. darbingumo lygį turinčių neįgaliųjų įtraukimą į
projektus. BPD finansinėse gairėse nėra patikslinta, kad projektai turėtų įtraukti apylygią I-II ir III gr. neįgaliųjų dalį.
2004, 2005, 2006 m. kvietimuose nurodyta, kad prioritetas bus teikiamas projektams, skirtiems sunkiausią negalią (I ir
II gr. invalidumą) turinčių asmenų profesinei reabilitacijai ir įdarbinimui. Taip pat tarp kriterijų yra atskiras balas, kuris
duodamas už tai kiek I ir II gr. neįgaliųjų buvo įtraukta į projektą.
2007-2013 m. laikotarpiu nebuvo specialiai išskirti iki 45 proc. darbingumą turintys asmenys. Pažeidžiamiausios
grupės neišskyrimas gali lemti projekto vadovų sprendimą į projektą įtraukti vien didžiausią darbingumo lygį turinčius
asmenis, kurie ir be specialių priemonių aktyviau dalyvauja valstybės organizuojamose profesinės reabilitacijos
priemonėse. Tokį sprendimą pastiprintų dar ir tai, kad įdarbinimo rodiklius yra lengviau pasiekti su didesnį darbingumo
lygį turinčiais asmenimis. Vadinasi, toks neišskyrimas sumažino ESF paramos tęstinį tinkamumą.
ESF paramos priemonėse senuoju ir naujuoju laikotarpiais buvo orientuojamasi į darbingo amžiaus
neįgaliuosius, kadangi parama buvo skiriama siekiant juos įdarbinti. Toks pasirinkimas buvo tinkamas, kadangi
daugumoje negalia įgyjama darbingo amžiaus ir asmenys turi darbo patirties. Vadinasi, paramą reikia orientuoti į
darbingumo didinimą.
Ar tikslai ir uždaviniai atitiko svarbiausius neįgaliųjų poreikius?
Remiantis BPD ir ESF 2007-2013 m. laikotarpio finansavimo gairėmis, buvo sukonstruoti intervencijos logikos
medžiai (žr. 16 ir 17 pav.).
16 paveikslas. BPD laikotarpio intervencijos logikos medis.

Pagrindinis
tikslas
Uždaviniai

Didesnė neįgaliųjų integracija į darbo rinką

Neįgaliųjų
aktyvinimas

Profesinė
reabilitacija

Neįgaliesiems
sukurtos darbo
vietos

Tobulesnė neįgaliųjų
profesinės integracijos
institucijų veiklos sistema
ir kokybė

17 paveikslas. 2007-2013 m. laikotarpio ESF paramos intervencijos logikos medis.

Pagrindinis
tikslas
Uždaviniai

Didesnė neįgaliųjų integracija į darbo rinką, mažesnė neįgaliųjų socialinė
atskirtis

Socialinė ir
psichologinė
reabilitacija

Profesinė
reabilitacija

Socialinė
mentorystė

Atkurtas asmens
darbingumas
(VP1.1-2)

Tobulesnė neįgaliųjų
profesinės integracijos
institucijų veiklos
kokybė (VP3.2-4)

Šaltinis: sudaryta autorių.

BPD laikotarpio paramos tikslas yra „gerinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką, plėtojant neįgaliųjų profesinės
reabilitacijos sistemą bei tobulinant neįgaliųjų socialinės integracijos institucijų (profesinės reabilitacijos, užimtumo,
darbingumo laipsnio įvertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo) veiklos kokybę, didinant jų
administracinius gebėjimus.“ BPD parama yra orientuojamasi išimtinai į neįgaliųjų integraciją į darbo rinką, nesiekiant
platesnių socialinės integracijos tikslų. Neįgalieji gali patirti socialinę atskirtį ne tik dėl nedalyvavimo darbo rinkoje, bet
ir dėl fizinės aplinkos nepritaikymo, skurdo, mobilumo trūkumo, dalyvavimo politiniame, visuomeniniame ir
kultūriniame gyvenime trūkumo. BPD priemonė būtų tinkamiau atliepusi neįgaliųjų poreikius, jeigu tikslas būtų buvęs
sumažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir jeigu pagal šį tikslą būtų buvę suformuluoti atitinkami uždaviniai, veikiantys ne
tik į užimtumo didinimą, bet ir į kitas sritis.
Naujuoju laikotarpiu neįgaliesiems yra skiriamos 3 priemonės. 1.3 priemonėje neįgalieji yra išskiriami kaip viena
iš tikslinių grupių. 1.3 priemonės tikslas yra visų pirma socialinės atskirties sumažinimas, didinant tikslinės grupės
integraciją į darbo rinką. Taip pat naujuoju laikotarpiu yra įvedamos 2 papildomos priemonės VP1-1.2 ir VP3-2.4. VP1-
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1.2 priemonės tikslas yra neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas92. Tuo tarpu VP3-2.4
priemone remiama neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtra. VP 1-1.2 ir VP3-2.4 priemonių tikslas yra
integruoti neįgaliuosius į darbo rinką, tobulinant profesinę reabilitaciją. Vadinasi, naujuoju laikotarpio parama
neįgaliesiems išplečiama ir pagilinama.
Aktyvumas
BPD laikotarpiu uždaviniai suformuluoti pagal išsikeltą tikslą – didesnė neįgaliųjų integracija į darbo rinką.
Išskiriami 4 uždaviniai (žr. 16 pav.Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Kadangi 4 uždavinys93 yra skirtas tobulinti
institucijų veiklą, kurios vykdo profesinę reabilitaciją, toliau bus orientuojamasi ties kitais 3 uždaviniais ir vertinamas jų
tinkamumas neįgaliųjų poreikiams – suaktyvinti arba pritaikyti ADRP neįgaliesiems, pritaikyti novatorišką profesinės
reabilitacijos sistemą neįgaliesiems (atkuriant jų darbingumą, konsultuojant ir orientuojant) ir galiausiai sukuriant
darbo vietas (per paramą socialinėms įmonėms).
Palyginus intervencijos medį su poreikių medžiu matyti, kad BPD intervencija daugiausiai orientavosi į
aktyvumo didinimą – profesionaliai reabilituojant, konsultuojant, tarpininkaujant, atkuriant darbinius įgūdžius ir
motyvaciją. Aktyvumas taip pat buvo didinamas pritaikant aktyvias darbo rinkos priemones, kurių metu neįgalieji buvo
įdarbinami subsidijuojant, mokomi profesijų ir konsultuojami. Galiausiai aktyvumas buvo didinamas įdarbinant
neįgaliuosius socialinėse įmonėse, kadangi BPD laikotarpiu buvo skiriama parama šioms įmonėms.
Parama buvo tinkamai nukreipta didinti neįgaliųjų aktyvumą, tačiau ji nebuvo pakankamai plati, kad padėtų
neįgaliesiems įveikti visus barjerus – t.y. pritaikytų darbo vietos sąlygų stoka, mobilumo trūkumas, motyvacijos
trūkumas, kurie trukdo jiems dalyvauti darbo rinkoje. Taip pat BPD laikotarpiu nebuvo teikiama parama padėti
neįgaliesiems įgyti išsilavinimą. Kaip buvo minėta, išsilavinimo poreikis yra ypač aktualus negalią nuo gimimo arba
vaikystės turintiems neįgaliesiems. Vadinasi, BPD laikotarpio uždaviniai tik iš dalies atitiko neįgaliųjų poreikius. Jie
tinkamai buvo nukreipti į aktyvumo didinimą, tačiau jais nebuvo aprėpti visi neįgaliųjų poreikiai ir barjerai, trukdantys
neįgaliesiems integruotis į darbo rinką.
Naujuoju laikotarpiu, 1.3. priemonėje numatyta platesnė parama, kadangi šalia profesinės reabilitacijos,
atsiduria ir socialinė reabilitacija, taip pat yra remiama socialinė mentorystė. Socialinė reabilitacija neįgaliesiems yra
naudinga tuo, kad gali padėti įgyti savarankiško gyvenimo įgūdžius, padėti įgyti išsilavinimą, pakelti motyvaciją
dalyvauti darbo rinkoje. Socialinės reabilitacijos metu gali vykti savitarpio pagalba grupėse. Tai taip pat didina
neįgaliųjų motyvaciją ir didina jų socialinės įtraukties tikimybę. Profesinei reabilitacijai vykdyti naujuoju laikotarpiu yra
numatytos ne tik įdarbinimo, profesinio mokymo veiklos, bet ir bendrųjų ir darbinių įgūdžių įgijimo rėmimas, praktinis
mokymasis. Socialinės mentorystės pagalba taip pat gali būti ugdoma neįgaliųjų motyvacija ir pasitikėjimas savimi.
Tokio pobūdžio parama labiau atitinka neįgaliųjų poreikius – išsilavinimo trūkumą, darbinių ir bendrųjų įgūdžių
trūkumą ir motyvacijos trūkumą. Tačiau ESF paramos neįgaliesiems tinkamumas sumažėja naujuoju laikotarpiu,
kadangi sustabdomas socialinių įmonių rėmimas.
Prieinamumas
Nors 1.3 priemonė yra tinkamiau suprojektuota siekti neįgaliųjų socialinės atskirties, tačiau naujuoju laikotarpiu
trūksta paramos priemonių, kurios užtikrintų lengvesnį neįgaliųjų dalyvavimą darbo rinkoje – t.y. kurios galėtų padėti
neįgaliesiems ir darbdaviams kuo efektyviau pritaikyti aplinką ir padaryti ją prieinamą neįgaliesiems. Ne tik fizinės
aplinkos pritaikymas neįgaliesiems, bet ir lanksčių darbo sąlygų pasiūlymas bei galimybių dirbti ne pilną darbo dieną
sudarymas neįgaliesiems yra veiksniai, kurie darytų teigiamą įtaką neįgaliųjų integracijai į darbo rinką.
Tie neįgalieji, kurie yra įgiję negalią būdami darbingo amžiaus ir nėra praradę darbinių įgūdžių, turi tinkamą
išsilavinimą ir kvalifikaciją ir turi motyvaciją. Šiems asmenims būtent prieinamumo didinimas ir lanksčių darbo sąlygų
sukūrimas yra vienintelė parama, kuri gali padėti jiems integruotis į darbo rinką. Apibendrinant galima būtų teigti, kad
tiek BPD tiek naujojo laikotarpio priemonių tinkamumas yra ribotas, kadangi nepakankamai pabrėžia prieinamumo
galimybių didinimą.
Intervencijų, skirtų neįgaliesiems, tinkamumo vertinimo apibendrinimas pateikiamas 31 lentelėje.

92

93

Į tai įeina asmens darbingumo ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemos tobulinimas, profesinių gebėjimų vertinimo,
profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų bei standartų, paslaugų kokybės vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas bei asmens
darbingumo vertintojų, profesinės reabilitacijos specialistų kvalifikacijos reikalavimų nustatymas.
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir tobulinimas: asmens darbingumo ir poreikio profesinės reabilitacijos paslaugoms
įvertinimo, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų bei standartų, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas ir diegimas,
kvalifikacinių reikalavimų asmens darbingumo vertintojams, profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas.
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31 lentelė. Neįgaliesiems skirtų programų tinkamumo vertinimo apibendrinimas.
2004-2006 laikotarpis
(Tinkamumo kriterijus)

Ar
tinkamai
apibrėžta
tikslinė
grupė?

Ar atitiko
poreikius?

2007-2013 laikotarpis
(Tęstinio tinkamumo kriterijus)

Ar intervencija
skirta tinkamai
grupei?

 Parama orientuojama į darbingo amžiaus
neįgaliuosius. Tokia orientacija yra tinkama,
kadangi 90 proc. neįgaliųjų įgyja negalią
darbingo amžiaus ir ši grupė išsiskiria itin žemu
aktyvumu darbo rinkoje.

 Nėra pokyčių

Ar intervencija
apėmė visas
svarbias
subgrupes?

 2004, 2005, 2006 m. kvietimuose nurodyta, kad
prioritetas bus teikiamas projektams, skirtiems
sunkiausią negalią (I ir II gr. invalidumą) turinčių
asmenų profesinei reabilitacijai ir įdarbinimui.
Taip pat tarp kriterijų yra atskiras balas, kuris
duodamas už tai kiek I ir II gr. neįgaliųjų buvo
įtraukta į projektą.
 BPD priemonės gairėse nėra patikslinama, kad
projektai turėtų įtraukti apylygę I-II ir III gr.
neįgaliųjų dalį.

 2007-2013 m. laikotarpiu rodikliuose
nebuvo specialiai išskirti iki 45 proc.
darbingumą turintys asmenys.

Sveikatos
priežiūra

 Gairėse nėra nurodyta, kad skiriama parama
sveikatos priežiūrai

 Nėra pokyčių

Išsilavinimas

 Gairėse nėra nurodyta, kad skiriama parama
išsilavinimo įgijimui

 Tinkamumas padidėjo, kadangi numatyta
galimybė padėti įgyti trūkstamą
išsilavinimą.

 BPD intervencija orientuota į aktyvumo
didinimą
profesionaliai
reabilituojant,
konsultuojant,
tarpininkaujant,
atkuriant
darbinius įgūdžius ir motyvaciją, pritaikant
ADRP, sukuriant darbo vietas per paramą
socialinėms įmonėms.

 Tinkamumas padidėjo, kadangi remiama
socialinė reabilitacija, platesnio pobūdžio
profesinė reabilitacija, kurios metu galima
įgyti bendrųjų įgūdžių, darbinės praktikos.

Užimtumo
poreikis

Prieinamumas
ir lanksčių
darbo sąlygų
sukūrimas

 Bet! Didinant aktyvumą, nebuvo siekiama
pašalinti visus barjerus, kurie trukdo
neįgaliesiems dalyvauti darbo rinkoje –
svarbiausia pritaikytų darbo vietos sąlygų
stoka, patirties ir kvalifikacijos bei darbo
įgūdžių stoka, mobilumo trūkumas.
 BPD laikotarpiu 2.3 priemone nėra skiriama
parama darbui su darbdaviais arba parama
fizinės aplinkos darbo vietoje pritaikymui
neįgaliesiems.

 Tinkamumas
sumažėjo,
neremiamos socialinės įmonės.

kadangi

 Tinkamumas išliko toks pats, kadangi
nebuvo remiama darbo vietų pritaikymas
neįgaliesiems ir mobilumo didinimas.

 Nėra pokyčių

3.1.2. Rezultatyvumas ir efektyvumas
Ar BPD laikotarpiu įgyvendintos intervencijos pasiekė numatytus rezultatus?
Remiantis SFMIS duomenimis, BPD laikotarpiu absoliuti dauguma neįgaliesiems skirtų projektų socialinės
integracijos paslaugas suteikė didesniam asmenų skaičiui nei buvo planuota projekto pradžioje. Vidutiniškai buvo
apmokyta penktadaliu daugiau naudos gavėjų ir specialistų, nei buvo numatyta (žr. 32 lentelė). Pasiektų ir planuotų
pasiekti naudos gavėjų santykis svyruoja nuo 80 proc. (VšĮ Akmenės rajono turizmo ir verslo informacijos centro
projektas) iki 190 proc. (LDB projektas). Nurodomas daug didesnis nei planuota išmokytų naudos gavėjų skaičius gali
reikšti ne išaugusį projektų rezultatyvumą ir aprėptį, kiek nepagrįstumą planuojant projektų rezultatus (tokie projektai
buvo įgyvendinami pirmą kartą, todėl projektų vykdytojai turėjo mažai patirties planuodami) ir rodiklių
neapibrėžtumą. Pavyzdžiui, pasiekimų išaugimą galėjo lemti tai, kad išmokytų naudos gavėjų rodiklis gali būti
suprantamas tiek, kaip rodiklis, kiek žmonių dalyvavo projekte, tiek ir kaip rodiklis, kiek paslaugų suteikta. Šis
skirtumas tampa aktualus projektuose, kuriuose skirtingose veiklose dalyvavo tie patys žmonės. Pavyzdžiui, minėtame
Lietuvos darbo biržos projekte „Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties“ buvo
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numatyta išmokyti 570 asmenų. Deklaruojama, kad išmokyta 1080 asmenų (beveik dvigubai daugiau), tačiau projekte
realiai dalyvavusių skirtingų asmenų skaičius yra ne didesnis kaip 620 (109 proc. planuoto rodiklio) 94.
32 lentelė. Neįgaliųjų socialinei integracijai skirtų projektų pasiekimai.
Išmokyti naudos gavėjai

Planuota

Pasiekta

Pasiekta
lyginant su
planuota
(proc.)

Apmokyti specialistai

Planuota

Pasiekta

Pasiekta
lyginant su
planuota
(proc.)

Dalyviai, įgijusieji profesinę kvalifikaciją
Pasiekta
lyginant
Planuota
Pasiekta
su
planuota
(proc.)

126%
119%
(21 proc.
1,392
1,657
(19 proc.
440
577
131%
daugiau)
daugiau)
Pastaba: duomenys apie asmenis, kurie įgijo profesinę kvalifikaciją, apima 10/34 (30 proc.) įgyvendintų neįgaliųjų projektų grupės projektų. Apie
likusių projektų rezultatus nėra duomenų. Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.
4,166

5,263

Pagal dalyvių, įgijusių profesinę kvalifikaciją, rodiklį neįgaliesiems skirti BPD projektai taip pat buvo itin
rezultatyvūs – 131 proc. lyginant su planuotu pasiekti lygiu. Tačiau duomenys yra prieinami tik apie dešimt projektų, o
tarp pastarųjų esama ir tokių, kur rodiklis nebuvo numatytas, bet profesinė kvalifikacija suteikta, ir atvirkščiai, buvo
suplanuotas, bet profesinė kvalifikacija niekam nesuteikta. Rezultatyvumo lygiu ypač išsiskiria LDB projektas
„Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“, kuris planuotą rodiklį viršijo beveik penkis kartus – planavo profesinę
kvalifikaciją suteikti 50 žmonių, o suteikė – 245. Kitas minėtas LDB projektas „Asmenų su negalia integracija į darbo
rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties“ profesinę kvalifikaciją suteikė 150 žmonių vietoj planuotų 105.
Gerokai mažesni rezultatai deklaruoti pagal įsidarbinimo po projekto ar tęsiamo mokymosi rodiklius. Palyginus
planuotus pasiekti rodiklius ir pasiektus matyti, kad planai nebuvo visiškai įgyvendinti – pasiekimo lygis yra apie 80
proc. (žr. 33 lentelę), tačiau duomenys vėlgi apima tik 10-17 projektų – apie likusius nepateikiama informacija.
Analizuojant prieinamus duomenis apie dalyvių tolesnį mokymąsi ar įsidarbinimą galima pastebėti, kad buvo linkstama
planuoti, jog mokymąsi tęs arba įsidarbins tik labai mažas skaičius projektų dalyvių, nors projektuose dalyvavo kelios
dešimtys ar net keli šimtai žmonių. Tokie projektai dažniausiai planuotą rodiklį viršijo. Tuo tarpu tie projektai, kurie
planavo, kad santykinai didelė jų dalyvių dalis įsidarbins ar tęs mokymąsi, planuotų rodiklių nepasiekė. Svarbiausią
rezultatą – projekto dalyvių įsidarbinimą – geriausiai pasiekė Lietuvos darbo birža. Tikėtina, kad šios institucijos
palyginti su kitais projektų vykdytojais itin gerus projektų dalyvių įsidarbinimo rodiklius lėmė:
a) vykdytų projektų kaip ir visos institucijos veiklos orientacija išskirtinai į asmenų įdarbinimą;
b) didesnis duomenų apie tolesnę projektų dalyvių „darbo istoriją“ prieinamumas, kai kiti projektų vykdytojai ne
visada turėjo galimybę tiksliai žinoti, ar asmuo po projekto įsidarbino.
Apskritai santykis tarp įsidarbinusių asmenų ir naudos gavėjų skaičiaus siekia vos 19 proc. (žr. 33 lentelę). Taigi
įsidarbinimo požiūriu neįgaliesiems skirti socialinės integracijos projektai nebuvo itin rezultatyvūs (nors rezultatyviausi
palyginti su kitomis tikslinėmis grupėmis). Menką rezultatyvumą be jau minėtų planavimo/stebėsenos problemų,
galėjo lemti ir tai, kad socialinė integracija apima daug platesnius tikslus ir priemones nei tik asmens įdarbinimas.
Atitinkamai projektai dažnai būna nukreipti į asmens socialinį ugdymą, kuris nebūtinai turi baigtis įdarbinimu. Todėl
siekiant tiksliau vertinti projektų rezultatyvumą, svarbu būtų tobulinti stebėsenos sistemą, įtraukiant papildomus
rezultatyvumo rodiklius, kurie nebūtų susiję vien su projekto dalyvių padėtimi darbo rinkoje.
33 lentelė. Neįgaliųjų socialinei integracijai skirtų projektų rezultatai.
Dalyviai, kurie tęsia mokymąsi
Planuota

Pasiekta

Pasiekta lyginant su
planuota (proc.)

Bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo
Planuota

Pasiekta

Santykis tarp įsidarbinusių asmenų ir
naudos gavėjų skaičiaus (proc.)

Pasiekta lyginant su
planuota (proc.)

275
205
75%
885
716
81%
18.8%
Pastaba: duomenys apie asmenis, kurie tęsia mokymąsi, apima 10/34 (30 proc.) įgyvendintų neįgaliųjų projektų grupės projektų, o duomenys apie
įsidarbinusių asmenų skaičių apima 17/34 (50 proc.) neįgaliųjų projektų grupės projektų. Apie likusių projektų rezultatus nėra duomenų. Šaltinis:
sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.

Kokie buvo rezultatų pasiekimo kaštai?
Socialinės integracijos paslaugų neįgaliesiems sąnaudos svyruoja nuo 977 iki 38500 litų vienam asmeniui,
skaičiuojant kartu naudos gavėjus ir specialistus (žr. 34 lentelę). Mažesnių sąnaudų projektams būdingas palyginti
didelis naudos gavėjų skaičius, taigi paslaugos juose greičiausiai buvo teikiamos pagal standartinę programą. O
santykinai mažiau efektyvūs projektai pasižymi itin nedideliu dalyvių skaičiumi, juose paslaugų teikimas susietas su
mokomosios medžiagos kūrimu, specialistų kvalifikacijos kėlimu bei infrastruktūriniais projektais. Pavyzdžiui, projektas
94

Remiantis šio vertinimo metu iš LDB gautais duomenimis ir galutine projekto ataskaita.
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„Bernardinų proto negalios žmonių profesinės reabilitacijos centras“ teikia pagalbą ypač jautrioms, nuolatinės
priežiūros reikalaujančioms, socialinėms grupėms, o projektas „UAB „Etalinkas“ neįgaliųjų darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas, siekiant sustiprinti įmonės konkurencingumą“ plėtojo infrastruktūrą. Tai padidino išlaidas vienam naudos
gavėjui beveik iki 74,000 litų.
34 lentelė. Santykinai efektyviausi ir mažiausiai efektyvūs neįgaliųjų socialinei integracijai skirti projektai.
Projekto pavadinimas

KARJEROS CENTRAS: interaktyvi platforma
negalios ir karjeros suderinamumui
konkurencingoje darbo rinkoje
Mokytojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas
darbui su neįgaliaisiais
Asmenų su negalia integracija į darbo rinką,
siekiant išvengti socialinės atskirties

Projekto vykdytojas

Išmokėta
paramos
(litais)

3 santykinai efektyviausi projektai
Šiaulių darbo rinkos
mokymo ir
299,905
konsultavimo tarnyba
Alytaus profesinio
64,629
rengimo centras
LDB

1,674,891

Naudos
gavėjai/
specialistai

Vienam asmeniui
tenkančios išlaidos
(naudos gavėjai +
specialistai)

Vienam
naudos
gavėjui
išlaidos (be
specialistų)

292/15

977

1,027

0/49

1,319

-

1080/50

1,482

1,551

30,828

-

36,833

73,667

38,500

38,500

3 santykinai mažiausiai efektyvūs projektai
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas VšĮ
Trakų neįgaliųjų
493,245
0/16
Trakų neįgaliųjų užimtumo centre
užimtumo centras
UAB „Etalinkas“ neįgaliųjų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas, siekiant sustiprinti
UAB "ETALINKAS"
589,332
8/8
įmonės konkurencingumą
Bernardinų proto negalios žmonių profesinės
VšĮ “OFM MAŽESNIEJI
693,001
18/0
reabilitacijos centras
BROLIAI”
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.

Planuojamas intervencijų efektyvumas naujuoju laikotarpiu
Vieno asmens dalyvavimas neįgaliesiems skirtame projekte naujuoju laikotarpiu yra santykinai pigesnis
palyginti su kitoms grupėms skirtais projektais. Vieno dalyvio „kaina“ neįgaliųjų projekte sudaro apie 13 tūkst. litų (žr.
35 lentelę), kai priklausomiems asmenims skirtuose projektuose vienas dalyvis vidutiniškai „kainuoja“ beveik 31 tūkst.
Vieno asmens dalyvavimo neįgaliųjų projekte „kaina“ svyruoja nuo 3,8 tūkst. litų asmeniui (VšĮ Jaunimo karjeros
centro projektas) iki 50,6 tūkst. asmeniui (VšĮ „Vilties erdvė“ projektas). Projektų sąlyginį efektyvumą daugiausia lemia
dalyvių skaičius - kuo daugiau dalyvių įtraukiama, tuo mažesnė vieno asmens dalyvavimo kaina (VšĮ Jaunimo karjeros
centro projektas projekte dalyvauja 120 asmenų, „Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos” projekte dalyvauja 600 asmenų, o VšĮ “Respublikinio kurčiųjų reabilitacijos centro”
projekte - 586 asmenys.) Tarp neįgaliesiems skirtų projektų „Vilties erdvės“ projektas išsiskiria kaip pats brangiausias
projektas. Projekto metu siekiama suteikti darbinės patirties protinę negalią turintiems žmonėms, taip pat projekto
metu buvo finansuojama metodikų bei programų įsigijimas, materialinės bazės pagerinimas bei darbuotojų mokymas.
Šiame projekte dalyvių skaičius pats mažiausias iš visų projektų. VšĮ „Vilties erdvė“ projektas išsiskiria kaip pats
brangiausias projektas net ir skaičiuojant išlaidas, skirtas veiklai su tiksline grupe. Atmetus visas kitas išlaidas – išlaidos
dalyviui siekė 31863 Lt / asmeniui. Vis dėlto didžioji dalis šio projekto lėšų buvo išleista veiklai su tiksline grupe – 63
proc. Vadinasi, nei metodika, nei specialistų mokymai ar infrastruktūros įsigijimas/nuoma šio projekto vertės išskirtinai
nedidino.
35 lentelė. Neįgaliųjų socialinei integracijai skirtų projektų planuojami pasiekimai.
Neįgalieji, kurie įsidarbino arba
toliau mokosi praėjus 6 mėnesiams
Dalyviai
po projekto įgyvendinimo, dalis (iš
visų šios tikslinės grupės projektų
dalyvių)
Planuojama
Planuojama
1671
585 (35 proc. dalyvių)
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.

Kiek iš viso buvo
skirta paramos
neįgaliesiems?

Kiek vidutiniškai
skirta
vienam dalyviui (Lt)

Kiek vidutiniškai
kainuoja vieno
dalyvio
įdarbinimas? (Lt)

Paskirta
14173279

Paskirta
8481,91

Planuojama
24227,83

Kiek vidutiniškai
paskirta vienam
asmeniui (iš darbui
su tiksline grupe
išlaidų)
Paskirta
8586,91

18 paveikslas. Projektų lėšų neįgaliesiems pasiskirstymas
pagal išlaidų tipą.
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Siekiant įvertinti projektų efektyvumą, labai svarbu
1%
4%
Išlaidos darbui su
5%
atsižvelgti į tai, kokia dalis projekto lėšų yra išleidžiama
tiksline grupe
tiesioginiam darbui su tiksline grupe (mokymai,
konsultavimas, reabilitacija, įdarbinimas ir kt.). Svarbu yra
atskirti, kurie projektai daugiausia yra skirti tiesioginiam
Metodikų /
darbui su grupe, o kuriuose lėšos išleidžiamos metodikų
48%
modelių /
programų etc.
arba modelių kūrimui. Išanalizavus projektus, skirtus
rengimas
neįgaliesiems, matyti, kad pvz. projekte „E-studijos ir
42%
Specialistų
naujos įsidarbinimo galimybės neįgaliesiems, siekiant
mokymas
paskatinti juos tapti pilnaverte darbo rinkos dalimi“ išlaidos
dalyviui neatmetus išlaidų kitoms veikloms būtų sudarę
9823 Lt / asmeniui, tačiau realiai tiesioginei veiklai su
tiksline grupe išlaidos tesudarė 16,28 proc. visų projekto
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ESFA duomenimis.
lėšų ir galiausiai tiesioginei veiklai buvo skiriama 1600
Lt / asmeniui. Dėl tos pačios priežasties atsargiai reikia vertinti ir VšĮ „Jaunimo karjeros centras“ projekto „Veiklos
modelių judesio ir padėties, protinę bei regėjimo negalią turintiems jaunuoliams sukūrimas ir realizavimas“
efektyvumą, kuriame 21,88 proc. lėšų buvo skirta veiklai su tiksline grupe – vietoje 3285 Lt tenkančių asmeniui, realiai
išlaidos sudarė 719 Lt asmeniui. Šie du projektai išsiskiria kaip mažiausią išlaidų dalį skiriantys tiesioginiam darbui su
tiksline grupe. Tuo tarpu likusieji projektai skyrė nuo 44 iki 72 proc. išlaidų darbui tiesiogiai su tiksline grupe. Vertinant
visą 2.3 priemonės paramą neįgaliesiems, vidutiniškai 48 proc. lėšų projektuose buvo skirtos tiesioginiam darbui su
grupe, tuo tarpu net 42 proc. buvo skirti metodikų ir darbo modelių rengimui. 5 proc., 4 proc. ir 1 proc. atitinkamai
buvo skiriami specialistų rengimui, infrastruktūrai ir viešinimui (žr. 18 pav.).
36 lentelė. Santykinai efektyviausi ir mažiausiai efektyvūs neįgaliųjų socialinei integracijai skirti projektai 2007-2013 m.
laikotarpiu.
Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

3 santykinai efektyviausi projektai
Veiklos modelių judesio ir padėties, protinę bei regėjimo
negalią turintiems jaunuoliams sukūrimas ir realizavimas
VšĮ „ Jaunimo karjeros
Kauno apskrities specialiojo ugdymo ir globos įstaigose,
centras”
siekiant jų sėkmingos integracijos į darbo rinką
"Darbo link" - tarpininkavimo paslaugų įdarbinant asmenis
VšĮ Respublikinis kurčiųjų
su klausos negalia plėtra.
reabilitacijos centras
,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
„Telšių sutrikusios psichikos
integracija į darbo rinką Telšių rajone"
žmonių globos bendrija“
3 santykinai mažiausiai efektyvūs projektai
Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką mechanizmo
Lietuvos konfliktų
tobulinimas ir įdiegimas
prevencijos asociacija
Kompleksinių priemonių kūrimas ir taikymas socialinę
atskirtį patiriančių asmenų integravimui į darbo rinką Kauno teritorinė darbo birža
"Renkuosi aš!" ("Renkuosi aš!")
Proto negalios asmenų aktyvinimas ir motyvacijos darbinei
veiklai skatinimas, taikant kompetentingą ir motyvuotą
VšĮ "Vilties erdvė"
specialistų paramą bei nuoseklų tarpininkavimą darbo
vietoje
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.

Išmokėta
paramos
(litais)

Vienam
asmeniui
tenkančios
išlaidos
(litais)

Vienam naudos
gavėjui, kurį
planuojama
įdarbinti išlaidos
(litais)

394.284

3.285,70

1.194,00

3.076.634

5.127,72

10.25,45

1102551

6682,13

13283,75

1.121.720

18.695,33

59.031,68

1.366.76

22.779,10

75.930,33

3.844.763

50.669,65

168.89,83

3.1.3. Poveikis (įskaitant kontrafaktinę analizę)
Siekiant įvertinti negalią turinčių asmenų socialinės integracijos projektų poveikį buvo vertinami penki 20042006 m. laikotarpiu įgyvendinti projektai (žr. 37 lentelę). Valakupių reabilitacijos centro įgyvendinti trys projektai buvo
itin susiję, todėl toliau laikomi viena intervencija. Vertinant pasirinktų intervencijų poveikį buvo derinami trys metodai:
1.
2.
3.

kokybinis vertinimas, paremtas giluminiais interviu su projekto vykdytojais ir dalyviais;
prieš – po palyginamoji analizė, paremta projektų dalyvių apklausomis;
kontrafaktinė analizė (LDB projektai), paremta administraciniais Sodros ir LDB duomenimis apie projektų
dalyvius ir “kontrolines grupes”(analizės metodologija pateikiama 1.4 poskyryje.). Atsižvelgdami į projektų
intervencijos logiką jų poveikį vertinome keturiais aspektais: (1) ar dalyvavimas projekte padidino neįgaliųjų
įsidarbinimą – leido susirasti darbą didesniam skaičiui žmonių; (2) ar dalyvavimas projekte padidino užimtumą –
leido dirbti ilgiau (daugiau darbo dienų per metus); (3) ar dalyvavimas projekte padidino pajamas – leido
uždirbti daugiau; (4) ar dalyvavimas projekte padidino užimtumo kokybę – leido uždirbti daugiau per vieną
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dieną. Norėdami įvertinti, kiek dalyvavimas projekte buvo svarbus, atsižvelgiant į kitus veiksnius – lytį, amžių,
išsilavinimą, atlikome ir regresinę analizę. Be to, įvertinome, ar dalyvavimas ir kitose panašiose LDB veiklose,
finansuotose ne ES struktūrinių fondų lėšomis, turėjo įtakos neįgaliųjų įsidarbinimui bei projekto veiklų poveikiui
tam.
37 lentelė. Teistiesiems skirtų intervencijų poveikio vertinimui pasirinkti projektai.
„Valakupių“ projektai

LDB projektai

„Vieninga profesinės
reabilitacijos paslaugų
teikimo sistema
asmenims su sunkia fizine
negalia“

„Vieningos
profesinės
reabilitacijos
paslaugų
teikimo
sistemos
asmenims,
turintiems
negalią, plėtra“

„Vieningos
profesinės
reabilitacijos
paslaugų teikimo
sistemos
asmenims,
turintiems fizinę
negalią, tęstinė
plėtra ir
tobulinimas“

„Neįgaliųjų socialinės
integracijos skatinimas“

„Asmenų su negalia
integracija į darbo
rinką, siekiant
išvengti socialinės
atskirties“

Projekto numeris

BPD2004ESF/2004/2.3.0.01-13/6

BPD2004-ESF2.3.0-0305/0012

BPD2004-ESF2.3.0-04-06/0034

BPD2004-ESF-2.3.0- 0305/0018

BPD2004-ESF-2.3.001-04/0038

Projekto vykdytojas

Valakupių reabilitacijos centras

Lietuvos darbo birža

Lietuvos darbo birža

2005-04-01 - 2008 09 30

2006 07 01 – 2008 07 31

2005 04 01 – 2007
04 30

4.111601

1.710506

1065

1032

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis
Bendra projekto
vertė faktinė (litais)
Projekto dalyvių
skaičius (tikslinės
grupės)

Projekto veiklos

1. 770 829,22

2.332 797,66

553281,31

Neįgaliųjų: 585

1. Profesinis mokymas: (administratoriaus, registratūros
darbuotojo,tinklo administratoriaus, reklamos maketuotojo)
2. Įdarbinimas subsidijuojant
3. Karjeros planavimo ir profesinio kryptingumo konsultacijos
4. Darbo imitavimas
5. Psichosocialinių įgūdžių įvertinimas ir lavinimas
6. Kognityvinių gebėjimų įvertinimas ir lavinimas
7. Smulkiosios motorikos įvertinimas ir lavinimas
8. Savarankiškumo įgūdžių ugdymas
9. Darbinė reabilitacija

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Viešieji darbai
Remiamas įdarbinimas
Įdarbinimas subsidijuojant
Profesiniai mokymai: (plytelių klojėjo,
automobilių vairuotojo, virėjo,
apskaitininko, dažytojo, manikiūrininko,
pardavėjo, verslo organizatoriaus,
internetinio puslapio kūrėjo)
Karjeros planavimas, profesinio
kryptingumo konsultacijos
Individuali konsultacija su psichologu
Kompiuterinio raštingumo kursai
Užsienio kalbos kursai
Verslumo pagrindai

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis projektų galutinėmis ataskaitomis.

Ar į ESF intervencijas buvo įtraukti (labiausiai) paramos reikalingi asmenys?
Nors negalia savaime kelia socialinio pažeidžiamumo riziką, ne visi neįgalūs asmenys yra ar jaučiasi esą
socialinėje atskirtyje. Didesnė socialinės atskirties rizika kyla sunkesnę negalią turintiems asmenims, vyresnio amžiaus,
žemesnio išsilavinimo. LDB projektų dalyvių charakteristikų analizė atskleidžia, kad tuose projektuose dominavo 40-55
proc. darbingumo lygį turintys neįgalieji (žr. 38 lentelę). Didesnė jų dalis buvo žemesnio nei aukštesnysis išsilavinimo,
ilgiau kaip metus nedirbę. Kita vertus, daugiau kaip trečdalis darbo neturėjo trumpiau nei metus, o socialiai
pažeidžiami ar esantys atskirtyje prieš projektą jautėsi tik apie pusė. Galima teigti, kad LDB projektai orientavosi į
santykinai stipresnius negalią turinčius asmenis. Valakupių reabilitacijos centras, priešingai, į projektus įtraukė daugiau
asmenų, turinčių didesnę negalią. Tarp apklaustųjų projektų dalyvių net 65 proc. buvo nustatytas iki 25 proc.
darbingumo lygis, dar trečdalį dalyvių sudarė 30-40 proc. darbingumo lygį turintys asmenys ir tik 6 dalyviams buvo
nustatytas 40-55 proc. darbingumo lygis. Tiesa, tarp jų taip pat tik 40 proc. teigė jautęsi socialiai pažeidžiami prieš
projektą.
38 lentelė. LDB projektuose dalyvavusių neįgaliųjų charakteristikos.
Soc. pažeidžiamumo rodikliai
Negalios lygis

Amžius
Išsilavinimas

Dalyvių, kuriems nustatytas iki 40
proc. darbingumo lygis, dalis
Dabartinis projekto dalyvių amžius
(projekto metu dalyviai buvo
maždaug dviem – trim metais
jaunesni)
Projektų dalyvių, kurių išsilavinimas –

„Asmenų su negalia integracija į darbo
rinką, siekiant išvengti socialinės
atskirties“

„Neįgaliųjų socialinės integracijos
skatinimas“

101 iš 613 (16 proc.)

171 iš 666 (25,6 proc.)

Vidutinis: 43 metai
Minimalus: 18 metai
Maksimalus: 62 metai

Vidutinis: 44 metai
Minimalus: 18 metai
Maksimalus: 61 metai

Pradinis, pagrindinis: 103 (16.8 proc.)

Pradinis, pagrindinis: 238 (36 proc.)
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Nedarbas

pradinis, pagrindinis ar aukštesnysis,
aukštasis - skaičius
Kiek laiko apklausti projektų dalyviai
prieš projektą neturėjo darbo

Aukštesnysis: 132 (21,5 proc.)
Aukštasis: 33 (5,3 proc.)
< 1 metai: 68 iš 244 (28 proc.)
> 1 metai: 160 iš 244 (65,5 proc.)
Niekada nedirbo: 6 iš 244 (2,5 proc.)

Aukštesnysis: 135 (20 proc.)
Aukštasis: 34 (5,1 proc.)
< 1 metai: 96 iš 274 (35 proc.)
> 1 metai: 160 iš 274 (58,4 proc.)
Niekada nedirbo: 4 iš 41 (2,9 proc.)

Apklaustų projekto dalyvių, kurie
prieš dalyvavimą projekte nesijautė 111 iš 231 (48 proc.)
118 iš 267 (44 proc.)
socialiai pažeidžiami, skaičius
Šaltinis: Lietuvos darbo biržos duomenys; VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos LDB projektų dalyvių apklausos duomenys, 2011.
Jausena

Skirtumai tarp LDB ir Valakupių projektų dalyvių atsispindi ir jų nurodytose svarbiausiose socialinio
pažeidžiamumo priežastyse. Anot apklaustų Valakupių projekto dalyvių – pagrindinė socialinės atskirties priežastis sveikatos problemos (taip mano 55 proc.). Antroje ir trečioje vietoje - darbo neturėjimas (21,6 proc.) ir neigiamas
visuomenės požiūris į neįgaliuosius (20 proc.). LDB projektų dalyviai mato tas pačias problemas, tačiau kaip
svarbiausiąją įvardija darbo neturėjimą (49,4 proc.). Kitos socialinio pažeidžiamumo priežastys – sveikatos problemos
(39,4 proc.), pinigų stygius (26,8 proc.) ir visuomenės požiūris (13 proc.). Dažniausiai įvardytos nedarbo priežastys –
negalėjimas susirasti darbo, fizinės aplinkos nepritaikymas negalią turintiems asmenims, sveikatos problemos.
PROJEKTO METU, IŠKART PO PROJEKTO. Kokie buvo tiesioginiai ESF intervencijų rezultatai/nauda? Ar patenkino
poreikius?
Visos projektų veiklos dalyvių buvo vertinamos palyginus palankiai (nuo 4,24 iki 4,42 balo iš 5). Vis dėlto
palankiausiai tiek LDB projektuose, tiek Valakupių reabilitacijos centro projektuose buvo įvertinta praktinė darbo
patirtis. Tarp LDB projektų dalyvių panašiai teigiamai buvo vertinama pagalba sudarant CV ir karjeros konsultacijos.
Tuo tarpu tokios veiklos kaip verslumo pagrindų įgijimas arba psichologo konsultacijos dalyvių buvo vertinama
mažiausiai palankiai (4,24 balo) (žr. 19 ir 20 pav.Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Kitaip tariant, veiklos, kurios gali
padėti išplėsti asmens įsidarbinimo galimybes trumpuoju laikotarpiu, buvo vertinamos palankiau nei veiklos, kurių
naudingumas trumpuoju laikotarpiu gali būti mažiau apčiuopiamas. Kiek kitaip buvo vertinamos „Valakupių“ projektų
veiklos. Po praktinės darbo patirties (kurioje dalyvavo mažiau nei trečdalis respondentų), dalyvių labiausiai buvo
vertinamas įgūdžių įgijimas, susijęs su jų specifine negalia – smulkiosios motorikos, kognityvinių įgūdžių ugdymas,
savarankiškumo pamokos.
19 paveikslas. Kiek naudingos Darbo biržos projektų
veiklos?

20 paveikslas. Kiek naudingos „Valakupių“ projektų veiklos?

Praktinė darbo patirtis (52)

4,54

Smulkiosios motorikos įgūdžiai (87)

4,52

Kognityviniai įgūdžiai (76)

4,49

Savarankiškumo ugdymas (125)

4,47

Specialybės mokymai (76)

4,38

Psichosocialiniai įgūdžiai (84)
Pagalba sudarant CV (102)
Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos LDB projektų
neįgaliesiems apklausos duomenys, 2011. Respondentai turėjo
įvertinti, kiek jie sutinka su teiginiu 5 balų skalėje, 5 esant „labai
naudinga“ (N=518).

4,35

4,25

Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos Valakupių reabilitacijos
centro projektų neįgaliesiems apklausos duomenys, 2011. Respondentai
turėjo įvertinti, kiek jie sutinka su teiginiu 5 balų skalėje, 5 esant „labai
naudinga“ (N=185).

Daugiausia naudos LDB projektų dalyviai projekto veiklose įžvelgė dėl sustiprėjusios motyvacijos.
Naudingiausia respondentams atrodė tai, kad „projektas parodė, kad turint tokią negalią, galima dirbti (3,14/4) ir tai,
kad paskatino ieškotis darbo (3,10/4). Vis dėlto paklausti, kiek jiems dalyvavimas projekte padėjo susirasti darbą,
respondentai tokią projekto naudą įvertino gerokai kukliau – 2,73 balo iš 4) (žr. 21 pav.). Tuo tarpu pusė jų į projektą
atėjo tikėdamiesi, kad jis padės lengviau susirasti darbą, dar trečdalis norėjo įgyti siūlomą specialybę.
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21 paveikslas. Kuo naudingi buvo LDB projektai?

Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos LDB projektų neįgaliesiems apklausos duomenys, 2011. Respondentai turėjo įvertinti, kiek jie sutinka
su teiginiu 4 balų skalėje, 4 esant „visiškai sutinku“ (N=518).

Panašiai dalyviai vertino ir Valakupių projektus, teigdami, kad naudingiausia buvo tai, kad projektas parodė,
kad turint tokią negalią galima dirbti (žr. 22 pav.). Tuo tarpu projekto naudingumas susirandant darbą sulaukė prasto
įvertinimo - 1,72 balo iš 4. Valakupių projektų dalyviai įžvelgė didelę projekto naudą ugdant jų pasitikėjimo savimi
jausmą (3,39/4), savarankiškumą (3,3/4). Taip pat Valakupių projektas turėjo svarbų socializacijos poveikį – beveik visi
projekto dalyviai teigė, kad projekto metu jie susirado naujų draugų ir pažįstamų, su kuriais palaiko ryšį ir šiandien
(3,27/4). Ženkliai prasčiau nei LDB projektų dalyviai, Valakupių projektų dalyviai įvertino projekto naudingumą,
paskatinant juos ieškotis darbo (2,47/4). Taigi LDB projektai pačių dalyvių buvo naudingiausi priartinant juos prie
darbo rinkos, tačiau nebūtinai susirandant darbą, tuo tarpu Valakupių projektai buvo naudingiausi ugdant pasitikėjimo
savimi, savarankiškumo jausmą ir plėtojant socialinius ryšius.
22 paveikslas. Kuo naudingi buvo “Valakupių” projektai?
Parodė, kad turint tokią negalią, galima dirbti (170)

3,47

Suteikė daugiau pasitikėjimo savimi (175)

3,39

Leido tapti savarankiškesniu (175)

3,30

Padėjo susirasti naujų draugų (180)

3,27

Suteikė vertingos informacijos apie neįgaliųjų teises (160)

3,21

Padėjo įgyti pažintinius įgūdžius (149)

3,01

Paskatino tęsti mokslus (161)

2,99

Padėjo išlavinti rankų ir pirštų judesius

2,81

Paskatino ieškotis darbo (175)

2,47

Padėjo susirasti darbą (174)

1,72

Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos Valakupių reabilitacijos centro projektų neįgaliesiems apklausos duomenys, 2011. Respondentai
turėjo įvertinti, kiek jie sutinka su teiginiu 5 balų skalėje, 5 esant „labai naudinga“ (N=185).

PO PROJEKTO. Koks ESF intervencijų ilgalaikis poveikis?
LDB įgyvendinti projektai padidino dirbusių (bent vieną dieną per metus) skaičių, tačiau teigiamas efektas
ilguoju laikotarpiu nėra ženklus. Didžiausias teigiamas poveikis pastebimas projektų vykdymo metu (2006 - 2007 m.
pirmo projekto atveju ir 2007 - 2008 m. – antro projekto atveju), kuomet įsidarbinusiųjų dalis tarp tikslinės grupės
asmenų buvo apie 30 proc. punktų didesnė nei kontrolinėje grupėje (žr. 23 pav.). Kadangi tikslinėje grupėje darbą
turėjusiųjų dalis dar prieš prasidedant projektui viršijo analogišką kontrolinės grupės rodiklį, tai grynasis projekto
poveikis yra mažesnis – apie 20 proc. projekto vykdymo metu. Ilguoju laikotarpiu teigiamas abiejų projektų grynasis
efektas mažėjo ir 2010 m. tesudarė 8 proc. didesnį įsidarbinimą pirmame projekte ir 3 proc. - antrame. Pastebėtina,
kad pirmojo projekto poveikis 2010 m. yra didesnis nei antrojo, nepaisant to, kad pirmasis projektas įgyvendintas
metais anksčiau nei antrasis.
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23 paveikslas. Asmenų dalis (proc.), kurie dirbo (buvo savininkai arba samdomi darbuotojai).

100

Projekto „Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės
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Projekto „Neįgaliųjų soc. integracijos skatinimas“ veiklos
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Pastaba: Šiuose ir tolesniuose grafikuose „Kas būtų buvę“ grupės kreivė rodo hipotetinę situaciją, kuri, tikėtina, būtų įvykusi,
jei tikslinės grupės asmenys nebūtų dalyvavę projekte. Kreivė nubrėžta remiantis prielaida, kad tikslinės grupės padėtis kistų
analogiškai kontrolinės grupės padėčiai, išlaikant tokį patį skirtumą, kuris buvo atskaitiniais metais. Atskaitiniais metais
laikomi metai prieš projekto veiklų vykdymo pradžią, t.y. 2005 m. pirmame projekte ir 2006 m. – antrame. Šaltinis: sudaryta
autorių, remiantis LDB ir Sodros duomenimis.

LDB projektų tikslinėse grupėse užimtumas, skaičiuojant per metus dirbtų dienų vidutiniu skaičiumi, ženkliai
išaugo. Tikslinės grupės padėtis abiejuose projektuose pagerėjo po projekto ir išliko geresnė ilguoju laikotarpiu.
Skirtumai tarp tikslinės ir kontrolinės grupių vidurkių statistiškai reikšmingi visą 2005 - 2010 m. laikotarpį pirmo
projekto atveju ir 2008 - 2010 m. laikotarpiu antro projekto atveju (žr. 39 lentelęKlaida! Nerastas nuorodos šaltinis.).
Tai reiškia, kad pirmame projekte tikslinė grupė, buvusi prastesnėje padėtyje nei kontrolinė, pralenkė pastarąją ir
išsaugojo didelį pranašumą iki pat 2010 m. Antrajame projekte tikslinė ir kontrolinės grupės prieš projektą buvo labai
panašios, projektas padėjo tikslinei grupei, tačiau ilguoju laikotarpiu teigiamas efektas mažesnis nei pirmo projekto.
39 lentelė. Vidutinis per metus dirbtų dienų skaičius (visa grupė).

Tikslinė grupė
Kontrolinė grupė
Vidurkių skirtumas (T-K)

Tikslinė grupė
Kontrolinė grupė
Vidurkių skirtumas (T-K)

2005
2006
2007
2008
„Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties“
83
168
195
180
126
125
120
103
-42.99***
43.50***
74.91***
76.97***
„Neįgaliųjų soc. integracijos skatinimas“
143
125
142
132
1.5581
-7.23

130
129
1.02

178
104
74.12***

2009
147
80
67.78***

128
82
45.41***

2010
126
72
54.34
***
105
79
25.77
**

Statistinio reikšmingumo lygmuo
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis LDB ir Sodros duomenimis.

Kontrafaktinė analizė rodo, kad dėl dalyvavimo projekte LDB projekto dalyviai po to kasmet dirbo vidutiniškai
ilgiau nei būtų dirbę, jei nebūtų dalyvavę projekte. Grynasis dalyvavimo projekte poveikis sudaro papildomus 4 darbo
mėnesius (120 darbo dienų) pirmo projekto dalyviams 2008 m. ir daugiau kaip tris mėnesius (97 dienas) 2010 m.
Antrojo projekto dalyviai dėl projekto 2008 m. dirbo vidutiniškai beveik tris mėnesius ilgiau (81 dieną), o 2010 m. – vis
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dar vienu mėnesiu ilgiau nei būtų dirbę priešingu atveju (žr. 24 pav.). Pirmame projekte projekto dalyvių padėtis
pagerėjo priklausomai nuo metų nuo 2 iki 4, kartų, antrame - tarp 1 ir 1.8 karto.
24 paveikslas. Vidutinis dirbtų dienų skaičius per metus (visa grupė).

Projekto „Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties“
veiklos
250

Dienos

200
150

100
50
0
2005

2006
Tikslinė grupė

2007

2008

Kontrolinė grupė

2009

2010

"Kas būtų buvę" grupė

Projekto "Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas" veiklos
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos darbo biržos ir Sodros duomenimis.

Išaugęs vidutinis dirbtų dienų skaičius tikslinėje grupėje vis dėlto yra labiau susijęs su padidėjusiu projekto
dalyvių įsidarbinimu (bent vienai dienai), nei su didėjančiu užimtumo pastovumu. Jei palyginame vidutinį dirbtų dienų
skaičių tikslinėje ir kontrolinėje grupėse tik tarp tų žmonių, kurie buvo įsidarbinę, matome, jog teigiamas poveikis yra
santykinai mažesnis. Pirmame projekte projekto dalyvių padėties grynasis pagerėjimas (palyginti su tuo, kas būtų
buvę, jei nebūtų dalyvavę projekte) svyravo tarp 1.9 ir 2.9 karto, o antrame - tarp 0.8 ir 1.3 karto. Galima pastebėti,
kad projektai padėjo dirbusiems projekto dalyviams pagal vidutinį darbo dienų per metus skaičių pasivyti kontrolinės
grupės asmenis (nebelieka statistiškai reikšmingų skirtumų). Kadangi pirmame projekte tikslinės grupės asmenys iš
pradžių dirbo vidutiniškai mažiau dienų per metus, tai grynasis efektas yra didesnis nei antrame projekte, kuriame
prieš prasidedant projekto veikloms tikslinė ir kontrolinė grupės darbo dienų skaičiaus aspektu buvo gana panašios (žr.
25 pav.).
25 paveikslas. Vidutinis dirbtų dienų skaičius per metus (tik dirbusieji).

Projekto „Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės
atskirties“ veiklos
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Projekto "Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas" veiklos
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos darbo biržos ir Sodros duomenimis.

Vertinant pagal vidutinių grupės pajamų lygį, projektų dalyvių pajamos projektų metu pasivijo kontrolinę grupę
ir reikšmingai ją aplenkė (žr. 26 pav.Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Pirmo projekto dalyvių pajamos statistiškai
reikšmingai tebeviršijo kontrolinės grupės asmenų vidutines pajamas dar ir 2010 m. Antro projekto efektas išnyko
2009 m. Dalyvavimas pirmame projekte 2010 m. padidino vidutines pajamas tikslinėje grupėje daugiau kaip 3000 Lt
palyginti su situacija, jei tie patys asmenys projekte nebūtų dalyvavę. Antro projekto poveikis buvo maksimalus 2008
m. ir siekė tuomet papildomus 2255 litus. Paskaičiavus tik tų asmenų, kurie turėjo darbą, pajamas, paaiškėja, kad prieš
dalyvavimą projektuose tikslinės grupės asmenys gerokai atsiliko nuo kontrolinės grupės, per projektą statistiškai
reikšmingas skirtumas tarp tikslinės ir kontrolinės grupių išnyko ir po to jau abi grupės pagal uždirbamas pajamas
nebesiskyrė. Taigi projektų poveikis pasireiškė kaip tikslinės grupės „ištraukimas“ iš prastesnės padėties, kurioje ji būtų
likusi, nevykdant nagrinėjamų projektų.
26 paveikslas. Vidutinės darbo pajamos (litais) per metus (visa grupė).

Projekto „Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti
socialinės atskirties“ veiklos
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Projekto "Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas" veiklos
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos darbo biržos ir Sodros duomenimis.

Apklausų rezultatai, be to, rodo po projekto išaugusią atlyginimo už darbą reikšmę neįgalių asmenų pajamų
struktūroje. Prieš projektą pagrindiniu pajamų šaltiniu net 67 proc. apklaustų LDB projektų dalyvių buvo netekto
darbingumo pensija, o dar 25 proc. gyveno iš vyro ar žmonos darbo užmokesčio (žr. 27 pav.). Vos 1 proc. projekto
dalyvių pagrindinis pajamų šaltinis buvo paties/pačios darbo užmokestis. Po projekto padidėjo dalyvių finansinis
savarankiškumas – penktadalis užsidirba pragyvenimui patys, sumažėjo gyvenančių iš netekto darbingumo pensijos ar
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artimųjų paramos dalis. Apklaustų LDB projektų dalyvių vidutinės pajamos per mėnesį, atskaičiavus mokesčius,
apklausos metu siekė 639 litus (svyravo nuo 50 iki 3000 litų).
27 paveikslas. Kas buvo / yra pagrindinis Jūsų pajamų šaltinis prieš dalyvavimą projekte ir dabar?
67%

Netekto darbingumo pensija

45%
25%

Vyro / žmonos darbo užmokestis

18%
3%
2%

Šeimos, draugų parama
Bedarbio išmoka

1%
2%

Kita socialinė pašalpa

1%

Mano pačios / paties darbo užmokestis

1%

Prieš projektą
Dabar
11%
20%
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Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos LDB projektų neįgaliesiems apklausos duomenys, 2011 (N=518).

Dar vienas aktualus projektų poveikio rodiklis - per vieną darbo dieną uždirbamų pajamų lygis. Jo augimas
parodytų, kad projektai prisideda prie geresnių darbo vietų susiradimo. Abiejuose projektuose per dieną uždirbamos
pajamos šiek tiek padidėjo ir viršijo tą lygį, kuris, tikėtina, būtų buvęs be projekto, tačiau nė vieno projekto tikslinė
grupė nepasiekė kontrolinės grupės per dieną vidutiniškai uždirbamo atlyginimo (žr. 28 pav.Klaida! Nerastas nuorodos
šaltinis.). Taigi šiuo požiūriu projektų poveikis buvo nedidelis.
28 paveikslas. Vidutinės neįgaliųjų pajamos per vieną darbo dieną (litais).
Projekto „Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti
socialinės atskirties“ veiklos
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Projekto „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“ veiklos
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos darbo biržos ir Sodros duomenimis.

LDB projektų metu dalyviams buvo taikomos aktyvios darbo rinkos priemonės, tarp kurių buvo profesinis
mokymas, viešieji darbai, įdarbinimas subsidijuojant, remiami darbai/darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. Kai kurie projekto
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dalyviai dalyvavo keliose veiklose95. Taikydami kontrafaktinės analizės dvigubo skirtumo metodą nustatėme, kad
didžiausią teigiamą poveikį pajamų lygiui pirmame projekte turėjo remiami darbai (su arba be profesinio mokymo) ir
įdarbinimas subsidijuojant. Šios priemonės vidutines tikslinės grupės pajamas padidino daugiau kaip 3000 litų palyginti
su tuo pajamų lygiu, kuris būtų buvęs jiems projekte nedalyvaujant (žr. 40 lentelę). Tuo tarpu profesinio mokymo ir
viešųjų darbų teigiamas poveikis vidutiniam pajamų lygiui buvo mažesnis – apie 2500-2700 litų. Vertinant ilgalaikį
poveikį pagal vidutinį dirbtų dienų skaičių, visos priemonės, išskyrus įdarbinimą subsidijuojant ir remiamus darbus
kartu su profesiniu mokymu, neturėjo teigiamo efekto – didesnis darbo dienų skaičius būtų buvęs, jei projekte nebūtų
dalyvavę.
Antrajame projekte veiklų poveikis šiek tiek kitoks: teigiamo poveikio nei užimtumui, nei pajamoms neturėjo
profesinis mokymas, tačiau ypač didelį teigiamą efektą turėjo darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, prailginęs per metus
dirbtą laiką vidutiniškai daugiau kaip penkiais mėnesiais, o vidutines metines pajamas – daugiau kaip penkiais
tūkstančiais litų. Tačiau ši priemonė buvo pritaikyta vos 13 asmenų, todėl vienareikšmiškų išvadų daryti negalima.
Likusių veiklų ilgalaikis poveikis buvo mažesnis – papildomos 8-44 darbo dienos per metus ir papildomai maždaug
1300-1650 litų per metus.
40 lentelė. Projektų ilgalaikio poveikio (2010 m.), apskaičiuoto dvigubo skirtumo metodu, įverčiai pagal projektų veiklas.
„Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant
išvengti socialinės atskirties“

„Neįgaliųjų soc. integracijos skatinimas“

Skirtumas nuo „kas būtų buvę“ situacijos
Veikla
Profesinis mokymas ir Remiami
darbai
Profesinis mokymas ir Darbo įgūdžių
įgijimo rėmimas

N

Vidutinės pajamos
per metus (litais)

Vidutinis darbo dienų
skaičius per metus

47

3555.91

8.56

N

Skirtumas nuo „kas būtų buvę“
situacijos
Vidutinės
Vidutinis darbo
pajamos per
dienų skaičius
metus (litais)
per metus

21

1367.18

8.39

Profesinis mokymas

169

2700.73

-0.05

231

-418.02

-17.34

Viešieji darbai

88

2505.19

-16.01

100

1605.52

37.07

Įdarbinimas subsidijuojant

201

3428.29

8.21

281

1641.19

44.32

Remiami darbai

88

3947.8

-2.83
13

5565.96

166.37

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

Pastaba: Lentelėje pateikti duomenys rodo, kiek vidutinės pajamos 2010 m. ir vidutiniškai per tuos metus dirbtų dienų skaičius skiriasi nuo
situacijos, kuri, remiantis kontrafaktine analize, būtų buvusi, jei asmenys nebūtų dalyvavę nurodytuose projektuose. Teigiami įverčiai rodo, kiek
daugiau pajamų projekto dalyviai gavo ir kiek daugiau dienų dirbo dėl dalyvavimo projektuose, neigiami įverčiai rodo, kiek daugiau būtų gavę
pajamų ar dirbą dienų, jei projektuose nebūtų dalyvavę. Šaltinis: sudaryta autorių.

Profesinio mokymo poveikį visų pirma mažina tai, kad ne visi projektų dalyviai, įgiję specialybę, vėliau pagal ją
įsidarbina. Pasibaigus LDB projektams pagal įgytą specialybę dirbo 57 proc. dalyvių. Tarp apklaustų LDB projekto
„Asmenų su negalia integracija į darbo rinką“ daugiausia buvo įtraukti į profesinio mokymo ir įdarbinimo subsidijuojant
priemones. Pagal specialybę vėliau dirbo tik 46 proc. dalyvavusių profesinio mokymo veiklose, bet net 93 proc. tų,
kurie buvo įdarbinti subsidijuojant. Analogiška situacija susiklostė ir po projekto „Neįgaliųjų socialinės integracijos
skatinimas“: pagal specialybę dirbo beveik visi, kurie buvo įdarbinti subsidijuojant, bet tik 42 proc. tų, kurie baigė
profesinio mokymo programas. Pagal specialybę dažniau įsidarbindavo apskaitininko ir medienos apdirbimo
specialisto profesiniuose mokymuose dalyvavę asmenys, rečiau – pardavėjos ar virėjos96. Trumpuoju laikotarpiu
didesnis įdarbinimo subsidijuojant poveikis įsidarbinimui seka iš pačios priemonės logikos, tačiau remiantis surinktais
duomenimis galima teigti, kad jis turi didesnį poveikį ir ilguoju laikotarpiu.
Dažniausios priežastys, kodėl nedirbama pagal specialybę – negalėjimas susirasti tokio darbo, darbas pagal
specialybę netinkamas žmonėms su negalia arba yra per sunkus. Tokie LDB projektų dalyvių atsakymai rodo, kad reikia
tinkamiau parinkti profesinius mokymus, kad įgytos specialybės būtų paklausios darbo rinkoje ir kartu, kad neįgalieji
būtų pajėgūs pagal jas dirbti. Kita vertus, negalėjimas įsidarbinti yra susijęs ir su profesinio mokymo įgyvendinimu, nes
dalis dalyvių teigė, kad projektas nesuteikė pakankamos kvalifikacijos atlikti numatytą darbą. Profesinio mokymo
įgyvendinimo silpnąsias puses atskleidžia projektų dalyvių komentarai dėl projektų tobulinimo. Be nemažai teigiamų
pastabų, apklausų metu dažniausiai minėta, kad mokymai buvo per trumpi, trūko praktinių užsiėmimų ir praktinių
žinių. Taip pat dažnos pastabos, jog mokymai buvo gana bendro pobūdžio, suteikiantys žinių pagrindus tam tikroje
srityje, tačiau ne specifines, praktiškai darbe pritaikomas ir pakankamas žinias97. Išsakyta daug komentarų dėl
95

96

Keletas asmenų dalyvavo keliose projekto veiklose. Į analizę įtrauktos įvairios veiklų kombinacijos, kuriose dalyvavusių asmenų skaičius (N) yra ne
mažesnis kaip 10.
Išvadoms apie kitas specialybes nepakanka duomenų.
97
Pavyzdžiui, viename iš komentarų paminėta, kad „išmokė gerai, bet problema ta, kad išmokino daryti manikiūrą, bet neišmokino priauginti
nagų, o darbdaviai reikalauja“
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tarpininkavimo poreikio bendraujant su darbdaviais, ieškant darbo. Taip pat įvardyta problema, kad pasiūlyti darbai
netinka neįgaliesiems arba darbdaviai netinkamai elgiasi. Pirmo projekto dalyviai, be to, minėjo informacijos apie
projektą nepakankamumą, antro – dėstytojų neetiškumą bendraujant su neįgaliaisiais. Pastebėtina, jog labiausiai
patenkinti projektu yra tie, kuriems projekto metu buvo padėta susirasti darbą.
Siekdami įvertinti, ar kiti veiksniai be dalyvavimo projekte turėjo įtakos tam, kad asmuo turėjo darbą, taikėme
regresinę analizę. Remdamiesi regresijos modeliais bandėme išsiaiškinti, ar kontroliuojant lyties, išsilavinimo, amžiaus,
negalios lygio įtaką, dalyvavimas projekte išlieka reikšmingas kintamasis, kuris gali prognozuoti, ar asmuo turės darbą.
Jeigu taip, reiškia, projekto efektas yra teigiamas. Projekto efektą tikrinome dviem laiko momentais: tuomet, kai
kontrafaktinė analizė rodė didžiausią poveikį (2007 m. pirmo projekto atveju ir 2008 m. - antro) ir 2010 m. (ilgalaikis
poveikis).
 Modelis Nr. 1 rodo, kad pirmo projekto įtaka asmenų įsidarbinimui 2007 m. buvo vienintelis statistiškai
reikšmingas veiksnys iš visų nagrinėtų (žr. 41 lentelę). Remdamiesi modeliu galime teigti, kad darbo 2007 m.
turėjimo tikimybė yra 2.8 karto didesnė, jei asmuo dalyvavo projekte.
 Modelis Nr. 2 rodo, kad 2010 projekto įtaka vis dar pakankamai ženkli, nors ir sumažėjusi (1.8 galimybių
santykis). Be to, 2010 m. statistiškai reikšmingi tampa ir kiti kintamieji. Ilgalaikis projekto poveikis mažėja.
41 lentelė. Projekto „Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties“ regresijos modeliai.
Modelis Nr. 1
Modelis Nr. 2
(2 projektas, 2007)
(2 projektas, 2010)
Exp B
Exp B
2.79***
1.81***
0.99
0.95
0.91
.667***
1.11
1.44***
0.91
1.44*
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Dalyvavimas projekte
Lytis
Amžius
Išsilavinimas
Negalios lygis
Statistinio reikšmingumo lygmuo
Šaltinis: sudaryta autorių.

 Modelis Nr. 3. rodo, kad prognozuojant, ar 2008 m. asmuo dirbs, ar ne, visi nurodyti kintamieji yra statistiškai
reikšmingi, taigi turi įtakos priklausomam kintamajam, tačiau dalyvavimo projekte poveikis yra didžiausias (žr.
42 lentelę). Interpretuojant modelio rezultatus galima teigti, kad asmens, dalyvavusio projekte, šansai po
projekto įsidarbinti yra 3 kartus didesni nei asmens, kuris nedalyvavo.
 Modelis Nr. 4 atskleidžia, kad 2010 m. dalyvavimas projekte išlieka reikšmingas, tačiau jo įtaka gerokai
sumažėja. Kitaip tariant, 2010 m. asmens šansai tais metais padidėja tik santykiu 13 prie 10 (tikimybė 1,3
karto didesnė), jeigu jisai dalyvavo projekte „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“.
Apibendrinant, regresinė analizė parodė, kad dalyvavimas projekte buvo reikšmingas veiksnys, neįgaliems
asmenims susirandant darbą, net ir tuomet, kai kontroliuojamas tokių veiksnių kaip lytis, amžius, išsilavinimas,
negalios lygis poveikis.
42 lentelė. Projekto „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“ regresijos modeliai.
Modelis Nr. 3
(2 projektas, 2008)

Modelis Nr. 4
(2 projektas, 2010)

Exp B
Exp B
3.11***
1.337**
0.79*
1.134
0.74***
.690***
1.22*
1.460***
1.31*
1.170
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Dalyvavimas projekte
Lytis
Amžius
Išsilavinimas
Negalios lygis
Statistinio reikšmingumo lygmuo
Šaltinis: sudaryta autorių.

Projektų dalyviai galėjo dalyvauti ne tik projekto veiklose, bet ir kitose LDB veiklose, kurios iš esmės skyrėsi tik
finansavimo šaltiniu. Svarbu suprasti, ar tai neturėjo įtakos projekto veiklų poveikiui. Atlikome regresinę analizę, į
kurios modelį be lyties, amžiaus, išsilavinimo ir negalios lygio veiksnių įtraukėme ir dalyvavimo kitose LDB veiklose
veiksnį.
 Modeliai Nr. 1a ir Nr. 2a rodo, kad dalyvavimas kitose LDB veiklose irgi yra reikšmingas kintamasis įsidarbinimui
kaip ir dalyvavimas projekto „Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės
atskirties“ veiklose, tačiau pirmojo reikšmė šiek tiek mažesnė (žr. 43 lentelę).
43 lentelė. Projekto „Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties“ regresijos modeliai,
atsižvelgiant į dalyvavimo kitose LDB veiklose įtaką.
Modelis Nr. 1a
Modelis Nr. 2a
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(2 projektas, 2008)

(2 projektas, 2010)

Exp B
Exp B
2.571***
1.729***
1.025
.963
.942
.675***
1.115
1.444***
.922
1.464*
2.110***
1.419**
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Dalyvavimas projekte
Lytis
Amžius
Išsilavinimas
Negalios lygis
Dalyvavimas kitose LDB veiklose
Statistinio reikšmingumo lygmuo
Šaltinis: sudaryta autorių.

 Modelis Nr. 3a ir Nr. 4a rodo, kad ir „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimo“ projekto atveju pridėjus kitų
LDB veiklų kintamąjį, dalyvavimo projekte įtaka beveik nepasikeičia. Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad kitos
veiklos yra taip pat reikšmingas kintamasis: 2008 m. jo įtaka nuo projekto atsilieka nedaug, o 2010 m. jo
reikšmė darbo turėjimui yra netgi didesnė nei dalyvavimo projekte (žr. 44 lentelę).
44 lentelė. Projekto „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“ regresijos modeliai, atsižvelgiant į kitų LDB veiklų įtaką.
Modelis nr. 3a
Modelis nr. 4a
(2 projektas, 2008)
(2 projektas, 2010)
Exp B
Exp B
2.989***
1.278*
.827
1.167
.759***
.697***
1.241*
1.472***
1.289*
1.147
2.534***
1.668**
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Dalyvavimas projekte
Lytis
Amžius
Išsilavinimas
Negalios lygis
Dalyvavimas kitose LDB veiklose
Statistinio reikšmingumo lygmuo
Šaltinis: sudaryta autorių.

Taigi dalyvavimas kitose LDB veiklose ne tik nepanaikino projekto poveikio, tačiau pasirodė besąs atskiras
svarbus įsidarbinimo veiksnys. Dalyvavusių tiek projekto, tiek kitose LDB veiklose šansai įsidarbinti buvo didesni nei tų,
kurie dalyvavo tik projekto veiklose. Tą rodo ir procentiniai skirtumai tikslinių ir kontrolinių grupių viduje (žr. 45
lentelę). Tiek pirmame, tiek antrame teistiesiems skirtame projekte 2007 m. tarp projekto dalyvių, dalyvavusių ir
kitose veiklose, yra daugiau dirbusių bent vieną dieną palyginti su nedalyvavusiais. Pavyzdžiui, pirmojo projekto
tikslinėje grupėje 2007 m. tarp dalyvavusių kitose veiklose buvo 61.2 proc. dirbusių bent vieną dieną. Tarp dalyvavusių
tik projekte šis rodiklis siekia tik 45 procentus.
45 lentelė. Dalyvavimo kitose LDB veiklose įtaka įsidarbinimui, kontroliuojant projekto efektą (proc.).
Dalyvavę kitose LDB
Nedalyvavę kitose LDB
Projektas
Grupė
veiklose: dirbo bent
veiklose: dirbo bent
vieną dieną (proc.)
vieną dieną (proc.)
2007 metai
Kontrolinė
61.2
45.0
„Asmenų su negalia integracija į darbo rinką,
siekiant išvengti socialinės atskirties“
Tikslinė
83.4
66.1
„Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“
„Asmenų su negalia integracija į darbo rinką,
siekiant išvengti socialinės atskirties“
„Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“

Kontrolinė
Tikslinė
2010 metai
Kontrolinė
Tikslinė
Kontrolinė
Tikslinė

Skirtumas

67.0
84.6

47.4
73.9

16.2
17.3
19.6
10.7

35.5
47.0
40.4
40.9

24.5
41.2
24.3
35.4

11
5.8
16.1
5.5

Šaltinis: sudaryta autorių.

Atradimas, kad dalyvavimas keliose socialinės integracijos veiklose yra naudingas leidžia iš naujo įvertinti tų
pačių asmenų dalyvavimo keliuose projektuose reikšmę. Vadinamasis „projektinis turizmas“, kai projektų dalyviai
dalyvauja keliuose projektuose iš eilės paprastai vertinamas neigiamai. Tačiau socialiai pažeidžiamų asmenų atveju jis
gali turėti ir teigiamą poveikį, ypač tais atvejais, kai vieno projekto veiklų nepakanka įgyti gebėjimų dirbti. Neįgaliųjų
apklausos atskleidė, kad beveik penktadalis LDB projektų dalyvių yra dalyvavę ir kituose projektuose (5 proc. – prieš
LDB projektus, 12 proc. – po jų). Valakupių projektų atveju šis skaičius siekė 30 proc. apklaustųjų (8 proc. – prieš
Valakupių projektą, 22 proc. – po).
Projektai iš esmės teigiamai veikė neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje, tačiau menkai – jų jauseną. LDB projektų
dalyvių apklausos rodo, kad 60 proc. apklaustųjų mano, jog dalyvavimas projekte padėjo jiems pasijusti labiau socialiai
integruotais, tačiau ilguoju laikotarpiu teigiamą poveikį įžvelgti sudėtinga. Palyginus situaciją prieš projektą ir
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apklausos atlikimo metu atsiskleidžia, kad besijaučiančių socialiai pažeidžiamais sumažėjo visiškai nereikšmingai (žr. 29
pav.).
29 paveikslas. LDB neįgaliesiems skirtų projektų dalyvių pasiskirstymas pagal tai, ar jie jautėsi socialiai pažeidžiami prieš projektą
ir jaučiasi dabar.
40%
34.4%

35%
30%
25%
20%
15%

31.1%

29.1%

26.0%

24.9%

22.8%
16.8%

14.9%

10%
5%
0%
Prieš projektą
Tikrai taip

Dabar
Greičiau taip

Greičiau ne

Tikrai ne

Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos LDB projektų neįgaliesiems apklausos duomenys, 2011 (N=518).

3.1.4. Suderinamumas
Ar ESF intervencijų tikslai derėjo su valstybės politikos tikslais?
Neįgaliųjų teisinę padėtį Lietuvoje įtvirtina LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, o jų socialinę
integraciją reglamentuoja Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2010-2012 m. programa. Taip pat LR
Seimas 2010 m. gegužės 27 d. priėmė įstatymą Nr. XI-854 dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus
protokolo, kuriuo ratifikavo 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, kuria užtikrinamas
neįgaliųjų visapusiškas ir lygiateisis naudojimasis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Taip pat
neįgaliųjų socialinė integracija ir integracija į darbo rinką yra numatoma Nacionaliniame pranešime apie Lietuvos
socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas 2008-2010 (toliau LSAS).
LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pagrindinis tikslas yra „užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir
galimybes visuomenėje, nustatyti neįgaliųjų socialinės integracijos principus, apibrėžti socialinės integracijos sistemą ir
jos prielaidas bei sąlygas, neįgaliųjų socialinę integraciją įgyvendinančias institucijas, neįgalumo lygio ir darbingumo
lygio nustatymą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo principus.“
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas numato 11 principų, per kuriuos turi būti vykdoma socialinė integracija:
lygių teisių, lygių galimybių, diskriminavimo prevencijos, visapusiško dalyvavimo, savarankiškumo ir pasirinkimo laisvės
užtikrinimo, prieinamumo, neįgalumo kompensavimo, decentralizacijos, destigmatizacijos, perimamumo ir lankstumo
ir skirtingų poreikių tenkinimo. Įstatyme nurodoma, kad „neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą sudaro medicininės,
profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas, specialiųjų poreikių tenkinimas specialiosios pagalbos
priemonėmis, neįgaliųjų užimtumo rėmimas, socialinės paramos teikimas, Valstybinio socialinio draudimo fondo
pensijų ir išmokų skyrimas ir mokėjimas, Privalomojo sveikatos draudimo fondo išmokų skyrimas ir mokėjimas,
ugdymo paslaugų teikimas, lygių galimybių dalyvauti kultūros, sporto ir kitose visuomenės gyvenimo srityse
užtikrinimas.“
Žmonių su negalia nacionalinėje socialinės integracijos programos pagrindinis tikslas yra siekti lygių galimybių ir
gyvenimo kokybės gerėjimo žmonėms su negalia. Tarp uždavinių yra numatyta parama šeimoms, kuriose yra asmenų
su negalia, paslaugų bendruomenėse neįgaliesiems plėtojimas ir aplinkos prieinamumo gerinimas. Kiti uždaviniai
numato neįgaliųjų dalyvavimą visuomenėje įsitraukiant į darbo rinką, švietimo sistemą, politinį gyvenimą, prieinant
prie kultūrinių ir kt. paslaugų. LSAS numatyti tikslai ir uždaviniai sutampa su Neįgaliųjų socialinės integracijos
programa, jame akcentuojamas tikslas yra neįgaliųjų socialinės integracijos gerinimas, o numatytos priemonės yra ne
tik užimtumo didinimas ir visuomenės švietima, bet ir neįgaliųjų reabilitacijos plėtojimas, socialinių paslaugų
pritaikymas jų poreikiams, taip pat akcentuojamas viešosios fizinės aplinkos, būsto, gyvenamosios ir informacinės
aplinkos prieinamumo didinimas. taip pat akcentuojama skaitmeninė įtrauktis.
BPD laikotarpio paramos tikslas yra „gerinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką, plėtojant neįgaliųjų profesinės
reabilitacijos sistemą bei tobulinant neįgaliųjų socialinės integracijos institucijų (profesinės reabilitacijos, užimtumo,
darbingumo laipsnio įvertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo) veiklos kokybę, didinant jų
administracinius gebėjimus.“ Tarp uždavinių yra profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir tobulinimas, profesinės
reabilitacijos paslaugų teikimas, aktyvios darbo rinkos politikos programų įgyvendinimas neįgaliesiems,
užsiregistravusiems darbo biržoje; novatoriškų neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programų (mokymas darbo vietoje,
76

bendruomenėje, pilotiniai mokymo projektai, nuotolinis darbas), užtikrinančių neįgaliųjų įdarbinimą, rengimas ir
vykdymas.
Palyginus BPD paramos finansines gaires su LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, matyti, kad BPD
išskirtos priemonės dera su šiame įstatyme nustatytais tikslais ir uždaviniais. Iš visų socialinės integracijos etapų, BPD
didžiausią dėmesį skiria profesinei reabilitacijai bei veiklai, kuri užtikrintų neįgaliųjų įsidarbinimą. Taigi BPD pagrindinės
paramos nuostatos dera su svarbiausio įstatymo, reglamentuojančio neįgaliųjų socialinę integraciją nuostatomis. BPD
nenumato paramos instrumentų, kurie paremtų medicininę arba socialinę neįgaliųjų reabilitaciją. Palyginus BPD
paramos finansines gaires su Neįgaliųjų socialinės integracijos programa matyti, kad svarbiausi BPD paramos tikslai ir
uždaviniai yra suformuluoti ir šioje programoje, tačiau programa yra platesnė. Joje prasmingai akcentuojama pagalba
neįgaliųjų šeimoms, aplinkos prieinamumo gerinimas. Taigi BPD laikotarpio parama yra siauresnė. Taip pat BPD
paramoje numatyta ir aktyvių darbo rinkos politikos priemonių taikymas neįgaliesiems. Tokia nuostata yra identiška LR
užimtumo rėmimo įstatymui, kuriame teigiama, kad neįgaliesiems taikomos šios priemonės.
ESF paramos 2007-2013 m. laikotarpiu, 1.3. priemonėje numatyta platesnė parama, kadangi šalia profesinės
reabilitacijos, atsiduria ir socialinė reabilitacija bei adaptacija. Taip pat naujuoju laikotarpiu yra įvedamos 2 papildomos
priemonės VP1-1.2 ir VP3 2.4. VP1-1.2 priemone remiamas neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir
įgyvendinimas: asmens darbingumo ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo sistemos tobulinimas,
profesinių gebėjimų vertinimo, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodikų bei standartų, paslaugų kokybės
vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas bei asmens darbingumo vertintojų, profesinės reabilitacijos specialistų
kvalifikacijos reikalavimų nustatymas. VP3-2.4 priemone remiama neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros
plėtra. Taigi šios priemonės praplečia BPD laikotarpiu teiktą paramą ir ESF paramą daro dar labiau suderinamą su LR
Neįgaliųjų socialinės integracijos nuostatomis. Taip pat naujuoju laikotarpiu atsiranda VP1-1.1. priemonė, kuri skirta
padėti suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Ši priemonė dera su neįgaliųjų socialinės integracijos programa,
kurioje numatyta parama neįgaliųjų šeimoms.
Taip pat ESF paramos tikslai ir uždaviniai dera su Nacionaliniame pranešime apie Lietuvos socialinės apsaugos ir
socialinės aprėpties strategijas 2008-2010. ESF paramoje nėra remiama mokymosi visą gyvenimą priemonės, fizinės,
gyvenamosios ir informacinės aplinkos prieinamumo didinimas, skaitmeninė aprėptis. Reziumuojant galima teigti, kad
BPD ir 2007-2013 numatyta parama dera su LR teisės aktais ir programomis, tačiau nėra pakankamai plati. ESF parama
išimtinai orientuojasi į užimtumo ir profesinės reabilitacijos didinimą, nors joje ir numatyti socialinės adaptacijos ir
reabilitacijos elementai, tačiau ESF parama nėra remiamos kitos svarbios sritys (prieinamumas, švietimas), kurios
atitiktų neįgaliųjų poreikius.
Suderinamumo vertinimo apibendrinimas pateikiamas 46 lentelėje.
46 lentelė. ESF paramos neįgaliesiems suderinamumas su LR teisės aktais.
Nacionalinė
Nacionalinis
LR
žmonių su
pranešimas apie
LR
Neįgaliųjų
negalia
Lietuvos socialinės
Užimtumo
socialinės
socialinės
apsaugos ir
rėmimo
integracijos
integracijos
socialinės aprėpties
įstatymas
įstatymas
2010-2012 m.
strategijas 2008 –
Veiklos
programa
2010
Neįgaliųjų socialinės
integracijos institucijų
+
+
+
veiklos tobulinimas
Profesinės reabilitacijos
+
+
+
sistemos kūrimas
Užimtumas
+
+
+
+
Socialinė adaptacija
+
+
+
Socializacija
+
+
+
Sveikatos apsauga
+
+
Parama neįgaliųjų
+
šeimoms
Švietimas
+
+
+
Prieinamumo didinimas
+
+
+
Neįgaliųjų dalyvavimas
+
+
+
Socialinė parama
+
+
+
Neįgaliųjų lygios
galimybės ir teisės,
+
+
+
nediskriminavimas
Šaltinis: sudaryta autorių.
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BPD
laikotarpio
paramos
finansinės
gairės

2007-2013 m.
laikotarpio
finansinės gairės
VP1-1.1,
VP1- 1.3.,
VP1-1.2
VP3 2.4 priemonės

+

+

+

+

+
-

+
+
+
-

-

+

-

+
-

-

-

3.1.5. Apibendrinimas
Kokiu mastu ESF intervencijos atitiko neįgaliųjų poreikius?
BPD laikotarpiu ESF intervencija suplanuota tinkamai tikslinės grupės atžvilgiu, kadangi paramos kvietimuose
buvo numatyta teikti prioritetą projektams su sunkiausios negalios asmenimis. Intervencija uždavinių atžvilgiu
suplanuota tinkamai, kadangi parama buvo orientuojama į užimtumo didinimą, įgyvendinant profesinę reabilitaciją,
pritaikant aktyvias darbo rinkos priemones. Intervencija šiuo aspektu buvo tinkama dar ir todėl, kad skatino darbo
vietų kūrimąsi per paramą socialinėms įmonėms.
BPD laikotarpiu ESF intervencija suplanuota netinkamai tikslinės grupės atžvilgiu, nes neskatino projektų
vykdytojus įtraukti į projektus apylygę dalį sunkesnės ir lengvesnės negalios asmenų. Uždavinių atžvilgiu nors parama
ir buvo nukreipta didinti užimtumą, tačiau intervencijoje nebuvo numatyta veikti į kliūtis, kurios trukdo šiems
asmenims įsidarbinti, susirasti ar išlaikyti darbo vietą – t.y. intervencija nenumatyta didinti darbo vietų prieinamumą ir
lanksčių darbo sąlygų neįgaliesiems kūrimą. Taip pat BPD laikotarpiu projektuose neįgaliesiems nebuvo skatinama
veikla, kuri padėtų neįgaliesiems pagerinti sveikatos būklę, padėtų jiems įgyti trūkstamą išsilavinimą arba padėtų
darbdaviams sukurti tinkamą fizinę aplinką įdarbinti neįgaliuosius.
Naujojo laikotarpio intervencijos tinkamumas padidėja tuo aspektu, kad skatinama padėti neįgaliesiems įgyti
išsilavinimą. Taip pat remiama socialinė ir profesinė reabilitacija, kurios metu galima įgyti bendrųjų įgūdžių bei
darbinės patirties.
Naujuoju laikotarpiu tinkamumas palyginus su BPD laikotarpiu sumažėjo tikslinės grupės išskyrimo atžvilgiu,
kadangi naujuoju laikotarpiu nėra prioriteto projektams su sunkesnės negalios neįgaliaisiais. Uždavinių atžvilgiu, nors ir
toliau siekiama didinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką, tačiau atsisakoma socialinių įmonių, kuriose buvo
sukuriamos darbo vietos neįgaliesiems. Parama išlieka nenukreipta į darbo rinkos prieinamumo neįgaliesiems didinimą
– nėra skiriama parama darbui su darbdaviais, lanksčių darbo sąlygų sukūrimui kiekvienam neįgaliajam individualiai ir
fizinės aplinkos pritaikymui.
Kokiu mastu ESF intervencijos neįgaliesiems pasiekė numatytus rezultatus?
Apibendrinant galima teigti, kad projektai BPD laikotarpiu neįgaliesiems sėkmingai pasiekė suplanuotus tikslus
– buvo apmokyta vidutiniškai penktadaliu daugiau naudos gavėjų nei suplanuota. Antra vertus, vidutinis projektų
rezultatyvumas nebuvo toks aukštas – suplanuoti rezultatai (dalis dalyvių įsidarbinusių po projekto arba tęsiančių
mokslus) įgyvendinti tik 80 proc., o santykis tarp įsidarbinusių asmenų ir naudos gavėjų skaičiaus siekia vos 19 proc.
Tai yra nuoroda į tai, jog projektų vykdytojai viena vertus galėjo deklaruoti esant daugiau dalyvių nei iš tikro buvo
(dalyvių skaičius buvo ne realus asmenų skaičius, bet sutektų paslaugų skaičius). Taip pat vykdytojai nebuvo nusimatę
ambicingesnių užduočių ir planavo įdarbinti sąlyginai mažą procentą dalyvių (18 proc.).
Kokie buvo ESF intervencijų neįgaliesiems įgyvendinimo kaštai?
BPD laikotarpiu projekto kaina vienam dalyviui svyravo nuo 977 Lt iki 38500 Lt, priklausomai nuo dalyvių
skaičiaus, grupės sudėtingumo ir kiek išlaidų buvo skiriama infrastruktūrai ir metodikoms. Naujuoju laikotarpiu
vidutinė dalyvavimo socialinės integracijos projekte kaina vienam asmeniui buvo 15.323 Lt, o vidutiniškai vieno
neįgaliojo planuojamo įdarbinimo kaina siekė 39.000 Lt Brangiausias projektas (“VšĮ Vilties erdvė) kaina vienam
asmeniui siekė iki 50.000 Lt Naujuoju laikotarpiu brangiausi projektai buvo skirti santykinai mažam skaičiui asmenų,
taip pat tie projektai, kurie buvo skirti su stipria negalia asmenims, buvo santykinai mažiausiai efektyvūs. Bendrai
naujuoju laikotarpiu projektuose skirtuose neįgaliesiems santykinai didelę dalį sudarė išlaidos modeliams ir
metodikoms remti (42 proc.), o išlaidos tiesioginiam darbui su tiksline grupe sudarė 48 proc.
Koks buvo ESF intervencijų neįgaliesiems poveikis?
LDB projektai orientavosi į santykinai stipresnius negalią turinčius asmenis – dalyvių tarpe dominavo 40-55
proc. darbingumo lygį turintys neįgalieji. Valakupių reabilitacijos centras, priešingai, į projektus įtraukė daugiau
asmenų, turinčių didesnę negalią. Tarp apklaustųjų projektų dalyvių net 65 proc. buvo nustatytas iki 25 proc.
darbingumo lygis, dar trečdalį dalyvių sudarė 30-40 proc. darbingumo lygį turintys asmenys. Skirtumai tarp LDB ir
Valakupių projektų dalyvių atsispindi ir jų nurodytose svarbiausiose socialinio pažeidžiamumo priežastyse. Anot
apklaustų Valakupių projekto dalyvių – pagrindinė socialinės atskirties priežastis - sveikatos problemos, o LDB
projektų dalyviai kaip svarbiausiąją įvardija darbo neturėjimą.
Projektai siekė priartinti dalyvius prie darbo rinkos. Tiek Darbo biržos projektų, tiek Valakupių apklaustų
projektų dalyvių tarpe praktinė darbo patirtis buvo palankiausiai vertinta veikla. Pažymėtina, kad darbo biržos
projektuose veiklos, kurios gali padėti išplėsti asmens įsidarbinimo galimybes trumpuoju laikotarpiu, buvo vertinamos
palankiau nei veiklos, kurių naudingumas trumpuoju laikotarpiu gali būti mažiau apčiuopiamas, tačiau Valakupių
projekte priešingai dalyvių labiausiai buvo vertinamas įgūdžių įgijimas, susijęs su jų specifine negalia – smulkiosios
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motorikos, kognityvinių įgūdžių ugdymas, savarankiškumo pamokos. Tiek Valakupių tiek LDB projektų dalyviai įvertino,
kad projektas buvo naudingiausias tuo aspektu, kad parodė, jog turint negalią, galima dirbti, tačiau projekto pagalba
susirandant darbą vertintinas mažiau teigiamai. Atsižvelgiant į tai, kad projektų dalyviai skyrėsi savo darbingumo lygiu,
darytina išvada, kad projektuose, skirtuose neįgaliesiems su sunkesne negalia prasminga orientuotis ne tiek į tiesioginį
užimtumo skatinimą, bet veikiau į „minkštųjų“ įgūdžių ugdymą – savarankiškumo, gebėjimo judėti aplinkoje, gebėjimo
savarankiškai apsieiti.
Remiantis kontrafaktinės analizės duomenimis, darytinos išvados apie LDB projektų poveikį užimtumui ir
pajamoms. LDB projektai labiausiai prisidėjo didinant neįgaliųjų įsidarbinimą (bent vienai dienai per metus).
Įsidarbinusių asmenų dalis padidėjo apie 20 proc. projektų įgyvendinimo metu. Aktyvesnis įsidarbinimas didino bendrą
neįgaliųjų užimtumo trukmę ir pajamų lygį. Grupės vidutinės pajamos per metus 2010 m. dėl projekto buvo 3000 Lt
didesnės nei būtų buvusios projekto neįgyvendinus. Analizuojant, ar pagerėjo neįgaliųjų užimtumo kokybė,
matuojama pagal pajamas uždirbamas per dieną, matyti, kad teigiamas poveikis buvo nedidelis. Be to, asmenų, kurie
dirbo, užimtumo trukmei ir pajamų lygiui projektų poveikis buvo santykinai mažesnis. Taip pat ir apklausos rezultatai
rodo po projekto išaugusią atlyginimo už darbą reikšmę neįgaliųjų pajamų struktūroje. Po projektų padidėjo dalyvių
finansinis savarankiškumas - penktadalis pragyvenimui užsidirba patys, sumažėjo gyvenančių iš netekto darbingumo
pensijos ar artimųjų paramos dalis. Didžiausias projektų poveikis projektų dalyviams buvo projektų vykdymo metu,
vėliau mažėjo, tačiau išliko ir ilguoju laikotarpiu, t. y. iki pat 2010 m., tik ne toks ženklus kaip įgyvendinant projektus.
Grynasis projekto poveikis, kuris apskaičiuojamas esamą padėtį lyginant su ta, "kuri būtų buvusi", priklauso nuo į
projektus įtrauktų asmenų: kuo blogesnėje padėtyje jie buvo prieš projektą (lyginant su kontroline grupe), tuo didesnis
buvo projekto grynasis poveikis.
Analizuojant skirtingų aktyvių darbo rinkos priemonių poveikį, matyti, kad didžiausią teigiamą poveikį neįgaliųjų
vidutinėms pajamoms turėjo remiamų darbų, įdarbinimo subsidijuojant ir darbo įgūdžių rėmimo priemonės. Pirmame
projekte mažiausiai pasiteisino viešieji darbai, antrame - profesinis mokymas. Profesinių mokymų poveikį užimtumui
mažino nepakankamai didelis jų pritaikomumas, nesuteikimas užtektinos kvalifikacijos ir galiausiai tarpininkavimo
įsidarbinant ir darbo su darbdaviais trūkumas.
Dalyvavimas projekte asmens įsidarbinimui buvo reikšmingas nepriklausomai nuo jo lyties, amžiaus išsilavinimo ir
negalios lygio. Projekto vykdymo metu tikimybė, kad projekte dalyvavęs asmuo dirbs, buvo apie 3 kartus didesnė nei
nedalyvavusio asmens. Ilguoju laikotarpiu (2010 m.) tikimybė sumažėjo iki 1.3 - 1.8 karto, tačiau projekto reikšmė vis
tiek išliko. Dalyvavimas keliose veiklose (projekto ir kitose LDB veiklose) buvo naudingas neįgaliesiems. Įsidarbinimas
tarp dalyvavusių daugiau veiklų buvo didesnis nei tarp tų, kurie dalyvavo tik projekte.
Ilguoju laikotarpiu projektai iš esmės teigiamai veikė neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje, tačiau menkai – jų jauseną.
Palyginus situaciją prieš projektą ir apklausos atlikimo metu atsiskleidžia, kad besijaučiančių socialiai pažeidžiamais
sumažėjo visiškai nereikšmingai.
Kokiu mastu derėjo ESF intervencijų ir valstybės politikos neįgaliųjų atžvilgiu tikslai?
Palyginus ESF paramos tikslus ir uždavinius su LR teisės aktais, matyti, kad ESF parama dera su LR teisės aktais,
tačiau yra reikšmingai siauresnė. BPD ir naujojo laikotarpio parama siekiama kurti profesinės reabilitacijos sistemą,
gerinti neįgaliųjų socialinės integracijos institucijų veiklas ir skatinti neįgaliųjų užimtumą, taip pat kaip ir to siekiama LR
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu ir Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2010-2012 m.
programa bei socialinės apsaugos bei socialinės aprėpties strategijoje. Vis dėlto BPD laikotarpiu parama nėra skiriama
padėti neįgaliųjų šeimoms, nėra numatyta instrumentų padėti neįgaliesiems spręsti sveikatos, išsilavinimo trūkumo
problemas, neremiama socialinė adaptacija ir svarbiausia tarp uždavinių nėra fizinės, informacinės ir gyvenamosios
aplinkos prieinamumo gerinimo neįgaliesiems. Taip pat nėra priemonių didinti neįgaliųjų skaitmeninę aprėptį. 20072013 m. laikotarpiu paramos suderinamumas išauga, kadangi atsiranda 3 papildomos priemonės. 1.1 priemone yra
siekiama padėti neįgaliųjų šeimoms, VP1-1.2 ir VP3 2.4 priemonės dera su LR įstatymais neįgaliųjų socialinės
integracijos institucijų veiklos tobulinimo ir profesinės reabilitacijos sistemos kūrimo aspektais. Taip pat išskirta
parama neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtrai. Taip pat 2007-2013 m. laikotarpio 1.3 priemonė
reikšmingai papildo LR teisės aktus ir ja numatoma teikti paramą socialinei adaptacijai ir socializacijos veikloms. Vis
dėlto parama labiau derėtų, jeigu priemonės siektų pagerinti aplinkos prieinamumą neįgaliesiems, kaip tai numatyta
LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme ir Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2010-2012 m.
programoje.
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3.2. Teistiesiems skirtos programos
Asmenys, paleisti iš įkalinimo įstaigų, bei nuteistieji yra Bendrajame programavimo dokumente bei 2007-2013
m. ESF paramos finansinėse gairėse įvardinti kaip grupė, patirianti socialinę atskirtį. Toliau kartu šios grupės tekste bus
vadinamos „teistieji“98. Asmenys, paleisti iš įkalinimo įstaigų, toliau trumpai bus vadinami kalėjusieji.
Kokie yra nuteistųjų ir kalėjusiųjų pogrupiai?
To paties asmens poreikiai ir socialinės integracijos būklė skirtingais laikotarpiais (dar esant įkalinimo įstaigoje ir
vėliau išėjus į laisvę) skiriasi. Yra pripažįstama, kad paleisti į laisvę asmenys yra pačioje pažeidžiamiausioje padėtyje 99.
Esant įkalinimo įstaigoje asmeniui nakvynės, maisto ir kitų materialių būtinųjų išteklių problema gali nebūti tokia
aktuali kaip paleistajam į laisvę, kuris neturi artimųjų, pas kuriuos galėtų sugrįžti ir neturi kur pernakvoti. Kita vertus,
nors ką tik išėjęs į laisvę nuteistasis yra labai pažeidžiamoje situacijoje, tačiau jis turi didesnes galimybes integruotis į
visuomenę ir darbo rinką. Nuteistiesiems pagrindinis trukdis yra laisvės atėmimas, tuo tarpu kalėjusiems asmenims
viena svarbiausių sąlygų, siekiant integruotis į visuomenę, yra išsilaikymas laisvėje.
Tarp teistųjų galima išskirti tam tikras subgrupes, kurių integraciniai poreikiai yra skirtingi. Didelė dalis šių
asmenų turi priklausomybę nuo psichotropinių medžiagų 100. Tikslių duomenų apie tai, kiek asmenų yra priklausomi,
nėra, kaip kad nėra ir koordinuoto būdo priklausomybei nustatyti bei priskirti jiems detoksikacijos bei reabilitacijos
kursus101. Specialistų, dirbančių su kalėjusiais asmenimis, yra pripažįstama, kad, kol asmuo turi priklausomybę, tol
sunku tikėtis, kad jis išdirbs ar išlaikys darbo vietą. Taip pat trūksta ir kompetencijos bei žmogiškųjų išteklių
socialiniams darbuotojams padėti spręsti šią teistųjų problemą. Jeigu asmuo pats savo noru neprašo medicininės
reabilitacijos, tuomet tokiems asmenims padėti būna sunku102. Savivaldybių socialinės paramos darbuotojai taip pat
pažymi priklausomybės problemą kaip vieną didžiausių, su kuriomis susiduria teistieji (žr. 30 pav.). Taigi į
priklausomybę reikėtų žvelgti kaip svarbią sudedamąją problemą, kurią būtina išspręsti prieš asmeniui integruojantis į
darbo rinką.
Moterys yra kita svarbi subgrupė. 2011 sausio mėn. Lietuvos kalėjimų departamento statistiniais duomenimis,
Lietuvos įkalinimo įstaigose, moterys sudarė 5 proc. visų kalinčių asmenų. Specialistų yra pripažįstama, kad moterų
socialinės integracijos poreikiai gali būti dvejopi. Viena, moterys dažniau negu vyrai būna išlaikę santykius su savo
artimaisiais ir šeimos nariais, todėl, priešingai nei vyrai, turi daugiau galimybių užsitikrinti gyvenamąją vietą po
paleidimo į laisvę. Kita vertus, moterų integraciniai poreikiai yra sunkiau patenkinami, jos gali turėti sunkiau įveikiamas
priklausomybes, taip pat joms reikia aukštesnio lygio buitinių sąlygų. Tokių moterų integracija yra sunkesnė palyginti
su vyrų103. Taip pat mokslininkai pripažįsta, kad skurdas, ekonominis pažeidžiamumas gali stipriau veikti moterų nei
vyrų kriminalinį elgesį ir lemti pakartotinį nusikalstamumą (skurdo feminizacija) 104. Taip pat moterų įsidarbinimo
rodikliai gali būti žemesni nei vyrų, kadangi jos iš anksto gali turėti mažiau profesinių įgūdžių ir darbinės patirties. 105
Vadinasi, su artimaisiais ryšius nutraukusios moterys yra išskirtinai pažeidžiama teistųjų subgrupė, kuriai reikalinga
numatyti specialią pagalbą.

3.2.1. Tinkamumas ir tęstinis tinkamumas
Kokie yra svarbiausi teistųjų poreikiai?
Svarbiausius teistųjų poreikius galima suskirstyti į keturias kategorijas – išteklių, užimtumo, socialinių įgūdžių ir
socializacijos bei motyvacijos poreikius.
Išteklių poreikis
Išskirtinis palyginti su kitomis pažeidžiamomis grupėmis teistųjų poreikis yra būsto trūkumas. Neturėdami kur
apsistoti teistieji gali kreiptis į nakvynės namus, tačiau juose ne visuomet būna laisvų vietų, todėl būna atvejų, kuomet
nakvynės namai nepriima kalėjusių asmenų 106, taip pat nepriimami yra asmenys, piktnaudžiaujantys psichotropinėmis
medžiagomis107. 2006 m. į nakvynės namus buvo išsiųsta 289 paleistų asmenų (t. y. 4,5 proc. kalėjusių asmenų)108.
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Nors teistieji asmenys yra ir teisti areštu arba lygtiniu sulaikymu, tačiau šiame tekste bus kalbama apie įkalinimo įstaigose esančius ir buvusius
asmenis.
99
Interviu su Saulium Rajunčium Kalėjimo Departamento Pataisos inspekcijų ir probacijos skyriaus viršininku, 2011 02 24
100
Interviu su Aurelija Dzedzevičiūte, Caritas Nakvynės namų vadove 2011 03 21, Interviu su Živile Mikėnaite, Lietuvos Kalėjimų Departamento,
Personalo skyriaus vadove.
101
Interviu su Milda Bliumenzoniene, Lietuvos Kalinių Globos Draugija vadove, 2011 03 18.
102
Interviu su Milda Bliumenzoniene, 2011 03 18.
103
Interviu su Milda Bliumenzoniene, 2011 03 18.
104
Holtfreter K. et al, 2004 „Poverty, State Capital, and Recidivism Among Women Offenders“, Criminology & Public Policy, 3:2, 185-208.
105
Holtfreter et al, 2004.
106
Interviu su Živile Mikėnaite, 2011 02 24.
107
Interviu su Živile Mikėnaite 2011 02 24, interviu su Aurelija Dzedzevičiūte, 2011 03 21.
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Jeigu asmuo būna nutraukęs ryšius su savo šeima ir artimaisiais ir jeigu jam nėra vietos nakvynės namuose, tuomet jis
gali likti be užtikrintos gyvenamosios vietos109. Visi teistieji, su kuriais buvo atlikti interviu, minėjo pradinį
gyvenamosios vietos poreikį, išėjus iš įkalinimo įstaigos. Socialiniai darbuotojai būsto trūkumą išskyrė kaip vieną
pagrindinių šios grupės socialinės atskirties veiksnių (žr. 30 pav.Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Nakvynės namai
priima 5-6 mėnesiams ir yra siekiama, kad asmuo savarankiškai ieškotųsi būsto pats. Savarankiško būsto poreikis yra
labai svarbus, asmeniui socialiai integruojantis į visuomenę. Sugebėjimas išsinuomoti būstą kalėjusiems asmenims
buvo patvirtinimas, kad jie gyvena savarankiškai ir kad jų gyvenimas pasikeitė į gerąją pusę110.
30 paveikslas. Savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų dalis, manančių, kad nurodytos problemos yra svarbūs teistųjų
socialinės atskirties veiksniai.
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Šaltinis: DSTI atliktos Savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų apklausos duomenys, 2011;

Kalėję asmenys neturi finansinių išteklių apsirūpinti pačiais būtiniausiais dalykais, tokiais kaip maistas,
drabužiai, higienos priemonės, kurie jiems yra būtini prieš ieškantis darbo111. Paleistieji į laisvę asmenys vienkartinę
išmoką gauna tik praėjus 10 dienų po išėjimo į laisvę, o tada tik po 2 mėnesių, užsiregistravę Darbo biržoje, gali gauti
mėnesinę 315 Lt pašalpą112. Vadinasi, asmenys, kurie neturi artimųjų ar draugų, į kuriuos galėtų kreiptis, atsiduria itin
sudėtingoje situacijoje. Toks bazinių poreikių neužtikrinimas sukuria kliūtis integruotis į darbo rinką. Šiuo metu
valstybinę paramą, prieinamą visiems kaliniams, sudaro vienkartinių išmokų ir socialinių išmokų sistema. „Tokia
sistema nesuteikia jokio pasiruošimo kaliniams ieškantis darbo, neaprūpina jų būtiniausiais dalykais – maistu, rūbais,
higienos priemonėmis, būstu – be kurių sunku eiti į darbą”113. Dėl to kalėję asmenys atsiduria nesaugioje padėtyje,
kurioje padidėja ir pakartotinio nusikalstamumo tikimybė.
Užimtumo poreikis
Interviu dalyvavę teistieji darbą ir specialybės įgijimą minėjo kaip vieną iš svarbiausių savo poreikių išėjus iš
kalėjimo šalia būsto114. Darbo svarba pabrėžiama akademinėse diskusijose apie teistųjų integraciją į visuomenę. Darbas
suteikia pajamas, kasdieninės veiklos struktūrą ir rutiną, galimybę išplėsti savo socialinius tinklus, pakelti savivertę ir
pagerinti psichinę sveikatą115. Svarbus yra ryšys tarp teistųjų įsidarbinimo ir pakartotinio nusikalstamumo. Ekspertų
pabrėžiama programų, skatinančių kalinių įsidarbinimą, teigiama įtaka pakartotinio nusikalstamumo prevencijai 116.
Taip pat ir teistųjų teigimu, darbas yra svarbiausia sąlyga apsprendžianti žmogaus išlikimą laisvėje dėl to, kad suteikia
pajamų šaltinį:“arba turi *darbą kaip pajamų šaltinį+ arba grįžti atgal”117. Įsidarbinimas suteikia atsakomybės, pakelia
savivertę, skatina savarankiškai ir oriai gyventi ir būti visuomenės dalimi 118: “jeigu žmogus dirba, vadinasi, išmoksta
savarankiškai apsieiti”119.
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Lietuvos kalėjimo departamento statistikos duomenys, 2010.
Interviu su Živile Mikėnaite, 2011 02 24.
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Interviu su Linu, Interviu su Pauliumi (vardai pakeisti), 2011 03 21
111
Interviu su Milda Bliumenzoniene 2011 03 18, Interviu su Aurelija Dzedzevičiūte 2011 03 21, Interviu su Živile Mikėnaite, 2011 02 24.
112
Interviu su Milda Bliumenzoniene, 2011 03 18.
113
„Jeigu asmuo neturi kur nakvoti, ką pavalgyti, ką apsirengti, kur nusiprausti, sunkiai tikėtina, kad jis galėtų ieškotis darbo.“ Interviu su Milda
Bliumenzoniene, 2011 03 18.
114
Interviu su teistaisais Paulium, Linu, Antanu, Vaidu (vardai pakeisti), 2011 03 21
115
Scott T. L. 2010, “Offender perceptions of the value of employment”, Journal of Correctional Education, 61:1
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Scott, T. L. 2010; Visher et al 2005
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Interviu su Linu (varda pakeistas)2011 03 21.
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Eley 2007
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Interviu su Linu(vardas pakeistas), 2011 03 21.
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Įsidarbinimui trukdantys barjerai

Egzistuoja svarbūs barjerai, kuriuos reikia pašalinti siekiant, kad teistieji integruotųsi į darbo rinką. Pagrindinės
kliūtys yra darbo patirties trūkumas, žemas išsilavinimas, ieškiniai ir teisinės kliūtys, motyvacijos stoka.
I. Darbo patirties trūkumas. Išėję iš
įkalinimo įstaigų asmenys dažniausiai neturi
darbo patirties ir kvalifikacijos. Pagal 2010 m.
Kalėjimo departamento statistinius duomenis,
kalėjimuose dirbo trečdalis asmenų (žr. 31
pav.). Daugiausia įdarbintų asmenų buvo
valstybės įmonėse prie pataisos namų (15
proc.) ir žemės ūkio darbuose (12 proc.). Net
du trečdaliai asmenų nedirbo (tarp apklaustų
projektų dalyvių dirbusių įkalinimo įstaigoje
buvo 51,2 proc.)120. Specialistų teigimu,
didžioji dalis nuteistųjų, išėjusiųjų į laisvę,
būna praradę darbinius įgūdžius ir neturi
aktualių ir lengvai rinkoje pritaikomų
profesinių sugebėjimų121. Teistųjų apklausos
metu 26 proc. apklaustųjų nurodė, kad po
išėjimo į laisvę jiems reikėjo išmokti kokios
nors profesijos122.

31 paveikslas. Nuteistųjų įsidarbinimas įkalinimo įstaigose, 2010 m.
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos Kalėjimų departamento statistika.

II. Išsilavinimo stoka. Nors dalis asmenų, esančių įkalinimo įstaigose, siekia įgyti diplomą: 2010 m. Lietuvos
kalėjimuose mokėsi 2350 asmenų (33 proc.), o 1271 (17 proc.)123 jau buvo gavę mokslo baigimo pažymėjimą, tačiau
žemo teistųjų išsilavinimo problema išlieka. Žemas išsilavinimas yra svarbus veiksnys, apsunkinantis integraciją į darbo
rinką ir lemiantis didesnę atskirtį nuo visuomenės 124. Tarp 2010 m. bausmę atlikusių asmenų, daugiausia asmenų
turėjo vidurinį išsilavinimą – 39 proc.; su pagrindiniu išsilavinimu buvo 32 proc., net 20 proc. kalinčių asmenų buvo be
pradinio išsilavinimo. Su universitetiniu ir neuniversitetiniu aukštuoju išsilavinimu kalėjo tik 1,7 proc. asmenų 125. Taip
pat profesinio išsilavinimo nebuvimas gali būti nuoroda ir į a priori egzistavusią socialinę atskirtį, kai nusikalstamumas
buvo jos pasekmė.
III. Ieškiniai ir teisinės kliūtys. Teistiesiems įsidarbinti netiesiogiai kliudo ir jiems iškelti ieškiniai. Kas trečias iš
kalėjime esančių asmenų turi didelių skolų; didelė dalis jų grįžta į laisvę turėdami baudų bei su jomis susijusių
problemų su antstoliais. Tarp 2010 m. kalėjusių asmenų 36 proc. asmenų turėjo atlyginti nusikaltimu padarytą žalą.
Bendra ieškinių suma sudarė virš 48 mln. litų, t. y. virš 18000 litų kiekvienam asmeniui. Iš šios sumos per 2010 m. buvo
sumokėta tik apie 21 tūkst. litų - 0,04 proc. Savanoriškai ieškiniai buvo sumokėti tik 9 proc. iš visų asmenų, kurie turėjo
atlyginti žalą (263)126. „Didžioji dalis kalinių negali oficialiai dirbti, nes antstoliai ir alimentams nuskaičiuojama iki 75
proc. algos, ir tada darosi neįmanoma išgyventi”127. Interviu metu 3 iš 4 asmenų nurodė, kad turi problemų dėl skolų.
Vieno kalėjusiojo atvejo skolos antstoliams dėl ieškinio ir alimentų yra pagrindinė priežastis, dėl ko jis negali dirbti
oficialiai, kadangi “antstoliai nuskaičiuotų visą atlyginimą” 128. Teistųjų įsiskolinimas yra aktuali problema dar ir dėl to,
kad turinčiam skolų asmeniui oficialiai įsidarbinus, antstoliai informuoja darbdavį apie turimas skolas bei jų priežastį.
Tai neigiamai veikia darbdavių motyvaciją išlaikyti kalėjusį asmenį įdarbintą 129. Kalėjusių asmenų įsidarbinimą kartais
apsunkina reikiamų dokumentų neturėjimas (susijusių su pilietybe, išsilavinimu, šeimynine padėtimi), kas apsunkina jų
registravimąsi Darbo biržoje130.
IV. Visuomenės požiūris. Sunkumus kalėjusiems asmenims sukelia ir neigiamas darbdavių požiūris į juos131. Kai
kurie respondentai įvardino neigiamas darbdavių reakcijas, patirtas ieškant darbo. Vienas respondentas minėjo, kad
tais atvejais, kai interviu metu pasisakydavo apie teistumą, sulaukdavo neigiamos reakcijos, o nepasakydamas – darbą
120

Tikėtina, kad socialinės integracijos projektuose ir ypač jų dalyvių apklausoje dalyvavo santykinai aktyvesni asmenys.
Interviu su Milda Bliumenzoniene, 2011 03 18.
122
VPVI anketinė apklausa.
123
Kalėjimų departamentas, Socialinės reabilitacijos tarnybų veiklos ataskaita, 2011 01 28.
124
„Iš 200 apsilankiusių 64 neturėjo pagrindinio išsilavinimo – t.y. nebuvo baigę 10 klasių. Daugiausia būna baigę 5-6 klases. Amžiaus vidurkis tuo
tarpu - 36 m. Tai yra darbingas amžius, bet ilgas laikas praleistas kalėjime padaro juos nedarbingus ir neturinčius įgūdžių.”
125
Kalėjimų departamentas, Socialinės reabilitacijos tarnybų veiklos ataskaita, 2011 01 28.
126
Kalėjimų departamentas, Socialinės reabilitacijos tarnybų veiklos ataskaita, 2011 01 28.
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Interviu su Milda Bliumenzoniene, 2011 03 18.
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Interviu su Antanu (vardas pakeistas), 2011 03 21.
129
Interviu su Aurelija Dzedzevičiūte, 2011 03 21.
130
Interviu su Milda Bliumenzoniene
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Holtfreter et al, 2004.
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susirado132. Neigiamą visuomenės ir darbdavių požiūrį kaip trukdį teistiesiems integruotis į darbo rinką įvardino ir
projekto vadovai, savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovai (33 proc.) ir patys apklausti teistieji (42 proc. tų, kurie
jautėsi socialiai pažeidžiami, taip jautėsi dėl visuomenės požiūrio į juos).
Socialinių įgūdžių poreikis
Teistiesiems yra itin svarbu atkurti socialinius įgūdžius. Mokslininkų surasta, kad pajamų planavimo ir finansiniai
įgūdžiai yra labai reikalingi. Su šių įgūdžių trūkumu susijusios lošimo problemos, įsiskolinimas už paslaugas, pernelyg
didelis išlaidavimas psichoaktyvioms medžiagoms, negalėjimas susitaupyti būsto nuomai 133. Šių įgūdžių trūkumas
lemia ir mažėjančią motyvaciją dirbti už minimalų atlyginimą. Tarp kitų socialinių įgūdžių trūkumo paminėtina
gebėjimai elgtis socialinėje aplinkoje - nemokėjimas suvaldyti agresijos, konfliktiškumas, pasyvumas.
Socialiniai įgūdžiai įgyjami neutralioje aplinkoje. Svarbu, kad teistieji galėtų atsiriboti nuo kalėjime vyravusios
bendravimo kultūros. Tais atvejais, kada teistieji išėję į laisvę gyvendavo kartu glaudžioje bendruomenėje, elgesys
imdavo atkartoti kalėjime įprastą bendravimo būdą 134. Teistiesiems, siekiantiems integruotis į visuomenę, yra
reikalingas naujas socialinis tinklas ir aplinka su neutraliais žmonėmis. “Vienas iš svarbiausių tikslų – nuimti kalinio
stigmą. Reikia daugiau savanorių, kad kaliniai būtų apsupti kuo mažiau senos aplinkos” 135. “Kaliniai yra stigmatizuojami
ir savęs pačių, tai dar labiau žemina jų savivertę”136. Interviu metu teistieji teigė, kad vienas iš svarbiausių poreikių yra
„apsiprasti laisvėje“, „pakeisti požiūrį“, „pradėti viską nuo nulio“. Apsipratimas laisvėje yra neišvengiamai susijęs su
savo rato praplėtimu ir mokėjimu elgtis socialinėse situacijose. Taigi socialinių įgūdžių poreikis yra glaudžiai susijęs su
socializacijos poreikiu.
Motyvacija
Motyvacijos trūkumas apsunkina teistųjų įsidarbinimo galimybes. Pirma, motyvacijos trūkumas gali kilti dėl per
mažos socializacijos patirties laisvėje. Pataisos namuose įsigyventa kastų sistema gali daryti įtaką teistųjų elgesiui ir
pažiūroms jau esant laisvėje: „Kartais darbas apskritai gali būti laikomas gėdinga veikla, yra bijomasi prieš kitus
pasirodyti nevykėliu tais atvejais, kai imamasi nelabai patrauklaus darbo“137. Pasitaiko, kad teistieji projektų metu
atsisako dirbti bendrus tvarkymosi darbus (pvz. tualeto valymas), kadangi bijosi, kad apie juos sužinos dar kalėjime
esantys asmenys, ir sugrįžimo į kalėjimą atveju jie bus pažeminti kastų sistemoje 138. Svarbu,
kad
darbas
taptų
siekiamybe ne tik dėl pajamų šaltinio, bet ir dėl kitų funkcijų – stabilumo užsitikrinimo, dėl naudingumo visuomenei 139.
Teistieji iš įkalinimo įstaigų išeina labai kompleksuoti ir nenorintys dirbti už minimalią algą, o specialybės, kurių teistieji
yra apmokomi kalėjimuose arba paleisti į laisvę projektų metu, dažniausiai yra mažai apmokamos ir gali vėliau
garantuoti tik minimalias pajamas140.
Teistiesiems kylančias problemas apibendrina 32 paveiksle pateikiamas „problemų medis“.
32 paveikslas. Teistųjų problemų medis.
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Šaltinis: sudaryta autorių.
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Interviu su Vaidu (vardas pakeistas), 2011 03 21
Holtfreter et al, 2004; Interviu su Milda Bliumenzoniene, interviu su aurelija Dzedzevičiūte, Interviu su Živile Mikėnaite.
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Nakvynės namuose iš pradžių nuteistieji gyveno visi kartu ir atskirai nuo kitų, įsivyravo kastų sistemai būdingas bendravimo būdas- t. y.kai kurie
nariai atsisakydavo kartu valgyti prie vieno stalo, atlikti tam tikrus darbus. (Interviu su Aurelija Dzedzevičiūte. 2011 03 21.)
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Interviu su Milda Bliumenzoniene, 2011 03 18.
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Interviu su Aurelija Dzedzevičiūte, 2011 03 21.
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Interviu su Aurelija Dzedzevičiūte, 2011 03 21.
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Interviu su Linu (vardas pakeistas), 2011 03 21.
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Holtfreter et al, 2004.
140
Interviu su Saulium Rajunčium, Interviu su Živile Mikėnaite, 2001 02 24.
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Kokia buvo ESF intervencijų logika?
Ar tinkama tikslinė grupė?
BPD 2004 m. gairėse išskiriamos dvi subgrupės, kurių atžvilgiu turėtų būti vykdomi paramos projektai: 1)
Nuteistieji, 2) Paleistieji iš įkalinimo įstaigų. Kaip matyti iš 2004 m. ir 2005 m. kvietimų gairėse suformuluoto
apibrėžimo, nuteistiesiems ir asmenims, paleistiems iš laivės atėmimo vietų taikomos tokios pačios programos,
išskyrus 2004 m. gairėse nurodyta, kad tik nuteistiesiems remiamos psichologinio konsultavimo paslaugos. Naujuoju
laikotarpiu taip pat išskiriamos šios dvi grupės, tačiau yra patikslinama, kad priemonės gali būti taikomos tiems
nuteistiesiems, kuriems iki įkalinimo laikotarpio pabaigos liko ne daugiau nei 24 mėn. Vadinasi, naujuoju laikotarpiu
tęstinis tinkamumas padidėjo, kadangi pailgėja laikotarpis, per kurį galima pradėti įkalinimo įstaigose esančių asmenų
socialinės integracijos procesą. Anksčiau pradėjus taikyti socialinės integracijos priemones galima sumažinti jų
socialinės atskirties tikimybę išėjus į laisvę.
Tai, kad šios dvi grupės remiamos identiškomis priemonėmis, parodo, kad BPD ir 2007-2013 laikotarpio gairėse
išdėstyta intervencija logika nėra iki galo pritaikyta kiekvienai iš šių tikslinių grupių. Gairėse galėtų būti labiau
patikslinama, kokios priemonės turėtų būti remiamos nuteistiesiems, atsižvelgiant į jų poreikius, o kokios priemonės - į
laisvę paleistiems asmenims. Ir vienai, ir kitai grupei yra reikalingos psichologinės konsultacijos, socialinių įgūdžių
įgijimo rėmimas, profesinė orientacija. Vis dėlto reikia atsižvelgti į tai, kad kalėjimuose galimybės įgyti socialinių
įgūdžių yra labai ribotos dėl ribojamos nuteistųjų socializacijos. Darbas grupėse, kuriuo paprastai remiasi socialinių
įgūdžių įgijimo praktikos, kalėjimuose gali būti neveiksmingos dėl paplitusios kastų sistemos, kuri dalyviams neleistų
pilnavertiškai dalyvauti diskusijose ir aptarimuose. Teistieji laisvėje yra pažeidžiamesnėje padėtyje nei nuteistieji
įkalinimo įstaigose, todėl neturėjimas pajamų šaltinio ir būsto gali būti paskata pakartotiniam nusikalstamumui. Dėl
šios priežasties yra ypač svarbu suteikti jiems pirminę būtinąją pagalbą – finansinę, būsto, maisto, avalynės, drabužių,
higienos.
Gairėse taip pat turėtų būti labiau pabrėžiamos abiejų tikslinių grupių sąsajos – priemonės turėtų būti taikomos
kompleksiškai – t. y. dalis priemonių dar esant įkalinimo įstaigose, tada iš įkalinimo įstaigų išeinantiems turėtų būti
taikomos kitos priemonės. Projektų vadovai pabrėžė, kad svarbu vykdyti paruošiamąjį darbą dar nuteistiesiems esant
įkalinimo įstaigose. Taip pat gairėse galima detalizuoti, kuriems nuteistiesiems siūloma kokia pagalba – pvz.
nuteistiesiems, kuriems liko ne mažiau nei 6 mėnesiai iki išėjimo į laisvę turėtų būti intensyviau taikomos profesinių ir
socialinių įgūdžių įgijimą skatinančios priemonės141. Tuo tarpu tie, kuriems liko ilgesnis laikas, galėtų būti ugdomi
profesine prasme arba individualiai konsultuojami. Svarbu nuosekliai dirbti su asmeniu ir priklausomai nuo jo padėties,
suteikti jam aktualią pagalbą. Vadinasi, gairėse turėtų būti įtvirtintas papildomumo principas.
Netiesiogiai, tačiau gairėse yra išskirta tikslinė grupė – teistieji, kurie yra užsiregistravę darbo biržoje. Gairėse
nurodoma, kad taikoma priemonė – aktyvios darbo rinkos priemonės. Darbo birža yra numačiusi taikyti šią priemonę
asmenims tik registruotiems darbo biržoje ir ne vėliau nei 6 mėn. nuo išėjimo iš įkalinimo įstaigos. Lyginant 2010 m. į
laisvę paleistus nuteistųjų skaičių su per 2010 m. užsiregistravusių bedarbių, kurie yra grįžę iš laisvės atėmimo vietų
(tokiais skaičiuojami tie, kurie užsiregistravo ne vėliau nei per 6 mėn. nuo išėjimo į laisvę), matyti, kad registruojasi
apytiksliai tik kas trečias asmuo. 2010 m. iš įkalinimo įstaigų buvo paleisti 3195 nuteistieji, o per 2010 m. LDB buvo
įregistruota 1635 asmenų, kurie turėjo teistumo požymį. Sunkiai tikėtina, kad du trečdaliai iš karto susiranda darbą,
vadinasi, darytina prielaida, kad egzistuoja nemaža grupė kalėjusių asmenų, kurie nesikreipia į Darbo biržą arba
kreipdamiesi nenurodo, kad yra grįžę iš įkalinimo įstaigos, todėl jiems negali būti taikomos specialios pagalbos
priemonės. Tikėtina, kad būtent tie asmenys, kurie nesiregistruoja Darbo biržoje ir kurie nesusiranda darbo yra pati
sunkiausia grupė, kurių socialinės integracijos procesas yra sudėtingiausias. Vadinasi, gairėse galėtų būti atskirai
išskirta teistųjų grupė, kuri nesiregistruoja darbo biržoje.
Tam, kad būtų pasiekiami pažeidžiamiausi asmenys, gairėse turėtų būti pabrėžiamas institucijų
bendradarbiavimo poreikis. Šiuo metu Lietuvos Kalėjimo departamentas bei pataisos namai nebendradarbiauja su
Lietuvos darbo birža, nėra apsikeičiama duomenimis ir nėra būdų užtikrinti paramą asmenims, kurie nesiregistruoja
Darbo biržoje. Tuo tarpu NVO Caritas vykdyto projekto koordinatoriai teigė, kad tarpinstitucinio bendradarbiavimo
142
trūkumas yra viena didžiausių kliūčių efektyvesnei teistųjų socialinei integracijai .
Ar ESF intervencijų logika atitiko kalėjusių asmenų poreikius?
Tikslai
Siekiant suprasti BPD 2.3 priemone skirtą paramą nuteistiesiems ir kalėjusiems asmenims, buvo schematiškai
rekonstruotas intervencijos logikos medis (žr. 33 pav.). BPD finansinėse gairėse nurodyta, kad nuteistųjų ir asmenų,
141
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Interviu su Egle Savickaite, LDB projekto vadove, 2011 04 01
Interviu su Milda Bliumenzoniene, 2011 03 18.
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paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinė integracijos veiklos srities tikslas: „skatinti nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš
laisvės atėmimo vietų, socialinę integraciją, siekiant išvengti jų socialinės atskirties ir siekiant išplėsti jų galimybes
143
dalyvauti darbo rinkoje“. ESF 2007-2013 finansinėse gairėse suformuluotas pagrindinis tikslas nepakito (žr. 34 pav.).
BPD ir 2007-2013 m. gairėse galėtų būti labiau pabrėžiamas priemonių pagrindinis tikslas - pakartotinio
nusikalstamumo užkirtimas. Pakartotinį nusikalstamumą iš dalies lemia patiriamas skurdas ir pažeidžiama būklė –
vadinasi, svarbu asmenims padėti laiku.
Uždaviniai
Šio tikslo siekimui numatomos dvi kryptys: 1) psichologinis konsultavimas ir socialinių įgūdžių, žinių, gebėjimų
ugdymas ir 2) Profesinis konsultavimas, informavimas, orientavimas, profesinių žinių, įgūdžių ir gebėjimų ugdymas.
Taip pat BPD laikotarpiu remiamos aktyvios darbo rinkos priemonės užsiregistravusiems darbo biržoje kalėjusiems
asmenims144. Taip pat buvo siekiama paskatinti ir socialinio užimtumo įmonių steigimąsi ir plėtrą. Socialinėse įmonėse
turėjo būti sukurtos darbo vietos socialinės rizikos asmenims, įskaitant ir kalėjusiems asmenims.
33 paveikslas. BPD laikotarpio nuteistųjų ir buvusių nuteistųjų socialinės integracijos intervencijos logika.

Pagrindinis
tikslas

Uždaviniai

Mažesnė teistųjų socialinė atskirtis

Profesinis orientavimas,
konsultavimas, profesinių
įgūdžių ugdymas

Įdarbinimas

Psichologinė pagalba,
socialinių įgūdžių ugdymas

34 paveikslas. 2007-2013 laikotarpio intervencijos logikos medis.

Pagrindinis
tikslas
Uždaviniai

Mažesnė teistųjų socialinė atskirtis, integracija į darbo rinką

Psicho-socialinė
reabilitacija

Profesinė
reabilitacija

Socialinė
mentorystė

Bendrųjų įgūdžių
ugdymas

Šaltinis: sudaryta autorių.

Palyginus tikslinės grupės poreikius ir intervencijos logiką, galima daryti išvadas apie tai, kaip suprogramuotos
priemonės atitiko tikslinės grupės poreikius.
Išteklių poreikis
ESF intervencija 2004-2006 m. trumpuoju laikotarpiu išteklių poreikį tenkino tinkamai. BPD finansavimo gairėse
buvo numatyta, kad yra skiriamos lėšos patalpų nuomai. Taip pat numatyta skirti pinigų projekto dalyvių darbo
užmokesčio sąnaudoms, mokymo stipendijoms, mokymo pašalpoms (bedarbiams, registruotiems Darbo biržoje) bei
užimtumo rėmimui. Tuo tarpu ESF 2007-2013 laikotarpiu nėra numatyta galimybės finansuoti tikslinės grupės
apgyvendinimo išlaidas, tačiau numatyta kryžminio finansavimo galimybė (t. y. galimybė prisitraukti lėšas iš ERPF)145.
Tačiau pačioje priemonėje būtinosios paramos, įskaitant ir stipendijų mokėjimą, suteikimas teistiesiems nėra
numatytas. Šiuo atžvilgiu tęstinis tinkamumas sumažėjo.
Projektų vykdytojai pažymi, kad nakvynės namų Lietuvoje yra didžiulis stygius. Pagal BPD paramos panaudojimo
logiką, nakvynę galėjo gauti tie asmenys, kurie dalyvavo programose, susijusiose su integracija į darbo rinką (Caritas
nakvynės namai priimdavo daugumą, nebūtinai profesiniuose užsiėmimuose dalyvaujančių žmonių). Kaip buvo aptarta
anksčiau, būstas ir kiti būtini ištekliai (drabužiai, maistas, higienos priemonės) turėtų būti suteikiami dar prieš siekiant
asmenį integruoti į darbo rinką. Vadinasi, gairėse reikėtų atskirai suformuluoti, kad teistiesiems turėtų būti suteikiama
būtinoji parama, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę Darbo biržoje ir ar dalyvauja profesinio mokymo
programose. Taip padidėtų tikimybė, kad daugiau asmenų galėtų tinkamai dalyvauti šiose programose.
143

Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro Į s a k y m a s Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
1 prioriteto „kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ vp1-1.3-sadm-02-k priemonės „socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo, 2011 m. Sausio 20 d. Nr. A1-29, Vilnius
144
Remiamas darbas, darbo įgūdžių ugdymas, viešieji darbai, įdarbinimas subsidijuojant, subsidijuojamų darbo vietų įsteigimas, profesinis mokymas,
verslumo skatinimas.
145
Šios išlaidos turi neviršyti 30 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 300 000 litų.
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Užimtumo trūkumas
BPD laikotarpiu gairėse suformuluotos priemonės spręsti užimtumo trūkumo buvo iš dalies tinkamos. Šis
poreikis buvo sprendžiamas pasitelkiant aktyvias darbo rinkos priemones arsenalą bei konsultuojant dėl karjeros,
orientuojant, ugdant profesinius ir socialinius įgūdžius, žinias, gebėjimus. 2007-2013 gairių tinkamumas padidėjo,
kadangi 1) jose siauriai apibrėžiamas profesinis mokymas. Jose nurodyta, kad ši priemonė yra remiama tik tuo atveju,
jeigu ji orientuotas į vietos darbo rinkos poreikius ir galimybes ir būtinas siekiant padėti įdarbinti tikslinės grupės
asmenis. 2) Taip pat naujuoju laikotarpiu akcentuojamas praktinis mokymasis, bendrieji įgūdžiai. Šiose gairėse šalia
neremiamų veiklų yra mokymasis nuotoliniu būdu. Mokymasis bendruomenėje ir darbas grupėje yra vienas iš svarbių
darbo su kalėjusiais asmenimis metodų. Nuotoliniu būdu vykstantys mokymai gali neturėti teigiamo poveikio dėl to,
kad neskatina socializacijos ir mokymosi grupėje. 3) Galiausiai 2007-2013 laikotarpio gairėse tęstinis tinkamumas
išaugo, nes jose suformuluota galimybė padėti tikslinės grupės atstovams įgyti išsilavinimą.
Vis dėlto išlieka keli svarbūs aspektai, dėl kurių gairių tinkamumas yra tinkamas tik iš dalies:
1) Uždaviniuose nepatikslinama, kokios profesinio orientavimo/konsultavimo/ugdymo priemonės taikomos
nuteistiesiems ir kokios kalėjusiems asmenims.
2) Teistieji sunkiai integruojasi į darbo rinką iš dalies dėl to, kad nėra jiems pasiūloma įvairesnių ir tinkamų
profesijų, kurios nemotyvuoja asmenų dėl pobūdžio arba dėl žemo atlyginimo. Gairėse turėtų būti labiau
kreipiamas dėmesys į skirtingus kalėjusių asmenų interesus, poreikius ir sugebėjimus. Pritaikant jiems
aktyvias darbo rinkos priemones, jie turėtų būti ruošiami įvairesnėms, darbo rinkos fluktuacijoms/šokams
labiau atsparesnėms profesijoms.
3) Svarbu orientuotis ne tik į įdarbinimą (kurio tikimybė stipriai išauga ekonominio pakilimo laikotarpyje ir
sumažėja per nuosmukį), bet ir į individualų įsidarbinimo galimybių ugdymą – t.y. suteikiant bendruosius
įgūdžius, konsultuojant, stiprinant kalėjusių asmenų motyvaciją darbui. BPD laikotarpio gairėse nebuvo
pakankamai akcentuojamas kompleksinių paslaugų teikimas.
4) Taip pat gairėse turėtų būti akcentuojama pagalba kaliniams ir kalėjusiems asmenims siekiant įgyti
pagrindinio išsilavinimo diplomą. Pagrindinio išsilavinimo diplomas suteikti šiai grupei daugiau lankstumo ir
savarankiškumo, kadangi jie patys galėtų rinktis profesinius mokymus pagal savo norą ir motyvaciją. Tuo
tarpu šiuo metu jie yra priklausomi nuo darbo biržos pasiūlos.
5) Gairėse nenumatyta teisinė pagalba kalėjusiems asmenims, kuri padėtų jiems susitvarkyti savo
įsiskolinimus. Kaip buvo aptarta aukščiau, įsiskolinimai stipriai mažina motyvaciją oficialiai įsidarbinti,
kadangi dažnai visas atlygis yra nuskaičiuojamas skoloms padengti. Gairėse reikėtų numatyti paramą
individualioms teisininko konsultacijoms, kurios padėtų žmonėms išspręsti šias problemas.
6) Galiausiai, reikėtų numatyti ir didesnę paramą visuomenės informavimui ir stereotipų apie kalėjusius
asmenis laužymo veiklai. Tai turi eiti paraleliai su probacijos įstatymo įgyvendinimu ir pastangomis
socializuoti šią grupę su platesne visuomene.
Socialinių įgūdžių ir socializacijos trūkumas
BPD gairėse buvo tinkamai numatytas socialinių įgūdžių ugdymas, kuris tiesiogiai atliepia nuteistųjų ir kalėjusių
asmenų socialinių įgūdžių poreikį. Neatsiejamai nuo šios veiklos turėtų būti vykdomos ir psichologinės konsultacijos,
kurių metu būtų individualiai ugdomi individų socialiniai įgūdžiai, gebėjimai spręsti konfliktus ir krizes, asmenybės
ugdymas. Socialinių įgūdžių ugdymas gairėse turėtų būti akcentuojamas kaip neatsiejama visos socialinės integracijos
dalis, visos programos turėtų įtraukti šią veiklą. Gairėse reikėtų patikslinti, kokius socialinius įgūdžius reikia ugdyti.
Teistiesiems trūksta tokių įgūdžių kaip asmeninio biudžeto planavimas, pagalba su viešosiomis institucijomis, pagalba
susirasti ir išlaikyti būstą, atstatyti įgūdžiai, kaip susitvarkyti buitį yra labai reikalingi kalėjusiems asmenims.
BPD gairėse nenumatyta parama savanoriškai teistųjų veiklai remti. Skatinti socializaciją sąveikoje su
neutraliais asmenimis yra svarbu, kadangi gyvenant vien tik teistųjų bendruomenėje, yra parsinešami kalėjime įgyti
socialiniai įgūdžiai, atsikartoja kastų sistemos ir pan. Teistiesiems daro teigiamą poveikį bendravimas su savanoriais.
Tai, kad savanoriai su jais bendrauja be atlygio, padeda pakelti kalėjusių asmenų žemą savivertę146.
Specialistai taip pat mini visuomenės jautrinimo svarbą, siekiant kovoti su kalėjusių asmenų stigmatizacija ir su
visuomenės ir darbdavių atmetimo reakcija. Reikalingos specialios pastangos, kurių dėka darbdaviai būtų
informuojami apie galimą naudą ir galimą riziką įdarbinant kalėjusius asmenis. Specialistų teigimu, tuomet, kai
projektų vykdytojai susitikdavo su darbdaviais, juos informuodavo apie kalėjusio asmens darbo specifiką, įdarbinimo ir
išsilaikymo darbe rezultatai būdavo labiau teigiami147. Vadinasi, gairėse turėtų būti skatinama projektų vykdytojų
tarpininkavimo darbas su darbdaviais.
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Interviu su Aurelija Dzedzevičiūte, 2011 03 21.
Interviu su Milda Bliumenzoniene, 2011 03 18.
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2007-2013 laikotarpiu tęstinis tinkamumas padidėjo, kadangi šio laikotarpio gairėse akcentuojama parama
socialinių ir bendrųjų įgūdžių rėmimui. Taip pat skatinamas savanoriškas darbas socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracijos į darbo rinką srityje. Šalia to, gairėse minima, kad gali būti taikoma socialinė mentorystė kaip integracinis
mechanizmas. Toks būdas galėtų tapti sėkmingos integracijos prielaida kalėjusių asmenų tarpe, kadangi būtent šiai
grupei santykis su neutraliais asmenimis yra gyvybiškai svarbus ne tik susirandant darbą bet ir užkertant kelią
pakartotiniam nusikalstamumui. Galiausiai naujuoju laikotarpiu numatytos galimybės remti savanorių ir kitų
darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimą, apmokėti jų kelionės išlaidas. Tokios galimybės padės projektų vadovams
įtraukti daugiau savanorių. Vadinasi, tęstinis tinkamumas išaugs.
Motyvacijos ugdymas
Gairėse numatyta, kad parama buvo skiriama psichologinėms individų konsultacijoms bei jų socialinių įgūdžių
ugdymui. Siekiant, kad ši parama būtų labiau tvari ir ilgalaikė, svarbu ją orientuoti į savarankiškumo ugdymą ir
skatinimą. Gairėse reikėjo labiau detalizuoti, kad psichologine pagalba ir socialinių įgūdžių ugdymu reikia didinti
asmenų savarankiškumą, kelti jų savivertę. Tai yra labai svarbi socialinės integracijos proceso dalis. 2007-2013
laikotarpio gairėse akcentuojamas savarankiškumo skatinimas bei savarankiškų gyvenimo įgūdžių ugdymas. Socialinės
mentorystės metodo rėmimas yra teigiamas postūmis didesnio tinkamumo link. Asmeninis santykis ir motyvacijos
didinimas gali būti sėkminga teistųjų atžvilgiu.
Intervencijų, skirtų teistiesiems, tinkamumo vertinimo apibendrinimas pateikiamas 47 lentelėje.
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47 lentelė. Teistiesiems skirtų programų tinkamumo vertinimo apibendrinimas.
2004-2006 laikotarpis
(Tinkamumo kriterijus)

Ar tinkamai
apibrėžta
tikslinė
grupė?

Ar atitiko
poreikius?

2007-2013 laikotarpis
(Tęstinio tinkamumo kriterijus)

 Dalis teistųjų, grįžę iš įkalinimo įstaigos, nesiregistruoja Darbo biržoje, todėl neturi
galimybės patekti į socialinės integracijos programas;
 Vienoda intervencija taikoma dviem skirtingom tikslinėms grupėms – kalintiems ir
grįžusiems iš įkalinimo įstaigų;
 Socialinėje įmonėje asmuo gali įsidarbinti ne anksčiau kaip praėjus pusei metų nuo
išėjimo į laisvę.

 Tinkamumas padidėjo, nes patikslinta nuteistųjų grupė –
priemonės taikomos tiems, kuriems liko ne daugiau kaip 24 mėn.
iki išėjimo į laisvę.

 Nėra išskirtos kalėjusios moterys
 Nėra išskirti teistieji, turintys priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų

 Nėra pokyčių

 Tarp tikslų nėra įvardyta pakartotinio nusikalstamumo prevencija

 Nėra pokyčių

Išteklių poreikis

 Ištekliai suteikiami tik tiems asmenims, kurie dalyvauja programose, susijusiose su
integracija į darbo rinką.

 Tinkamumas sumažėjo, nes naujuoju laikotarpiu nebeteikiama
paramos būstui

Užimtumo poreikis

 Užimtumo poreikis tinkamai patenkinamas, tik pašalinus žemiau esančius barjerus

 Tinkamumas padidėjo, sumažinus kliūtis užimtumui (žr. toliau)

Darbinės patirties
trūkumas

 Darbinės patirties suteikimas priemonėse buvo numatytas

 Nėra pokyčių

Išsilavinimo trūkumas

 Priemonėse numatytas tik profesinis mokymas

 Numatyta galimybė padėti įgyti trūkstamą išsilavinimą.
 Neberemiami neveiksmingi nuotoliniai mokymai.
 Profesinis mokymas remiamas tik tuo atveju, jei jis yra orientuotas
į darbo rinkos poreikius.

Teisinės problemos

 Nenumatyta pagalba sprendžiant teisines problemas

 Nėra pokyčių

Destigmatizacija

 Nėra remiama šviečiamoji visuomeninė veikla

 Remiamas savanoriavimas ir socialinė mentorystė – taip
visuomenė plačiau supažindinama su šia tiksline grupe

Socialinių įgūdžių
poreikis

 Gairėse numatytas socialinių įgūdžių ugdymas.
 Vis dėlto gairėse nenumatytas bendrųjų įgūdžių ugdymas, parama sąveikoje su
neutraliais asmenimis.
 Nėra remiami reikalingi socialiniai įgūdžiai, tokie kaip asmeninio biudžeto
planavimas, pagalba su viešosiomis institucijomis, pagalba susirasti ir išlaikyti
būstą, susitvarkyti buitį.






Motyvacija

 Remiama psichologinė pagalba, kurios metu ugdoma motyvacija, nors nėra
įvardijama, kad turėtų būti skatinamas savarankiškumo ugdymas

 Gairėse nurodomas savarankiškumo skatinimas.
 Remiama socialinė mentorystė

Ar intervencija skirta
tinkamai grupei?

Ar intervencija apėmė
visas svarbias
subgrupes?
Išsilaikymas laisvėje
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Pabrėžiama parama socialinių ir bendrųjų įgūdžių rėmimui.
Remiamas savanoriškas darbas su teistaisiais asmenimis
Remiama socialinė mentorystė
Remiama socializacija su neutraliais asmenimis

3.2.2. Rezultatyvumas ir efektyvumas
Ar BPD laikotarpiu įgyvendintos intervencijos pasiekė numatytus rezultatus?
Remiantis SFMIS duomenimis, BPD laikotarpiu didžioji dauguma teistiesiems skirtų projektų suteikė
socialinės integracijos paslaugas didesniam asmenų skaičiui nei planuota – bendrai teistųjų projektai apmokė 7,8
proc. daugiau asmenų nei buvo suplanavę (žr. 48 lentelę). Pasiektų ir planuotų pasiekti naudos gavėjų santykis
svyravo nuo 85 proc. (Ignalinos rajono policijos komisariato projektas) iki 189 proc. (Caritas projektas). Tai, kad
dauguma projektų viršijo suplanuotus rezultatus, galėjo būti veikiau priežastis to, kad projektų vykdytojai
nepakankamai gerai numatė, kokiam skaičiui dalyvių suteikti kitas socialinės integracijos paslaugas. Suplanuotus
rodiklius ženkliai viršijo Darbo biržos projektas „ADRP įgyvendinimas nuteistiesiems ir asmenims, paleistiems iš
laisvės atėmimo vietų“, pasiekęs 155 proc. suplanuotų rezultatų. Taip pat ir Kalėjimų departamento projektas
„Profesinių ir socialinių įgūdžių ugdymas, orientuotas į individualius jaunų žmonių nuteistų bausmėmis,
nesusijusiomis su laisvės atėmimu, ir paleistų iš laisvės atėmimo vietų poreikius“ suplanuotus rezultatus pasiekė
135 proc. Daugiausia rezultatus viršijo Caritas projektas, įgyvendinęs planus 189 proc. Caritas projekto atveju buvo
suformuotos dvi skirtingo intensyvumo grupės: dalis dalyvių gavo minimalų paslaugų paketą (nakvynė, maitinimas,
konsultacija), likusiai daliai buvo suteikta daugiau paslaugų (įdarbinimas, psichologinės konsultacijos). Taigi didelis
bendras projekto dalyvių skaičius nereiškia vienodo paslaugų paketo intensyvumo visiems dalyviams. Pažymėtina,
kad dalyvių įgijusių kvalifikaciją skaičius taip pat viršija suplanuotus rezultatus 3 proc. Svarbu atsižvelgti į tai, kad
bendrai teistiesiems skirtų projektų įgyvendintojai buvo suplanavę, kad tik 10 proc. dalyvių pasibaigus projektams
bus įgiję profesinę kvalifikaciją. Projektai skyrėsi pagal išsikeltų tikslų ambicingumą, pvz. minėtame Darbo biržos
projekte buvo suplanuota, kad profesinę kvalifikaciją įgis tik 5 proc. asmenų (iš 568 dalyvių kvalifikaciją buvo
numatyta suteikti 28, o ją įgijo - 36). Tuo tarpu Pravėniškių pataisos namų projekte buvo išsikeltas tikslas, kad
profesinę kvalifikaciją įgis 93 proc. asmenų (iš 215 dalyvių kvalifikaciją buvo numatyta suteikti 200, o įgijo 158). Tai
neabejotinai rodo, kad šio rodiklio pasiekimas priklausė nuo to, kokius tikslus išsikėlė projekto organizatoriai.
48 lentelė. Teistųjų socialinei integracijai skirtų projektų pasiekimai.
Išmokyti naudos gavėjai
Planuota

Pasiekta

Pasiekta lyginant su
planuota (proc.)

Apmokyti specialistai
Planuota

108,60
588,00
(7,8 proc. daugiau)
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.
6984

7583

Pasiekta

Pasiekta lyginant su
planuota (proc.)

691,00

117,50

Dalyviai, įgijusieji profesinę kvalifikaciją
Pasiekta lyginant
Planuota Pasiekta
su planuota
(proc.)
675,00

706,00

104,60

Santykis tarp naudos gavėjų ir įsidarbinusių asmenų yra itin mažas - 2,19 proc. (žr. 49 lentelę). Tarp 7563
naudos gavėjų po aktyvinimo įsidarbino tik 166 asmenys, tačiau svarbu pažymėti, kad lyginant suplanuotą pasiekti
įsidarbinimo po aktyvinimo rodiklį ir pasiektą rodiklį, matyti, kad jis pasiektas buvo 98,8 proc. Tai reiškia, kad
organizacijos išsikėlė palyginti kuklius tikslus, numatydamos, kiek dalyvių turėtų būti įdarbinta. Darbo biržos
projektuose, skirtuose teistiesiems, buvo numatyta, kad po aktyvinimo įsidarbins tik 6-8 proc. Didžiojoje dalyje
projektų suplanuotas ir pasiektas skaičius buvo itin žemas. Tarp jų kaip realistiškiausiai nusimatęs ir įgyvendinęs
rezultatus išsiskyrė Caritas projektas, kuriame buvo suplanuota įdarbinti 17 proc. dalyvių ir buvo įdarbinta 18 proc.
(74 iš 416). Žemas įsidarbinimo rezultatyvumas iš dalies yra nulemtas mažesnių teistųjų įsidarbinimo galimybių.
Taip pat projekto metu buvo siekiama platesnių tikslų – šalia įdarbinimo ar darbo praktikos, buvo svarbios
socializacijos, socialinės adaptacijos, motyvacijos ugdymo veiklos, kurių rezultatus rodikliuose atspindėti būtų
sunku, tačiau kurios gali prisidėti prie pakartotinio nusikalstamumo sumažinimo. Dalyvių, kurie tęsia mokymąsi po
aktyvinimo, dalis buvo itin nedidelė. Vos 0.3 proc. visų dalyvių tęsė mokslus. Tai sudarė 10,9 proc. suplanuoto
pasiekimo lygio (23 iš 200). Tai rodo, kad 2.3 priemonė buvo daugiau orientuota į įdarbinimą, o ne į pagalbą
teistiesiems tęsti mokslus ar įgyti išsilavinimą.
49 lentelė. Teistųjų socialinei integracijai skirtų projektų rezultatai.
Dalyviai, kurie tęsia mokymąsi

Bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo

Pasiekta lyginant su
Planuota
planuota (proc.)
210,00
23,00
10,90
168,00
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.
Planuota

Pasiekta

Pasiekta
166,00
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Pasiekta lyginant su
planuota (proc.)
98,80

Santykis tarp įsidarbinusių asmenų ir
naudos gavėjų skaičiaus (proc.)

2,19 proc.

Kokie buvo rezultatų pasiekimo kaštai?
Vidutiniškai vieno teistojo socialinė integracija kainavo 2353 Lt. Vieno teistojo socialinės integracijos kaina
svyravo nuo 278,5 Lt vienam asmeniui (Kauno miesto socialinių paslaugų centro projektas) iki 7505 Lt / asmeniui
(Mykolo Riomerio Universiteto projektas). Ši kaina iš dalies priklauso nuo to, kokia dalis specialistų lyginant su
naudos gavėjais buvo apmokyti ir paruošti. Trijuose santykinai pigiausiuose projektuose (žr. 50 lentelę) specialistų
buvo apmokyta nuo 0 iki 8 proc., tuo tarpu santykinai brangiausiuose projektuose apmokytų specialistų dalis
tenkanti vienam naudos gavėjui stipriai išauga – 88 proc. MRU projekte, 69 proc., LR Kalėjimų departamento
projekte „Išrinktieji“ – 24,6 proc. Lyginant visus projektus teistiesiems specialistų dalis sudarė apie 8,4 proc. visų
naudos gavėjų tarpe. Pastebėtina, kad Lietuvos Kalėjimų departamento du vykdyti projektai atsidūrė skirtingose
skalės pusėse – projektas „Išrinktieji“ tapo antru pagal brangumą, kuomet vienam asmeniui buvo skirta 5653 Lt, o
projektas „Nuteistųjų rengimas savarankiškam gyvenimui stiprinant motyvaciją integruotis į visuomenę ir darbo
rinką“ buvo antras iš pigiausių, kuomet vienam asmeniui teko 479 Lt Tikėtina,kad pastaruoju atveju jo santykinį
efektyvumą lėmė didelis dalyvių skaičius (2885) – tuo tarpu brangesniame LRKD projekte dalyvių skaičius siekė 385.
Šis dviejų to paties vykdytojo projektų palyginimas parodo, kad efektyvumo rodiklis nėra nuoroda į paslaugos
kokybę arba kainą. Projektai buvo efektyvesni, kuomet įtraukė didesnį dalyvių skaičių. Vis dėlto didesnis skaičius
nereiškė, kad visiems dalyviams buvo vienodai teikiamos visos paslaugos. Tikėtina, kad dalis brangesniojo LRKD
projekto dalyvių galėjo tiesiog sudalyvauti informaciniame renginyje ir taip padidinti naudos gavėjų skaičių.
Vadinasi, siekiant ateityje geriau pamatuoti rezultatyvumą, svarbu ataskaitose nurodyti kokios konkrečiai
paslaugos buvo suteiktos dalyviams.
50 lentelė. Santykinai efektyviausi ir mažiausiai efektyvūs teistųjų socialinei integracijai skirti projektai.
Projekto pavadinimas

Kauno miesto socialinių
paslaugų centras
Kalėjimų departamentas
prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos
Pravieniškių 3-ieji pataisos
namai
Ignalinos rajono policijos
komisariatas
Kalėjimų departamentas
prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos

Išmokėta
paramos
(litais)

Projekto vykdytojas

Naudos
gavėjai /
specialistai

Vienam asmeniui
tenkančios
išlaidos
(naudos gavėjai +
specialistai)

Vienam naudos
gavėjui išlaidos
(be specialistų)

3 santykinai efektyviausi projektai
Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų,
185485,02
616/50
socialinė ir profesinė reintegracija
Nuteistųjų rengimas savarankiškam
gyvenimui stiprinant motyvaciją
1417847,9
2885/75
integruotis į visuomenę ir darbo rinką
Pravieniškių nuteistųjų asmenų
114499,68
215/0
socialinė integracija
3 santykinai mažiausiai efektyvūs projektai

278,506

301,112

479,0027

491,4551

532,5567

532,5567

Nuteistųjų asmenų perkvalifikavimas

Išrinktieji *Nuteistųjų ir asmenų,
paleistų iš laisvės atėmimo vietų,
socialinė integracija+
Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš
Mykolo Riomerio
laisvės atėmimo vietų, socialinės
universitetas
adaptacijos ir integracijos į visuomenę
skatinimas
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.

22476,59

6/0

3746,098

3746,098

2312330

328/81

5653,619

7049,787

2867133,5

203/179

7505,585

14123,81

Planuojamas intervencijų efektyvumas naujuoju laikotarpiu
Vidutiniškai vieno teistojo socialinė integracija naujuoju laikotarpiu kainavo 10323 Lt. Atmetus išlaidas
metodikų ir modelių kūrimui, infrastruktūrai ir specialistų mokymui, vidutiniškai tiesioginės paslaugos vienam
teistajam kaina buvo 6621 Lt (žr. 51 lentelę).
51 lentelė. Teistųjų socialinei integracijai skirtų projektų planuojami pasiekimai.
Dalyviai

Teistieji, kurie įsidarbino arba toliau mokosi
praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo,
dalis (iš visų šios kslinės grupės projektų dalyvių)

Kiek iš viso buvo
skirta paramos
teistiesiems?

Kiek vidutiniškai
skirta vienam
dalyviui (Lt)

Paskirta
14654521

Paskirta
10323

Planuojama
Planuojama
4926
1724 (35 proc.)
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.
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Kiek vidutiniškai skirta
vienam dalyviui
(skaičiuojant tik darbo su
tiksline grupe išlaidas)
Paskirta
6621

Apskaičiavus naujojo laikotarpio projektų efektyvumą, matyti, kad projekto kaina vienam asmeniui svyruoja
nuo 414 Lt (Lietuvos Kalėjimų departamento projektas „Simuliacinis žaidimas- Mano kelias“ ) iki 35446,9 Lt. Kaip
brangiausias išsiskiria LPF „Garstyčios grūdas“ projektas „Psichologinės ir socialinės pagalbos nuteistiesiems
teikimas“ (žr. 52 lentelę). Skaičiuojant tik pagal išlaidas tiesioginiai veiklai su tiksline grupe tarp šių projektų
išryškėja dar didesni skirtumai – pirmajame projekte išlaidos asmeniui tesiekia 13,39 Lt, o antrajame jos lieka
24537 Lt. Kalėjimų departamento projekte tokia žema išlaidų dalis (3,23 proc.) skirta tiesioginei veiklai su tiksline
grupe atsiranda dėl to, kad didžioji išlaidų dalis yra skiriama simuliacinio žaidimo sukūrimui – 61,5 proc., o 13,6
proc. lėšų yra skiriama infrastruktūrai atnaujinti arba įsigyti. Net išlaidos specialistų kvalifikacijai pakelti yra
didesnės nei išlaidos darbui su tiksline grupe – 4,4 proc. Kitas projektas, kuris santykinai mažą dalį lėšų (29 proc.)
skyrė tiesioginiam darbui su tiksline grupe buvo Kalėjimų departamento projektas „Kompleksinis asmenų, nuteistų
bausmėmis nesusijusiomis su laisvės atėmimu, paruošimas integracijai į darbo rinką“. Šiame projekte metodikai ir
modelių rengimui buvo išleista 33,8 proc. paramos lėšų. Pažymėtina, kad šis projektas išsiskyrė ir kaip vienas
mažiausiai efektyvių projektų, kuriame asmeniui turėjo būti skirta 14544,55 Lt. Vien tik tiesioginei veiklai su
dalyviams išlaidos sudarė 4333 Lt / asmeniui. Tuo tarpu „Garstyčios grūdas“ projekte 69 proc. lėšų yra skiriama
tiesioginiam darbui su tiksline grupe, o metodikos parengimui 8 proc.
Projektuose
tiesioginės
išlaidos
35 paveikslas. Projektų lėšų teistiesiems pasiskirstymas pagal išlaidų
dalyviams
(atmetus
išsiskiriantį
patį
tipą.
pigiausią/asmeniui projektą „Mano kelias“ ir
Infrastruktūra
Viešinimas
Specialistų
patį brangiausią „Garstyčios grūdo“ projektą,
4%
4%
mokymas
svyravo nuo 2714 Lt/ asmeniui iki 10678 Lt
6% Metodikų /
asmeniui ir vidutiniškai tiesioginės išlaidos
modelių /
asmeniui sudarė 5005 Lt. Projekto kaina
programų etc.
tenkanti vienam asmeniui atmetus šiuos
rengimas
išsiskiriančius projektus vidutiniškai buvo 8150
16%
Išlaidos
Lt/ asmeniui. Visuose kituose projektuose
darbui
su
išlaidos tiesioginiai veiklai su dalyviais sudarė
tiksline grupe
nuo 53 proc. iki 83 proc. (žr. 35 pav.).
70%
Vidutiniškai projektuose teistiesiems išlaidos
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ESFA duomenimis.
darbui su tiksline grupe sudarė 70 proc., o
metodikų, modelių, programų rengimas tesudarė 16 proc. Vadinasi, didžioji dalis projektų (išskyrus aptartus
Kalėjimų departamento projektus) yra efektyviai orientuoti į tiesioginį darbą su tiksline grupe.
52 lentelė. Santykinai efektyviausi ir mažiausiai efektyvūs teistųjų socialinei integracijai skirti projektai 2007-2013 m.
laikotarpiu.
Projekto pavadinimas

Simuliacinis žaidimas "Mano kelias" 2 versija

Projekto vykdytojas

3 santykinai efektyviausi projektai
Kalėjimų departamentas prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos

Išmokėta
paramos
(litais)

Vienam
asmeniui
tenkančios
išlaidos

Vienam naudos
gavėjui, kurį
planuojama
įdarbinti
išlaidos

1243852

414,62

1151,71

Pataisos inspekcijų darbo kokybės tobulinimas,
organizuojant nuteistųjų, kuriems laisvės atėmimo
bausmės vykdymas atidėtas, ir grįžusių iš įkalinimo
įstaigų asmenų reintegraciją į darbo rinką

Kalėjimų departamentas prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos

1813361

5037,11

12592,78

Socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojų gebėjimų
ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas, siekiant pagerinti
nuteistųjų integravimosi į darbo rinką galimybes

Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centras

1752060

5214,46

14131,34

2451058

13616,99

37709,74

1454455

14544,55

40401,53

3 santykinai mažiausiai efektyvūs projektai
Kauno nepilnamečių tardymo
Nepilnamečių nuteistųjų integracija į darbo rinką
izoliatorius-pataisos namai
Kompleksinis asmenų, nuteistų bausmėmis
nesusijusiomis su laisvės atėmimu, paruošimas
integracijai į darbo rinką

Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Kauno regiono pataisos
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inspekcija

Psichologinės ir socialinės pagalbos nuteistiesiems
teikimas
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.

Labdaros ir paramos fondas
"Garstyčios grūdas"

708938

35446,90

88617,25

3.2.3. Poveikis (įskaitant kontrafaktinę analizę)
Siekiant įvertinti teistų asmenų socialinės integracijos projektų poveikį buvo vertinami trys 2004-2006 m.
laikotarpiu įgyvendinti projektai (žr. 53 lentelę). Vertinant šių intervencijų poveikį buvo derinami trys metodai:
1. kokybinis vertinimas (Carito projektas), paremtas giluminiais interviu su projekto vykdytojais ir dalyviais;
2. prieš – po palyginamoji analizė (LDB projektai), paremta projektų dalyvių apklausa;
3. kontrafaktinė analizė (LDB projektai), paremta administraciniais Sodros ir LDB duomenimis apie projektų
dalyvius ir “kontrolines grupes”.
53 lentelė. Teistiesiems skirtų intervencijų poveikio vertinimui pasirinkti projektai.
Carito projektas

LDB projektai

Projekto numeris

BPD2004-ESF-2.3,0-02-211/2006-3.1

BPD2004-ESF-2.3.0- 0205/0052

„Aktyvios darbo
rinkos politikos
priemonių
įgyvendinimas
nuteistiesiems ir
asmenims,
paleistiems iš laisvės
atėmimo vietų“
BPD2004-ESF-2.3.001-04/0037

Projekto vykdytojas

Vilniaus Arkivyskupijos Caritas

Lietuvos darbo birža

Lietuvos darbo birža

2006 04 01 -2008 07 31

2006 04 01 – 2007 11 30

2005 04 01 – 2007 03
30

1 744 425,19

1 026 859,65

530 736,93

Kalėjusių: 400
Nuteistųjų: 16

Kalėjusių:143
Nuteistųjų: 413

Kalėjusių: 200.
Nuteistųjų: 120

Gyventi laisvai laisvėje. išėjusių iš laisvės atėmimo vietų
asmenų adaptacijos visuomenėje ir integracijos į darbo
rinką centras“

Projekto įgyvendinimo
laikotarpis
Bendra projekto vertė
faktinė (litais)
Projekto dalyvių
skaičius (tikslinės
grupės)

1. krizių tarnybos įsteigimas:
a) individualus socialinis-psichologinis konsultavimas;
b) apnakvindinimas bei pagalba susirandant būstą.
c) maitinimas
d) parama susirandant būstą
e) pagalba susitvarkant dokumentus.
f) individualių planų sudarymas.
2. Regioninių konsultacinių centrų įsteigimas.
a) individualios kalėjusių asmenų konsultacijos.
3. Adaptacijos centro sukūrimas:
Projekto veiklos
a) profesiniai mokymai (siuvėjų, tvarkytojų, stalių,
statybininkų)
b) profesinis orientavimas
c) asmens gebėjimų nustatymas
d) įdarbinimas ir palaikymas
4. kompiuterinio raštingumo kursai
5. Anglų kalbos kursai.
6. Lietuvių kalbos kursai
7. Socialinių įgūdžių ugdymas
8. Visuomenės jautrinimo veiklos.
Šaltinis: projektų įgyvendinimo galutinės ataskaitos.

„Nuteistųjų ir asmenų,
paleistų iš laisvės atėmimo
vietų bei užsiregistravusių
darbo biržoje, socialinė
adaptacija bei integracija į
darbo rinką“

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Viešieji darbai
Remiamas įdarbinimas
Įdarbinimas subsidijuojant
Profesiniai mokymai
Adaptacijos visuomenėje ir darbo rinkoje
programoje
Individuali konsultacija su psichologu
Darbo rinkos dienos (dar esant laisvės
atėmimo įstaigoje)
Kompiuterinio raštingumo kursai
Vairavimo kursai
Užsienio kalbos kursai

PRIEŠ PROJEKTĄ. Ar į ESF intervencijas buvo įtraukti (labiausiai) paramos reikalingi asmenys?
Tikslinė grupė. Tiek LDB projektai, tiek Carito projektas siekė įtraukti į veiklas nuteistuosius ir išėjusius iš
įkalinimo įstaigų asmenis (žr. 36 pav.). Nors ataskaitose matyti, kad abi tikslinės grupės buvo pasiektos, tačiau
projektai savo veiklomis daugiausiai orientavosi į antrąją grupę. Darbo biržos projektai vykdė daugiau informacinio-
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šviečiamojo pobūdžio renginius įkalinimo įstaigose. Projektų vadovių teigimu, nėra aišku, ar tie patys asmenys,
kurie dalyvavo šiuose renginiuose, vėliau dalyvavo ir kitose veiklose, kadangi veiklos buvo įgyvendinamos vienu
metu. Tuo tarpu Carito projekte buvo pasiekta daug mažiau nuteistųjų, tačiau buvo užtikrintas paramos tęstinumas
tiems patiems asmenims jau palikus įkalinimo įstaigą. Pradžioje buvo susisiekiama su nuteistaisiais, pristatomas
projektas, motyvuojami asmenys prisijungti prie projektų, palikus įkalinimo įstaigą. Geriausiai veikdavo individualūs
susitikimai su nuteistaisiais ir tikimybė, kad jie ateis į Caritas projektą - padidėdavo148.
36 paveikslas. Projektuose įtrauktų nuteistųjų ir kalėjusių asmenų
skaičius

Projektuose teistųjų įtraukimas skyrėsi,
priklausomai nuo jų statuso darbo biržoje. Į
Darbo biržos projektus teistieji buvo
įtraukiami, jeigu jie buvo ne vėliau kaip per 6
mėn. nuo išėjimo iš įkalinimo įstaigos
užsiregistravę darbo biržoje. Vadinasi, darbo
biržos projektai orientavosi tik maždaug į
trečdalį tikslinės grupės asmenų (nes 66 proc.
teistųjų tikėtina, kad nesiregistruoja darbo
biržoje. Tuo tarpu į Carito projektą dalyviai
galėdavo ateiti iš karto išėjus į laisvę ir jiems
nebūtinai reikėjo būti užsiregistravus darbo
biržoje. Dalis dalyvių į projektą patekdavo dėl
to, kad pirmiausia sužinodavo apie nakvynės
namus. neturėdami, kur nakvoti, teistieji
kreipdavosi pirmiausia pagalbos dėl nakvynės.
Tokiu būdu jie sužinodavo apie projektą ir į jį
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis galutinėmis projektų ataskaitomis.
būdavo pakviečiami. Tikėtina, kad tie, kurie
neturėjo būsto ir nakvynės, būdavo labiausiai pažeidžiami ir socialiai atskirti asmenys. Vadinasi, Carito projektas
pasiekė didžiausią socialinę atskirtį patiriančią grupę. Vis dėlto visi, kurie dalyvavo projektuose, buvo tinkami
tikslinės grupės atstovai, kadangi neturėjo darbo ir patyrė socialinę atskirtį.
Kokie buvo tiesioginiai ESF intervencijų rezultatai/nauda? Ar patenkino poreikius?
Apie išsilaikymą laisvėje projektų vadovai duomenų neturėjo. Visų projektų vadovų teigimu, šią tikslinę
grupę apskritai būdavo sunku išlaikyti projektuose, būdavo didelė rizika, kad dalyviai nemestų projekto, jo viduryje.
Dėl atkryčio iš projekto ir pakartotinio dalyvių nusikalstamumo, projektų vadovams iškildavo rizika prarasti dalį
finansavimo. Carito projektų vykdytojos teigimu, iš 40 dalyvių, kuriems buvo numatyta profesinis mokymas, liko ir
baigė mokslus apie 17. Projektų nutraukimas daugiausia vykdavo dėl dalyvių motyvacijos stokos, dėl pakartotinio
nusikalstamumo, taip pat dėl priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų. Dalyviai būdavo šalinami iš projekto,
jeigu įvykdydavo kriminalinį nusikaltimą (Darbo biržos projektuose). Taip pat dalyviams būdavo neleidžiama ateiti į
projekto veiklas, jeigu jie būdavo apsvaigę (Caritas). Tokios sankcijos dalyvius disciplinuodavo, bet kartu ir
reikšdavo, kad sunkiausioje padėtyje esantys asmenys lieka be pagalbos. Projektuose su teistaisiais svarbu turėti
specialias priemones, padedančias kovoti su priklausomybe su psichoaktyvių medžiagų. Taip pat projektuose reiktų
efektyviau bendradarbiauti su detoksikacijos ir reabilitacijos paslaugas teikiančiomis institucijomis.
Caritas projekto dalyviai būdavo motyvuojami išbūti projekte iki galo, išmokant pilną stipendiją tik projekto
pabaigoje. Šalia stipendijos, jie būdavo motyvuojami pietumis, nakvyne, pažymėjimu, kad praėjo kursus. Viso
projekto metu buvo auginama dalyvių motyvacija. 149 Visų projektų dalyvių teigimu, geriau veikdavo tos priemonės,
kurios nereikalaudavo ilgo mokymosi laikotarpio.
Tarp darbo biržos projektų dalyvių, paklaustų, ar išsilaikė laisvėje, beveik 2 trečdaliai teigė (31 iš 48), kad
projektas padėjo išsilaikyti laisvėje ir trečdalis tai paneigė (17/48). Tuo tarpu, paklausti, ar buvo sugrįžę į įkalinimo
įstaigą projektui pasibaigus, tik dešimtadalis nuteistųjų buvo sugrįžę į įkalinimo įstaigą (11 iš 82), o likę 71 teigė

148
149

Interviu su Milda Bliumenzoniene, 2011 03 18.
Interviu su Aurelija Dzedzevičiūte, 2011 03 21.
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išsilaikę laisvėje150. Taip pat beveik ¾ dalyvių (49 iš 68) teigė, kad darbo biržos projektas jiems padėjo pasijusti
mažiau socialiai atskirtu ir pažeidžiamu. Ilguoju laikotarpiu 8/10 dalyvių taip pat nesijautė socialiai pažeidžiami (56
iš 71). Tuo tarpu 37 proc. (31 iš 84) išėjusiųjų iš kalėjimo jautėsi socialiai pažeidžiamais. Vadinasi, tiek darbo biržos
projekto metu, tiek praėjus keleriems metams po jo, dalyviai pasijautė mažiau socialiai pažeidžiami.
Kaip atitiko dalyvių poreikius?
Ištekliai
Carito projektas nakvynės, maisto ir kitų
37 paveikslas. Kas šiuo metu yra Jūsų pagrindinis pragyvenimo
šaltinis.
būtinųjų išteklių poreikį dalyviams patenkino.
Įkurti nakvynės namai Vilniuje priimdavo visus
besikreipiančius asmenis, kuriems reikėdavo
nakvynės, nepriklausomai ar jie vėliau dalyvaus
integracijos į darbo rinką veiklose ar ne.
Nakvynės namuose dalyviai galėjo gyventi iki 6
mėn., taip pat projekto metu jiems būdavo
padedama ir tarpininkaujama susirasti būstą.
Praėjus šiam laikotarpiui, pažeidžiami nakvynės
namų gyventojai nebūdavo pašalinami iš
nakvynės namų ir jeigu reikėdavo, gyveno ir du
metus. Darbuotojų tikslas buvo motyvuoti
asmenis
savarankiškai
ieškotis
būsto,
susitaupyti jam, ieškotis galimybių apsigyventi
Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos LDB projektų teistiesiems
socialiniame būste. Asmens savarankiškas būsto
apklausos duomenys, 2011.(N=85).
susiradimas simbolizuodavo svarbų žingsnį jo
151
socialinės integracijos link . Projektų dalyvių vertinimu, parama suteikiant nakvynę jiems buvo labai svarbi, nes
motyvavo juos pasilikti projekte ir suteikė trūkstamą pagalbą, kadangi išėję iš kalėjimo jei neturėjo kur gyventi ir į
ką kreiptis. Vadinasi, ilguoju laikotarpiu Caritas projektas siekė suteikti savarankiškumo įgūdžių asmenims ir
išmokyti juos patiems apsirūpinti būtinaisiais ištekliais. Visi interviu dalyviai (4) turėjo savarankiškai būstą, kurį
susirado po projekto.
Tuo tarpu LDB projektai taip pat sprendė išteklių problema labiau trumpuoju laikotarpiu. Dalyviams,
kuriems reikėjo būsto, jis būdavo išnuomojamas tuo metu, kai jiems būdavo pritaikomos aktyvios darbo rinkos
priemonės. Ilguoju laikotarpiu Darbo biržos projektai nepadėjo dalyviams susirasti būsto. Vis dėlto, LDB projektai
siekė padėti asmenims užsitikrinti pajamų - projektų metu buvo mokama stipendija, kol dalyviai buvo mokomi
profesijos. Jeigu jie iškart būdavo įdarbinami, jie gaudavo algą. Darbo biržos projektai užtikrindavo finansinius
išteklius projekto dalyviams tol, kol jie dirbo.
Tarp apklaustų Darbo biržos projektų dalyvių beveik trečdalis (26/85) teigė, kad apklausos metu jų
pagrindinis pragyvenimo šaltinis buvo jų pačių darbo užmokestis (žr. 37 pav.). Penktadalis gyveno iš socialinės
pašalpos (17/85) arba iš sutuoktinio/-ės, partnerio/-ės darbo užmokesčio. Vis dėlto paklausti, koks šiuo metu yra jų
vidutinės gaunamos pajamas per mėnesį, atskaičius mokesčius, puse respondentų teigė, kad gauna 360 Lt arba
mažiau. Ketvirtadalis teigė gaunantys tarp 360 ir 900 Lt ir galiausiai ketvirtadalis gavo nuo 900 Lt iki 3000 Lt ir
vienas asmuo gaudavo 9000 Lt / mėn. 80 proc. jų tarpe gyveno žemiau skurdo ribos (1095 Lt). Vadinasi, projektai
nebuvo labai efektyvūs išteklių atžvilgiu ir neleido 80 proc. dalyvių ilguoju laikotarpiu užsitikrinti oriam gyvenimui
būtiną pragyvenimo lygį. Kontrafaktinės analizės rezultatai (žiūrėti toliau) rodė, kad projektai praėjus keleriems
metams po jų įgyvendinimo, reikšmingo poveikių dalyvių pajamoms neturėjo.
Užimtumas

150

VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos LDB projektų teistiesiems apklausos duomenys, 2011.(N=85). Pastaba: Tarp dalyvių sugrįžimo į
įkalinimo įstaigą procentas yra didesnis. Tikėtina, kad dalis dalyvių nebuvo pasiekiami apklausos metu dėl to, kad buvo įkalinimo įstaigoje.
151
Interviu su Aurelija Dzedzevičiūte, 2011 03 21.
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Caritas projekte užimtumo suteikimas buvo viena iš svarbiausių projekto veiklų, tačiau užimtumas buvo
traktuojamas plačiau nei įdarbinimas. Prasminga veikla dalyviams buvo suteikiama įtraukiant juos į profesinius
152
mokymus, tarpininkaujant susirasti darbą, įdarbinant, įtraukiant į aplinkos tvarkymąsi , savipagalbos grupes ir kt.
Dalyvių teigimu didelė projekto naudingumas buvo per suteikiamą užimtumą. “Statybininko kursai buvo naudingi,
153
gera praktika, bet ilgainiui radau geresnį darbą” . Kitas dalyvis taip pat pabrėžė prasmingo užimtumo svarbą
154
įsirenginėjant šias patalpas, kuriose vėliau ir gyveno . Caritas projekte taip pat buvo siekiama paveikti barjerus,
dėl kurių teistieji negali susirasti darbo ilguoju laikotarpiu ir dėl to didino įsidarbinimo galimybes ir ilguoju
laikotarpiu.
 Pirma, dalyviai buvo pratinami prie užimtumo prisidedant prie statybos ir patalpų įrengimo darbų. Nors tai
nebuvo atlygintina veikla, tačiau jie galėjo atstatyti darbinius įgūdžius, taip pat išmokti savarankiškumo,
kurio taip trūksta išėjus iš įkalinimo įstaigos. Taip pat, kaip rodo vieno iš dalyvių pavyzdys, dalis nuteistųjų,
kurie buvo lygtinai paleisti, taip pat galėjo dalyvauti projekte ir “pratintis prie gyvenimo laisvėje”.
 Antra, projekte buvo sprendžiamos išsilavinimo trūkumo problemos – dalyviai buvo mokomi specialybės,
bendrųjų įgūdžių ir jiems buvo padedama įgyti pagrindinio bei vidurinio išsilavinimo diplomus. Projektas
155
taip pat padeda su išsilavinimu, kuris ypač reikalingas tiems, kas „puse gyvenimo prasėdi“ . Apklaustieji
dalyviai įvertino teigiamai pagalbą įgyjant išsilavinimą.
 Trečia, projekto dalyvių patirtis rodo, kad projektas nebūtinai tiesiogiai juos išmokė tos specialybės, pagal
kurią jie norėjo dirbti ir vėliau, tačiau veikiau paskatino ieškotis darbo, kuris jiems patiktų. Nors nei vienas
iš apklaustųjų vėliau nedirbo pagal tą pačią specialybę, kurią įgijo projekto metu, tačiau visi pabrėžė, kad
įsidarbinimas ir profesijos įgijimas buvo labai svarbi pirminė parama. Jie galėjo laikinai įsidarbinti
156
statybose, susitaupyti pinigų būstui, o vėliau ieškotis darbo, kuris jiems buvo tinkamesnis. Darbinė
patirtis ir per darbą uždirbamos pajamos suteikė dalyviams savarankiškumo ir motyvacijos ieškotis kito
darbo. Vieno iš dalyvių teigimu, prie jo didesnės įtraukties ir geresnės jausenos daugiausia prisidėjo tai,
kad pradžioje jam buvo surastas darbas. Išdirbęs darbe ir susitaupęs pinigų projekto pabaigoje jis susirado,
157
kur gyventi, o vėliau susirado ir geresnį darbą .
 Galiausiai kalbėdami apie projekto naudingumą, dalyviai mini ir pagalbą sprendžiant problemas su
158
antstoliais ir susitvarkant dokumentus . Su tuo stipriai susijusi yra šešėlinio darbo tendencija. 3 iš 4
apklaustų dalyvių teigė dirbę neoficialiai, du iš jų teigė neturėję problemų su antstoliais. Projekto vadovės
teigimu, problemas su antstoliais jie galėjo padėti išspręsti tik iš dalies. Įvardinti sunkumai susiję su
antstolių nenoru taikyti lankstesnių sąlygų, švelnesnių nuobaudų. Taip pat asmuo pats turi turėti
motyvacijos išspręsti šias problemas. Nepaisant sunkumų, projekto metu, dalyviams buvo padedama ir
tarpininkaujama kalbėtis su skolas administruojančiomis institucijomis. Tokia pagalba yra labai svarbi
ilguoju laikotarpiu.
Tuo tarpu Darbo biržos dalyvių tarpe, beveik trečdalis dalyvių (20 iš 65) teigė, kad projektui pasibaigus, dirbo
pagal specialybę. Didžioji dalis nedirbusių pagal specialybę to nedarė, nes teigė, kad jiems nepavyko susirasti
darbo, nors ir ieškojo, taip pat tarp priežasčių buvo minimas teistojo statusas. Apklausos metu, 42 proc. (37 iš 81)
dalyvių turėjo darbą ir trečdaliui iš jų darbas buvo pagrindinis pragyvenimo šaltinis.
Paklausti apie projekto naudingumą susirandant darbą, dalyviai vertino naudą nuosaikiai – 2,59 iš 4 balų
(žr. 38 pav.). Apie projekto poveikį teistųjų įsidarbinimui plačiau skaityti kontrafaktinės analizės dalyje (žr. toliau).

152

159

Projekto metu taip pat dalyviai buvo įtraukti į savo aplinkos kūrimą ir tvarkymą – padėjo statyti ir remontuoti nakvynės namų 4-ąjį aukštą,
taip pat padėjo įrengti “Lietuvos kalinių globos draugijos” patalpas.
153
Interviu su Paulium (vardas pakeistas), 2011 03 21.
154
interviu su Antanu ( vardas pakeistas), 2011 03 21.
155
Interviu su Paulium (vardas pakeistas), 2011 03 21.
156
Šiuo metu vienas iš dalyvių dirbo suvirintoju (kadangi iš anksčiau turėjo profesinį suvirintojo išsilavinimą), kitas dalyvis turėjo savo
individualią įmonę, kuri teikė maitinimo paslaugas, trečiasis tęsė mokslus, o ketvirtas vertėsi sodo darbais.
157
Ten pat
158
Interviu su Antanu (vardas pakeistas) 2011 03 21; Paulium (vardas pakeistas) 2011 03 21
159
Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos LDB projektų teistiesiems apklausos duomenys, 2011.(N=85).
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Taip pat Darbo biržos projektų
dalyviai įvertino projektus kaip nė
kiek
jiems
nenaudingus,
išsiaiškinant su antstoliais (suteikė
1,36/4 balų pagal naudingumą).
Socialiniai tinklai ir socializacija

38 paveikslas. Kuo Darbo biržos projektai jums buvo naudingi?

Padidino pasitenkinimą gyvenimu (64)

2,97

Padėjo susilaikyti nuo nusikalstamos veiklos (47)

2,60

Padėjo susirasti darbą (83)

2,59

Paskatino pratęsti studijas, mokymąsi (76)
2,14
Caritas
projektas
buvo
išskirtinis tuo, kad suteikė galimybę
Padėjo susirasti draugų (77)
2,05
gyventi,
dalyvauti
savitarpio
Padėjo išsiaiškinti su anstoliais (66)
1,36
pagalbos
grupėse,
spręsti
problemas
gyvenant
Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos LDB projektų teistiesiems apklausos
bendruomenėje
–
dauguma
duomenys, 2011.(N=85). Pastaba: Dalyviai turėjo įvertinti kiek jiems naudingas buvo projektas
intensyvios programos dalyvių tuo
šiais aspektais, 1 – “visiškai ne”, 4 – “tikrai taip”.
pačiu metu gyveno nakvynės
namuose. Kaip pasimokyta, dėl aiškesnės rutinos vykdant tokius projektus geriausia yra atskirti gyvenamąją vietą
nuo tos, kuriose vyksta kitos integracinės veiklos. Taip pat tai, kad pradžioje teistieji gyveno atskirame aukšte
nakvynės namuose nuo kitų nakvynės namų gyventojų, turėjo neigiamą poveikį. Viena vertus, kildavo konfliktų ir
atsikartodavo kalėjimams būdingi socializacijos įpročiai. Kita vertus, gyvenant kartu bendruomenėje, kalėję
160
asmenys imdavo jaustis turintys išskirtines sąlygas . Reikalingumą bendrauti su neutraliais asmenimis pabrėžia ir
patys dalyviai. Visi dalyviai pabrėžė teigiamą bendravimo su socialiniais darbuotojais ir savanoriais poveikį.
Teigiamai veikė dalyvių savivertę galimybė bendrauti su savanoriais, kurie yra ne darbuotojai ir būdavo su
161
teistaisiais be atlygio . Svarbu buvo, kad dalyviai galėjo socializuotis su svetimos aplinkos žmonėmis, kurie
“padeda negrįžt atgal ir pasukt kitur”. Taip pat dalyviams buvo svarbu užtikrintumo jausmas, žinojimas, kad “nebus
162
taip, kaip išėjus į gatvę” . Tuo tarpu Darbo biržos projektuose dalyviai neįvardino, kad projektas suteikė
naudingas susirandant draugų arba pažįstamų.

Taigi bendruomenės principas gali būti teigiamas ir labai naudingas, jeigu jame neatsikartoja iš įkalinimo
įstaigų parsinešti įgūdžiai ir bendravimo manieros, kurios gali atnešti priešingus rezultatus. Svarbi buvo ir socialinių
įgūdžių ugdymo pagalba. Mokėjimas išspręsti konfliktus, susitvardyti, diskutuoti apie patiriamus sunkumus buvo
gebėjimai, kurių dalyviai buvo mokomi projekto metu. Taigi trumpuoju laikotarpiu Caritas projektas potencialiai
atskleidė socializacijos galimybių kalėjusiems asmenims.
Motyvacija
Viena iš svarbiausių aplinkybių projektų sėkmei yra dalyvio motyvacija pakeisti savo elgesį. Darbo biržos
projektų vadovių teigimu, motyvacija dalyvauti projekte turėjo būti galimybė užsidirbti algą ir ilgalaikiai įsidarbinti.
Caritas projekto dalyviai teigia, kad jiems svarbiausias veiksnys buvo jų pačių motyvacija ir apsisprendimas pakeisti
gyvenimo būdą ir nesugrįžti atgal į kalėjimą. Antano (vardas pakeistas) nuomone, projekto sėkmę rodo žmogaus
išsilaikymas laisvėje, tačiau kiekvienas turi pats apsispręsti, ar nori išlikti laisvėje 163. Dalyviai įvardina tokią projekto
naudą kaip “pastūmėjimas į priekį”, „galimybė užaugti iš vidaus“, „nauda buvo patobulėjimas ir sustiprėjimas“ 164.
Dalyviai pažymi ir pasikeitusį požiūrį į savo perspektyvas ir į darbą165. Taip pat dalyviai teigė esą labiau savimi

160

“Jiems buvo 4-ame aukšte geresnės sąlygos, netgi per geros. Ši grupė tapo išskirta iš kitų grupių. Jautėsi prieš visus, kad turi išskirtinių sąlygų.
Buvo daug mažiau integracijos su kitais. Paleistieji tiesiog gyveno su savo kastų sistema ir kultūra.” Interviu su Aurelija Dzedzevičiūte, 2011 03
21.
161
Interviu su Aurelija Dzedzevičiūte, 2011 03 21.
162
Interviu su Paulium (vardas pakeistas) 2011 03 21.
163
Interviu su Antanu (vardas pakeistas) 2011 03 21.
164
Interviu su Paulium (vardas pakeistas) 2011 03 21.
165
„Po projekto į save kitaip žiūri, nebegalvoja blogų minčių, kitas žmogus tapau…Pasikeitė vidinė būsena. Atsirado žiūrėjimas į priekį, noriai
ieškosi darbo. Po savaitės gal vėl žiūrėsiu, kokius kursus darbo biržoje, ir dabar pasižiūri darbo skelbimus laikraščiuose. Ne viena diena
gyvenu. Visai kitaip galvoju”.
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pasitikintys šiuo metu ir projekto metu įgiję savarankiškumo. Dalyvių teigimu tokį poveikį padėjo pasiekti
bendravimas su socialiniais darbuotojais, buvimas bendruomenėje ir psichologinė-socialinė pagalba.
PO PROJEKTO. Koks ESF intervencijų ilgalaikis poveikis?
Vertindami, ar Lietuvos darbo biržos vykdyti teistiesiems skirti projektai turėjo ilgalaikį poveikį, kaip ir
neįgaliesiems skirtų projektų atveju taikėme kontrafaktinę analizę.
Atsižvelgdami į projektų intervencijos logiką ir siekdami palyginamumo tarp neįgaliesiems ir teistiesiems skirtų
projektų, jų poveikį vertiname tais pačiais keturiais aspektais:
1. ar dalyvavimas projekte padidino teistųjų įsidarbinimą – leido susirasti darbą didesniam skaičiui žmonių;
2. ar dalyvavimas projekte padidino užimtumą – leido dirbti ilgiau (daugiau darbo dienų per metus);
3. ar dalyvavimas projekte padidino pajamas – leido uždirbti daugiau;
4. ar dalyvavimas projekte padidino užimtumo kokybę – leido uždirbti daugiau per vieną dieną.
Papildomai įtraukėme vieną rodiklį:
166
5. ar dalyvavimas projekte leido išvengti grįžimo į kalėjimą (mažesnė grupės dalis dirbo kalėjime ).
Norėdami įvertinti, kiek dalyvavimas projekte buvo svarbus, atsižvelgiant į kitus veiksnius – lytį, amžių,
išsilavinimą, atlikome regresinę analizę. Taip pat, remdamiesi regresijos modeliai, įvertinome, ar dalyvavimas ir
kitose panašiose LDB veiklose turėjo įtakos teistųjų įsidarbinimui bei projekto veiklų poveikiui tam.
Dalyvavimas projekte projekto metu ženkliai padidino dirbusių (bent vieną dieną per metus) dalį tarp abiejų
projekto dalyvių, tačiau ilgalaikis projektų poveikis buvo skirtingas. Pirmame projekte pirmais tikslinei grupei skirtų
veiklų vykdymo metais (2006 m.) jo dalyvių įsidarbinimas išaugo daugiau kaip 55 procentiniais punktais palyginti su
įsidarbinimo lygiu, kuris tikėtina, būtų buvęs, jei tie asmenys projekte nebūtų dalyvavę, ir gerokai pralenkė
kontrolinę grupę (žr. 39 pav.). Tačiau vėliau teigiamas efektas sparčiai mažėjo ir jau 2008 m. praktiškai susilygino su
kontroline grupe. Kadangi prieš prasidedant projektui tikslinė grupė buvo geresnėje padėtyje nei kontrolinė, tai
grynasis projekto efektas yra netgi neigiamas. Tuo tarpu antrame projekte prieš jam prasidedant gerokai mažesnė
tikslinės grupės dalis dirbo palyginti su kontroline. Antrais projekto įgyvendinimo metais projekto dalyvių
įsidarbinimas labai išaugo ir, nors vėliau mažėjo, tačiau išliko tame pačiame lygyje kaip kontrolinės grupės. Lt.,
grynasis projekto efektas buvo teigiamas – apie 20 proc. projekto dalyvių 2010 m. dirbo, nors remiantis
kontrafaktine analize jau nuo 2009 m. visi turėjo būti bedarbiai. Taigi antrasis projektas sustiprino dalyvavusių
padėtį darbo rinkoje ir leido bent daliai jų išsaugoti darbus ir ekonominio sunkmečio metais. Skirtingą efektą,
tikėtina, lėmė tai, kad į antrąjį projektą patekusių asmenų grupė buvo gerokai „silpnesnė“, t. y. joje prieš projektą
bent šiek tiek dirbusių asmenų dalis buvo keliskart mažesnė nei pirmame projekte.
39 paveikslas. Asmenų dalis (proc.), kurie dirbo (buvo įmonių savininkai arba samdomi darbuotojai).
Projekto „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas nuteistiems ir
asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų“ veiklos
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Svarbiausias socialinės integracijos projektų, skirtų teistiesiems, teigiamo poveikio rodiklis būtų tikslinėje grupėje santykinai sumažėjusi
grįžusių į įkalinimo įstaiga asmenų dalis palyginti su kontroline grupe. Deja, duomenys apie asmenų grįžimą į kalėjimą/išsilaikymą laisvėje
vertinimo metu nebuvo prieinami. Tačiau Sodros duomenų bazėje pateikiama informacija apie asmenis, esančius kalėjime ir ten dirbančius.
Darydami prielaidą, kad neturėtų būti statistiškai reikšmingų skirtumų tarp tikslinės ir kontrolinės grupės asmenų pagal tai, kokia grįžusių į
kalėjimą dalis ten dirba, apytiksliai grįžimo į kalėjimą mastą vertiname pagal grįžusių į kalėjimą ir ten dirbusių duomenis.
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Projekto „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei užsiregistravusių darbo
biržoje, socialinė adaptacija ir integracija į darbo rinką“ veiklos, skirtos tikslinei grupei
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Pastaba: Šiuose ir tolesniuose grafikuose „Kas būtų buvę“ grupės kreivė rodo hipotetinę situaciją, kuri, tikėtina, būtų įvykusi, jei
tikslinės grupės asmenys nebūtų dalyvavę projekte. Kreivė nubrėžta remiantis prielaida, kad tikslinės grupės padėtis kistų
analogiškai kontrolinės grupės padėčiai, išlaikant tokį patį skirtumą, kuris buvo atskaitiniais metais. Atskaitiniais metais laikomi
metai prieš projekto veiklų, skirtų tiesiogiai tikslinės grupės asmenims, vykdymo pradžią, t.y. 2005 m. – pirmame projekte ir
2006 m. – antrame projekte. Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos darbo biržos ir Sodros duomenimis.

Vertinant pagal vidutinį visos grupės per metus dirbtų dienų skaičių, projektų dalyvių užimtumas labai
ženkliai išaugo, ypač projekto įgyvendinimo metu arba praėjus metams po projekto veiklų pabaigos (antro projekto
atveju). Ilguoju laikotarpiu (2009-2010 m.) statistiškai reikšmingų skirtumų tarp projektų tikslinių ir kontrolinių
grupių neliko, todėl ir poveikis yra gerokai mažesnis (žr. Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.54 lentelę). Tiesa,
abiejų projektų atveju tikslinė grupė vis dėlto atsidūrė geresnėje padėtyje nei būtų buvusi projektui nevykus, todėl
jo grynasis poveikis yra teigiamas. Jei atsižvelgiama tik į dirbusius asmenis, 2010 m. teigiamas pirmo projekto
poveikis sudarė vidutiniškai 22 papildomas darbo dienas per metus, o antro projekto – 56 papildomas darbo dienas
(žr. 40 pav.).
54 lentelė. Vidutinis per metus dirbtų dienų skaičius (visa grupė).
2005
2006
2007
2008
2009
„Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas nuteistiems ir asmenims,
paleistiems iš laisvės atėmimo vietų“
Tikslinė grupė
34
120
115
79
49
Kontrolinė grupė
39
48
58
64
41
Vidurkių skirtumas (T-K)
-5.57
71.65***
57.84***
14.56
7.59
„Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei užsiregistravusių darbo biržoje,
socialinė adaptacija ir integracija į darbo rinką“
Tikslinė grupė
19
13
84
96
49
Kontrolinė grupė
38
51
56
62
39
Vidurkių skirtumas (T-K)
-18.38**
-37.76***
28.13***
33.90**
9.43
Statistinio reikšmingumo lygmuo

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

40 paveikslas. Vidutinis dirbtų dienų skaičius per metus (tik dirbusieji).
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2010

37
35
2.45

40
32
8.56

Projekto „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas nuteistiems ir
asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų“ veiklos
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Projekto „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei užsiregistravusių darbo
biržoje, socialinė adaptacija ir integracija į darbo rinką“ veiklos, skirtos tikslinei grupei
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Pastaba: Šiuose ir tolesniuose grafikuose „Kas būtų buvę“ grupės kreivė rodo hipotetinę situaciją, kuri, tikėtina, būtų įvykusi, jei
tikslinės grupės asmenys nebūtų dalyvavę projekte. Kreivė nubrėžta remiantis prielaida, kad tikslinės grupės padėtis kistų
analogiškai kontrolinės grupės padėčiai, išlaikant tokį patį skirtumą, kuris buvo atskaitiniais metais. Atskaitiniais metais laikomi
metai prieš projekto veiklų, skirtų tiesiogiai tikslinės grupės asmenims, vykdymo pradžią, t.y. 2005 m. – pirmame projekte ir
2006 m. – antrame projekte. Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos darbo biržos ir Sodros duomenimis.

Projektai reikšmingai padidino vidutines dalyvių pajamas per metus jų įgyvendinimo metu, bet jau 2009 m.
išnyko skirtumas tarp tikslinių ir kontrolinių grupių (žr. 41 pav.). Tokiu atveju vertinant grynąjį projektų poveikį
svarbu atsižvelgti į pradinę situaciją. Pirmame projekte tikslinės ir kontrolinės grupių vidutinės pajamos per metus
buvo beveik vienodos, todėl šių grupių pajamų susilyginimas po projekto reiškia, kad ilguoju laikotarpiu projektas
poveikio neturėjo. Antrame projekte 2006 m. tikslinė grupė buvo blogesnėje padėtyje nei kontrolinė. Projektas iš
pradžių padėjo projekto dalyviams pasivyti ir pralenkti kontrolinę grupę, o vėliau – išlikti tame pačiame lygyje. Taigi
antrasis projektas darė teigiamą įtaką projekto dalyvių pajamų lygiui ir ilguoju laikotarpiu. Beje, antro projekto
didžiausias poveikis pajamoms pasireiškė 2008 m., kai projektas buvo užbaigtas, o bendras tikslinės grupės
įsidarbinimo lygis jau buvo pradėjęs mažėti. Tai rodo, jog dalis projekto dalyvių jo metu įsitvirtino darbo rinkoje ir
dar metus po jo pabaigos joje išsilaikė.
41 paveikslas. Vidutinės darbo pajamos (litais) per metus (visa grupė).
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Projekto „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas nuteistiems
ir asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų“ veiklos
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Projekto „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei užsiregistravusių darbo
biržoje, socialinė adaptacija ir integracija į darbo rinką“ veiklos, skirtos tikslinei grupei
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos darbo biržos ir Sodros duomenimis.

Projektų dalyvių užimtumo kokybei, vertinamai pagal per dieną uždirbamų pajamų lygį, projektai neturėjo
didesnės įtakos. Pirmo projekto dalyvių pajamų lygis per dieną išliko toks pat, koks, tikėtina, būtų buvęs ir jiems
nedalyvaujant projekte, o antro projekto dalyvių užimtumo kokybė ilguoju laikotarpiu netgi sumažėjo tiek lyginant
su kontroline grupe, tiek su „kas būtų buvę“ situacija (žr. 42 pav.). Atkreiptinas dėmesys, kad 2005 m. tarp antro
projekto dalyvių dirbančių buvo labai nedaug – vos 14 proc. – tačiau jie uždirbdavo santykinai daugiau (vidutiniškai
45 litus per dieną) nei kiti teistieji (kontrolinių grupių asmenys ar pirmo projekto dalyviai). 2006 m. dalis jų prarado
darbą, o kartu krito ir jų pajamų lygis.
42 paveikslas. Vidutinės pajamos per vieną darbo dieną (litais).
Projekto „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas nuteistiems ir
asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų“ veiklos
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biržoje, socialinė adaptacija ir integracija į darbo rinką“ veiklos, skirtos tikslinei grupei
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Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis Lietuvos darbo biržos ir Sodros duomenimis.

Teistieji LDB projektų metu buvo siunčiami į profesinio mokymo, remiamų darbų, įdarbinimo subsidijuojant
167
ir viešųjų darbų programas. Kai kurie projekto dalyviai dalyvavo keliose veiklose . Kontrafaktinė analizė rodo, kad
santykinai labiausiai projektų dalyvių padėtį pagerino įdarbinimas subsidijuojant – nemažas teigiamas ilgalaikis
poveikis tiek darbo pastovumui, tiek pajamų lygiui. Ypač didelis šios priemonės teigiamas poveikis antrame
projekte (žr. 55 lentelęKlaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Profesinio mokymo teigiamas poveikis nedidelis. Jo
lygiui įtakos greičiausiai turėjo tai, kad į šią priemonę buvo siunčiami palyginti „silpniausi“ asmenys. Teigiamo
poveikio neturėjo remiamų darbų priemonė. Priežastimi gali būti nedidelis asmenų skaičius ir santykinai geresnė jų
padėtis jau prieš projektą palyginti su kontroline grupe – tai mažina grynąjį projekto poveikį. Tuo tarpu asmenys,
nusiųsti į viešuosius darbus, nors ir buvo blogesnėje padėtyje nei kontrolinė grupė prieš projektą, po jo – atsidūrė
dar blogesnėje.
55 lentelė. Projektų ilgalaikio poveikio (2010 m.), apskaičiuoto dvigubo skirtumo metodu, įverčiai pagal projektų veiklas.
„Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių
įgyvendinimas nuteistiesiems ir asmenims,
paleistiems iš laisvės atėmimo vietų“

„Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo
vietų bei užsiregistravusių darbo biržoje, socialinė
adaptacija bei integracija į darbo rinką“

Skirtumas nuo „kas būtų buvę“ situacijos
Veikla

Profesinis mokymas ir
Remiami darbai
Profesinis mokymas
Viešieji darbai
Įdarbinimas
subsidijuojant
Remiami darbai

N

Vidutinės pajamos
per metus (litais)

Vidutinis darbo
dienų skaičius per
metus

18

724.8

41.48

25

29.33

9.96

100

-394.05

-8.92

63

1079.71

30.43

23

-29.91

-5.3

Skirtumas nuo „kas būtų buvę“ situacijos
N

Vidutinės pajamos
per metus (litais)

Vidutinis darbo
dienų skaičius per
metus

156

636.13

36.22

49

1602.67

68.44

Pastaba: Lentelėje pateikti duomenys rodo, kiek vidutinės pajamos 2010 m. ir vidutiniškai per tuos metus dirbtų dienų skaičius skiriasi nuo
situacijos, kuri, remiantis kontrafaktine analize, būtų buvusi, jei asmenys nebūtų dalyvavę nurodytuose projektuose. Teigiami įverčiai rodo, kiek
daugiau pajamų projekto dalyviai gavo ir kiek daugiau dienų dirbo dėl dalyvavimo projektuose, neigiami įverčiai rodo, kiek daugiau būtų gavę
pajamų ar dirbą dienų, jei projektuose nebūtų dalyvavę. Šaltinis: sudaryta autorių.

Kaip ir neįgaliesiems skirtų projektų poveikio analizės atveju, atlikome regresinę analizę, siekdami nustatyti,
ar dalyvavimas projekte turėjo reikšmingą įtaką teistųjų asmenų įsidarbinimui net ir tuo atveju, jei atsižvelgiama į
asmenų skirtumus pagal lytį, amžių ir išsilavinimą. Abiejų projektų poveikį vertinome tuomet, kai, remiantis
kontrafaktine analize, projekto poveikis turėjo būti didžiausias (2007 m.) ir dabar (2010 m.).
 Modelis Nr. 5 rodo, kad dalyvavimas projekte “Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas
nuteistiems ir asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų“ buvo santykinai reikšmingiausias iš

167

Keletas asmenų dalyvavo keliose projekto veiklose. Į analizę įtrauktos įvairios veiklų kombinacijos, kuriose dalyvavusių asmenų skaičius (N)
yra ne mažesnis kaip 10.
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pasirinktų kintamųjų (žr. 56 lentelę) prognozuojant, ar asmuo 2007 m. dirbs. Galima teigti, kad
dalyvavimas projekte 3,3 karto padidino teisto asmens šansus 2007 m. turėti darbą. Tikėtina, kad tuomet
nemaža dalis jų tebedalyvavo projekto veiklose, kurių bent dalis buvo tiesiogiai skirtos asmenį įdarbinti.
Tikimybę, kad dirbs taip pat didino išsilavinimas ir amžius.
 Modelis Nr. 6 atskleidžia, kad ilgalaikio poveikio teistųjų įsidarbinimui dalyvavimas projekte neturėjo – tai
vienintelis statistiškai nereikšmingas veiksnys 2010 m. (žr. 56 lentelę).
56 lentelė. Projekto “Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas nuteistiems ir asmenims, paleistiems iš laisvės
atėmimo vietų“ regresijos modeliai.
Modelis Nr. 5
Modelis Nr. 6
(3 projektas, 2007)
(3 projektas, 2010)
Exp B
Exp B
3.300***
1.303
0.996
2.295***
0.875*
0.794**
1.511***
2.105***
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Dalyvavimas projekte
Lytis
Amžius
Išsilavinimas
Statistinio reikšmingumo lygmuo
Šaltinis: sudaryta autorių.

 Modeliai Nr. 7 ir Nr. 8 parodo, kad projekto „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei
užsiregistravusių darbo biržoje, socialinė adaptacija ir integracija į darbo rinką“ poveikis projekto dalyvių
įsidarbinimui labai panašus į pirmojo LDB projekto teistiesiems (žr. 57 lentelęKlaida! Nerastas nuorodos
šaltinis.). 2007 m. dalyvavimas projekte yra reikšmingiausias įsidarbinimo veiksnys, kurį papildo tik
amžius. O 2010 m. teigiamo projekto efekto nelieka.
57 lentelė. Projekto „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei užsiregistravusių darbo biržoje, socialinė
adaptacija ir integracija į darbo rinką“ regresijos modeliai.
Modelis Nr. 7
Modelis Nr. 8
(4 projektas, 2007)
(4 projektas, 2010)
Exp B
Exp B
2.630***
1.034
1.136
1.823
.814**
.789*
1.237
1.710***
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Dalyvavimas projekte
Lytis
Amžius
Išsilavinimas
Statistinio reikšmingumo lygmuo
Šaltinis: sudaryta autorių.

Vykdant intervencijas itin svarbu suprasti, kokį poveikį turi tų pačių asmenų dalyvavimas keliose skirtingose
socialinei integracijai skirtose veiklose. Tyrimo metu nagrinėjome, kaip teistųjų įsidarbinimo lygį veikė tai, kad
asmenys dalyvavo tiek projekto veiklose, tiek kitose LDB pasiūlytose veiklose (savo pobūdžiu tapačiose projekto
veikloms), kartu atsižvelgiant į asmenų skirtumus pagal lytį, amžių ir išsilavinimą.
 Modelis Nr. 5a rodo, kad dalyvavimas projekte “Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas
nuteistiems ir asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų“ jo įgyvendinimo metu išlieka statistiškai
reikšmingas net ir tuomet, kai atsižvelgiama į faktą, kad dalis asmenų dalyvavo ir kitose LDB veiklose (žr.
58 lentelę). 2007 m. projekto veiklų ir kitų veiklų poveikis yra gana panašus: dalyvavimas projekte 3,12
karto padidino teisto asmens šansus 2007 m. turėti darbą, o dalyvavimas kitose veiklose – 2,87 karto.
 Modelis Nr. 6a atskleidžia, kad ilguoju laikotarpiu – 2010 m. – dalyvavimas projekte jau buvo statistiškai
nereikšmingas veiksnys, tuo tarpu kitos veiklos išlieka reikšmingos, kaip ir lyties, amžiaus ir išsilavinimo
veiksniai (žr. 58 lentelę).
58 lentelė. Projekto “Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas nuteistiems ir asmenims, paleistiems iš laisvės
atėmimo vietų“ regresijos modeliai, atsižvelgiant į kitų LDB veiklų įtaką.
Modelis Nr. 5a
Modelis Nr. 6a
(3 projektas, 2007)
(3 projektas, 2010)
Exp B
3.120***
.996

Dalyvavimas projekte
Lytis
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Exp B
1.220
2.301***

.833**
.774**
1.503**
2.099***
2.873***
1.752**
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Amžius
Išsilavinimas
Dalyvavimas kitose LDB veiklose
Statistinio reikšmingumo lygmuo
Šaltinis: sudaryta autorių.

 Modeliai Nr. 7a ir Nr. 8a parodo, kad projekto „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei
užsiregistravusių darbo biržoje, socialinė adaptacija ir integracija į darbo rinką“ poveikis projekto dalyvių
įsidarbinimui yra panašus į pirmojo LDB projekto teistiesiems: tiek dalyvavimas projekte, tiek ir kitose
veiklose didina teistųjų šansus įsidarbinti. Vienintelis skirtumas - kad 2010 m. išnyksta ir kitų LDB veiklų
poveikis (žr. 59 lentelę).
59 lentelė. Projekto „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei užsiregistravusių darbo biržoje, socialinė
adaptacija ir integracija į darbo rinką“ regresijos modeliai, atsižvelgiant į kitų veiklų įtaką.
Modelis Nr. 7a
Modelis Nr. 8a
(3 projektas, 2007)
(3 projektas, 2010)
Exp B
Exp B
2.679***
1.032
1.185
1.829
.788**
.787**
1.252
1.710***
2.245***
1.085
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Dalyvavimas projekte
Lytis
Amžius
Išsilavinimas
Dalyvavimas kitose LDB veiklose
Statistinio reikšmingumo lygmuo
Šaltinis: sudaryta autorių.

Apibendrinant, dalyvavimas kitose veiklose (ne projekto) pasižymi teigiamu poveikiu teistųjų įsidarbinimui,
nepriklausomai nuo dalyvavimo projekte. Remiantis regresine analize, dalyvavimas ir kitose LDB veiklose (ne tik
projekto) padidino šansus įsidarbinti. Be to, šio kintamojo įtraukimas į regresijos modelius dalyvavimo projekte
gebėjimą prognozuoti priklausomą kintamąjį (įsidarbinimą) sumažina labai nežymiai. Taigi dalyvavimas kitose
veiklose pasižymi savo unikalia įtaka ir sustiprina galimybes įsidarbinti nepaisant dalyvavimo projekte. Tai
patvirtina ir procentiniai skirtumai tikslinių ir kontrolinių grupių viduje (žr. 60 lentelę). Tiek pirmame, tiek antrame
teistiesiems skirtame projekte 2007 m. tarp projekto dalyvių, dalyvavusių ir kitose veiklose, yra daugiau dirbusių
bent vieną dieną palyginti su nedalyvavusiais. Pavyzdžiui, trečiojo projekto tikslinėje grupėje 2007 m. tarp
dalyvavusių kitose veiklose buvo 76,5 proc. dirbusių bent vieną dieną. Tarp dalyvavusių tik projekte šis rodiklis
siekia tik 54,2 procentus. 2010 m. šis efektas pasireiškia tik pirmame projekte.
60 lentelė. Dalyvavimo kitose LDB veiklose įtaka įsidarbinimui, kontroliuojant projekto efektą (proc.).
Projektas

“Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių
įgyvendinimas nuteistiems ir asmenims, paleistiems
iš laisvės atėmimo vietų“
„Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo
vietų bei užsiregistravusių darbo biržoje, socialinė
adaptacija ir integracija į darbo rinką“

Dalyvavę kitose LDB
veiklose: dirbo bent
vieną dieną (proc.)

Nedalyvavę kitose LDB
veiklose: dirbo bent
vieną dieną (proc.)

Skirtumas

2007 metai
Kontrolinė

53.0

28.1

24.9

Tikslinė

76.5

54.2

22.3

Kontrolinė

50.2

32.4

17.8

Tikslinė

75.5

56.0

19.5

Kontrolinė

25.6

16.7

8.9

Tikslinė

31.8

18.3

13.5

Kontrolinė

14.1

18.1

-4

Tikslinė

34.7

13.3

21.4

Grupė

2010 metai
“Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių
įgyvendinimas nuteistiems ir asmenims, paleistiems
iš laisvės atėmimo vietų“
„Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo
vietų bei užsiregistravusių darbo biržoje, socialinė
adaptacija ir integracija į darbo rinką“
Šaltinis: sudaryta autorių.

Svarbiausias socialinės integracijos sėkmės rodiklis teistųjų atveju vis tik yra ne darbas, bet išlikimas laisvėje.
Kadangi duomenys apie asmenų grįžimą į kalėjimą/išsilaikymą laisvėje vertinimo metu nebuvo prieinami,
kontrafaktinės analizės metu naudojome Sodros duomenų bazėje pateikiama informacija apie asmenis, esančius
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kalėjime ir ten dirbančius (darėme prielaidą, kad neturėtų būti statistiškai reikšmingų skirtumų tarp tikslinės ir
kontrolinės grupės asmenų pagal tai, kokia grįžusių į kalėjimą dalis ten dirba). Kontrafaktinė analizė parodė, kad
pagal minėtą rodiklį statistiškai reikšmingų skirtumų tarp tikslinės ir kontrolinės grupių nėra nė viename projekte
(žr. 61 lentelę). Didžiausias skirtumas tarp grupių yra projektų įgyvendinimo metu, tačiau vėliau jis praktiškai
susilygina su skirtumu, buvusiu prieš projektus. Taigi galima daryti išvadą, kad projektai šiek tiek prisideda prie
išsilaikymo laisvėje, tačiau tik pačių projektų įgyvendino metu. Ilgalaikio poveikio šiuo aspektu jie neturi.
61 lentelė. Kalėjime dirbusių asmenų dalis (proc.).
2005
2006
2007
2008
2009
„Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas nuteistiems ir asmenims,
paleistiems iš laisvės atėmimo vietų“
12.2
10.5
5.5
7.6
7.6
Tikslinė grupė
15
21.9
21.5
15.8
8.6
Kontrolinė grupė
Vidurkių skirtumas (T-K)
-2.8
-11.4
-16
-8.2
-1
„Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei užsiregistravusių darbo biržoje,
socialinė adaptacija ir integracija į darbo rinką“
10.7
20.5
8.4
4.2
5.1
Tikslinė grupė
14
18.5
20.3
15.7
7.7
Kontrolinė grupė
-3.3
2
-11.9
-11.5
-2.6
Vidurkių skirtumas (T-K)

2010

5.9
8.8
-2.9

6.1
8.7
-2.6

Statistinio reikšmingumo lygmuo
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos darbo biržos ir Sodros duomenimis.

3.2.4. Suderinamumas
Ar ESF intervencijų tikslai derėjo su valstybės politikos tikslais?
Nuteistų asmenų ir grįžusių iš kardomojo kalinimo vietų asmenų socialinė integracija yra reglamentuojama
„Nuteistų ir grįžusių iš kardomojo kalinimo vietų, pataisos darbų ir socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų
asmenų socialinės adaptacijos 2001–2004 metų programoje“. Šios programos tikslas yra adaptacijos ir
reabilitacijos sistemos sukūrimas, kurios dėka šie asmenys galėtų būti integruojami į visuomenės gyvenimą ir jiems
galėtų būti sudarytos galimybės gyventi savarankiškai. Toliau programoje nurodoma, kad siekiant integruoti šiuos
asmenis į visuomenės gyvenimą, būtina veikti 5 kryptimis: 1) suteikiant laikiną gyvenamąjį būstą, 2) suteikiant
specialybę arba padedant įsidarbinti, 3) padedant įgyti aukštesnį išsimokslinimą, 4) suteikiant socialines paslaugas,
skiriant pinigines pašalpas socialinės ir psichologinės adaptacijos laikotarpiu, supažindinti juos su sveikos
gyvensenos pagrindais; 5) formuojant palankesnę visuomenės nuomonę apie šiuos asmenis.
Skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo 2002-2004 m. programoje numatytos 3 rūšių priemonės, skirtos
nuteistiesiems ir paleistiems iš laisvės atėmimo vietų asmenims: 1) specialių socialinės adaptacijos institucijų
įsteigimas, 2) profesinio mokymo, darbinių įgūdžių ugdymo galimybių plėtojimas ir 3) remti ir įgyvendinti paramos
teikimo programas. Užimtumo rėmimo įstatyme asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, kuriose jie praleidę ne
mažiau nei 6 mėn. numatyti papildomos užimtumo rėmimo priemonės, įskaitant ir aktyvių darbo rinkos politikos
priemonių taikymą. Nutarime dėl probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos ir probacijos sistemos Lietuvoje
koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo siekiama tobulinti probacijos sistemos teisinį
reguliavimą168. Resocializacija ir socialinių paslaugų suteikimas asmenims yra vieni iš esminių principų, kuriais
grindžiama probacijos sistema. Dokumente taip pat numatyta 2007-2013 m. užtikrinti socialinių paslaugų
prieinamumą nuteistiesiems, kuriems taikoma probacija ir naudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą,
remti nuteistųjų integracijos ir socialinių paslaugų plėtros projektus. Nacionaliniame pranešime apie socialinės
apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas numatoma gerinti kalinių integraciją į visuomenę, didinant jų užimtumą,
integruojant juos į darbo rinką, suteikiant jiems galimybes socialiai adaptuotis. Taip pat numatoma ruošti ir kelti
kvalifikaciją socialinių darbuotojų, dirbančių su nuteistaisiais bei jau grįžusiais iš įkalinimo įstaigų.
Tuo tarpu BPD 2.3 priemonėje išsikeltas tikslas yra – skatinti nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės
atėmimo vietų, socialinę integraciją, siekiant išplėsti jų galimybes dalyvauti darbo rinkoje, socialiai adaptuojant ir
profesiškai reabilituojant šiuos asmenis, siekiant jų didesnio užimtumo. Palyginus BPD priemonėje numatytas
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intervencijos priemones su aptartų teisės aktų priemonėmis, matyti, kad BPD priemonės dera ir papildo teisės
aktuose numatytas priemones. Vienas svarbiausių BPD 2.3 priemonės akcentų yra užimtumo galimybių didinimas.
Šiuo požiūriu BPD numatytos priemonės – remti užimtumą ir taikyti aktyvias darbo rinkos politikos priemones yra
identiškos (persidengia su) užimtumo įstatyme numatytoms priemonėms.
BPD 2.3 priemonėje papildomai numatyta parama psichologiniam konsultavimui, socialinių žinių ir gebėjimų
ugdymui. Ši pagalba papildo skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimo programoje numatytas priemones, tačiau
nėra joms identiška. Galima teigti, kad BPD 2.3 numatytomis priemonėmis nuteistiesiems ir grįžusiems iš įkalinimo
įstaigų asmenims galima suteikti reikalingos psichologinės paramos, kurios nebuvo numatyta suteikti kitomis
priemonėmis.
Tuo tarpu naujuoju ESF paramos laikotarpiu 2007-2013 m. 1.3. priemonėje numatytas toks pats tikslas kaip
ir BPD laikotarpiu, tačiau prie uždavinių prisideda socialinė reabilitacija, socialinė mentorystė, savanoriavimo
skatinimas. Galima teigti, kad tiek BPD tiek naujuoju laikotarpiu priemonės dera su Lietuvos teisės aktuose
nurodytomis priemonėmis. Tik naujuoju laikotarpiu papildomumas yra didesnis, kadangi šiame laikotarpyje yra
numatyta platesnis remiamų veiklų sąrašas, kuris gali padėti geriau integruotis į visuomenę socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims.
Apskritai nuteistųjų ir grįžusiųjų į laisvę asmenų socialinė integracija būtų efektyvesnė, jeigu Lietuvoje
169
170
plačiau būtų taikoma probacijos sistema. Nors šios sistemos sukūrimas yra numatytas teisės aktuose , tačiau ji
nėra išplėtota dėl to, kad trūksta teisės aktų detalizuojančių jos įgyvendinimą. Dėl šių trūkumų, Lietuvoje
alternatyvios bausmės yra taikomos palyginus labai mažai daliai nuteistųjų asmenų - 2005 m. – 16 procentų
nuteistų asmenų. Galimybė atlikti alternatyvią bausmę nesukurtų tokios didelės nuteistųjų socialinės atskirties ir
nelemtų nuteistųjų socialinių ir profesinių įgūdžių praradimo, dėl kurio apsunksta jų socialinės integracijos
procesas. Vadinasi, reikia siekti spartinti probacijos sistemos teisinį reglamentavimą. Taip pat reikia ESF finansinėse
gairėse numatyti, kad parama taip pat ir alternatyvią bausmę atliekantiems asmenims. Šios tikslinės grupės
išskyrimas darytų paramą labiau suderinamą su LRV nutarimu dėl probacinės sistemos. Taip pat socialinės
integracijos projektai galėtų paskatinti platesnio masto probacijos sistemos naudojimą.
Suderinamumo apibendrinimas pateiktas 62 lentelėje.

+

LRV nutarimas dėl probacijos
sistemos Lietuvoje koncepcijos ir
probacijos sistemos Lietuvoje
koncepcijos įgyvendinimo priemonių
plano patvirtinimo, 2007 m. vasario
21 d. Nr. 220

-

-

+

+

+

Programos
vykdomos tik
darbo biržoje
užsiregistravusie
ms asmenims.

-

+

+

+

LR užimtumo rėmimo įstatymas

2007-2013 m. laikotarpio finansinės
gairės

+

-

BPD laikotarpio paramos finansinės
gairės

Užimtumas

+

Nacionalinis pranešimas apie
Lietuvos socialinės apsaugos ir
socialinės aprėpties strategijas 2008
– 2010

Laikinas
būstas

LR 2004-2006 m. Nacionalinis kovos
su skurdu ir socialine atskirtimi
veiksmų planas

Veiklos

Nuteistų ir grįžusių iš kardomojo
kalinimo vietų, pataisos darbų ir
socialinės bei psichologinės
reabilitacijos įstaigų asmenų
socialinės adaptacijos 2001–2004 m.
programa

62 lentelė. ESF paramos teistiesiems ir LR teisės aktų suderinamumo apibendrinimas.
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Probacija – baudžiamosios atsakomybės realizavimo (bausmės vykdymo atidėjimo, lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš
terminą ir lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų) forma, taikoma nusikaltimą padariusiam asmeniui kaip lygtinio pobūdžio alternatyva paskirtai
laisvės atėmimo bausmei ir vykdoma taikant nuteistojo priežiūrą ir teikiant jam socialinę paramą.
170
Dėl probacijos sistemos lietuvoje koncepcijos ir probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo, 2007
m. Vasario 21 d. Nr. 220, Vilnius.
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Išsilavinimas
Socialinė
parama
Visuomenės
švietimas
Socialinė
adaptacija
Psichologinė
pagalba,
motyvavimas
Socializacija
Alternatyvios
bausmės
vykdymo
sistema

+

-

-

-

+

-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

-

-

Šaltinis: sudaryta autorių.
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3.2.5. Apibendrinimas
Kokiu mastu ESF intervencijos atitiko teistųjų poreikius?
BPD laikotarpio parama suplanuota tinkamai šiais aspektais: Parama tinkamai atsižvelgiama į užimtumo poreikį
- remiama profesinė reabilitacija, užimtumas, aktyvios darbo rinkos priemonės, profesinis mokymas. Intervencijos
metu teistųjų išteklių poreikis buvo patenkintas, suteikiant laikiną būstą, stipendiją, maisto. Gairėse tinkamai remiama
psichologinė parama ir socialinė adaptacija, kuri yra reikalinga kiekvienam teistajam.
BPD laikotarpio parama suplanuota netinkamai šiais aspektais: Tikslinės grupės apibrėžimo aspektu netinkamai
buvo planuojama vienoda parama ir išėjusiems į laisvę ir kalėjime esantiems asmenims. Taip pat dalis paramos buvo
išimtinai teikiama tik darbo biržoje užsiregistravusiems teistiesiems, kurie sudaro iki 30 proc. visų į laisvę išeinančių
teistųjų. Paramoje nėra išskirtos svarbios subgrupės – moterys ir priklausomi nuo psichoaktyvių medžiagų teistieji,
kuriems reikia specialių priemonių. Uždavinių aspektu – nors tinkamai atsižvelgiama į užimtumo poreikį - tačiau nėra
pakankamai veikiami barjerai, kurie trukdo asmenims integruotis į darbo rinką: a) paramoje nenumatyta padėti įgyti
išsilavinimą b) nenumatyta pagalba sprendžiant skolų ir ieškinių problemas, c) neskatinamas paruošiamasis darbas su
darbdaviais. Išteklių poreikis ilguoju laikotarpiu nėra tinkamai patenkinamas - per intervenciją nebuvo ugdomi asmens
gebėjimai užsitikrinti šiuos trūkstamus išteklius. Dėl bendrųjų įgūdžių ir socializacijos ugdymo ESF parama buvo
tinkama iš dalies – nepakankamai akcentuojama socializacija su neutraliais asmenimis, gairėse neskatinamas bendrųjų
įgūdžių, tokių kaip sąveika su viešosiomis institucijomis, biudžeto planavimas, būsto susiradimas ir kt.
2007-2013 m. laikotarpio intervencijos tinkamumas beveik visais aspektais padidėja, tačiau išlieka svarbios
sritys, kurios intervencija nėra padengiamos. Tikslinės grupės aspektu gairėse tinkamai patikslinama, kad remiami yra
nuteistieji, kuriems liko ne daugiau kaip 24 mėn. iki išėjimo į laisvę. Taip pat nebėra atskiriami darbo biržoje
neužsiregistravę teistieji, kadangi paramos įgyvendinimas numatytas įgyvendinti nevyriausybinėms organizacijoms,
galinčios pasiekti daugiau teistųjų.
Užimtumo poreikio atžvilgiu tinkamumas išauga, kadangi intervencija
projektuojama daugiau nei BPD laikotarpiu į barjerus, neleidžiančius teistiesiems įsidarbinti – remiama pagalba įgyjant
išsilavinimą, bendrųjų įgūdžių ugdymas, platesnė profesinė reabilitacija ir profesinis orientavimas. Socializacijos
poreikio atžvilgiu tinkamumas stipriai padidėja, nes sustabdomas rėmimas nuotoliniams mokymams, remiamos
socializaciją su neutraliais asmenimis skatinančios ir stigmatizaciją mažinančios savanoriavimo ir socialinės
mentorystės veiklos.
2007-2013 m. laikotarpio gairėse netinkamai neišskiriama parama kitoms svarbios subgrupėms (moterys,
teistieji priklausomi). Užimtumo poreikio atžvilgiu tinkamumas išlieka tik iš dalies tinkamas, nes nėra numatyta
intervencinių priemonių padėti teistiesiems išspręsti teisines problemas (pvz. problemas su įsiskolinimais, alimentų
mokėjimų, skyrybų procesais ir kt.). Išteklių poreikio atžvilgiu tinkamumas sumažėja, nes nebeteikiama parama
laikinam apgyvendinimui ir nėra galimybės mokėti stipendijas arba algas už darbo praktiką. Tai palieka teistuosius
pažeidžiamoje situacijoje.
Kokiu mastu ESF intervencijos teistiesiems pasiekė numatytus rezultatus?
BPD laikotarpiu teistiesiems skirti projektai sėkmingai pasiekė suplanuotus rezultatus ir apmokė 7,8 proc.
daugiau asmenų nei buvo suplanavę. dalyvių įgijusių kvalifikaciją skaičius taip pat viršija suplanuotų rezultatų 3 proc.,
ir įdarbino beveik 99 proc. tiek asmenų, kiek buvo suplanavę. Vis dėlto nors šie rodikliai ir pasiekti, tačiau santykis tarp
naudos gavėjų ir įsidarbinusių asmenų buvo itin mažas - 2,19 proc. Iš 7563 naudos gavėjų tarpo įsidarbino po
aktyvinimo tik 166 asmenys. Tai rodo, kad nors pasiektų asmenų skaičius buvo didelis, tačiau projektų vykdytojai buvo
suplanavę įdarbinti itin mažą jų dalį.
Kokie buvo ESF intervencijų teistiesiems įgyvendinimo kaštai?
BPD laikotarpiu vidutiniškai vieno teistojo socialinė integracija kainavo 2353 Lt. Tarp projektų kainų svyravimai
buvo itin ryškūs, o daugiausiai kaina asmeniui kito nuo to, kokia dalis specialistų lyginant su naudos gavėjais buvo
apmokyti ir paruošti- santykinai brangiausiuose projektuose specialistų dalis tenkanti vienam naudos gavėjui stipriai
išauga – 88 proc. Tuo tarpu naujuoju laikotarpiu vieno teistojo socialinė integracija kainavo 10323 Lt. Atmetus išlaidas
metodologijai, modelių kūrimui, infrastruktūrai ir specialistų mokymui, vidutiniškai tiesioginės paslaugos teistajam
kaina buvo 6621 Lt. Visi projektai, išskyrus Kalėjimų departamento vykdomus projektus efektyviai orientuoja projekto
lėšas į tiesioginę veiklą su dalyviais - vidutiniškai projektuose teistiesiems išlaidos darbui su tiksline grupe sudarė 70
proc., o metodikų, modelių, programų rengimas tesudarė 16 proc.
Koks buvo ESF intervencijų teistiesiems poveikis?
Tikslinės grupės aspektu projektai intensyviausią veiklos dalį skyrė iš įkalinimo įstaigų išėjusiems asmenims, o
vis dar įkalinimo įstaigose esantiems teistiesiems buvo pritaikytos labiau informavimo ir vienkartinio konsultavimo
veiklos. Caritas ir Darbo biržos projektų aprėptis skyrėsi – Darbo biržos projektai turėjo galimybę įtraukti tik darbo
biržoje užsiregistravusius asmenis, tuo tarpu Caritas projektas įtraukė pačius pažeidžiamiausius ir didžiausią socialinę
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atskirtį patiriančius teistuosius, kurių dalis buvo Nakvynės namų klientai, o kitiems buvo pritaikytas intensyvesnis
veiklų paketas.
Analizuojami projektai siekė padidinti teistųjų užimtumą, padėti jiems įsidarbinti ir padidinti jų ilgalaikes
įsidarbinimo galimybes. Paraleliai su šiais tikslais Carito tikslas buvo padėti teistiesiems išsilaikyti laisvėje. 2/3 Darbo
biržos projektų apklaustų dalyvių teigė, kad dalyvavimas projekte prisidėjo prie jų išsilaikymo laisvėje ir tik 10 proc.
teigė grįžę į įkalinimo įstaigą po projekto (bet apklausoje tikėtina dalyvavo tik tie, kurie nėra kalėjime).
Išteklių poreikio patenkinimo prasme, DB ir Caritas projektai efektyviai padėjo dalyviams užsitikrinti
būtinuosius išteklius trumpuoju laikotarpiu, tačiau DB projektų veikla nebuvo nukreipta į savarankiškumo didinimą ir
gebėjimų užsitikrinti savarankišką gyvenimą, ugdymą ilguoju laikotarpiu. Caritas projekte dalyviams, nepriklausomai,
ar jie įsitraukę į užimtumo veiklas, ar ne, buvo suteikta galimybė naudotis nakvynės namais. Taip pat dalyviai buvo
mokinami apsirūpinti būtinaisiais ištekliais (išsinuomoti būstą) ilguoju laikotarpiu. Ilguoju laikotarpiu trečdalis apklausti
DB dalyvių teigė, kad jų pačių darbo užmokestis buvo jų pagrindinis pragyvenimo šaltinis, tačiau 80 proc. dalyvių jų
pajamos nesiekė 1000 Lt. Iš kontrafaktinės analizės matyti, kad teistųjų užimtumo kokybei vykdytos intervencijos
teigiamo poveikio neturėjo – jų per dieną uždirbamų pajamų lygis neišaugo. Tai, kad projektai reikšmingai padidino
dalyvių pajamas tais metais, kai buvo įgyvendinami projektai, lėmė nedirbusių teistųjų įdarbinimas. Tačiau jau 2009 m.
išnyko skirtumas tarp tikslinių ir kontrolinių grupių. Todėl grynasis intervencijų poveikis (politikos nauda) pajamų
padidėjimui ilguoju laikotarpiu buvo teigiamas tik tame projekte, kuris įtraukė santykinai sunkesnėje padėtyje esančius
asmenis.
Užimtumo prasme, Caritas projektas tiek tiesiogiai skatino užimtumą (per mokymus, konsultavimą, pagalbą
įsidarbinant), tiek siekė veikti į barjerus, kurie ilguoju laikotarpiu neleidžia teistiesiems įsidarbinti – t.y. –skatino
motyvaciją dirbti ir pratino prie veiklos (per nakvynės namų remontavimą), tiek padėjo įgyti trūkstamą išsilavinimą,
tiek konsultavosi su skolas administruojančiomis organizacijomis. Darbo biržos projektai daugiau veikė tiesiogiai –
įdarbindavo (subsidijuojant arba viešiesiems darbams) arba siekė išmokyti specialybės. Kontrafaktinės analizės
duomenimis, santykinai didžiausią teigiamą poveikį teistųjų darbo pastovumui ir pajamoms turėjo įdarbinimas
subsidijuojant. Profesinio mokymo teigiamas poveikis buvo nedidelis, o viešieji darbai teistiesiems asmenims apskritai
darė greičiau neigiamą poveikį. Apskritai dalyvavimas keliose LDB veiklose (tiek projekte, tiek ne projekte) padidino
teistųjų šansus įsidarbinti, ypač projekto įgyvendinimo metu. Atskirų veiklų poveikis įsidarbinimui yra unikalus ir
“kaupiamasis”, todėl yra naudingas.
Darbo biržos projektų dalyviai vidutiniškai vertino šių projektų pagalbą susirandant darbą iš šiandieninės
perspektyvos, o labiausiai neigiamai vertino naudingumą išsprendžiant problemas su antstoliais. Užimtumo atžvilgiu,
remiantis kontrafaktinės analizės rezultatais, teistiesiems skirti Darbo biržos projektai reikšmingai padidino vidutinį
dalyvių dirbtų dienų skaičių per metus, kai buvo įgyvendinami projektai, kadangi teistuosius įdarbino tais metais.
Tačiau jau 2009 m. išnyko skirtumas tarp tikslinių ir kontrolinių grupių. Todėl grynasis intervencijų poveikis (politikos
nauda) ilguoju laikotarpiu buvo teigiamas tik tame projekte, kuris įtraukė santykinai sunkesnėje padėtyje esančius
asmenis. Po projekto dalyvavimas projektuose padėjo teistiesiems įsidarbinti, todėl jie vidutiniškai daugiau dienų
dirbo. Darbo biržos Intervencijų teistiesiems poveikis projekto metu buvo itin ženklus ir teigiamas net ir
nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus ir išsilavinimo skirtumų: dalyvavimas projekte maždaug 3 kartus padidino teistų
asmenų šansus 2007 m. turėti darbą. Tačiau ilguoju laikotarpiu analogiško poveikio dalyvavimas projekte teistųjų
asmenų įsidarbinimui neturėjo. Taip pat ilguoju laikotarpiu vykdytos intervencijos poveikio teistųjų išsilaikymui laisvėje
neturėjo.
Socializacijos prasme Caritas projektas intensyviai ugdė dalyvių psicho-socialinius ir bendravimo įgūdžius,
kadangi buvo gyvename bendruomenėje, taip pat teistieji turėjo galimybę bendrauti su neutraliais asmenimis. Vis
dėlto bendruomenės principas yra naudingas, jeigu jame neatsikartoja iš įkalinimo įstaigų parsinešti įgūdžiai ir
bendravimo manieros, kurios gali atnešti priešingus rezultatus. Mokėjimas išspręsti konfliktus, susitvardyti, diskutuoti
apie patiriamus sunkumus buvo gebėjimai, kurių dalyviai buvo mokomi projekto metu. Taigi trumpuoju laikotarpiu
projektas potencialiai atskleidė socializacijos galimybių teistiesiems ir augino jų savarankiškumą bei motyvaciją.
Kokybinė analizė atskleidė, kad projektas labiau paskatino norą dirbti ir išugdė motyvaciją ir apklausti dalyviai šiuo
metu nebesijautė atskirti nuo visuomenės ir jautėsi savarankiški ir pakeitę savo gyvenimą.
Kokiu mastu derėjo ESF intervencijų ir valstybės politikos teistųjų atžvilgiu tikslai?
ESF parama derėjo su LR teisės aktais ir programomis, kuriuose reglamentuota parama ir socialinė integracija
teistiesiems, tačiau nebuvo jiems tapati ir užpildė svarbias spragas. Užimtumo rėmimo atžvilgiu ESF parama derėjo su
visais teisės aktais, reglamentuojančiais teistųjų integraciją. BPD laikotarpiu ESF parama svarbiai papildė LR
galiojančias programas su parama socialinei adaptacijai, psichologinei pagalbai ir motyvacijai. Vis dėlto trūko paramos
teistųjų socializacijai. Nuo 2008 m. nacionaliniame pranešime apie socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties
strategijas, buvo įtvirtinta nuostata, kad siekiant pagerinti teistųjų socialinę integraciją, jiems turi būti taikomos
socialinės adaptacijos priemonės. Šiuo aspektu ESF 2007-2013 m. laikotarpio parama buvo labiau suderinama su
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galiojančiais LR teisės aktais nei BPD laikotarpiu. Taip pat, naujojo laikotarpio uždaviniai prasmingai papildė Lietuvoje
galiojančias programas, suteikdami paramą veikloms, skatinančioms teistųjų socializaciją. Naujojo laikotarpio ESF
parama apėmė visas svarbias sritis, išskyrus socialinės paramos suteikimą ir tuo puikiai derėjo su kitomis teistųjų
integracijos programomis.
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3.3. Priklausomiems skirtos programos
Asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų, toliau vadinami priklausomais asmenimis 171.
Priklausomybė nuo psichoaktyvių medžiagų apima tiek narkotinių medžiagų, tiek alkoholio vartojimą, tačiau iš esmės
visų priklausomų asmenų poreikiai yra gana panašūs 172, todėl šio skyriaus analizėje nebus daroma skirtis tarp
priklausomybės nuo narkotikų ir nuo alkoholio.

3.3.1. Tinkamumas ir tęstinis tinkamumas
Kokie yra svarbiausi priklausomų asmenų socialinės integracijos poreikiai?
Priklausomų asmenų, praėjusių reabilitacijos programą, socialinės integracijos poreikiai negali būti atsieti nuo
jų pagrindinio poreikio – išlikti blaivybėje. Apklausos metu respondentai išlikimą blaivybėje vertino kaip svarbiausią
aplinkybę, lemiančią asmens socialinę integraciją, suteikdami 4,84 balo iš 5 balų (5 - tikrai būtina aplinkybė) (žr. 43
pav.). Kitos svarbios aplinkybės - mokėjimas elgtis socialinėse situacijose - buvo įvertinta 4,78 balo, gebėjimas
bendrauti su įvairiais žmonėmis - 4,58 balo ir darbas - 4,63 balo.
43 paveikslas. Kokios aplinkybės yra būtinos, kad priklausomas asmuo būtų integruotas į visuomenę?

Išlikimas blaiviu

4,84

Mokėjimas elgtis socialinėse situacijose

4,78

Darbas

4,64

Gebėjimas bendrauti su įvairiais žmonėmis

4,58

Susitaikymas su šeima

4,28

Dalyvavimas įvairių organizacijų veikloje

4,11

Pakankamos pajamos

4

Savo šeimos sukūrimas

3,63

Pastaba: apklausos metu priklausomi asmenys socialinei integracijai svarbias aplinkybes vertino 5 balų skalėje, kai 1 balas reiškia „visai nebūtinos“,
o 5 balai reiškia „tikrai būtinos“. Paveikslėlyje pateikiami vertinimų vidurkiai173. Šaltinis: VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto atliktos
„Bernardinų“ ir „Mano Guru“ projektų dalyvių anketinės apklausos duomenys, 2011. (N=41 )

Psichotropinių medžiagų vartojimas ir socialinė atskirtis yra glaudžiai susiję abipusiu ryšiu: socialinė atskirtis gali
būti rizikos faktorius narkotikų vartojimui; socialinė atskirtis taip pat gali būti narkotikų vartojimo pasekmė; ir
galiausiai šie reiškiniai gali atsirasti vienu metu174. Pasak respondentų, narkomano gyvenimas socialinėje atskirtyje yra
plačiajai visuomenei paralelus gyvenimas su visiškai kitokiomis taisyklėmis, problemomis, iššūkiais, ekonomija,
175
socialinių tinklų struktūra ir t. t. Taip atsitinka, kadangi psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir buvimas priklausomų
bendruomenės nariu įtraukia priklausomus asmenis į alternatyvią ekonomijos sistemą, kuri tampa pagrindiniu
pasipelnymo šaltiniu priklausomiems asmenims176. Taigi priklausomų asmenų socialinė integracija yra neatsiejamai
susijusi su sveikimo nuo priklausomybės procesu. Priklausomų asmenų integraciją į visuomenę yra panašiai
reglamentuota ir LR teisės akte - tai -„gydymo ir reabilitacijos procesas, kurio metu teikiamos minėtų asmenų
poreikius atitinkančios medicininės, psichologinės ir socialinės paslaugos, siekiant padėti priklausomam asmeniui
atsisakyti alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei padėti atstatyti gebėjimus, ryšius su šeima ir

171

Oficialiuose dokumentuose vartojamas terminas yra asmenys, priklausomi nuo psichotropinių (psichoaktyvių) medžiagų, tačiau tiek teksto
paprastumo dėlei, tiek naudojantis pačios tikslinės grupės žodynu, čia ir toliau bus vartojamas terminas priklausomi asmenys. Būtina paminėti,
kad terminas narkomanai nėra tinkamas, nes reintegracijos programose dalyvauja detoksikaciją ir reabilitaciją praėję asmenys, kurie tuo metu
nėra aktyviai vartojantys narkotines medžiagas.
172
Dažno priklausomojo nuo narkotinių medžiagų vartojimo istorija apima įvairių psichoaktyvių medžiagų maišymą, įskaitant ir alkoholį.
Respondentai nedarė visiškai jokio skirtumo tarp priklausomų nuo alkoholio ir nuo narkotinių medžiagų, išskyrus du aspektus, susijusius su
vėlesne socialine integracija. Pirma, priklausomi nuo alkoholio dažniausiai turi daugiau profesinių įgūdžių lyginant su priklausomais nuo
narkotinių medžiagų asmenimis, kadangi vartodami alkoholį, galėdavo dirbti. Priklausomi nuo narkotinių medžiagų, priešingai, turėjo mažiau
profesinių įgūdžių, kadangi dažniausiai nedirbo priklausomybės metu ir neturėjo galimybių įgyti profesinės kvalifikacijos įgūdžių. Antra, integruoti
priklausomus nuo alkoholio į darbo rinką ir visuomenę yra sudėtingiau, nes alkoholio vartojimas yra tapęs ne tik socialine norma, bet ir dažnai
priimtina situacija darbo vietoje.
173
Respondentai turėjo įvertinti būtinas aplinkybes asmens integracijoje į visuomenę 5 balų sistemoje. Taip pat atsakymų variacija buvo minimali,
statistinis nuokrypis nereikšmingas (0,55).
174
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras, „Su narkotikų vartojimu susijusi socialinė atskirtis“, 2006.
175
„Vartojant, yra gyvenama paralelinėje visuomenėje, kurią sudaro vien priklausomi asmenys, kurie dirba dėl narkotikų, gali gyventi asmeninius
gyvenimus, turėti ilgalaikius gyvenimo partnerius, bet viskas vienaip ar kitaip yra daroma dėl narkotikų. Šio gyvenimo problemos yra susijusios su
tuo, kaip turėti 20 litų rytinei dozei, ir rūpestis, kad ta dozė nebūtų vanduo ir kad taškas dar būtų vietoje.“ Interviu su Paulium (vardas pakeistas),
2011-01-19
176
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras, “Social exclusion and reintegration“. 2003.
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bendruomene bei įsijungti į darbo rinką“
priklausomybės etapai:

177

(paryškinimas - autorių). Išskirtini tokie pagrindiniai sveikimo nuo

1. Medicininė reabilitacija – detoksikacija, kurios metu priklausomo asmens organizmas yra išvalomas nuo
psichotropinių medžiagų medicinos įstaigoje.
2. Socialinė ir psichologinė reabilitacija. 9 iki 12 mėnesių etapas, kurio metu dalyvaujama intensyvioje
reabilitacinėje programoje uždaroje reabilitacinėje bendruomenėje ir kuris įtraukia didėjančių socialinių
nuostatų ir socialinio elgesio diegimą, individualius ir grupinius priklausomų asmenų užsiėmimus su
psichologais ir kt.
3. Socialinė adaptacija ir reintegracija. Šis etapas prasideda dar reabilitacijos bendruomenėje, bet tęsiasi palikus
uždarą reabilitacijos bendruomenę ir grįžus į miestą. Etapo tikslas – pasirengti ir grįžti į pilnavertį gyvenimą
atviroje visuomenėje. Šio etapo metu ypač svarbus vaidmuo tenka savipagalbos grupėms - Narkomanams
Anonimams (NA) ar Anoniminiams Alkoholikams (AA). Šiame etape taip pat labai svarbu prasminga veikla ir
užimtumas.
4. Išlikimas blaivybėje - gyvenimą trunkantis etapas, kuriam žmogus yra ruošiamas prieš tai esančių etapų metu.
Šiame etape žmogus stengiasi išvengti atkryčio (grįžimo prie psichoaktyvios medžiagos vartojimo po tam
178
tikro abstinencijos periodo .
Didelis sveikstančių nuo priklausomybės atkrytis yra dažna ir sunkiai išvengiama sveikimo proceso dalis.
Sveikstančių asmenų, kurie grįžta prie vartojimo, dalis yra nuo 30 proc. iki 70 proc. vartojant alkoholį iki virš 90 proc.
vartojant kokainą179. Atkrentama ne dėl fizinio potraukio ar motyvacijos trūkumo, bet dėl nusivylimo ar nesugebėjimo
prisitaikyti prie normalaus visuomenės gyvenimo ir susikurti kasdienės rutinos, o narkotikų vartotojų demonizavimas
lemia besitęsiančią priklausomų asmenų atskirtį. Taigi priklausomų asmenų socialinės integracijos svarbiausiu tikslu
turėtų būti laikoma atkryčio tikimybės mažinimas, o išlikimas blaiviu turi būti suvokiamas kaip svarbiausia socialinės
integracijos prielaida.
Plačiąja prasme priklausomų asmenų socialinė integracija apima visus įvardytus sveikimo nuo priklausomybės
etapus. Vis dėlto intensyviausia socialinė integracija prasideda asmeniui pereinant iš antrojo į trečiąjį – resocializacijos
ir reintegracijos - etapą, t.y. palikus uždarą reabilitacijos bendruomenę ir išėjus į visuomenę Galima išskirti keturis
didžiausius poreikius – problemas180, kurios kyla priklausomiems asmenims išėjus iš reabilitacijos bendruomenės ir
kurios gali paskatinti grįžti prie narkotikų vartojimo: 1) Prasmingos veiklos trūkumas, 2) Išteklių trūkumas, 3) Socialinių
tinklų silpnumas, 4) Motyvacijos ir savarankiškumo stoka. Toliau šie poreikiai aptariami detaliau.
Prasmingos veiklos trūkumas
Pastovi prasminga veikla itin svarbi priklausomiems asmenims, nes detoksikacijos ir reabilitacijos programų
metu jie pripranta prie aiškios dienotvarkės ir taisyklių, todėl išėję į visuomenę sunkiai prisitaiko prie mažiau suvaržyto
gyvenimo būdo, ir jiems yra sunku išlikti blaivybėje. Prasminga veikla yra darbas, savanoriavimas, dalyvavimas
reabilitaciniuose užsiėmimuose, mokymasis ir bet kuri kita veikla, kuri padeda susikurti disciplinuojančią kasdienę
rutiną bei atlieka socializacijos funkciją. Socialinės integracijos projektų dalyvių apklausos metu paklausus
respondentų, kokie buvo didžiausi jų poreikiai prieš dalyvaujant projekte, daugiausia jų atsakė, kad reikėjo tiesiog kuo
nors užsiimti.
Priklausomi asmenys neturi prasmingos veiklos visų pirma dėl sunkumų susirasti ir išlaikyti darbą. Jungtinėje
Karalystėje 1998 m. atliktame priklausomų asmenų socialinės atskirties tyrime nurodoma, kad didelis nedarbas ir
užimtumo stygius yra viena labiausiai susijusių su narkotikų vartojimu aplinkybių: 54 proc. apklaustųjų priklausomų
asmenų nedirbo daugiau nei 5 metus, o 14 proc. priklausomų nedirbo niekada gyvenime 181. Visos Europos mastu 71
proc. pradėjusių gydytis ambulatoriškai priklausomų asmenų buvo bedarbiai182. Lietuvoje nedarbas ir veiklos trūkumas
yra didžiausią problema, kurią nurodė reabilitacijos įstaigose besigydantys asmenys (60,4 proc.) 183. Nedarbo tendenciją
patvirtina ir šio tyrimo metu atlikta priklausomų asmenų apklausa. 64,2 proc. (iš 32 apklaustųjų) nurodė, kad nedirbo
ilgiau negu metus, įskaitant ir niekada nedirbusius. Trumpiau nei pusmetį dirbo ketvirtadalis respondentų. Tuo tarpu
nuo pusės metų iki metų nedirbo 11 proc. apklaustųjų (iš 32 apklaustųjų). Galiausiai, paklausti, kokie buvo didžiausi jų
poreikiai prieš dalyvaujant projekte, du trečdaliai respondentų nurodė darbo ir profesijos poreikius (žr. 44 pav.).
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Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracijos į visuomenę koncepcija, Žin., nr. 88-3106
Ten pat.
179
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras, “Social exclusion and reintegration“. 2003.
180
Čia ir toliau problema yra konceptualizuojama kaip poreikis išspręsti tą problemą, toliau trumpai vadinama „poreikiu“.
181
Buchanan J & Young 2000 „The War on Drugs - A War on Drug Users' in Drug“. Education, Prevention Policy Vol. 7 No.4 pp 409-422.
182
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras, 2010.
183
Narkotikų kontrolės departamento ataskaita 2010, http://www.ntakd.lt, <žiūrėta 2011 02 16>.
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44 paveikslas. Kokie buvo Jūsų poreikiai prieš ateinant į projektą?
Reikėjo suprantančių žmonių paramos

21

Reikėjo kuo nors užsiimti

16

Reikėjo darbo

11

Reikėjo išmokti profesijos

11

Reikėjo pinigų

7

Reikėjo, kad kažkas padėtų nevartoti

7

Reikėjo naujų žmonių

5

Pastaba: apklausos metu priklausomi asmenys turėjo pasirinkti 2 svarbiausius poreikius. Atsakymai pateikiami dažniais. Šaltinis: VPVI atliktos
„Bernardinų“ ir „Mano Guru“ projektų dalyvių anketinės apklausos duomenys, 2011 (N=41 ).

Ilgalaikė bedarbystė gali būti nulemta anksčiau patirtos ir patiriamos priklausomų asmenų socialinės atskirties.
Priklausomi asmenys neretai pasižymi sunkia vaikyste, žemais moksliniais pasiekimais, išsilavinimo trūkumu: 2010 m.
Tarp priklausomų asmenų, pradėjusių gydytis ambulatoriškai, 40 proc. nebuvo įgiję vidurinio išsilavinimo 184. Šie
veiksniai ir be vartojimo gali lemti didelį tokios grupės nedarbą. Būtent dėl negalėjimo užsitikrinti stabilaus gyvenimo ir
rutinos su stabiliomis pajamomis, socialine padėtimi ir įgyti per darbą susikuriamos tapatybės, narkotikų vartojimas
galėdavo pakeisti kai kuriuos iš šių poreikių 185. Tai taip pat reiškia, kad ne visi priklausomi asmenys gali būti iškart po
reabilitacijos integruojami į darbo rinką: daugeliui priklausomų asmenų pirmiau reikia išmokti gyventi blaivybėje,
sustipinti motyvaciją, įgyti socialinių įgūdžių, išsilavinimą bei profesinių gebėjimų.
Išteklių trūkumas
Antroji itin svarbi kliūtis priklausomų asmenų kelyje į socialinę integraciją yra išteklių trūkumas: neutralaus
būsto neturėjimas186 bei pinigų stoka. Būstai, kuriuose priklausomi asmenys gyveno iki tol, gali būti jiems prieinami,
tačiau grįžimas į aplinką, kurioje buvo vartojama, yra rizikingas asmens blaivybei. Esama atvejų, kai priklausomi
asmenys nenori grįžti net į tą patį miestą, kuriame gyveno anksčiau, nes visas miestas sudaro aplinką, kurioje buvo
vartojama187. Kadangi lėšų įsigyti/išsinuomoti naują būstą iškart po reabilitacijos dauguma priklausomų asmenų neturi,
jie yra priversti grįžta į tas vietas, kuriose vartodavo, rizikuodami vėl atkristi. Finansinių išteklių ir gyvenamosios vietos
trūkumas buvo atitinkamai antra ir trečia pagal svarbumą problemos, kylančios besigydantiems priklausomiems
asmenims188. Išteklių trūkumą kaip didelę problemą įvardino ir šio tyrimo metu atliktos anketinės apklausos dalyviai:
trečdalis respondentų buvo motyvuoti dalyvauti projekte, kadangi tikėjosi gauti nemokamą vietą gyventi, dar trečdalis
– nes reikėjo pinigų. Pastebima, kad būsto suteikimas arba tarpininkavimas susirandant būstą prisideda prie didesnio
stabilumo priklausomų asmenų gyvenime189. Todėl siekiant socialiai integruoti priklausomus asmenis, svarbu padėti
jiems ištrūkti iš vartojimo aplinkos ir įsitvirtinti naujoje erdvėje.
Socialinių tinklų silpnumas
Priklausomi asmenys dažnai neturi tvarių socialinių tinklų, kadangi su šeima ryšiai gali būti nutrūkę, o draugai,
su kuriais buvo vartojama, gali vėl paskatinti vartojimą. Taip pat išėjimas iš reabilitacijos, kurioje praleista daug laiko ir
užmegzti santykiai, gali būti skausmingas, todėl priklausomiems asmenims yra reikalingi alternatyvūs reabilitacijos
bendruomenei socialiniai ryšiai. Skirtingi autoriai pabrėžia, kad socialinio tinklo su nevartojančiais asmenimis
sukūrimas bei atsisveikinimas su reabilitacijoje susikurta bendruomene yra labai svarbi sąlyga priklausomų asmenų
socialinei integracijai190. Socialinės paramos tinklai gali būti netgi svarbesnis veiksnys nei gydymo ar reabilitacijos
metodai191.
Vartojimas kaip vienišumo liga yra matomas priešpriešoje sveikimui kaip procesui bendruomenėje. Ketvirtadalis
apklaustų projektų dalyvių teigė, kad socialinę atskirtį jautė kaip „vienišumą“, „buvimą atstumtu nuo žmonių“ ir
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Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras, 2010.
Buchanan, 2006.
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Neutralus būstas laikomas tokiu, kuriame priklausomas asmuo nėra skatinamas vartoti psichotropines medžiagas, nesusiduria ir nebendrauja su
kitais vartojančiais šias medžiagas asmenimis.
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Interviu su Sauliumi (vardas pakeistas), Mano Guru projekto dalyviu, 2011 01 23.
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Narkotikų kontrolės departamento ataskaita 2010, http://www.ntakd.lt, <žiūrėta 2011 02 16>.
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Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras, 2003.
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Buchanan 2006, Soyez V, Broekaert E 2003, „How do substance abusers and their significant others experience the re-entry phase of therapeutic
community treatment: a qualitative study, International Journal of Social Welfare 12:3, 211–220.
191
Buchanan, 2006.
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„neturėjimą su kuo bendrauti“. Daugiau nei puse respondentų į klausimą, ko jiems labiausiai reikėjo prieš projektą,
atsakė, kad reikėjo juos suprantančių žmonių paramos (žr. 45 pav.). Taip pat beveik pusė respondentų atėjo į projektą,
nes norėjo susipažinti su sveikstančiais asmenimis. Pažymėtina, kad šiuo požiūriu stipri parama yra Narkomanų
anonimų ir savitarpio pagalbos grupės, o dalyvavimas jose gali padėti užmegzti naujų ir prasmingų socialinių saitų.
Apklausos metu didžiausia dalis respondentų nurodė, kad po detoksikacijos ir reabilitacijos jie pirmiausiai kreipėsi
paramos į Narkomanus Anonimus ar Anoniminius Alkoholikus (žr. 45 pav.). Taigi sveikstančių žmonių parama ir
galimybė sukurti arba atnaujinti tinklus su nevartojančiais žmonėmis yra vienas iš svarbiausių priklausomų asmenų
poreikių, kurio nepatenkinus sunkiai įmanoma integracija į visuomenę ir išlikimas blaivybėje.
45 paveikslas. Į ką pirmiausia kreipėtės pagalbos po reabilitacijos?
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Pastaba: apklausos metu priklausomi asmenys turėjo pasirinkti 2 svarbiausius poreikius. Atsakymai pateikiami dažniais. Šaltinis: VPVI atliktos
„Bernardinų“ ir „Mano Guru“ projektų dalyvių anketinės apklausos duomenys, 2011 (N=41).

Motyvacijos ir savarankiškumo stoka
Priklausomiems asmenims dažnai sunku susitvarkyti su stresinėmis situacijomis bei prisitaikyti prie visuomenės
gyvenimo ir taisyklių. Ne visi priklausomi asmenys turi užtektinai motyvacijos pradėti gyvenimą iš naujo, ieškotis
darbo, susirasti būstą ir likti blaivybėje. Net 36 proc. besigydančių priklausomų asmenų turėjo bendravimo ir
adaptacijos problemų, kurias lėmė motyvacijos keistis stoka ir nenoras prisitaikyti prie visuomenės 192. Be to, socialiniai
darbuotojai pažymi, kad priklausomiems asmenims trūksta socialinių ir finansinių įgūdžių bei savarankiškumo: “trūksta
įgūdžių kaip elgtis su pinigais, susitaupyti, neiššvaistyti vos tik uždirbus pinigus - būna, kad priklausomi asmenys jau
uždirbę savo algą eina “patirti” malonumo į parduotuves ir išleidžia visą algą”193. Todėl priklausomiems asmenims yra
labai aktuali socialinė ir psichologinė pagalba, socialinių įgūdžių ugdymas.
Priklausomų asmenų poreikius ir jų ryšį su socialine atskirtimi bei atkryčiu susiejome į vieną „problemų medį“
(žr. 46 pav.), kuris vaizduoja problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria priklausomi asmenys.
46 paveikslas. Priklausomų asmenų problemų medis.
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trūkumas

Socialinių tinklų
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Išteklių trūkumas
(būsto,
pragyvenimo lėšų)

Motyvacijos ir
savarankiškumo
stoka

Kokia buvo ESF intervencijų logika?
BPD finansinėse gairėse194 nurodoma, kad tikslinė grupė yra asmenys, priklausomi nuo psichoaktyvių medžiagų,
o remiamos veiklos - socialinė adaptacija195 ir profesinė reabilitacija. BPD gairėse pasirinktos remti veiklos rodo, kad
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Narkotikų kontrolės departamento ataskaita, 2010.
Interviu su Janina Breieineriene, 2011 03 05.
194
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija .Gairės pareiškėjams - Pagal lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo
dokumento prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.3. Priemonę ,,Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija” Kvietimo nr. BPD04-ESF2.3.0-01, 2004.
195
Socialinė adaptacija – tai pastangos suteikti asmeniui galimybes prisitaikyti prie socialinės aplinkos, patenkinti jo/-s socialinius poreikius.
Priklausomų asmenų kelyje į blaivybę, socialinė adaptacija yra sudedamoji socialinės reintegracijos dalis, tai etapas einantis po socialinės
reabilitacijos.
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buvo orientuojamasi būtent į trečiąjį etapą – reintegraciją ir socialinę adaptaciją, kuomet asmuo jau yra pabaigęs
reabilitacijos kursą ir pasirengęs gyventi visuomenėje, o nebe uždaroje bendruomenėje.
Pagrindinis paramos tikslas BPD laikotarpiu buvo įvardijamas kaip siekis sumažinti asmenų, priklausomų nuo
psichotropinių medžiagų, socialinę atskirtį. Siekiant šio tikslo buvo pasirinkta įgyvendinti du uždavinius:
1) socialiai adaptuoti priklausomus asmenis („Asmenų sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų
ligomis, psichologinis konsultavimas bei orientavimas, socialinių įgūdžių, žinių ir gebėjimų ugdymas”)196.
Siekiant socialiai adaptuoti šią tikslinę grupę, buvo numatyti išugdyti socialinius įgūdžius, žinias ir gebėjimus,
taip pat buvo numatyta sukurti paramos mechanizmus, per kuriuos būtų teikiama socialinė ir psichologinė
pagalba bei konsultavimas.
2) profesine prasme reabilituoti priklausomus asmenis, siekiant jų didesnio užimtumo. BPD laikotarpiu veikla
buvo vykdoma dviem kryptimis. Pirma, buvo siekiama sustiprinti jų profesinius gebėjimus, t. y. juos išmokyti
specialybės ir universalių įgūdžių, reikalingų darbe, taip pat buvo siekiama suteikti profesines konsultavimo
ir orientavimo paslaugas, siekiant padėti jiems įsidarbinti ir pasirinkti tinkamą profesiją. Antra, parama
turėjo būti teikiama siekiant papildomai sukurti naujų darbo vietų, t. y. skatinant socialinių užimtumo
įmonių veiklą ir steigimąsi, kad jose būtų sukurtos darbo vietos socialinės rizikos asmenims, įskaitant ir
priklausomus asmenis197.
BPD 2.3 priemonės intervencijos, skirtos priklausomų asmenų socialinei integracijai, logika pateikiama 47
198
paveiksle. 48 paveikslas, kuriame pavaizduota naujojo laikotarpio intervencijos logika , atskleidžia, kad 2007-2013 m.
laikotarpiu papildomai buvo numatyta skatinti savanoriavimą priklausomų asmenų integracijos į darbo rinką srityje.
Palyginę BPD ir naujojo laikotarpio „intervencijos logikos medžius“ su priklausomų asmenų „poreikių medžiu“,
matome, kad jie sutampa tik iš dalies.
47 paveikslas. Intervencijos logikos medis pagal BPD 2.3. priemonę.
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Psichi – socialinė reabilitacija: išugdyti
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psicholiginė ir socialinė parama

48 paveikslas. Intervencijos logikos medis pagal 2007-2013 laikotarpio 1.3 priemonę.
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Mažesnė priklausomų asmenų socialinė atskirtis
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išugdyti socialiniai įgūdžiai, žinios ir
gebėjimai; psicholiginė ir socialinė
parama + laikinas apgyvendinimas

Savanorystės
skatinimas

Ar ir kaip ESF intervencijų logika 2004-2006 m. atitiko priklausomų asmenų poreikius?
Ar tinkama tikslinė grupė? BPD laikotarpiu taikytas priklausomų asmenų tikslinės grupės apibrėžimas lėmė, kad
parama socialinei integracijai galėjo pasiekti tik asmenis, pabaigusius reabilitacijos kursą, kurie sudaro palyginti
nedidelę dalį su priklausomybės problemomis susiduriančių asmenų (žr. 49 pav.Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.).
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Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kvietimo teikti paraiškas nr. Bpd2004-ESF-2.3.0-04 Gairės pareiškėjams pagal
lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento prioriteto „žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.3 priemonę „socialinės atskirties prevencija ir
socialinė integracija“, 2006.
197
Svarbu pažymėti, kad nors BPD Finansinėse gairėse buvo nurodyta, kad buvo remiamas socialinio užimtumo įmonių steigimasis, tačiau 2004-2006
m. programavimo laikotarpiu nei vienas socialinių įmonių projektas, kuriame būtų numatyta įdarbinti priklausomus asmenis, nebuvo paremtas
198
Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymas „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I
prioriteto „kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 2009 m. Balandžio 28 d. Nr. A1-289, .Vilnius.
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Tai visų pirma lemia patekimo į reabilitacijos programas sąlygos. 2004-2008 m. už 12-18 mėn. trukmės reabilitacijos
kursą, kurio kaina buvo apie 300 litų per mėnesį, galėdavo susimokėti tik maždaug kas dešimtas besikreipiantis asmuo,
praėjęs detoksikaciją. Tik susimokėję asmenys galėdavo dalyvauti reabilitacijos kursuose. Tad reabilitacijos centrai ne
visuomet galėjo priimti visus norinčius į reabilitaciją199. Taigi BPD socialinės integracijos projektai buvo nukreipti į
nedidelę dalį ir, tikėtina, santykinai geresnėje padėtyje esančių priklausomų asmenų, kurie buvo pajėgūs susimokėti už
reabilitacijos programas ir jas sėkmingai praeiti. Apskritai nors Lietuvoje ir yra 10 aktyviai veikiančių reabilitacijos
centrų, tačiau praktika rodo, kad jų nepakanka ir ne visi reabilitacijos centrai yra vienodai veiksmingi 200.
49 paveikslas. Priklausomų asmenų pasiskirstymas pagal jų sveikimo eigą.
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reabilitaciją

2007-2013 m. Finansinėse gairėse taip pat nurodoma, kad tikslinė grupė yra asmenys, priklausomi nuo
psichotropinių medžiagų, tačiau tarp remiamų veiklų jau yra įtraukta ir „tikslinės grupės asmenų ilgalaikė socialinė bei
psichologinė reabilitacija su laikinu apgyvendinimu“ 201. Atsirado galimybė reabilitacijos paslaugas priklausomiems
asmenims teikti nemokamai (tai buvo įtvirtinta 2007-2013 finansinėse gairėse). Tai buvo itin svarbu atsižvelgiant į tai,
kad ekonominio sunkmečio metais dėl reabilitacijos besikreipiančių asmenų skaičius žymiai išaugo 202. Taigi BPD 2.3
laikotarpio gairėse nurodytas tikslinės grupės apibrėžimas buvo tik iš dalies tinkamas, nes apėmė tik nedidelę ir
pajėgesniąją dalį priklausomų asmenų grupės. 2007-2013 m. laikotarpiu paramą nukreipus jau į daug platesnę
priklausomų asmenų grupę, tęstinis tinkamumas padidėjo.
Svarbiausias tikslinės grupės yra užkirsti kelią atkryčiui, kurio tikimybė išlieka net ir po reabilitacijos laikotarpio,
antraip atkrytis gali neigiamai paveikti visas kitas integracines priemones ir nustumti individą atgal į socialinę atskirtį.
Vadinasi, BPD ir 2007- 2013 laikotarpio gairėse suformuluotas pagrindinis tikslas buvo tik iš dalies tinkamas, nes
nebuvo visiškai pritaikytas tikslinei grupei. Siekiant didesnės atitikties tikslinės grupės poreikiams, reikėtų pagrindinį
tikslą suformuluoti taip, kad jame atsispindėtų pastangos išlaikyti šiuos asmenis blaivybėje. Tai, be to, geriau atitiktų ir
projektų praktiką, kurių metu, anot projektų vykdytojai, labiausiai ir buvo siekiama išlaikyti žmones blaivybėje, o
neatkritusių skaičius buvo laikomas pagrindiniu projektų sėkmės rodikliu.
Palyginę „BPD intervencijos logikos medį„ „2007-2013 intervencijos logikos medį“ ir „problemų medį“ matome,
kad jie sutampa tik iš dalies. Remiantis BPD intervencijos logika, profesinė reabilitacija bei socialinės ir psichologinės
adaptacijos mechanizmų sukūrimas yra svarbiausi uždaviniai. Tuo tarpu analizuojant tikslinės grupės poreikius
išryškėjo keturios priklausomiems asmenims kylančios problemos: 1) prasmingos veiklos trūkumas, 2) išteklių
trūkumas, 3) socialinių saitų silpnumas ir 4) motyvacijos bei savarankiškumo stoka.
a) Sprendžiant prasmingos veiklos trūkumo problemą buvo itin svarbi pagal priemones numatyta profesinės
reabilitacijos veikla. Apskritai tiek finansinėse gairėse, tiek rodiklių aprašuose, reikia labiau pabrėžti „įsidarbinimo
galimybių didinimą“ t. y. didesnę profesinę parengtį, motyvaciją ir patrauklumą darbdaviams, barjerų trukdančių
įsidarbinti pašalinimą. Abiejų laikotarpių gairėse profesinės reabilitacijos uždavinys buvo suformuluotas pernelyg
abstrakčiai, neatsižvelgiant į specifinius tikslinės grupės poreikius. Jis nevisiškai atitiko priklausomų asmenų
prasmingos veiklos poreikį dėl šių priežasčių:
 Remiant profesinę reabilitaciją nebuvo atsižvelgta, kad priklausomi asmenys, siekdami ilgalaikio užimtumo ir
išlaikyti darbo vietą, pirmiausia susiduria su įvairiomis kliūtimis tokiomis asmenybinėmis problemomis,
išsilavinimo trūkumas, savarankiškumo nebuvimas, nepasitikėjimas savimi bei galimybė atkristi. Norint
profesionaliai reabilituoti asmenis ir juos integruoti į darbo rinką, visų pirma yra svarbu padėti jiems įveikti tuos
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Interviu su Vladimiru Karpovu, „Agapao“ reabilitacijos centro direktoriumi, 2011 04 03.
Interviu su projekto dalyviu Simonu (2011 02 26).
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Interviu su V. Karpovu, „Agapao“ reabilitacijos centro direktoriumi, 2011 04 03.
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barjerus. Gairėse galėtų būti detalizuojama, kad parama skiriama tokiai veiklai, kuri padeda suinteresuotiems
priklausomiems asmenims siekti pagrindinio išsilavinimo. Pagrindinis išsilavinimas yra svarbus asmenims, kurie
nori, bet negali dėl per žemo išsilavinimo dalyvauti profesinės kvalifikacijos įgijimo kursuose. Tokios pradinės
pagalbos suteikimas galėtų padėti priimti į profesionalios reabilitacijos projektus silpniausius asmenis, kurie
anksčiau dėl pernelyg žemo išsilavinimo juose negalėdavo dalyvauti.
 Kiekvieno asmens integracija į darbo rinką yra individuali ir ne visuomet įmanoma iš karto po medicininės
reabilitacijos ir mokymų. Todėl priklausomiems asmenims aktuali ne tik darbinė, bet ir kitokia prasminga veikla
- savanorystė, darbo praktika, savitarpio pagalba, kultūriniai, sportiniai užsiėmimai. Tarpinė veikla, kuri nėra
tokia įpareigojanti kaip darbas, bet kartu suteikia prasmingą užimtumą galėtų būti skatinama ir remiama. Tokia
veikla būtų naudinga ir socializacijos aspektu. Ji padėtų tikslinės grupės asmenims glaudžiau bendrauti su
neutraliais asmenimis ir kartu plačiau supažindintų visuomenę su priklausomų asmenų problemomis bei jų
integraciniais poreikiais. Pasibaigus mokymams ne visi dalyviai yra motyvuoti ir turi užtektinai įgūdžių susirasti
darbą. Dalies tikslinės grupės narių prasminga veikla projektams pasibaigus neišvengiamai nutrūksta. Nebuvo
priemonių, skirtų padėti projektų dalyviams susirasti prasmingos veiklos projektui pasibaigus. 2007-2013 m.
gairėse nurodoma, kad remiamas priklausomų asmenų savanoriškos veiklos skatinimas ir savanorių įtraukimo į
veiklą su priklausomais asmenimis skatinimas. Tai rodo padidėjusį tęstinį tinkamumą 203.
 Prasmingos veiklos trūkumą neretai lemia visuomenės siekis atsiriboti nuo priklausomų asmenų. Šiai problemai
spręsti aktualios socialinės įmonės, tačiau jos galėtų būti labiau akcentuojamos ir išskiriamos kaip remtina
veiklos sritis ir kartu metodas integruoti šią tikslinę grupę į darbo rinką. Naujuoju laikotarpiu socialinės įmonės
nėra paminėta kaip remiama veikla, nors 2010 m. gruodžio mėn. buvo priimtas įstatymas dėl priklausomų
asmenų įtraukimą į remtinų grupių tarpą, kurie gali būti įdarbinti socialinėse įmonėse. 204 Socialinės įmonės gali
būti vienu iš potencialių būdų įdarbinti priklausomus asmenis. Vadinasi, neįtraukimas paramos socialinėms
įmonėms naujuoju laikotarpiu lėmė tęstinio tinkamumo sumažėjimą.
b) Išteklių stokos – neutralaus būsto neturėjimas, pajamų naujam būstui neturėjimas - problemos BPD laikotarpiu
buvo sprendžiamos tik iš dalies. BPD laikotarpiu priklausomiems asmenims buvo galima mokėti dalyvio stipendijas
(pvz. Bernardinai) arba sudaryti galimybes užsidirbti patiems (pvz. Mano guru). Šios priemonės neabejotinai
motyvavo priklausomus asmenis užsiimti prasminga veikla ir kartu įgyti būtinų išteklių oriam gyvenimui ne skurde.
Tokios priemonės, kurias gali įgyvendinti NVO yra tinkamos, kadangi priklausomi asmenys nėra linkę registruotis
Lietuvos darbo biržoje - 2010 m. duomenimis lyginant visus ketvirčius, daugiausia ketvirčio pabaigoje buvo
205
užsiregistravę 7 asmenys . Vadinasi, reikia skatinti priklausomų asmenų įdarbinimą, nevyriausybinių organizacijų
pagalba. Naujosios gairės nenumatydamos galimybės mokėti algos dalyviams sumažina šios priemonės
tinkamumą, kadangi būtent šiai grupei reikalinga pagalba įsidarbinant, įskaitant ir įsidarbinimą subsidijuojant.
Lygiai taip pat nebeskiriama parama socialinėms įmonėms sumažino naujojo laikotarpio priemonės tęstinį
tinkamumą.
Parama trumpuoju laikotarpiu nuomoti laikiną būstą, užtikrinti maitinimą buvo tinkama. Naujuoju laikotarpiu
numatyta kryžminio finansavimo galimybė iš ERDF fondo, kuri leidžia finansuoti pastatų ir kitokių priemonių
remontavimą, įsigijimą. Taip pat naujojo laikotarpio finansiniame apraše 206 teigiama, kad jeigu yra numatytos
projekte tikslinės grupės asmenų apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos, tai šios paslaugos tikslinei grupei turi
būti teikiamos nemokamai. Apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų suteikimas ir stipendijos numatymas
palengvina šios grupės integraciją į visuomenę. Šios nuostatos įtvirtinimas padidino naujos priemonės tęstinį
tinkamumą. Vis dėlto būsto užtikrinimas ilguoju laikotarpiu yra vienas svarbiausių priklausomų asmenų integracijos
į visuomenę poreikių. Parama padedanti dalyviams susirasti ir išsinuomoti būstą ir kitaip padėti priklausomiems
asmenims pradėti savarankišką gyvenimą, nebuvo skatinama. ESF intervencija turėtų skatinti ir savarankiškumą, ir
finansų planavimo įgūdžių stiprinimą.
c) Socialinių tinklų problema BPD laikotarpiu buvo sprendžiama įgyvendinant socialinės adaptacijos uždavinį.
Psichologiniai ir savitarpio pagalbos užsiėmimai gali padėti suformuoti naujus socialinius ryšius su panašias
problemas patiriančiais asmenimis. Pabrėžtina, kad taikytos priemonės prisidėjo prie socializacijos tiek su
sveikstančiais asmenimis, tiek su neutraliais asmenimis - profesinių įgūdžių įgijimas, darbinė veikla, dalyvavimas
programose teigiamai veikia asmens socializaciją. Dalyvaudamas šiose veiklose asmuo turi galimybę praplėsti savo
socialinį tinklą, susipažinti su naujais žmonėmis bei išmokti elgtis socialinėje aplinkoje. Vadinasi, projekto veiklos ir
toliau turėtų būti orientuotos į mokymąsi/darbą grupėse. Tokios priemonės kaip nuotolinis mokymasis gali būti
203

Dėl 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K
priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
204
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=64998&p_query=%22socialin%EBs%20%E1mon%EBs%22&p_tr2=2&p_org=&p_fix=n&p_g
ov=n
205
LDB duomenys.
206
2007-2013 laikotarpio 1.3 priemonės finansinės gairės.
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viena iš priemonių, padedančių atstatyti profesines žinias, tačiau dėl socializacijos aspekto trūkumo, ji gali nebūti
efektyvi. Vadinasi, planuojant veiklas yra svarbu, kad kiekviena jų atlieptų kuo daugiau tikslinės grupės poreikių.
Reikėtų labiau akcentuoti ir skatinti socializaciją su neutraliais, nevartojančiais asmenimis.
Naujuoju laikotarpiu yra pasiūlytas savanorystės principas – t. y. savanoriško darbo skatinimas priklausomų
asmenų integracijos į darbo rinką srityje. Savanoriškas darbas atitiktų tikslinės grupės poreikius 3 aspektais. Pirma,
savanorių užsiėmimai su priklausomais asmenimis būtų puiki terpė megztis socialiniams ryšiams ir vystytis
socialiniams įgūdžiams su kitais žmonėmis,o tokio bendravimo itin trūksta priklausomiems asmenims. Antra,
savanoriauti skatinami būtų ir patys priklausomi. Sveikstantys žmonės yra viena svarbiausių paramų ir palaikymo
mechanizmų priklausomiems asmenims, ką tik išėjusiems iš reabilitacijos. Savanoriavimas lemtų didesnį tokios
paramos prieinamumą. Šalia to savanoriavimas yra svarbi užimtumo forma, per kurią asmuo gali žengti integracijos
į darbo rinką ir į visuomenę žingsnius. Galiausiai platesnis savanoriavimas ir visuomenės suartinimas su
priklausomais asmenimis padėtų kovoti su nusistovėjusiomis neigiamomis nuostatomis visuomenėje apie šią
tikslinę grupę. Vadinasi, galima būtų teigti, kad tęstinis paramos tinkamumas priklausomų asmenų tikslinei grupei
2007-2013 laikotarpiu išaugo.
Gairėse reikia skatinti socialinės adaptacijos vykdymą priklausomus asmenis priartinant prie plačiosios visuomenės.
Atsisveikinimas su reabilitacijos bendruomene (turima omenyje medicininė, psichologinė ir socialinė reabilitacija) ir
naujų ryšių sukūrimas yra be galo svarbus žingsnis individui integruojantis į visuomenę. Gairėse reikėtų akcentuoti
platesnės visuomenės įtraukimą į projekto eigą.
d) Motyvacijos ir savarankiškumo problema buvo sprendžiama psichologinės ir socialinės adaptacijos priemonėmis.
Psichologinės ir socialinės adaptacijos užsiėmimų metu tikslinės grupės asmenys būdavo konsultuojami, jiems
suteikiama psichologinė pagalba, ugdomi socialiniai įgūdžiai ir žinios, teikiama socialinę paramą. Siekiant, kad ši
parama būtų labiau tvari ir ilgalaikė, svarbu ją orientuoti į savarankiškumo ugdymą ir skatinimą. Dėl to gairėse būtų
galima labiau paaiškinti, kokių socialinių įgūdžių suteikimas galėtų būti remiamas ir kaip turėtų vykti socialinė
adaptacija. Tokie socialiniai įgūdžiai kaip asmeninio biudžeto planavimas, pagalba su viešosiomis institucijomis,
pagalba susirasti ir išlaikyti būstą, atstatyti įgūdžiai kaip susitvarkyti buitį yra įgūdžiai, kurie labai reikalingi
priklausomiems asmenims išėjus iš reabilitacijos.
Naujojo laikotarpio gairės įgalina teikti paramą ilgalaikės socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugoms. Vis
dėlto 2007-2013 finansinėse gairėse nėra labiau patikslinama kokių socialinių įgūdžių turėtų būti ugdomi individai,
nėra pakankamai akcentuojamas savarankiškumas. Nors uždaviniai abiejuose laikotarpiuose suformuluoti
tinkamai, tačiau yra pernelyg abstraktūs. Turint omenyje savarankiškumo įgūdžių svarbą priklausomų asmenų
socialinėje integracijoje, reikėtų labiau patikslinti, kad būtent to ir siekiama per socialinės reabilitacijos ir
adaptacijos veiksmus. Taip pat gairėse galėtų būti aiškiau suformuluotas teiginys dėl savanoriavimo, kuris
paskatintų įtraukti priklausomus asmenis į savanoriavimo programas. Toks veiksmas taip pat prisidėtų prie asmenų
savarankiškumo ir motyvacijos ugdymo.
Intervencijų, skirtų priklausomiems asmenims, tinkamumo vertinimo apibendrinimas pateikiamas 63 lentelėje.
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63 lentelė. ESF priemonių priklausomiems asmenims tinkamumo apibendrinimas.
2004-2006 laikotarpis
(Tinkamumo kriterijus)

Ar
tinkamai
apibrėžta
tikslinė
grupė?

Ar
intervencija
skirta
tinkamai
grupei?

 BPD laikotarpio parama apėmė tik nedidelę ir
pajėgesniąją dalį priklausomų asmenų grupės,
kurie jau yra praėję reabilitaciją.

Ar
intervencija
apėmė visas
svarbias
subgrupes?

 Priklausomi asmenys yra sąlyginai vientisa grupė
ir šios grupės poreikiai nėra labai skirtingi
priklausomai nuo lyties. Taip pat remiamos
priemonės yra panašiai tinkančios tiek turintiems
priklausomybę nuo alkoholio, tiek nuo narkotinių
medžiagų.

Išlikimas
blaivybėje

 Nėra įvardijamas šių asmenų išlaikymas blaivybėje

 Naujuoju laikotarpiu remiama ir socialinė
bei psichologinė reabilitacija. Vadinasi,
parama gali pasiekti didesnę ir silpnesnę dalį
priklausomų asmenų, kurie yra praėję tik
detoksikacijos etapą.
 Nėra pokyčių

 Nėra pokyčių

kaip tikslas.

 Remiamos

socialinės
įmonės,
reabilitacija ir socialinė adaptacija

profesinė

 Trūksta paramos kitokiai prasmingai veiklai nei
Prasmingos
veiklos
trūkumas

2007-2013 laikotarpis
(Tęstinio tinkamumo kriterijus)

darbas ar mokymai – savanoriavimo galimybių
didinimui, savitarpio pagalbos grupėms ir kt.

 Neremiamos socialinės įmonės

 Remiamos savanoriavimo galimybės.

 Trūksta paramos, kuri padėtų priklausomiems  Remiama ilgalaikė socialinė reabilitacija,
asmenims spręsti jų teisines problemas su
antstoliais ir kt. institucijoms.

kurios metu vyksta užsiėmimai.

 Trūksta paramos darbui su visuomene, siekiant
priklausomų asmenų destigmatizacijos.

 Numatyta parama būsto suteikimui
Ar atitiko
poreikius?

Išteklių
trūkumas

 Trumpuoju laikotarpiu – projekto metu numatytas
būsto suteikimas.

 Galimybė mokėti stipendiją ir algą

reabilitacijos ir adaptacijos metu.

 Nėra galimybių įdarbinti asmenis socialinėse
įmonėse.

 Nėra galimybės projektų metu mokėti algą
dalyviams.

Socialinių
saitų
silpnumas

 Nepakankamai pabrėžiama socializacija su
nepriklausomais ir neutraliais asmenimis.
 Remiamos veiklos, kurios neturi teigiamo poveikio
socializacijai (pvz. nuotoliniai mokymai).
 Remiamos savitarpio pagalbos grupės, mokymasis
grupėse.

Motyvacijos
bei
savarankišku
mo stoka

 Neįvardijamas savarankiškumo ir socialinių
įgūdžių, tokių kaip pagalba sprendžiant teisines
problemas, biudžeto planavimo įgūdžiai, būsto
susiradimo ir išlaikymo įgūdžiai, rėmimas.

 Neberemiamos veiklos, kurios neturi
teigiamo poveikio socializacijai (pvz.
nuotoliniai mokymai).
 Remiama savanorystė.
 Įgalina suteikti ilgalaikes socialinės ir
psichologinės reabilitacijos paslaugas.

Šaltinis: sudaryta autorių.

3.3.2. Rezultatyvumas ir efektyvumas
BPD laikotarpiu beveik visi projektai, skirti priklausomiems asmenims, viršijo suplanuotą pasiekti naudos
gavėjų skaičių ir apmokė daugiau asmenų. Bendrai priemonės mastu šis rodiklis buvo viršytas 30 proc. (žr. 64
lentelę). Vidutiniškai projektai viršijo suplanuotą rezultatą 10-15 proc., išskyrus Narkotikų kontrolės departamento
prie LRV ir VšĮ „Tiesos spindulys“ projektus, kuriuose atitinkamai suplanuotas rodiklis buvo viršytas 38 proc. ir 63
proc. Šie du projektai ir prisidėjo prie didelio visų projektų rezultatyvumo rodiklio. Taip pat buvo išmokyta 10 proc.
daugiau specialistų, nei buvo planuota. Vis dėlto dalyvių įgijusių profesinę kvalifikaciją produkto rodiklis buvo
įvykdytas tik 64,9 proc. Svarbu pažymėti, kad buvo suplanuota, jog 30 proc. dalyvių įgis profesinę kvalifikaciją.
Projektų pabaigoje profesinę kvalifikaciją buvo įgiję – 13,6 proc. naudos gavėjų. Bendrą projektų rezultatyvumą
profesinės kvalifikacijos įgijimo atžvilgiu sumažino 2 projektai - VšĮ „Tiesos spindulys“ ir VšĮ „Sugrįžimas“, kuriuose
vietoje suplanuotų atitinkamai 40 ir 50 dalyvių, nė vienas dalyvis profesinės kvalifikacijos neįgijo. Pažymėtina, kad
VšĮ „Sugrįžimas“ projekte buvo suplanuotas itin ambicingas tikslas – 100 proc. dalyvių turėjo įgyti kvalifikaciją.
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64 lentelė. Priklausomų asmenų socialinei integracijai skirtų projektų pasiekimai.
Išmokyti naudos gavėjai
Planuota

Pasiekta

Pasiekta lyginant
su planuota (proc.)

Apmokyti specialistai
Planuota

144
687
(30,6 proc. daugiau)
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.
810

1168

Dalyviai, įgijusieji profesinę kvalifikaciją

Pasiekta

Pasiekta lyginant su
planuota (proc.)

Planuota

Pasiekta

Pasiekta lyginant
su planuota (proc.)

763

110

245

159

64,9

BPD laikotarpiu projektų rezultatų pasiekimas dalyvių, tęsiančių mokslus ir įsidarbinusių po aktyvinimo
atžvilgiu yra žemesnis nei projektų produktų pasiekimo - dalyvių, kurie tęsia mokymąsi, rezultato pasiekimas buvo
72 proc., o dalyvių, įsidarbinusių po aktyvinimo rezultatas siekė 89,4 proc. Lyginant kiek naudos gavėjų įsidarbino
po aktyvinimo skaičius tampa dar mažesnis – 7,65 proc. (žr. 65 lentelę). Šis žemas rodiklis iš dalies yra nulemtas to,
kad projektų pradžioje buvo suplanuota, kad tik 16,3 proc. asmenų bus įsidarbinę projektui pasibaigus. Svarbu
pažymėti, kad pusėje projektų ataskaitų nėra duomenų apie planuojamą ir pasiektą įsidarbinimo rodiklius.
Likusiuose projektuose įsidarbinimo rodiklis svyravo nuo 6,25 proc. (projektas „Apdailininkų brigados“) iki 75 proc.
(VšĮ „Sugrįžimas“ projektas“)207.
65 lentelė. Priklausomų asmenų socialinei integracijai skirtų projektų rezultatai.
Dalyviai, kurie tęsia mokymąsi
Planuota

Pasiekta

Pasiekta lyginant
su planuota (proc.)

Bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo
Planuota

Pasiekta

Santykis tarp įsidarbinusių
asmenų ir naudos gavėjų
skaičiaus (proc.)

Pasiekta lyginant su
planuota (proc.)

7,65 proc.
208
150
72
132
118
89,4
Pastaba: duomenys apie asmenis, kurie tęsia mokymąsi, apima 10/34 (30 proc.) įgyvendintų neįgaliųjų projektų grupės projektų, o duomenys
apie įsidarbinusių asmenų skaičių apima 17/34 (50 proc.) neįgaliųjų projektų grupės projektų. Apie likusių projektų rezultatus nėra duomenų.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.

Vidutiniškai vieno priklausomo asmens socialinė integracija BPD laikotarpiu kainavo 9085 Lt. Santykiniu
efektyvumu išsiskyrė Kauno apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centro ir Panevėžio apskrities priklausomybės
ligų centro projektai, kuriuose išlaidos asmeniui sudarė atitinkamai 610 Lt ir 3225 Lt (žr. 66 lentelę). Tačiau šiuose
projektuose buvo orientuojamasi tik į specialistų ruošimą, tad tiesioginių išlaidų priklausomiems asmenims
projektuose iš viso nebuvo skirta. Lyginant projektus, kuriuose buvo vykdoma tiesioginė veikla su priklausomais
asmenimis, galima teigti, kad kaina asmeniui svyruoja nuo 3081 Lt (VšĮ Tiesos spindulys) iki 34816 Lt (VšĮ Socialinės
paramos projektai). Vidutiniškai vieno priklausomo asmens integracija kainavo 9085 Lt. Abu VšĮ Socialinės paramos
projektai išsiskyrė kaip brangiausi, nes dalyvių skaičius buvo palyginti mažas. Vis dėlto analizuojant projektų veiklą
matyti, kad didesnis asmenų skaičius projekte dažnai reiškią mažesnį veiklų intensyvumą ir galiausiai mažesnį
rezultatyvumą.
66 lentelė. Santykinai efektyviausi ir mažiausiai efektyvūs priklausomų asmenų socialinei integracijai skirti BPD laikotarpio
projektai.
Projekto pavadinimas

Priklausomos asmenybės stiprinimas ir
socialinė integracija
Priklausomybės ligomis nuo psichoaktyvių
medžiagų sergančių asmenų (paauglių nuo
16m. iki 18m. ir suaugusiųjų) socialinėpsichologinė reabilitacija, socialinės
atskirties prevencija ir socialinė integracija.

Projekto vykdytojas

Išmokėta
paramos
(litais)

Naudos
gavėjai/
specialistai

3 santykinai efektyviausi projektai
Kauno apskrities
visuomenės sveikatos
248916,3
0/408
ugdymo centras

VšĮ „Tiesos spindulys“

207

332750

108/0

Vienam asmeniui
tenkančios išlaidos
(naudos gavėjai +
specialistai)

Vienam naudos
gavėjui išlaidos
(be specialistų)

610,089

0

3081,019

3081,019

VšĮ „Sugrįžimas“ projekto duomenys atrodo nepatikimai, kadangi įsidarbinusių asmenų po aktyvinimo rodiklis yra 75 proc., tuo tarpu
nurodyta, kad nei vienas asmuo negavo profesinės kvalifikacijos, netęsė mokslų. Su šio projekto rodikliais yra ir kitų neatitikimų – nurodyta,
kad dalyvių skaičius 50, tačiau įgyti kvalifikaciją turėtų 80 asmenų.
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Panevėžio apskrities priklausomybės ligų
centro darbuotojų socialinių bei
psichologinių įgūdžių tobulinimas
Asmenų, sergančių priklausomybės nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinė
integracija Kauno apskrityje
Sugrįžk į gyvenimą

Panevėžio apskrities
priklausomybės ligų
64498,01
0/20
centras
3 santykinai mažiausiai efektyvūs projektai
Kauno apskrities
priklausomybės ligų
1028254
80/42
centras
VšĮ "Socialiniai
1090047
49/0
paramos projektai"

Asmenų, sergančių priklausomybės nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis, socialinė
VšĮ "Socialiniai
integracija moderniomis kompleksinėmis
paramos projektai"
priemonėmis
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.

1427493

41/0

3224,901

0

8428,313

12853,18

22245,85

22245,85

34816,9

34816,9

Projektų, skirtų priklausomiems, rezultatyvumas ir efektyvumas naujuoju laikotarpiu (duomenys)
Naujuoju laikotarpiu vieno asmens socialinės integracijos kaina buvo 34053 Lt, tačiau atmetus išlaidas,
skirtas infrastruktūrai, specialistų konsultavimui, metodikos kūrimui bei kitoms išlaidoms, tiesioginės paslaugos
vidutinė kaina tikslinės grupės atstovui buvo 26629 Lt (žr. 67 lentelę).
67 lentelė. Priklausomų asmenų socialinei integracijai skirtų projektų planuojami pasiekimai.
Dalyviai

Priklausomų asmenų, kurie įsidarbino arba toliau
mokosi praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo,
dalis (iš visų šios tikslinės grupės projektų dalyvių)

Kiek iš viso buvo
skirta paramos
priklausomiems?

Kiek vidutiniškai
skirta vienam
dalyviui (Lt)

Paskirta
35828545

Paskirta
34053

Planuojama
Planuojama
1164
349
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.

Kiek vidutiniškai
paskirta vienam
asmeniui (iš darbui su
tiksline grupe išlaidų)
Paskirta
26629

Tarp priklausomiems asmenims skirtų projektų išsiskyrė VšĮ „Gyvybės versmė“ projektas – daugiausia lėšų
skyręs maistui ir nakvynei – 25,8 proc. Skaičiuojant išlaidas, tenkančias vienam dalyviui iš tiesioginės veiklos su
grupe, šis projektas lieka išskirtinis tuo, kad jo metu vienam asmeniui skirta 51455 Lt (žr. 68 lentelę). Dalyvių
išlaidos šiame projekte sudaro 85 proc. Kiti du brangūs projektai, vykdyti „Pilnų namų bendruomenės“ ir VšĮ
„Sugrįžimas“ – juose išlaidos dalyviui siekė 50251 ir 48441 Lt atitinkamai. Juose išlaidos dalyviui pagal tai, kiek lėšų
skirta tiesioginei veiklai su dalyviais, atitinkamai buvo 40356 Lt / asmeniui ir 37868 Lt / asmeniui. Santykinai
efektyviausi projektai buvo LPF „Gyvenimo vartai“ ir VšĮ „Pusiaukelis“ projektai, kurių išlaidos vienam asmeniui
tesiekė 12203 Lt ir 14546 Lt. Skaičiuojant pagal išlaidas, skirtas vien tik veiklai su tiksline grupe, šie du projektai
išlieka efektyviausi, juose atitinkamai skiriama 8996 Lt/ asmeniui ir 10490 Lt/ asmeniui. Juose išlaidos dalyviams
atitinkamai sudarė 74 ir 72 proc.
Daugumoje
projektų
išlaidos
dalyviams sudarė didžiąją dalį išlaidų (nuo
90 proc. „Meikštų dvaro“ projekte iki 72
proc. VšĮ „Pusiaukelis“ projekte). Tarp jų
išsiskyrė Socialinės adaptacijos asociacijos
projektas, kuriame išlaidos tiesioginei
veiklai su dalyviais tesudarė 38 proc., o
infrastruktūrai buvo skirta 42,53 proc.
Santykinę dalį infrastruktūrai išaugino tai,
kad tai buvo pigiausias projektas (430
tūkst. litų), tuo tarpu paramos
infrastruktūrai dydis nebuvo didesnis nei
kituose projektuose. Šiame projekte
infrastruktūrai skirta 184 tūkst. litų, o
vidutiniškai projektuose buvo skiriama
156 tūkst. litų.
Visų projektų mastu išlaidos darbui
su tiksline grupe sudarė 89 proc. visų

50 paveikslas. Priklausomiems asmenims skirtų projektų išlaidos pagal
tipą.

Išlaidos
darbui su
tiksline grupe
89%

Metodikų /
modelių /
programų etc.
rengimas
1%

Specialistų
mokymas
2%
Infrastruktūra
7%
Viešinimas
1%

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ESFA duomenimis.
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išlaidų (žr. 50 pav.). Didelę dalį tiesioginių išlaidų dalyviams lėmė tai, kad tarp šių išlaidų atsidūrė apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugos. Šios paslaugos sudarė nuo 8 proc. (OFM mažesnieji broliai projektas) iki 25,8 proc. (Gyvybės
versmė), išskyrus Všį „Sugrįžimas“ projektą. Atėmus šias išlaidas tiesioginei veiklai su dalyviais buvo skirta nuo 23
iki 75 proc.
68 lentelė. Santykinai efektyviausi ir mažiausiai efektyvūs priklausomų asmenų socialinei integracijai skirti projektai 20072013 m. laikotarpiu.
Projekto pavadinimas

LPF "Gyvenimo vartai" socialinę atskirtį
patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
Asmenų, sergančių priklausomybės ligomis
nuo psichoaktyvių medžiagų, reabilitacija ir
integracija į darbo rinką VšĮ "Pusiaukelis"
VšĮ Meikštų dvaras pacientų, sergančių
priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų
ligomis, integracija į darbo rinką

Išmokėta
paramos
(litais)
3 santykinai efektyviausi projektai
Labdaros ir paramos
549163
fondas "Gyvenimo vartai"

Vienam asmeniui
tenkančios
išlaidos

Vienam naudos gavėjui,
kurį planuojama
įdarbinti, išlaidos

12203,62

42241,68

698242

14546,71

49868,73

3528219

22051,37

78390,93

48441,92

163159

50251,78

167505,9

60834,74

217266,9

Projekto vykdytojas

VšĮ "Pusiaukelis"
VšĮ "Meikštų dvaras"

3 santykinai mažiausiai efektyvūs projektai
VšĮ "Sugrįžimas" klientų socialinė reabilitacija
VšĮ "Sugrįžimas"
3100283
ir integracija į darbo rinką.
Pilnų namų bendruomenės klientų
Pilnų namų bendruomenė
2010071
integracija į darbo rinką
Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių
medžiagų, kūrybinio ir socialinio potencialo
VšĮ "Gyvybės versmė"
3041737
vystymas integracijos į darbo rinką procese
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ESFA duomenimis.

3.3.3. Poveikis
Siekiant įvertinti priklausomų asmenų socialinės integracijos projektų poveikį buvo vertinami trys 20042006 m. laikotarpiu įgyvendinti projektai (žr. 69 lentelę). Vertinant šių intervencijų poveikį buvo derinami du
metodai:
1. kokybinis vertinimas, paremtas giluminiais interviu su projektų vykdytojais ir dalyviais;
2. prieš – po palyginamoji analizė, paremta projektų dalyvių apklausa;
69 lentelė. Priklausomiems asmenims skirtų intervencijų poveikio vertinimui pasirinkti projektai.
„Bernardinai“
„Mano guru“
„Asmenų, sergančių priklausomybės
„Asmenų, sergančių
ligomis, išplėstinės integracijos
priklausomybės nuo
Bernardinų bendruomenėje“,
psichoaktyvių medžiagų ligomis,
„Sugrįžk į gyvenimą“
vykdytas Šv. Pranciškaus ir Šv.
socialinė integracija
Bernardino vienuolyno“
moderniomis kompleksinėmis
priemonėmis“
Projekto vykdytojas

Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno

Projekto numeris

BPD2004-ESF-2.3.0-05-05/0004

BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0038

BPD2004-ESF-2.3.0-0406/0044

2006 04 01 -2008 09 30

2006 07 01 – 2008 07 31

2007 01 01 – 2008 09 30

1 02 77,78 Lt.

207 329,55 Lt

1 097 844,27

49

137

50

Projekto įgyvendinimo
laikotarpis
Bendra projekto vertė
faktinė
Projekto dalyvių skaičius
(tikslinės grupės)

Projekto veiklos

1. Grupiniai ir individualūs užsiėmimai su
psichologu ir socialiniu darbuotoju
2. Darbo terapija
3. Dailės terapija
4. Anglų kalbos kursai
5. Kompiuterinio raštingumo kursai
6. Užsiėmimai su broliais pranciškonais
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Všį „Socialinės paramos projektai“

1.
2.
3.
4.

Nuotoliniai mokymai reabilitacijos bendruomenėse
Praktiniai mokymai salotų bare „Mano Guru“
Kompiuterinio raštingumo kursai
Grupiniai ir individualūs užsiėmimai su psichologu ir socialiniu
darbuotoju
5. Darbo paieškos, CV rašymo, prisistatymo darbdaviams
konsultacijos

7. Dalyvių apgyvendinimas bendrame
nuomotame būste
Šaltinis: galutinės projektų ataskaitos.

6. Dalyvių apgyvendinimas bendrame nuomotame būste

Ar į ESF intervencijas buvo įtraukti (labiausiai) paramos reikalingi asmenys?
Į Bernardinų ir Mano guru
projektus dalyviai buvo priimami,
jeigu
jie
sėkmingai
pabaigę
reabilitacijos kursą, t. y. 12-18 mėn.
trukmės psichologinės ir socialinės
reabilitacijos programą, kurios metu
gyvenama uždaroje bendruomenėje ir
yra psichologiškai gydomasi nuo
priklausomybės. Dalyviai taip pat
buvo atrenkami per motyvacinį
pokalbį. Dalyviai sužinodavo apie
projektus,
būdami
reabilitacijos
bendruomenėje arba iš pažįstamų.
Šiuo požiūriu Bernardinų ir Mano
guru projektų dalyviai atitiko BPD
finansinėse gairėse suformuluotą
dalyvių tikslinę grupę.

51 paveikslas. Ar jautėtės integruotas į visuomenę prieš reabilitaciją? Ar
jautėtės integruotas į visuomenę po reabilitacijos?

Šaltinis: VPVI atliktos „Bernardinų“ ir „Mano Guru“ projektų dalyvių anketinės apklausos
duomenys, 2011 (N=40).

Analizuojant dalyvių charakteristikas, daugumai apklaustų vertinamų projektų dalyvių buvo būdingi didelio
socialinio pažeidžiamumo požymiai: daugiau kaip 60 proc. buvo vidurinio ar žemesnio išsilavinimo, nė vienas iš jų
prieš projektą neturėjo darbo (žr. 70 lentelė). Apklausa taip pat parodė, kad prieš reabilitaciją didžioji dalis dalyvių
(35 iš 41) jautėsi socialiai atskirti. Reabilitacija apie pusei dalyvių padėjo pasijusti labiau socialiai integruotais (žr. 51
pav.).
70 lentelė. Projektuose dalyvavusių priklausomų asmenų charakteristikos.
Socialinės atskirties rodikliai
Išsilavinimas

Darbas

Bernardinų ir Mano guru projektai

Projektų dalyvių, kurių išsilavinimas – pradinis,
pagrindinis ar vidurinis - skaičius

Pradinis 1
Pagrindinis: 9 (22,5 proc.)
Vidurinis: 17 (42,5proc.)

Apklaustų projekto dalyvių, kurie nuspręsdami ateiti
į projektą, turėjo darbą, skaičius

0

Nedirbo metus arba trumpiau: 18 iš 32 atsakiusiųjų.
Nedirbo ilgiau nei metus, įskaitant ir niekada nedirbusius – 12 iš 32
atsakiusiųjų.
Šaltinis: VPVI atliktos „Bernardinų“ ir „Mano Guru“ projektų dalyvių anketinės apklausos duomenys, 2011.
Kiek laiko apklausti dalyviai prieš reabilitaciją
neturėjo darbo

Kokie buvo tiesioginiai ESF intervencijų rezultatai/nauda? Ar patenkino poreikius?
Svarbiausias priklausomų asmenų poreikis yra išlikti blaivybėje. Projektų vykdytojai nurodo, kad atkrito ir
grįžo prie aktyvaus narkotikų vartojimo apie 12 projekto dalyvių (t. y. apie 6 proc.), tačiau yra duomenų, kad dalis
208
atkritusių asmenų vėliau pakartojo reabilitacijos kursą ir šiuo metu gyvena blaivybėje . Kita vertus, nors abiejų
projektų vykdytojos teigė, jog pagrindinė projekto sėkmė yra žmogaus išlikimas blaivybėje, atkrytis nereiškia
projekto nesėkmės. Resocializacijos ir reintegracijos programos kartu su reabilitacijos programa pasižymi
kaupiamuoju efektu, t. y. net ir žmogui atkritus, šių programų efektas išlieka, ir tas žmogus yra nors šiek tiek
209
stipresnis ir labiau motyvuotas gydytis iš naujo . Anot pačių projektų dalyvių, jiems projektai daugiausia naudos
suteikė dėl to, kad padėjo susilaikyti nuo narkotikų vartojimo (žr. 52 pav.).
Prasmingos veiklos sukūrimas dalyviams buvo pagrindinis projektų tikslas. Taip pat projektų metu buvo
sudaromas tvarkaraštis, suteikiantis aiškią dienos struktūrą ir pateikiantis informaciją apie visus užsiėmimus.
208
209

Interviu su Janina Breizeineriene, Mano guru projekto socialine darbuotoja, 2011 01 23.
Interviu su projekto dalyve Rasa (vardas pakeistas), 2011 01 11.

122

Dienos struktūravimas kartu su prasmingu užimtumu buvo labai svarbios veiklos priklausomiems asmenims dėl
psichologinio poreikio būti užimtiems, kad nesugrįžtų atgal į narkotikų vartojimo rutiną. Taigi trumpuoju laikotarpiu
prasmingos veiklos poreikis buvo patenkintas.
Projekto metu buvo vykdomi mokymai, kurie suteikė galimybę įgyti darbui reikalingų įgūdžių, žinių,
gebėjimų. Projektų metu buvo tarpininkaujama, padedant įsidarbinti, paruošiant savo CV, nukreipiant į
kvalifikacijos kėlimo kursus, motyvuojant pratęsti mokymąsi. Mano guru projekto dalyviai buvo mokomi padavėjo,
barmeno, virėjo specialybių ir dalyvavo darbinėje reabilitacijoje (3 mėnesius dirbo), o po to galėjo nuolatinai
įsidarbinti kavinėje „Mano guru“. Tiesiogiai Mano guru projektas įdarbino 12 žmonių, o Bernardinų projekto metu
buvo įdarbinti 14 asmenų. Tarp apklaustų Mano guru projekto dalyvių pasiliko dirbti „Salotų bare”, trečdalis
apklaustųjų (7 iš 29). Tarp apklaustų Bernardinų projekto dalyvių iškart po projekto darbą susirado puse apklaustų
dalyvių (6 iš 12).
Darbas savaime nevaidino svarbiausio vaidmens dalyvių sveikimo procese po reabilitacijos ar po
reintegracijos programos. 52 paveiksle pateikti apklausos duomenys rodo, kad dalyviai projektų naudą susirandant
darbą ar tęsiant studijas vertina vidutiniškai (2,84 ir 2,93 atitinkamai iš 4 galimų), tačiau šie naudos aspektai gavo
vieną iš žemiausių įverčių. Kaip teigia projektų vadovai 210, svarbiau yra įdiegti motyvaciją dirbti, paskatinti žmogų
pakeisti požiūrį į gyvenimą, darbą, visuomenę. Pabrėžtina, kad projekto siekis buvo „įdiegti norą dirbti, nes
narkomaną paskatinti dirbti tiek bendruomenės labui, tiek už pinigus yra labai sudėtinga.“ Projekto sėkmingumą
individualiu atveju parodo ir tai, ar asmuo išlieka blaivybėje211. Vadinasi, projekto vykdytojai, turintys didelę patirtį,
dirbant su šia tiksline grupę sau patys identifikavo platesnius tikslus. Svarbu buvo ne tik įdarbinti žmogų, bet
veikiau suteikti jam pradinę pagalbą, kuri reikalinga savarankiškai integruojantis į darbo rinką ir padidinti jo
įsidarbinimo tikimybę.
52 paveikslas. Kokią naudą Jums teikė dalyvavimas projekte?
Padėjo išsiaiškinti su antstoliais ir grąžinti skolas

2,15

Padėjo susirasti darbą

2,84

Paskatino tęsti studijas, mokymąsi, kvalifikacijos kėlimą

2,93

Padėjo pagerinti santykius su šeima

3,06

Padidino mano pasitenkinimą gyvenimu

3,50

Padėjo labiau pasitikėti savo jėgomis

3,70

Padėjo susirasti naujų draugų ir pažįstamų

3,71

Padėjo susilaikyti nuo narkotikų vartojimo

3,73

Pastaba: apklausos metu priklausomi asmenys skirtingą projekto naudingumą vertingo 4 balų skalėje, kai 1 balas reiškia „Tikrai ne“, o 4 balai
reiškia „tikrai taip“. Paveikslėlyje pateikiami vertinimų vidurkiai. Šaltinis: VPVI atliktos „Bernardinų“ ir „Mano Guru“ projektų dalyvių anketinės
apklausos duomenys, 2011 (N=41 ).

Socialinė funkcija, kurią gali vaidinti ir darbas, buvo daug svarbesnė. „Mano Guru“ siūlyti praktiniai mokymai
dirbant salotų bare būtent ir atliko šią funkciją – suteikė galimybę ugdyti atsakomybės jausmą, darbinius ir
socialinius įgūdžius atviroje aplinkoje, kur santykis su klientais ir kitais projekto dalyviais buvo pagrindinė mokymosi
sąlyga. Bernardinų projektas koncentravosi ties socialine funkcija tiesiogiai, motyvuodami dalyvius darbu kaip tikslu
(profesinio konsultavimo pagalba), o ne priemone. Abu projektai pasiekė savo tikslus skirtingomis priemonėmis.
Profesiniai įgūdžiai ir žinios neabejotinai prisideda prie įsidarbino galimybių padidinimo. Vis dėlto projektų
vadovai pabrėžia labai tarpusavyje išsiskiriančius dalyvių poreikius. Pirma, pabrėžiamas specialybės pritaikymo
kiekvieno psichologiniams ir socialiniams poreikiams reikalingumas. Projekto metu sėkmingai užtikrinti prasmingą
veiklą dalyviams, reikalingi specialistai ir darbuotojai. Tai, kad yra didelis specialistų ir dalyvių santykis yra vienas
svarbiausių sėkmės kriterijų dalyviams. „Reabilitacijos bendruomenėje su psichologu buvo galima susitikti tik kartą
per savaitė ar rečiau. Tuo tarpu Bernardinuose su psichologu ar socialiniu darbuotoju yra dirbama beveik
210
211

Interviu su Reda Sutkuviene, Mano guru projekto vadove, 2011 01 26.
Interviu su Aida Jančiauskiene, Bernardinų projekto vadove, 2011 01 30.
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kasdien“212. Antra, narkomanų tikslinę grupę skaido tokios kategorijos kaip išsilavinimas ir lytis. Dalis dalyvių neturi
pagrindinio išsilavinimo, dalis turi pakankamą išsilavinimą, kad galėtų mokytis profesinėse mokyklose, dalis yra
pasirengę ir ieško darbo. Taip pat projektų vadovai pažymi, kad yra skirtumas tarp darbo su merginomis ir vaikinais,
merginoms reikia „daugiau „auklėjimo“ ir laiko, jos daug labiau įvaldžiusios manipuliaciją.“
Nuotoliniai mokymai reabilitacijos bendruomenėse nepasiteisino ir nebėra vykdomi, kadangi buvo
sudėtinga integruoti šiuos mokymus į griežtą reabilitacijos bendruomenės programą ir dėl to, kad tikslinės grupės
nariams reikia tiesioginio kontakto ir bendravimo su žmonėmis. Iš 53 paveikslo matyti, kad nuotoliniai mokymai yra
dalyvių vertinami išskirtinai nepalankiai palyginus su kitomis veiklomis. Profesijos, kurios nereikalauja bendravimo
su žmonėmis, yra mažiau sėkmingos. Priklausomiems asmenims reikalingi bendravimo įgūdžiai, paklusnumas; taip
pat darbas su klientais leidžia keisti visuomenės normas, nes priklausomi asmenys nėra izoliuoti, o tiesiogiai
įsitraukia į visuomenės gyvenimą ir yra matomi. Kaip rodo 54 paveikslas, kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos
įgūdžiai pagal naudingumą yra vertinami palyginus žemiau nei kitos veiklos.
53 paveikslas. Kiek Jums buvo naudingi šie užsiėmimai?
4,82

Užsiėmimai su broliais pranciškonais (N=11)

4,545

Meno terapija (N=11)

4,54

Laisvalaikio užsiėmimai (N=11)

4,45

Darbo terapija (N=11)

4,4

Dalyvavimas Bernardinų bendruomenėje (N=10)
Praktiniai užsiėmimai (N=26)

4,077

Darbas su socialiniu darbuotoju (N=36)

4,056
3,91

Psichologo konsultacijos (N=35)

3,81

Gyvenimas bendruomenėje (N=27)

3,42

Teoriniai užsiėmimai (N=24)

3,03

Pagalba ieškantis darbo (N=33)
2,44

Nuotoliniai mokymai (N=16)

Pastaba: apklausos metu priklausomi asmenys skirtingas veiklas vertino 5 balų skalėje, kai 1 balas reiškia „visiškai nenaudinga“, o 5 balai reiškia
„Labai naudinga“. Paveikslėlyje pateikiami vertinimų vidurkiai. Skaičius kairėje rodo apklaustųjų skaičių. Šis skaičius tarp veiklų skiriasi dėl to, kad
ne visi dalyviai buvo įtraukti į vienodas veiklas. Šaltinis: VPVI atliktos „Bernardinų“ ir „Mano Guru“ projektų dalyvių anketinės apklausos
duomenys, 2011 (N=41 ).

Taip pat projektų metu
pastebėta,
kad
pasirenkant
profesiją, atlygis yra didelė
motyvacija – po reabilitacijos
priklausomi asmenys noriau rinkosi
statybų profesiją, kuomet buvo
didesnės karjeros galimybės šiame
sektoriuje ekonominio pakilimo
metu. Tarp šiuo metu turinčių
darbą, buvo nurodytos šios
profesijos: 4 administratoriai,
akmentašys,
apsaugos
darbuotojas,
asistentas
kino
filmavimuose,
įrengimų
darbininkas,
komplektuotojas,
padavėjas,
portjė,
socialinė
darbuotoja, virėja, vairuotojas.
212

54 paveikslas. Kiek buvo naudingi toliau įvardyti įgūdžiai, įgyti projekto metu?
Bendravimas su žmonėmis

4,49

Savarankiško gyvenimo įgūdžiai

4,08

Profesiniai įgūdžiai

3,89

Klientų aptarnavimas

3,64

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai

2,78

Anglų kalbos įgūdžiai

2,75

Pastaba: apklausos metu priklausomi asmenys skirtingas veiklas vertino 5 balų skalėje, kai 1
balas reiškia „visiškai nenaudinga“, o 5 balai reiškia „Labai naudinga“. Paveikslėlyje pateikiami
vertinimų vidurkiai. Šaltinis: VPVI atliktos „Bernardinų“ ir „Mano Guru“ projektų dalyvių
anketinės apklausos duomenys, 2011 (N=41).

interviu su projekto dalyviu Arūnu (vardas pakeistas), 2011 02 04.
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Abiejų projektų metu dalyviams buvo mokama stipendija bei suteikiamas nemokamas laikinas
apgyvendinimas. Tai buvo sėkmingos integracijos prielaidos, kadangi pradinis materialinių išteklių suteikimas iš
reabilitacijos bendruomenės išėjusiam žmogui yra esminė sąlyga, padedanti išsilaikyti blaivybėje ir padedanti
pakeisti gyvenimo būdą. Ypač svarbu buvo tai, kad dalyviai galėjo gyventi neutraliame būste, kuris kartu atliko
bendruomeninės erdvės funkciją. Remiantis dalyvių pasakojimais, gyvenimas bendruomenėje buvo labai naudingas
tuo, kad kūrė įsipareigojimą prieš kitus – įsipareigojimą likti blaiviam ir nenuvilti kitų dalyvių, kadangi „kitų dalyvių
213
neapgausi – iš karto pamatys, kad užvartojęs“.
Atsižvelgiant į sveikimo nuo priklausomybės etapo po
reabilitacijos specifiką, būsto suteikimas dalyviams iš programos lėšų yra vienas svarbiausių šio etapo ir projekto
sėkmės rodiklių. Aprūpinimas neutraliu būstu ne tik užkerta kelią priklausomo asmens grįžimui į butą, kuriame
vartota, bet ir suteikia galimybę priklausomiems asmenims gyventi bendruomenėje ir taip kuria būtinus paramos
mechanizmus. Kadangi būstas yra prižiūrimas projekto vykdytojų, jame taip pat derinama disciplina ir
savarankiškumas.
Trumpuoju laikotarpiu, t. y. projekto metu, ištekliai buvo suteikiami, dalyviai buvo aprūpinami būstu,
apranga, maistu, minimaliomis finansinėmis išmokomis (200 Lt). Vis dėlto ilguoju laikotarpiu naudingiau yra suteikti
asmeniui savarankiškumo, socialinių įgūdžių, taip pat biudžeto planavimo įgūdžių. Projekto vykdytojai įvardino
kartais atsirandančią projektų „turizmo“ problemą – t. y. dalyviai pabaigę vieną projektą, keliauja į kitą. Taip pat
projektų vadovai pažymi, kad kai kurie dalyviai yra linkę išlaikyti remiamo asmens statusą – pvz. siekia įgyti
neįgalumo pažymas, kurios užtikrina nuolatinę paramą214. Vien išteklių ir materialinės paramos užtikrinimas negali
lemti individo socialinės integracijos. Paraleliai asmenys turi būti mokomi savarankiškumo ir socialinių įgūdžių ir
turi būti motyvuoti gyventi savarankiškai.
Socialinių tinklų trūkumas
Didelė dalis apklaustų prikalusomų asmenų dalyvavo projekte dėl galimybės bendrauti su sveikstančiais
asmenimis (žr. 55 pav.) Kalbėdami apie įgytų įgūdžių naudingumą, beveik visi respondentai atsakė, kad
bendravimas su žmonėmis buvo tikrai naudingas (žr. Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Mano guru projekto
dalyviai galimybę bendrauti su įvairiais žmonėmis, būti apsuptais kavinės lankytojų įvardino kaip teigiamą poveikį
turintį programos aspektą215. Sprendžiant iš to, kaip dalyviams yra svarbus bendravimas ir kokią naudą jiems
suteikė buvimas kavinės klientų apsuptyje, galima daryti išvadą, kad projektų naudingumas didesnis, jeigu yra
įtraukiama platesnė visuomenės dalis ir dalyviai turi progos bendrauti su neutraliais asmenimis.
55 paveikslas. Kodėl atėjote dalyvauti į projektą?
Tikėjosi, kad įgūdžiai padės lengviau susirasti darbą

18

Galimybė bendrauti su sveikstančiais žmonėmis

14

Girdėjo apie projekto naudingumą kitiems

11

Mokymasis padavėjo, virėjo, barmeno profesijos

9

Įdomi veikla kiekvieną dieną

7

Suteikiamas nemokamas būstas

7

Galėjo neieškoti darbo

2

Pastaba: apklausos metu priklausomi asmenys turėjo pasirinkti 2 svarbiausias priežastis. Atsakymai pateikiami dažniais. Šaltinis: VPVI atliktos
„Bernardinų“ ir „Mano Guru“ projektų dalyvių anketinės apklausos duomenys, 2011 (N=41 ).
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Interviu su projekto dalyviu Arūnu (vardas pakeistas), 2011 02 04.
Interviu su Aida Jančiauskiene, 2011 01 30.
215
Interviu su projekto dalyviu Sauliumi (vardas pakeistas), 2011 02 05.
214
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Viena iš naudingiausių veiklų dalyviams buvo narkomanų ir alkoholikų anonimų susirinkimai. 216 Narkomanai
Anonimai yra svarbi socialinė institucija ir kartu paramos tinklas priklausomų asmenų tarpe ir vaidina itin didelį
vaidmenį sveikimo nuo priklausomybės procese. Resocializacijos ir reintegracijos programos, viena vertus, turi
skatinti NA grupių lankymą, ir, kita vertus, gali vadovautis panašiais principais kaip NA – bendruomenė, atvirumas,
reguliarūs grupiniai užsiėmimai ir t. t. „Sukuriama bendruomenė žmonių, kurie vienas kitą palaiko, o iškritimas iš
šio socialinio tinklo dažniausiai reiškia atkrytį“217. Patys dalyviai teigiamai vertino galimybę padėti vieni kitiems,
buvimas sveikstančių žmonių apsuptyje buvo labai svarbi resocializacijos proceso dalis. Bernardinų ir Mano guru
projektuose socialiniai darbuotojai ir žmonės dirbę su priklausomais yra patys buvę priklausomi. Projekto vadovė
teigia, kad tokiais atvejais tais žmonėmis labiau pasitikima. Vis dėlto projektų metu galėtų būti labiau
orientuojamasi į socializaciją su platesne visuomenės dalimi.
Savarankiškumo ir motyvacijos stoka
Darbas su psichologu, socialiniu darbuotoju bei savitarpio pagalbos grupių užsiėmimai, darbas su tiksline
grupe buvo tie metodai Bernardinų ir Mano guru projektuose, kurie turėjo padėti asmenims ugdyti
savarankiškumo įgūdžius ir motyvaciją. Šios veiklos projekto dalyvių buvo vertinamos kaip naudingos (4,08/5, 5 „labai naudinga“). Savarankiškumo ir atsakomybės dalyviai buvo mokomi per darbo terapijos užsiėmimus
(Bernardinai) ir per darbo santykių imitavimą (Mano guru). Taip pat ir stipendijos suteikimas bei galimybė užsidirbti
minimalią algą (Mano guru) buvo dalyviams gera savarankiškumo pamoka.
Atsakydami į klausimą, kaip prie jų sveikimo proceso prisidėjo dalyvavimas projekte, dalyviai pabrėžė
savivertės atstatymą, psichologinį sustiprėjimą, jautimąsi saugiau visuomenėje, jautimąsi labiau savim užtikrintu/-a
bei atsakomybės ir savarankiškumo išsiugdymą“218. „Priklausomi asmenys nemoka dirbti, nemoka elgtis socialinėse
situacijose, atkrenta dėl stresinių situacijų, o projektas moko juos tvarkytis su tokiomis situacijomis“ 219. Tai nurodo,
kad atsakomybė, savarankiškumas, užtikrintumas yra svarbios ir siektinos savybės priklausomiems asmenims,
kurios ilgainiui gali lemti išlikimą blaiviu ir motyvaciją pačiam užsidirbti, negyventi iš bedarbio pašalpos.
Projektų vykdytojai labiausiai siekė laikotarpį po reabilitacijos užpildyti prasminga veikla, kuri išlaikytų
žmones blaivybėje, kartu suteiktų paramos mechanizmus ir motyvuotų. Vieniems priklausomiems aktyvus
dalyvavimas NA veikloje, važinėjimas po reabilitacijos bendruomenes, detoksikacijas, kitiems gali būti bendravimas
su nepriklausomais žmonėmis ir pan. Tiek „Bernardinų“, tiek „Mano guru“ projektas būtent ir buvo bandymai
suteikti priklausomiems asmenims prasmingos veiklos, kuri mokytų ir motyvuotų gyventi be narkotikų.
Resocializacijos ar reintegracijos programa neturėtų būti vien profesiją, kvalifikaciją ar darbą suteikianti programa.
Socialinė ir psichologinė specialistų parama bei socialinė programos funkcija turi būti sudedamos programos dalys.
Koks ESF intervencijų ilgalaikis poveikis?
Svarbiausiu ilgalaiku projekto poveikiu būtų galima laikyti išlikimą blaivybėje. Vienas projekto dalyvių
įvardino, kad Bernardinų projektas yra priežastis, dėl ko jis esąs šiandien blaivas. Taip pat šis dalyvis tikino, kad iš
jam žinomų 30 priklausomų asmenų, kurie dalyvavo reabilitacijos kurse Kėdainiuose, šiuo metu tik 3 gyvena
blaivybėje.220 Po dalyvavimo Mano guru ir Bernardinų projektuose, anot projekto vykdytojų, galėjo atkristi apie 7
proc. asmenų. Tai būtų labai žemas procentas, todėl galima manyti, kad ilgalaikis projektų poveikis padedant
asmenims išsilikyi blaivybėje yra gana tikėtinas.
Teigiamą projekto poveikį rodo ir išaugęs priklausomų asmenų savarankiškumas, sustiprėję socialiniai
tinklai, socialinės integracijos jausena. Pirma, priklausomi asmenys, atėję į projektą, neturėjo darbinių, socialinių
216

Narkomanų anonimų (NA) ir alkoholikų anonimų (AA) grupiniai susitikimai yra viena iš reabilitacijos dalių. Susitikimus inicijuoja patys
priklausomi asmenys. Projektų metu dalyviai buvo skatinami dalyvauti šiuose susitikimuose kartą į savaitę. NA ir AA savitarpio pagalbos
grupės – labai svarbi sveikimo proceso dalis, bet ji vyksta pačių dalyvių iniciatyva. Jeigu nėra,kas norėtų šiuos susitikimus lankyti ir vesti,
tokios grupės apmiršta (Valerijaus pavyzdys iš interviu).
217
Interviu su Sauliumi (vardas pakeistas), 2011 02 05.
218
„Įgijau saugumo jausmą, padėjo išlikti blaiviai, labiau sutvirtėti psichologiškai, darbas su savimi pastoviai buvo, kas ir padeda sveikimui –
psichologinės terapijos... labiau padėjo visuomenėje būti užtikrinta ir pasitikinti“; „Leido pažinti savo trūkumus ir tvarkytis situacijose
pačam“; „Prieš ateinant į projektą nemokėjau nieko daryti. Neįsivaizdavau, kaip galima visą dieną dirbti, kaip bendrauti su žmonėmis. Visa tai
išmokau eidama į darbą ir bendraudama su žmonėmis“.
219
Interviu su projekto dalyve Laima (vardas pakeistas), 2011 02 16.
220
Interviu su projekto dalyviu Sauliumi (vardas pakeistas), 2011 02 05.
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įgūdžių, tačiau šiuo metu nemaža apklaustų projektų dalyvių dalis dirba (19 iš 40). Be to, klausiant apie pagrindinį
pajamų šaltinį tarp atsakymų dominavo nuosavas darbo užmokestis (žr. 56 pav.). Jį įvardino beveik puse
respondentų.
56 paveikslas.Kas šiuo metu yra pagrindinis Jūsų pajamų šaltinis?
Darbo užmokestis

19

Parama iš šeimos, draugų

8

Bedarbio išmoka

7

Kita socialinė pašalpa

6

Netekto darbingumo (invalidumo) pensija

3

Motinystės (Tėvystės) pašalpa

3

Pastaba: apklausos metu priklausomi asmenys turėjo pasirinkti 1 atsakymą.Kai kurie dalyviai vis tiek pažymėjo 2, todėl bendra dažnių suma yra
didesnė nei apklaustųjų skaičius.(46/41). Atsakymai pateikiami dažniais. Šaltinis: VPVI atliktos „Bernardinų“ ir „Mano Guru“ projektų dalyvių
anketinės apklausos duomenys, 2011 (N=41 ).

Antra, projektų dalyviai, su kuriais buvo imta interviu nurodė, kad vis dar palaiko ryšį su NA. Be to, 15 iš 39
apklaustųjų turėjo pastovų gyvenimo partnerį/-ę, o ketvirtadalis buvo susituokę. Gebėjimas išsaugoti santykius su
artimais asmenimis, palaikyti ryšius su bendruomene (pvz. NA) gali būti laikomas ilgalaikiu projekto poveikiu. Pagal
svarbumą pajamų šaltinis – parama iš šeimos, draugų, kurį rinkosi beveik ketvirtadalis respondentų (8 iš 40) nurodo
mažesnį savarankiškumą, tačiau tai, kad individas gali gauti paramą iš šeimos ir draugų kartu gali reikšti ir
sustiprėjusius jo socialinius tinklus. Tai savo ruožtu irgi gali būti teigiamas poveikis ir kartu egzistuojantis paramos
tinklas tiems asmenims, kurie tuo metu nedirbo/negalėjo susirasti darbo. Poveikis gali atsispindėti ir socialinių
tinklų sukūrime ir išlaikyme. Galiausiai, didžioji dauguma (37 iš 41) anketinės apklausos dalyvių nurodė, kad šiuo
metu jie jaučiasi integruoti į visuomenę. Visi dalyviai, su kuriais buvo imta interviu nebesijautė atskirti nuo
visuomenės.

3.3.4. Suderinamumas
Ar ESF intervencijų tikslai derėjo su valstybės politikos tikslais?
Priklausomų asmenų nuo psichoaktyvių medžiagų socialinė integracija yra organizuojama, remiantis
priemonėmis, numatytomis Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų
programoje, Lietuvos respublikos 2004-2006 metų Nacionaliniame kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų
plane ir Lietuvos užimtumo rėmimo įstatyme. Vienas iš „Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos
prevencijos 2004-2008 m. programos“ taktinių tikslų yra bendros narkomanijos ankstyvos diagnostikos, gydymo,
reabilitacijos ir reintegracijos į visuomenę sistemos, siekiant padėti asmenims, priklausomiems nuo narkotikų
sukūrimas. Šioje programoje yra išskiriami trys sveikimo nuo priklausomybės etapai – sveikatos priežiūra,
reabilitacija ir socialinė reintegracija ir teigiama, kad šie etapai turi būti vykdomi – „užtikrinant tinkamą
specializuotų priklausomybės ligų, reabilitacijos ir psichikos sveikatos centrų teikiamų paslaugų kokybę,
įvairiapusiškumą ir prieinamumą; savivaldybėse ir kitose vietos bendruomenėse rengiant ir įgyvendinant paramos
ir užimtumo programas asmenims, kurie gydosi nuo priklausomybės narkotinėms medžiagoms ar alkoholiui; laisvės
atėmimo vietose sudarant palankesnes sąlygas nuteistiesiems gydytis nuo priklausomybės narkotikams ir gydymą
pratęsti atlikus bausmę.“ Šioje programoje, nors ir yra minimi trys etapai, tačiau nėra aiškiai nurodoma kaip turi
būti vykdoma socialinė reintegracija - yra tiktai teigiama, kad paramos ir užimtumo programos turi būti
įgyvendinamos savivaldybėse ir vietos bendruomenėse. Nacionaliniame kovos su skurdu ir socialine atskirtimi
veiksmų plane tarp veiklų, kurios skirtos priklausomiems asmenims yra numatytos veiklos yra identiškos veiklos,
kurios išvardintos Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 m. programoje. Tuo
tarpu Užimtumo rėmimo įstatyme yra numatyta, kad papildomai remiami yra „priklausomi nuo narkotinių,
psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos
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programas.“ Šiems asmenims yra taikomos aktyvios darbo rinkos priemonės darbo biržoje. Vis dėlto šia priemone
yra įmanoma paremti tik asmenis, kurie jau yra praėję reabilitacijos programas. Vadinasi, galima teigti, kad tarpinė
grandis tarp socialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką nėra padengta.
BPD laikotarpio priemonės, remiančios priklausomus asmenis tikslas – sumažinti jų socialinę atskirtį, o
uždaviniai – socialinė adaptacija ir profesinė reabilitacija. BPD laikotarpiu numatytos priemonės svarbiai papildo
minėtose programose ir įstatymuose numatytas priemones, dėl to kad išskirtinai remia socialinės adaptacijos
priemones priklausomiems asmenims. Socialinės adaptacijos priemonės kituose LR teisės aktuose nėra numatytos.
BPD 2.3 priemonėje ir šiuose teisės aktuose numatytos priemonės nėra tapačios, kadangi pastaruosiuose yra
akcentuojami reabilitacijos centrai. BPD 2.3 priemonė tiksliau ir konkrečiau nusako, kokia pagalba teiktina
priklausomiems asmenims, siekiant integruoti juos į darbo rinką – BPD priemonėje konkrečiai numatyta, kaip
turėtų vykti socialinė adaptacija.
BPD 2.3 priemone reabilitacijos centrai nebuvo remiami, todėl galima teigti, kad jie papildo, o ne
persidengia vieni su kitais. Tuo tarpu ESF paramos laikotarpiu 2007-2013 m., paramos sritis yra išplečiama ir
pradedama remti socialinės ir psichologinė reabilitacija, bei specialiai yra numatomas laikinas apgyvendinimas
priklausomiems asmenims. Lietuvoje reabilitacijos centrams anksčiau parama buvo skiriama per Narkotikų
kontrolės departamentą, tačiau skiriamos paramos nepakakdavo. Nuo 2008 m. parama reabilitacijos centrams
buvo teikiama ir per ESF. Vykdoma veikla nepasikeitė, tačiau ši brangi ir anksčiau sunkiai prieinama reabilitacijos
centrų paslauga, tapo nemokama. Galima teigti, kad iki 2007-2013 įgyvendinimo pradžios Lietuvoje nebuvo
užtikrintas pakankamas reabilitacijos centrų prieinamumas. 2007-2013 m. laikotarpiu konceptualiai neatsirado
naujų priemonių, bet didesnių lėšų skyrimas reabilitacijos centrams leido reabilitacijos paslaugoms tapti daug
labiau prieinamesnėmis.
Suderinamumo vertinimo apibendrinimas pateikiamas 71 lentelėje.
71 lentelė. ESF paramos priklausomiems asmenims suderinamumo su LR teisės aktais apibendrinimas.
Nacionalinė
LR 2004-2006 m.
narkotikų kontrolės
Nacionalinis kovos
BPD laikotarpio
ir narkomanijos
LR užimtumo
su skurdu ir
paramos
prevencijos 2004–
rėmimo įstatymas
socialine atskirtimi
finansinės gairės
2008 metų
veiksmų planas
Veiklos
programa

Socialinė
adaptacija ir
socialinė
reintegracija

Užimtumas

Iš dalies, tačiau
nepatikslinama dėl
socialinės
adaptacijos ir
reintegracijos
programų
priklausomiems
asmenims vykdymo.

Iš dalies, tačiau
nepatikslinama dėl
socialinės
adaptacijos ir
reintegracijos
programų
priklausomiems
asmenims
vykdymo.

Iš dalies, tačiau
nepatikslinama dėl
užimtumo
programų
priklausomiems
asmenims vykdymo.

+

Medicininė ir
socialinė
reabilitacija

2007-2013 m.
laikotarpio
finansinės gairės

-

+

+

Iš dalies, tačiau
nepatikslinama dėl
užimtumo
programų
priklausomiems
asmenims
vykdymo.

Programos
vykdomos tik darbo
biržoje
užsiregistravusiems
priklausomiems
asmenims.

+

+

-

-

-

+

Šaltinis: sudaryta autorių.
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3.3.5. Apibendrinimas
Kokiu mastu ESF intervencijos atitiko priklausomų asmenų poreikius?
BPD laikotarpiu ESF intervencija suplanuota tinkamai šiais aspektais: uždavinių atžvilgiu parama buvo
tinkamai siekiama sukurti užimtumą priklausomiems asmenims (profesiškai juos reabilituojant ir siekiant įdarbinti).
Parama tinkamai numatė suteikti trūkstamus išteklius (neutralų būstą, stipendiją, maistą) trumpuoju laikotarpiu
projekto metu.
BPD laikotarpiu ESF intervencija suplanuota netinkamai šiais aspektais: Tikslinės grupės aspektu parama
negalėjo aprėpti platesnio rato priklausomų asmenų, kadangi veiklų pobūdis ir specifika buvo tinkamos tik
pabaigusiems reabilitacijos kursą priklausomiems asmenims. Uždavinių atžvilgiu parama neskatino organizuoti
kitokį prasmingą užimtumą (savanoriavimą, darbo praktiką ir kt.). Taip pat parama nesiekė sumažinti barjerų, kurie
neleidžia asmenims įsidarbinti – t. y. problemos su antstoliais, biudžeto planavimo įgūdžių stoka, stigmatizacija iš
visuomenės pusės. Parama nebuvo siekiama padėti individams išsiugdyti savarankiškumą ir patiems užsitikrinti
išteklius ilguoju laikotarpiu. Taip pat ne visos remiamos veiklos tinkamai atliepė priklausomų asmenų socializacijos
poreikį – ne visuomet priklausomi asmenys turėjo progų bendrauti su neutraliais asmenimis (pvz. nuotoliniai
mokymai).
2007-2013 m. ESF paramos laikotarpiu tikslinės grupės aspektu tinkamumas lyginant su BPD laikotarpiu
išaugo, kadangi remiamos tapo reabilitacijos paslaugos priklausomiems asmenims. Dėl ESF paramos šioms
paslaugos jos tapo nemokamai prieinamos žymiai didesniam detoksikacijos programą praėjusių asmenų skaičiui.
Uždavinių aspektu paramos tinkamumas padidėjo atsižvelgiant į prasmingos veiklos poreikį 2 aspektais - parama
imtos skatinti savanoriavimo galimybės, vykdant ilgalaikę socialinę reabilitaciją tapo galima pritaikyti platesnį
užimtumo veiklų spektrą. Išteklių aspektu naudojantis šia parama tapo įmanoma pažeidžiamiems priklausomiems
asmenims suteikti būstą iki 18 mėn. Socializacijos aspektu parama tapo tinkamesnė, kadangi parama neskiriama
nenaudingoms socializacijai veikloms (nuotoliniai mokymai), o parama skiriama socializaciją didinančioms veikloms
- savanorystei ir bendrųjų įgūdžių įgijimui.
2007-2013 m. ESF paramos laikotarpiu tinkamumas sumažėjo vienu aspektu – tapo neremtinos socialinės
įmonės ir nebėra galimybių mokėti stipendiją ir algą – tai stipriai sumažina asmenų galimybes būti laikinai
įdarbintiems ar atlikti darbo praktiką, kuri juos priartintų prie darbo rinkos.
Kokiu mastu ESF intervencijos priklausomiems asmenims pasiekė numatytus rezultatus?
BPD laikotarpiu beveik visi projektai, skirti priklausomiems asmenims, viršijo suplanuotą pasiekti naudos
gavėjų skaičių ir apmokė daugiau asmenų. Priemonės mastu šis rodiklis buvo viršytas 30 proc. Pasiektas didelis
dalyvių skaičius nenulėmė aukštų rezultatų - profesinę kvalifikaciją po projekto buvo įgiję 13,6 proc. naudos gavėjų,
o įsidarbino pasibaigus projektui – 7,65 proc. asmenų.
Kokie buvo ESF intervencijų priklausomiems asmenims įgyvendinimo kaštai?
BPD laikotarpiu vidutinė kaina vienam asmeniui projektuose buvo 9083 Lt ir svyravo nuo 3000 Lt iki 34000
Lt. Santykinai pigesniuose projektuose buvo skiriamos lėšos specialistų ruošimui, o brangiausiuose projektuose
veikla buvo orientuojama į darbą su tiksline grupe. Naujuoju laikotarpiu vieno asmens socialinės integracijos kaina
buvo 34053 Lt, tačiau atmetus išlaidas skirtas infrastruktūrai, specialistų konsultavimui ir metodikos kūrimui bei
kitoms išlaidos, tiesioginės paslaugos vidutinė kaina tikslinės grupės atstovui buvo 26629 Lt. Pagal tai kiek
planuojama įdarbinti tikslinės grupės asmenų, vieno priklausomo asmens įdarbinimas gali kainuoti vidutiniškai
102000 LT. Bendrai projekto mastu išlaidos darbui su tiksline grupe sudarė 89 proc. visų išlaidų. Svarbu pažymėti,
kad didelę dalį tiesioginių išlaidų dalyviams lėmė tai, kad tarp šių išlaidų atsidūrė apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugos. Šios paslaugos atskirtai daugiausia sudarė iki 25,8 proc. (Gyvybės versmė).
Koks buvo ESF intervencijų priklausomiems asmenims poveikis?
Tikslinės grupės aspektu “Mano guru” ir “Bernardinų” projektų dalyviai buvo pažeidžiama ir reikalinga
pagalbos grupė, apklaustiems projektų dalyviams buvo būdingi didelio socialinio pažeidžiamumo požymiai:
vidurinis ar žemesnis išsilavinimas, darbo neturėjimas, jautimasis socialiai atskirtais. Vis dėlto į projektus buvo
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priimami tik sąlyginai mažiau pažeidžiami asmenys, t. y. tie, kurie yra jau sudalyvavę 12-18 mėn. trukmės
reabilitacijos kursuose, o asmenys, nedalyvavę šiuose kursuose, priimami nebuvo.
Projektų veiklų atžvilgiu, projektų vykdytojai labiausiai siekė laikotarpį po reabilitacijos užpildyti prasminga
veikla, kuri išlaikytų žmones blaivybėje, kartu suteiktų paramos mechanizmus ir motyvuotų. Vieniems
priklausomiems aktyvus dalyvavimas NA veikloje, važinėjimas po reabilitacijos bendruomenes, detoksikacijas,
kitiems gali būti bendravimas su nepriklausomais žmonėmis ir pan. Tiesioginė projektų nauda padedant dalyviams
įsidarbinti projektui pasibaigus dalyvių buvo vertinama vidutiniškai, nors „Mano guru“ projekto dalyvių tarpe
trečdalis, o „Bernardinų“ projekte puse apklaustųjų susirado darbą. Projektų vykdytojai įvardino, kad buvo svarbu
buvo ne tik įdarbinti žmogų, bet veikiau suteikti jam pradinę pagalbą, kuri reikalinga savarankiškai integruojantis į
darbo rinką ir padidinti jo įsidarbinimo tikimybę.
Svarbi ir apčiuopiama buvo projekto nauda socializacijos aspektu – abu projektai ugdė priklausomų asmenų
bendravimų įgūdžius, ypač Mano guru projekte darbas su klientais didino socializaciją su neutraliais asmenimis,
ugdė paklusnumą, keitė visuomenės normas dėl priklausomų asmenų, leido priklausomiems asmenims įveikti
izoliacijos ir vienišumo jausmą. Išteklių aspektu projektų dalyviams buvo suteikiama reikalinga pradinė parama - jie
buvo aprūpinami būstu, apranga, maistu, minimaliomis finansinėmis išmokomis. Neutralaus būsto suteikimas buvo
ypač svarbus aspektas, siekiant socialiai integruoti šiuos asmenis. Vis dėlto, siekiant, kad asmuo apsirūpintų
ištekliais pats projektui pasibaigus - paraleliai asmenys turi būti mokomi savarankiškumo ir socialinių įgūdžių ir turi
būti motyvuoti gyventi savarankiškai. Motyvacijos aspektu projektų sėkmingumas glūdėjo intensyvaus santykio su
psichologu ir socialiniu darbuotoju bei darbo savitarpio pagalbos grupėse užtikrinimu dalyviams. Po projekto
dalyviai kaip svarbiausią projekto indėlį nurodė jautimąsi savarankišku ir pasitikinčiu/-ia savimi. Resocializacijos ar
reintegracijos programa neturėtų būti vien profesiją, kvalifikaciją ar darbą suteikianti programa. Socialinė ir
psichologinė specialistų parama bei socialinė programos funkcija turi būti sudedamos programos dalys.
Ilguoju laikotarpiu projekto poveikis pasireiškė apytiksliai 90 proc. dalyvių išlikimu blaivybėje. Puse
apklaustų projekto dalyvių dirbo ir pagrindinis jų pragyvenimo šaltinis buvo darbo užmokestis. Praėjus keleriems
metams po projekto dalyviai palaikė ryšius su NA ir AA grupėmis, daugiau kaip puse dalyvių turėjo pastovų
gyvenimo partnerį/-ę arba buvo susituokę. Ne tik darbo susiradimas, bet ir gebėjimas išsaugoti santykius su
artimais asmenimis, palaikyti ryšius su bendruomene (pvz. NA) gali būti laikomas ilgalaikiu projekto poveikiu.
Galiausiai, didžioji dauguma apklausos dalyvių nurodė, kad šiuo metu jie jaučiasi integruoti į visuomenę.
Kokiu mastu derėjo ESF intervencijų ir valstybės politikos priklausomų asmenų atžvilgiu tikslai?
Apibendrinant, BPD laikotarpio parama padėjo padengti trūkstamą grandį priklausomų asmenų integracijoje
tarp socialinės integracijos ir integracijos į darbo rinką, kuri nebuvo aiškiai padengiama Nacionalinė narkotikų
kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programos, LR 2004-2006 m. Nacionalinis kovos su skurdu
ir socialine atskirtimi veiksmų plano ir LR užimtumo rėmimo įstatymo. BPD parama buvo skiriama socialinės
reintegracijos ir socialinės adaptacijos programoms ir užimtumo didinimui. 2007-2013 m. parama buvo platesnė ir
geriau sutapo su Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programa, kadangi
paramą skyrė ir reabilitacijos centrų veiklai. Dėl ESF paramos naujuoju laikotarpiu reabilitacijos centrų paslauga
tapo nemokama ir išaugo jos prieinamumas pažeidžiamiausioms priklausomų asmenų grupėms.

3.4. Romams skirtos programos
3.4.1. Tinkamumas ir tęstinis tinkamumas
Romų socialinė integracija yra procesas, kuris skiriasi nuo kitų tikslinių grupių socialinės integracijos.
Pagrindinė to priežastis yra daugiasluoksnė ir ilgametė romų socialinė atskirtis, kurią lemia persipynusios žemo
išsilavinimo, nedarbo, prastų gyvenimo sąlygų ir kitos problemos. Romai Lietuvoje yra heterogeniška grupė, ir,
priklausomai nuo tam tikrų aplinkybių, tokių kaip gyvenamoji vieta ir kt., šių problemų intensyvumas skiriasi.
Vilniaus Kirtimų gyvenvietės gyventojai patiria išvardytas problemas intensyviausiai, tačiau net ir šioje gyvenvietėje
situacija Aukštutiniame tabore skiriasi nuo situacijos Žemutiniame tabore – skiriasi tiek romų kalbos akcentai ir
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religija, tiek socialinės problemos . Taip pat skiriasi ir romų socialinės integracijos lygis, gyvenančių mieste ir
gyvenančių tabore.
Etninių studijų centro atliktame tyrime pastebima, kad „romai yra traktuojami kaip socialinės rizikos grupė
222
*...+, o integruojami kaip etninė mažuma: sudaromos sąlygos tapatumui išsaugoti, organizuojamas švietimas“ ,
socialinius ir ekonominius klausimus paliekant nuošalyje. Ši situacija buvo dar labiau įtvirtina, 2010 metais
reorganizavus TMID ir romų klausimą perdavus Kultūros ministerijos kompetencijai. Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai atsisakius funkcijų, susijusių su romų socialinių problemų sprendimu, miestų savivaldybės liko
vienintelės institucijos, dirbančios romų socialinės atskirties mažinimo srityje.
Kokie yra svarbiausi romų socialinės integracijos poreikiai?
Lietuvoje priskaičiuojamų apie 3 000 gyvenančių romų. Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrime teigiama,
kad dėl to, kad romų yra palyginti nedaug, „vyriausybė turėtų būti pajėgi ir finansiniu, ir administraciniu požiūriu
suformuoti tokias politikos priemones, kurios padėtų pasiekti esminių pokyčių pagrindinėse romų gyvenimo
223
srityse“ . Vis dėlto romų socialinės, teisinės ir ekonominės problemos tik gilėja – pavyzdžiui, jaunoji romų karta
lietuviškai moka mažiau negu jų tėvai ir seneliai ir tai rodo tik augančią socialinę atskirtį. Apibendrinant, galima
išskirtos penkias pagrindines problemas, lemiančios romų socialinę atskirtį, bet tuo pačiu ir esančias tos atskirties
išraiškos.
1. Išsilavinimo stoka ir neraštingumas,
reikšmingai prisidedantis prie nedarbo;
lietuvių kalbos nemokėjimas. Žemas
išsilavinimo lygis ir neraštingumas nėra
tik vyresnio amžiaus romų problema. Kas
penktas darbingo amžiaus romas
dalyvavęs etninių tyrimų centro 2007 m.
atliktame tyrime nelankė bendrojo
lavinimo mokyklos ir nėra baigę nė
vienos klasės, “daugiau nei pusė yra
mokęsi tik pradinėje mokykloje arba
baigė ne daugiau nei 8 klases. Tik kas
šeštas (17,6 proc.) tyrime dalyvavęs
romas yra baigęs 9 ar daugiau bendrojo
224
lavinimo mokyklos klasių” (žr. 57 pav.) .
Išsilavinimo trūkumas susijęs ir su
lietuvių kalbos nemokėjimu.

57 paveikslas. Romų pasiskirstymas pagal baigtų klasių skaičių.

Šaltinis: Etninių tyrimų centro atliktas „Romų bendruomenės socialinės integracijos
galimybių tyrimas“, 2007 m.

58 paveikslas. Darbo biržoje 2003-2007 m. registruotų romų skaičius.
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Andrius Kaluginas, Taboras, Bernardinai.lt, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/53205, 2010-11-24.
Etninių tyrimų centras, Socialinių tyrimų institutas, Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybių tyrimas, Vilnius, 2007.
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Žmogaus teisių stebėjimo institutas Romai: Situacijos apžvalga, 2005
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Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybių tyrimas, 2007.
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2. Nedarbas,
įvardijamas
kaip
viena
pagrindinių
problemų
romų
bendruomenėje, tačiau ji labai artimai
susijusi
su
kitomis
socialinėmis
problemomis. Žemas romų užimtumas
sunkiai gali būti sprendžiamas valstybinių
institucijų lygmeniu, kadangi didžioji dalis
nesiregistruoja darbo biržoje ir nėra
laikomi
bedarbiais
pagal
nedarbo
socialinio draudimo įstatymą. Vilniaus
teritorinės darbo biržos duomenimis,
Šaltinis: Vilniaus teritorinė darbo birža, paimta iš Etninių tyrimų centro atlikto
2003-2007 m. per metus vidutiniškai
tyrimo.
registruodavosi 64 asmenys (žr. 58 pav.).
Svarbus ir legalumo aspektas romų darbe. Etninių tyrimų centro atliktame tyrime, 50 proc. apklaustųjų nurodė,
turintys darbą arba užsiėmimą, iš kurio gaunantys pajamas, o 43 proc. nurodė, kad niekur nedirba. Metalo
laužo rinkimas buvo nurodytas kaip pagrindinė veikla, toliau sekė pagalbiniai darbai, smulki prekyba. Taip pat
225
svarbu pažymėti, kad 85 proc. iš dirbusiųjų, tai darė neformaliai .
3. Sveikatos problemos, susijusios tiek su prastomis gyvenimo sąlygomis, tiek su narkotikų vartojimu (kurio mastas
nėra žinomas) ir platinimu;
4. Problemos su viešuoju sektoriumi, kurį lemia abipusis nepasitikėjimas; Neaiškus teisinis kai kurių romų statusas
ir dokumentų neturėjimas iš dalies prisideda beveik prie visų problemų. Visos pirmiau išvardytos problemos yra
artimai viena su kita susijusios, todėl politikos priemonės, siekiančios mažinti romų socialinę atskirtį, turi spręsti
ne atskiras problemas, bet jų derinius bei gilumines priežastis.
5. Prastos gyvenimo sąlygos, kurios apima tiek prastą būstą, tiek sunkumus jį legalizuoti ar persikelti. Nelegalaus
būsto statusas neleidžia romams pasinaudojant parama susiremontuoti būstus, kuriuose žiemą užšąla vanduo,
nėra šildymo ir kitų būtinų oriam gyvenimui sąlygų.
Apibendrinant, galima romų poreikius susisteminti į „poreikių medį“ (žr. 59 pav.).
59 paveikslas. Romų problemų medis.

Socialinė atskirtis

Išsilavinimo
stoka

Nedarbas

Sveikatos
problemos

Problemos
su viešuoju
sektoriumi

Prastos
gyvenimo
sąlygos

Neigiamas
visuomenės
požiūris

Šaltinis: sudaryta autorių.

Kokia buvo ESF intervencijų logika?
Palyginus romų poreikių medį ir BPD laikotarpio bei 2007-2013 m. laikotarpio intervencijos logikos medžius
(žr. 60 ir 61 pav.) galima daryti išvadas apie intervencijos logikos tinkamumą.
60 paveikslas. BPD laikotarpio intervencijos logika skatinant romų socialinę įtrauktį.

225

Ten pat.

132

Pagrindinis
tikslas

Mažesnė romų socialinė atskirtis

Lietuvių kalbos mokymas

Užimtumo didinimas

Uždaviniai
Profesinė kvalifikacijos
didinimas

Profesinių įgūdžių, žinių ir
gebėjimų stiprinimas

61 paveikslas. 2007-2013 m. laikotarpio intervencijos logika skatinant romų socialinę įtrauktį.

Pagrindinis
tikslas

Uždaviniai

Mažesnė romų socialinė atskirtis

Psicho –
socialinė
reabilitacija

Profesinė
reabilitacija

Bendrųjų
įgūdžių
ugdymas

Socialinė
mentorystė

Lyginant BPD laikotarpio 2004 m. ir 2006 m. finansavimo gaires, matyti, kad 2004 m., kad romai yra
išskiriami kaip remtina grupė, tuo tarpu 2006 m. parama yra skiriama visoms tautinėms mažumoms. Kaip buvo
aptarta anksčiau, romai yra išskirtinius socialinės integracijos poreikius turinti tautinė mažuma, kurios socialinė
atskirtis yra gili ir daugiasluoksnė. Prasminga ją išskirti iš kitų mažumų ir dėti pastangas integruoti jos narius į
visuomenę ir darbo rinką. Vadinasi, 2006 m. gairės buvo suformuluotos pernelyg plačiai.
2007-2013 m. laikotarpiu finansavimo gairėse romai vėl buvo išskirti iš kitų tautinių mažumų, kuriems turi
būti teikiama socialinės integracijos parama. Vadinasi, naujuoju laikotarpiu tęstinis tinkamumas padidėjo. Kita
vertus, naujuoju laikotarpiu 1.3 priemonėje nėra suformuluota atskirų uždavinių tikslinėms grupėms, o yra tik
bendri, kurie sutampa visoms socialinės atskirties požymį turinčioms grupėms 226. Atsižvelgiant į šių grupių
išskirtinius poreikius, reikėtų gairėse suformuluoti uždavinius šioms grupės atskirai.
Kaip intervencijos uždaviniai atitiko tikslinės grupės poreikius?
Kaip matyti iš poreikių ir intervencijos logikos medžių palyginimo, ESF parama buvo siekiama paveikti tik
vieną šios grupės poreikį – užimtumą ir iš dalies atliepti išsilavinimo trūkumą. 2004 m. finansinėse gairėse romams
numatytas uždavinys - “romų profesinis orientavimas, konsultavimas bei mokymai.“ 2006 m. pridedamas lietuvių
kalbos mokymas, susietas su profesiniu išsilavinimu. 2007-2013 m. paramos tinkamumas padidėjo, kadangi
daugiau dėmesio skiriama bendrųjų įgūdžių mokymui, įskaitant ir kalbų mokymui.
Vis dėlto turint omenyje romų tikslinės grupės specifiką (nėra linkę registruotis darbo biržoje, dirba
neoficialiai, turi žemą išsilavinimo lygį), gairėse reikėtų numatyti ir kitų įtraukimo į darbo rinką mechanizmų.
Žmogaus teisių stebėjimo instituto 2005 m. atliktoje Romų situacijos analizėje teigiama, kad „beveik pusėje romų
šeimų buvo išsakytas pageidavimas dirbti bet kokį darbą, jeigu tik atsirastų tam galimybių“ 227. Egzistavę įtraukimo į
darbo rinką mechanizmai romų atžvilgiu nebuvo efektyvūs, pavyzdžiui, 2004 m. Vilniaus savivaldybei pasiūlius
taboro gyventojams imtis viešųjų darbų, norinčių jų imtis neatsirado 228. Pokalbių su specialistais metu išsakyta
226

Nuteistieji laisvės atėmimo bausmėmis, kuriems iki išėjimo į laisvę liko ne daugiau kaip 24 mėn., ir asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų;
socialinės rizikos ir (ar) likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų); esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų
auklėtiniai (16–29 metų); moterys, po ilgesnės pertraukos (nedarbo trukmė viršija 24 mėnesius) grįžtančios į darbo rinką; daugiavaikės
šeimos, motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaikus; socialinės rizikos šeimos; ilgalaikiai bedarbiai ar socialinės pašalpos gavėjai;
neįgalieji; prekybos žmonėmis aukos; benamiai, besinaudojantys nakvynės namų paslaugomis; romai;asmenys, užsikrėtę ŽIV ar sergantys
AIDS; asmenys, sergantys priklausomybės nuo alkoholio ligomis.
227
Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrimas „Romai: situacijos apžvalga“, 2005, Vilnius.
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idėja kurti būtent romams skirtas socialines įmones. Įvairiose studijose, tyrusiose romų integracijos į darbo rinką
perspektyvas, užsimenama apie moterų norą dirbti siuvimo ceche, kuris galėtų būti įrengtas Kirtimuose. Gairėse
reikėtų numatyti paramą socialinėms įmonėms, kadangi jos turėtų potencialą įtraukti sunkiai integruojamas grupes
į darbo rinką.
Didesnio romų užimtumo barjeras yra ir neigiamas visuomenės ir darbdavių požiūris. Gairėse turėtų būti
suformuluota parama darbui su darbdaviais – t. y. darbdavių jautrinimui romų atžvilgiu. Etninių tyrimų centro
atliktoje studijoje „Romų ir darbdavių nuostatos dėl romų integracijos į darbo rinką“ teigiama, kad didelė dalis
įsidarbinusių romų neišsilaiko darbo vietoje ilgiau nei pusę metų. Tai dažnai yra susiję ne tik su romų socialinių ar
profesinių įgūdžių stygiumi, bet ir su tam tikrais kultūriniais romų elgesio aspektais. Situacijose, kuomet romų
įsidarbinimo procese dalyvauja tarpininkas (socialinis darbuotojas, mediatorius ir pan.) tiek asmeninėse
iniciatyvose, tiek projektų rėmuose yra reikalingas darbdavių informavimas apie romų bendruomenės ypatumus ir
galimą jų pasireiškimą darbo procese. Yra labai svarbu darbdavius supažindinti su kultūriniais romų bendruomenės
aspektais, tokiais kaip lyčių santykiai bei apribojimai moterims, tam tikrų darbų specifika (pavyzdžiui, valymo darbų
vieta romų pasaulėžiūroje), laiko samprata ir pan. Kultūrinių ypatumų išmanymas gali padėti produktyvesnio
darbdavio ir darbuotojo (romo) santykio kūrimui. Nei BPD, nei 2007-2013 m. laikotarpio gairėse nėra skatinamas
darbas su darbdaviais. Potencialių darbdavių švietimo skatinimas ESF paramą darytų tinkamesnę.
Nei BPD, nei naujuoju laikotarpiu gairėse nebuvo numatyta padėti romams spręsti problemas, susijusias su
prastomis gyvenimo sąlygomis, viešuoju sektoriumi, prasta sveikatos būkle. Socialinių darbuotojų trūkumą, kurie
rūpintųsi romais pažymi ir Etninių tyrimų centro atliktas tyrimas 229. Šiuo metu RVC dirba du socialiniai darbuotojai,
kurie nėra pajėgūs padėti visiems, kam reiktų jų pagalbos. Be to, šie socialiniai darbuotojai dažniausiai dirba tam
tikrų projektų rėmuose – užsiima projektinėmis veiklomis bei yra priklausomi nuo projektinio finansavimo. Gairėse
galėtų būti skatinamas individualus socialinių darbuotojų darbas su keliomis romų šeimomis. Toks gerosios
praktikos pavyzdys aptinkamas įvairiose šalyse, pavyzdžiui Olandijoje. Kiekvienam socialiniam darbuotojui tenka po
kelias romų šeimas, kurių gerove jis rūpinasi. Socialinis darbuotojas padeda spręsti įvairias kylančias problemas,
bendrauti su valstybinėmis institucijomis, motyvuoja šeimos narius mokytis ar dirbti ir kt. Naujuoju laikotarpiu yra
numatyta parama socialinių darbuotojų rengimui. Finansinėse gairėse reikėtų suformuluoti paramą, kuri būtų
skiriama socialiniams darbuotojams dirbti su romais. Tai būtų svarbus žingsnis į didesnę šios grupės įtrauktį.
Socialinių įgūdžių ugdymas. socialinės integracijos procese yra be galo svarbūs socialiniai įgūdžiai,
bendravimas su kitais nei tos pačios tikslinės grupės asmenimis. Vykdomi romų socialinės integracijos projektai
turėtų skirti ypatingą dėmesį socialinių įgūdžių (lietuvių kalbos, bendravimo ir komunikacijos įgūdžių) ugdymui, kas
gali būti pagrindinė ar papildoma projekto veikla 230. BPD laikotarpio finansinėse gairėse tokie įgūdžiai remiami
nebuvo, tačiau 2007-2013 m. uždaviniai yra išplečiami. Orientuojamasi ne tik į užimtumo didinimą, bet ir į
socialinių įgūdžių ugdymą, socialinę reabilitaciją, socialinę mentorystę. Yra numatyta daugiau mokymosi priemonių.
Galima teigti, kad naujuoju laikotarpiu tęstinis tinkamumas padidėja, kadangi jame suprojektuoti uždaviniai atitinka
didesnį skaičių romų poreikių. Remiantis naujojo laikotarpio finansavimo galimybėmis, galima efektyviau padėti
romams įgyti išsilavinimą. Taip pat naujuoju laikotarpiu per savanoriavimo skatinimą galima padidinti romų
socializaciją. Vadinasi, šiuo atžvilgiu tęstinis tinkamumas padidėja.
Galiausiai, dirbant su romais, yra būtini motyvacijos mechanizmai, tokie kaip stipendijos už lankomumą.
Gairėse turėtų būti numatyta galimybė mokėti dalyviams stipendijas projektų metu. Mažų stipendijų suteikimas
lemtų didesnį romų užimtumą bei padėtų jiems pasigerinti gyvenimo sąlygas, kurios yra nulemtos skurdo.
Romams turint problemų su viešuoju sektoriumi ir oficialiomis institucijomis, kurias grindžia abipusis
nepasitikėjimas, neraštingumo ir neaiškaus romų teisinio statuso problemos, ypatingas vaidmuo tenka
nevyriausybiniam sektoriui. Būtent nevyriausybinės organizacijos galėtų kurti grandį tarp romų ir likusios Lietuvos
visuomenės dalies. Vis dėlto egzistuoja labai mažai NVO, dirbančių su romų kultūriniais, socialiniais ar ekonominiais
reikalais. Be to, tiek BPD laikotarpiu, tiek 2007-2013 m. laikotarpiu, buvo vykdoma tik po vieną ESF finansuojamą
projektą, skirtą romų socialinei integracijai, tad ši finansinė galimybė prisidėti prie romų bendruomenės socialinių
problemų sprendimo ir gerovės kūrimo buvo išnaudota ne iki galo. BPD ir 2007-2013 2007-2013 m. laikotarpiu yra
229
230

Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybių tyrimas, 2007.
Interviu su Svetlana Novopolskaja, Romų Visuomenės Centro projekto vadove, 2011 01 16; Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centro
tyrimas Romų ir darbdavių nuostatos dėl romų integracijos į darbo rinką, 2007, Vilnius.
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išimtinai remiamos ne-valstybinės ir ne biudžetinės įstaigos. Vis dėlto gairėse atrankos nevyriausybinėms
organizacijoms kriterijai yra nurodyti gana aukšti231. Atsižvelgiant į NVO dirbančių su romais trūkumą, gairėse
reikėtų suformuluoti lankstesnius reikalavimus šioms organizacijoms.
Intervencijų, skirtų romams, tinkamumo vertinimo apibendrinimas pateikiamas 46 lentelėje.
72 lentelė. ESF intervencijų, skirtų romams, BPD ir 2007-2013 m. laikotarpiu tinkamumo apibendrinimas.
2004-2006 laikotarpis
2007-2013 laikotarpis
(Tinkamumo kriterijus)
(Tęstinio tinkamumo kriterijus)

Ar
tinkamai
apibrėžta
tikslinė
grupė?

Ar
intervencija
skirta
tinkamai
grupei?

 BPD laikotarpio 2004
m. kvietime romai
išskirti iš tautinių
mažumų tarpo.

Ar
intervencija
apėmė visas
svarbias
subgrupes?

 Romų socialinė padėtis skiriasi, priklausomai nuo
to, ar jie gyvena tabore ar mieste, tabore
gyvenančių sąlygoms esant žymiai prastesnėms.
 Taip pat egzistuoja kultūrinės normos, kurios
moterims romėms neleidžia vykdyti tam tikrų
darbų (pvz. vairuoti mašina)

 2005 m. ir 2006 m.
kvietime romai nėra
išskiriami iš tautinių
mažumų tarpo

 Romai išskiriami iš tautinių mažumų
tarpo ir apibrėžiami kaip socialiai
pažeidžiama grupė

 Nėra pokyčių
 Remiamas bendrųjų įgūdžių ugdymas

Išsilavinimo
stoka

 Remiamos socialinės įmonės,
 Profesinis mokymas turėjo potencialo padidinti
Nedarbas

įsidarbinimo galimybes ir sumažinti nedarbo lygį.

 Trūksta paramos šviečiamajam darbui su
darbdaviais, supažindinant juos su romų
mažumos specifika.

Ar atitiko
poreikius?

Sveikatos
problemos

Problemos su
viešuoju
sektoriumi
Prastos
gyvenimo
sąlygos,
išteklių
trūkumas
Neigiamas
visuomenės
požiūris
Šaltinis: sudaryta autorių.

(kalbos, kompiuterinis raštingumas,
verslumas), profesinė reabilitacija,
praktinio mokymosi galimybės.

 Remiamas lietuvių kalbos mokymas
 Remiamas profesinis mokymas






Numatyta pagalba įgyjant išsilavinimą
Neberemiamos socialinės įmonės
Remiamos savanoriavimo galimybės.
Remiama socialinė mentorystė.
Remiamas platesnis su įsidarbinimu
susijusių paslaugų spektras.

 ESF parama nedengia šios srities.
 Nėra teikiama parama socialiniams

 Nėra pokyčių

darbuotojams, kurie galėtų padėti romams
spręsti šias problemas.

 ESF parama nedengia šios srities.
 Projektų metu mokamos stipendijos.

 Projektų metu nebenumatyta mokėti

 Nėra numatyta paramos

 Remiama savanorystė
 Remiama socialinė mentorystė

stipendijas

3.4.2. Poveikis
Siekiant įvertinti romų socialinės integracijos projektų poveikį buvo vertinamas vienintelis išimtinai
romams skirtas 2004-2006 m. laikotarpio projektas (žr. 73 lentelęKlaida! Nerastas nuorodos šaltinis.). Vertinant
šių intervencijų poveikį buvo atliekamas kokybinis vertinimas, paremtas giluminiais interviu su projekto vykdytojais
ir dalyviais. Kiti vertinimo metodai nebuvo galimi dėl duomenų ir galimybių juos surinkti stokos.
73 lentelė. Romams skirtų intervencijų poveikio vertinimui pasirinktas projektas.
Romų projektas
Projekto numeris
231

„Romų paruošimo darbo rinkai mechanizmo kūrimas“
BPD2004-ESF-2.3.0-01-04/0004

Organizacija turi būti įregistruota ir veikianti ne trumpiau nei 2 metus ir turėti ne trumpesnę kaip 2 metų veiklos patirtį, atitinkančią bent
vieną šio Aprašo 12.1 punkte nurodytą veiklą ir dirbant bent su viena iš šio Aprašo 16 punkte nurodyta tiksline grupe;
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Projekto vykdytojas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
Bendra projekto vertė faktinė
Projekto dalyvių skaičius (tikslinės grupės)

Romų Visuomenės Centras
2005 04 01 – 2008 12 31
367 132 Lt
135
1. Parengta speciali kelių eismo taisyklių mokymosi programa neraštingiems asmenims.
2. Vairavimo kursai
Projekto veiklos
3. Sudarytos sąlygos laikyti mokyklinius vairavimo egzaminus.
4. Dalyvių skatinimas laikyti valstybinius egzaminus VĮ Regitroje.
Šaltinis: projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita.

Ar į ESF intervencijas buvo įtraukti (labiausiai) paramos reikalingi asmenys?
Visi projekto dalyviai priklausė romų etninei mažumai (žr. 74 lentelę). Taip pat projekte dalyvavo tiek romai,
gyvenantys tabore (78), tiek romai gyvenantys mieste (57). Projekto dalyviai padalinti į tuos, kurie gyvena tabore, ir
tuos, kurie gyvena mieste dėl to, kad matomas didelis socialinių, ekonominių, demografinių charakteristikų
skirtumas tarp tabore gyvenančių romų ir kitose Vilniaus miestuose gyvenančių šiai tikslinei grupei priklausančių
asmenų. Projektas taip pat siekė įtraukti vyrų bei moterų (30).
74 lentelė. Projekte dalyvavusių tikslinės grupės romų charakteristikos.
Dalyviai, priklausantys etninei mažumai

Romai: 135
Gyvenančių tabore: 78
Gyvenančių mieste: 57
Viso: 135
Moterų: 30
Vyrų: 105
Ne visi, tiksli dalis nėra žinoma
Ne visi, tiksli dalis nėra žinoma

Dalyvių skaičius priklausomai ar gyvena mieste ar Tabore
Dalyvių pasiskirstymas pagal lytį
Mokantys lietuvių kalbą
Raštingi
Šaltinis: projekto įgyvendinimo galutinė ataskaita.

Kita vertus, dviem aspektais šis projektas nebuvo lygiai prieinamas visoms romų subgrupėms. Pirma,
finansiniai ištekliai buvo skirti vairavimo programos neraštingiems parengimui tik viena kalba – lietuvių. Kai kuriems
dalyviams tai sukėlė problemų, bet dvikalbės programos sudarymas buvo per brangus. Antra, projekto atitikimas
romų subgrupėms - vyrams ir moterims buvo problematiškas. Nors projekte galėjo dalyvauti moterys ir jų dalyvavo
30 iš 135, tačiau pagal romų paprotinę teisę galioja moterims draudimas vairuoti. Dėl to nė viena moteris iš taboro
egzamino nelaikė. Taigi tokios problemos kaip paprotinės teisės apribojimai šio projekto rėmuose nebuvo
išspręstos, tačiau į šias pamokas yra atsižvelgiama tolimesnėje veikloje su šia tiksline grupe.
Kaip projektas atitiko tikslinės grupės užimtumo poreikį?
Projekto poveikis romams priklauso nuo jų gyvenamosios vietos (žr. 75 lentelę).
75 lentelė. Projekto poveikis romams, priklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
Veiklos
Gyvena/-o tabore

Gyvena/-o mieste

Iš viso

Kursuose dalyvavo
Egzaminus laikė

78
27

57
30

135
57

Vairuotojo pažymėjimą įgijo

8
17

20
25

28
42

5
5
12
7
2
2
49

11
29
30
10
10
2
93

Projekto eigoje įdarbinta

Situacija šiandien
Lanko nuotolinius mokymus
6
Dalyvauja projekte "Atsigręžk į romus"
24
Emigravo į užsienį
18
Vidinė migracija (iš Vilniaus į kitus Lietuvos miestus)
3
Atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje
8
Mirė
0
Šiuo metu gyvena Lietuvoje, laisvėje
44
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis projekto galutine ataskaita ir interviu su projekto vadove.

Vairavimo teisių įgijimas turėjo romams suteikti daugiau įsidarbinimo galimybių. Daug romų turi
automobilius ir vairuoja, tačiau nedaug kas turi vairavimo pažymėjimą, yra mokęsi kelių eismo taisyklių ar išlaikę
egzaminus. Taip yra dėl įvairių priežasčių, tokių kaip romų neraštingumas ar kontakto su oficialiomis institucijomis
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vengimas. Lentelėje pateikiami duomenys rodo, kad 58 proc. projekto dalyvių buvo iš taboro, o likusi dalis iš
miesto. Nors egzaminus laikė vienodai romų tiek iš taboro, tiek iš miesto, tačiau tarp vairuotojo pažymėjimus
įgijusių yra tik 29 proc. taboro gyventojų. Kitaip tariant, tik 10 proc. taboro gyventojų, dalyvavusių projekte, įgijo
vairuotojo pažymėjimus, palyginus su 35 proc. projekte dalyvavusių miestiečių. Pasak projekto vykdytojos,
automobilius be vairuotojo pažymėjimų vienodai vairavo tiek taboro, tiek miesto romai. Vis dėlto dėl aukštesnio
išsilavinimo ir didesnių socialinių įgūdžių miesto romai galėjo geriau pasinaudoti projekto teikiamomis paslaugomis.
Kita vertus, romams tabore šis projektas buvo labiau reikalingas, nes savarankiškai gauti teises taboro romai turėjo
menkesnes galimybes – mažai informacijos, didelis atstumas iki vairavimo mokyklų, didelė kursų kaina,
neraštingumas ar mažas raštingumas ir t. t.232
Beveik trečdalis projekto dalyvių buvo projekto metu įdarbinti, tačiau kiek jų išsilaikė darbo rinkoje nėra
duomenų. Apžvelgiant projekto dalyvių situaciją šiandien, būtina pažymėti, kad net 22 proc. projekto dalyvių
emigravo iš Lietuvos, tarp jų 60 proc. romų iš taboro. 7 proc. dalyvių išvyko iš Vilniaus į kitus Lietuvos miestus, o dar
7 proc. projekto dalyvių atlieka bausmę įkalinimo įstaigose. 8 proc. dalyvių šiandien lanko nuotolinius mokymus, o
21 proc. dalyvauja naujame JTVP įgyvendinamame projekte „Atsigręžk į romus“.
Ar projektas turi tęstinį poveikį?
Projektas nėra tęsiamas, tačiau 2007-2013 metų finansavimo laikotarpiu yra įgyvendinamas kitas projektas,
skirtas romų socialinės atskirties mažinimui, ir įgyvendinamas Jungtinių tautų vystymo programos, kur RVC
dalyvauja kaip projekto partneriai. Projektas teikia individualizuotą pagalbą romams įsidarbinant bei išliekant
darbo vietoje, kas apima tiek tarpininkavimo paslaugas, tiek socialinių įgūdžių ugdymą bei apmokymą darbo
vietoje. Pasak projekto vykdytojos, didžiausia BPD laikotarpiu vykdyto projekto sėkmė yra tai, kad didžioji dalis
projekto dalyvių šiuo metu ką nors veikia: dalyvauja naujajame JTVP įgyvendinamame projekte „Atsigręžk į romus“,
mokosi vakarinėje mokykloje, emigravo iš Lietuvos ir ten dirba, Lietuvoje ir kt. Veikla savaime jau yra didelis pokytis
ypač tabore gyvenančių romų gyvenimui 233. Dirbant su romų tiksline grupe, projektinis turizmas įgyja visiškai
kitokią reikšmę. Tuo tarpu, kai, pavyzdžiui, priklausomų asmenų dalyvavimas keliuose reintegracijos projektuose
gali būti matomas kaip savarankiško gyvenimo ir atsakomybės vengimas, romų projektinis turizmas yra matomas
kaip motyvacijos ir noro veikti išraiška, galinti išaugti į ką nors daugiau. Prie šio aktyvaus įsitraukimo į įvairias
veiklas prisideda tokie faktoriai kaip pasitikėjimas RVC ir jo darbuotojais; stipendijos, mokamos projekto dalyviams,
priklausomai nuo lankomumo; konkrečių ankstesnių projektų rezultatų matymas; įvairiose veiklose įsitraukusių ar
įsidarbinusių kitų romų pavyzdys ir kt.

3.4.3. Suderinamumas
Ar ESF intervencijų tikslai derėjo su valstybės politikos tikslais?
Romai ne visais laikotarpiais Lietuvos įstatymuose buvo išskiriami kaip atskira tautinė mažuma arba kaip
socialiai pažeidžiama grupė. LR 2004-2006 metų Nacionaliniame kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų
planas apibrėžia romus kaip socialiai pažeidžiamą grupę. Tuo tarpu 2006-2008 metų Nacionaliniame pranešime
apie Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas bei 2006 m. Užimtumo rėmimo įstatyme romai
kaip socialiai atskirta grupė nebefigūruoja. Vis dėlto, 2008-2010 m. nacionaliniame pranešime apie socialinės
apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas, romai yra išskiriami socialiai pažeidžiama grupė. 2008 m. buvo
patvirtinta Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2008-2010 metų programa, kurioje romai išskiriami iš kitų
tautinių mažumų ir kartu yra apibrėžiami kaip socialinę atskirtį patirianti grupė. Ši programa buvo vykdoma
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV. 2010 m. Ši programa buvo pripažinta netekusi galios ir buvo
pavesta LR Kultūros ministerijai parengti Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2010-2012 m. programą234.
LR 2004-2006 m. Nacionaliniame kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų plane nurodoma, kad
siekiant sumažinti romų socialinę atskirtį, numatytos priemonės, apimančios švietimo, sveikatos, narkomanijos

232

Interviu su Svetlana Novopolskaja, 2011 01 16.
Interviu su Svetlana Novopolskaja, 2011 01 16.
234
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. Kovo 26 d. Nutarimo nr. 309 "dėl romų
integracijos į lietuvos visuomenę 2008-2010 metų programos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios, 2010 m. Birželio 2 d. Nr. 692
233
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prevencijos, teisinės pagalbos, kultūrinės veiklos ir užimtumo sritis. Šiame veiksmų plane švietimo programos
labiausiai orientuojasi ties mokyklinio amžiaus vaikais. Pagrindinis tikslas – socialinės atskirties sumažinimas235.
Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2008-2010 metų programoje nurodytas tikslas - „išsaugoti romų
tapatumą, mažinti socialinę atskirtį ir drauge užtikrinti jų integraciją į Lietuvos visuomenę, skatinti jos pasitikėjimą
romais“ Socialinės atskirties mažinimas ir integracija į Lietuvos visuomenę vykdytina plėtojant romų vaikų, jaunimo
ir suaugusiųjų švietimą; įtraukiant romus į darbo rinką; kaupiant informaciją apie romų gyvenamąją aplinką;
informuojant romus apie sveiką gyvenimo būdą; vykdant narkomanijos ir teisės pažeidimų prevenciją; stiprinant
romų gebėjimus patiems spręsti savo bendruomenės problemas, užtikrinti romų bendruomenei kompleksinės
(teisinės, socialinės ir kt.) pagalbos prieinamumą236. Tuo tarpu nacionaliniame pranešime apie socialinės apsaugos
ir socialinės aprėpties strategijas 2008-2010 m. nurodoma, kad siekiama didinti romų užimtumą. Taip pat siekiama
suteikti pagalbą skurstantiems romų vaikams.
Įgyvendinant ESF paramą romai taip pat nebuvo visuomet išskiriami iš tautinių mažumų tarpo. BPD
laikotarpiu 2004 m. gairėse romai yra išskiriami kaip socialiai atskirta grupė, tačiau 2006 m. gairėse jie nėra
išskiriami iš kitų tautinių mažumų. Tuo tarpu 2007-2013 m., romai vėl yra išskiriami kaip socialiai pažeidžiama
grupė.
BPD ir 2007-2013 m. laikotarpiais pagrindinis intervencijos tikslas yra identiškas – mažinti šios grupės
socialinę atskirtį, integruojant juos į darbo rinką. ESF paramos priemonėse yra akcentuojama integracija į darbo
rinką ir užimtumo didinimas. BPD laikotarpiu romams numatytas profesinis orientavimas, konsultavimas ir
profesinis mokymas, 2006 m. prisideda lietuvių kalbos mokymas, kiek jis susijęs su profesiniu išsilavinimu. Naujuoju
laikotarpiu tarp priemonių atsiranda socialinė reabilitacija, profesinė reabilitacija, savanoriavimo skatinimas,
socialinė mentorystė.
Palyginus ESF priemones su aptartomis Lietuvos teisės aktuose numatytomis priemonėmis romų atžvilgiu,
matyti, kad ESF parama yra daug siauresnė ir ja yra orientuojamasi į užimtumo didinimą. Tarp ESF priemonių nėra
numatyta teisinės pagalbos, su sveikatos apsauga susijusios pagalbos, integruotis į švietimo sistemą ir įgyti
išsilavinimą. BPD laikotarpiu nebuvo numatyta socialinės adaptacijos veiklų, skirtų integruoti romus į visuomenę.
Kita vertus, svarbu yra tai, kad BPD priemonėmis yra siekiama didinti romų užimtumą, kadangi romai nėra išskirti
užimtumo rėmimo įstatyme kaip atskira grupė ir nėra linkusi registruotis teritorinėse darbo biržose kaip darbo
neturintys asmenys, kuriems būtų galima pritaikyti aktyvias darbo rinkos priemones.
Suderinamumo vertinimo apibendrinimas pateikiamas 76 lentelėje.
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2007-2013 m.
laikotarpio finansinės
gairės

-

BPD laikotarpio
paramos finansinės
gairės

Socializacija

Romai neišskiriami kaip
socialiai pažeidžiama grupė
-

Romų integracijos į
Lietuvos visuomenę
2008-2010 metų
programa

-

2008-2010 m.
Nacionalinis pranešimas
apie Lietuvos Socialinės
apsaugos ir socialinės
aprėpties strategijas

Socialinė adaptacija

2006-2008 metų
Nacionalinis pranešimas
apie Lietuvos socialinės
apsaugos ir socialinės
aprėpties strategijas

Veiklos

LR 2004-2006 m.
Nacionalinis kovos su
skurdu ir socialine
atskirtimi veiksmų
planas

76 lentelė. ESF intervencijų, skirtų romams, suderinamumo su LR teisės aktais apibendrinimas.

+

-

-

+

+

-

-

+

Romų socialinės atskirties mažinimas: sudaryti romų vaikams sąlygas lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes; organizuoti romų (vaikų ir
suaugusiųjų) švietimą, skatinti romus jame dalyvauti; padėti apsirūpinti mokymo priemonėmis; rengti individualias romų vaikų ugdymo
programas; rengti ir vykdyti romų darbinio mokymo ir užimtumo programas; skatinti romus jose dalyvauti; organizuoti socialiai
neapsidraudusių romų pirminę ir antrinę sveikatos priežiūrą; vykdyti romų bendruomenėje narkomanijos prevencinę veiklą, teikti gydymo
bei socialinės reabilitacijos paslaugas; užtikrinti romų bendruomenei kompleksinės (teisinės, socialinės ir kt.) pagalbos prieinamumą; remti
romų visuomeninių organizacijų kultūrinės, pažintinės veiklos projektus, meno saviveiklą.
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Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2008-2010 metų programa, 2008.
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+

+

+
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Sveikatos apsauga

+

Romai neišskiriami kaip
socialiai pažeidžiama grupė

-

+

-

-

Lietuvių kalbos
mokymas

-

Romai neišskiriami kaip
socialiai pažeidžiama grupė

-

-

+

+

+

+

-

-

+ Orientacija į
mokyklinio
amžiaus vaikus

Švietimas

Teisinė pagalba

+

Romai neišskiriami kaip
socialiai pažeidžiama grupė

-

+

-

-

Skurdo mažinimas

+

Romai neišskiriami kaip
socialiai pažeidžiama grupė

+

-

-

-

Narkomanijos
prevencija

+

-

+

-

-

Šaltinis: sudaryta autorių.

3.4.4. Apibendrinimas
Kokiu mastu ESF intervencijos atitiko romų poreikius?
BPD laikotarpiu ESF intervencija suplanuota tinkamai šiais aspektais.Tikslinės grupės atžvilgiu parama buvo
tinkamesnė 2004 m. kvietime, kuomet romai buvo išskiriami iš kitų tautinių mažumų tarpo. Uždavinių aspektu
parama tinkamai atliepė romų išsilavinimo poreikį, kadangi intervencijoje buvo numatyta lietuvių kalbos mokymas
ir profesinis mokymas. Parama buvo tinkamai siekiama spręsti itin aktualią užimtumo problemą išmokant romus
profesijų. Parama iš dalies buvo sprendžiamas išteklių poreikis, kadangi numatyta galimybė mokėti stipendijas.
BPD laikotarpiu ESF intervencija suplanuota netinkamai tikslinės grupės atžvilgiu 2006 m. kvietime, kuomet
romai nebuvo išskirti iš kitų tautinių mažumų tarpo. Uždavinių aspektu , siekiant geriau spręsti užimtumo poreikį,
trūko paramos šviečiamajam darbui su darbdaviais. Taip pat trūko paramos, kuria būtų siekiama pagerinti romų
gyvenimo sąlygas ir padėtų spręsti klausimus su viešuoju sektoriumi.
2007-2013 m. laikotarpiu romų tikslinė grupė buvo tinkamai išskirta iš kitų tautinių mažumų tarpo. Parama
buvo tinkamesnė padėti spręsti išsilavinimo trūkumo problemą, kadangi remiamas ne tik lietuvių kalbos mokymas,
bet ir užsienio kalbų, kompiuterinis raštingumas, kiti bendrieji įgūdžiai, skiriama parama įgyjant išsilavinimą.
Intervencija buvo tinkamiau suprogramuota atsižvelgti į romų užimtumo poreikį, kadangi tapo remiamas profesinis
konsultavimas, motyvavimas, profesinių įgūdžių įgijimas. Taip pat paramos tinkamumas išaugo socializacijos
aspektu, kadangi padidėjo galimybės pritraukti romus prie visuomenės (per socialinę mentorystę, savanoriavimo
rėmimą.
2007-2013 m. laikotarpiu ESF intervencija suplanuota netinkamai, nes parama nesiekiama padėti išspręsti
itin aktualias romų problemas - būsto legalizavimo, asmenų pilietybės klausimai, kol nėra paramos nukreiptos
padėti romų tautybės moksleiviams išsilaikyti mokyklose ir kol egzistuoja bei išlieka stiprus diskriminacinis požiūris
į romus visuomenėje ir žiniasklaidoje. Kol parama nesieks spręsti šių problemų, tol bus sunku pasiekti reikšmingų
rezultatų su užimtumą skatinančiomis minkštosiomis priemonėmis.
Koks buvo BPD laikotarpiu įgyvendinto projekto poveikis romams?
Tikslinės grupės aspektu, visi projekto dalyviai priklausė romų etninei mažumai Taip pat projekte dalyvavo
tiek mieste tiek tabore gyvenantys romai. Vyrų ir moterų įtrauktis buvo nevienoda, moterys sudarė 22 proc.
Projekto naudingumas tikslinėms grupėms taip pat buvo skirtingas - nors egzaminus laikė vienodai romų tiek iš
taboro, tiek iš miesto, tačiau tik 10 proc. taboro gyventojų, dalyvavusių projekte, įgijo vairuotojo pažymėjimus,
palyginus su 35 proc. projekte dalyvavusių miestiečių. Taip pat nė viena moteris dėl kultūrinių nuostatų egzamino
nelaikė ir vairavimo pažymėjimo neįgijo. Projektais turėtų būti nediskriminuojama dalyvių pagal lytį.Tiesioginis
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projekto naudingumas (gautas vairuotojo pažymėjimas) labiau pasireiškė mieste gyvenantiems romams, kurie dėl
aukštesnio išsilavinimo ir didesnių socialinių įgūdžių sėkmingiau išlaikė egzaminą. Tačiau, labai svarbu, kad
projektas pasiekė pažeidžiamiausius Taboro romus, kuriems šis dalyvavimas suteikė socializacijos galimybių ir
sukūrė santykį su viešosiomis institucijomis (VĮ Regitra) ir išsilaikiusiai egzaminą daliai pagerino jų įsidarbinimo
galimybes.
Užimtumo atžvilgiu, svarbus projekto poveikis buvo tai, kad romams buvo suteikta prasmingos veiklos ir
nors ir ne visi laikė egzaminus, tačiau jie lankė kursus ir dalyvavo kituose užsiėmimuose. Veikla romų gyvenime jau
savaime yra didelis pokytis. Projekto metu buvo įdarbinta 15 romų. Ilguoju laikotarpiu, duomenų apie tai, kiek
projektų dalyviai išsilaikė darbe ar susirado naują darbo vietą apie visus dalyvius nėra, tačiau žinoma, kad dalis jų
užsiėma individualia veikla arba dirba paslaugų srityje. Vienas iš svarbių netiesioginių stebimų poveikių dalyviams
buvo jų dabartinis tęstinis įsitraukimas į kitus projektus – 8 proc. projekto dalyvių šiuo meto lanko nuotolinius
mokymus, o 21 proc. dalyvauja naujame JTVP įgyvendinamame projekte „Atsigręžk į romus“, 23 proc. dalyvių yra
emigravę ir dirba JK, Rusijoje ir Baltarusijoje. Prie projekto sėkmės išlaikant dalyvius projekte prisidėjo
pasitikėjimas RVC ir jo darbuotojais; stipendijos, mokamos projekto dalyviams, priklausomai nuo lankomumo;
konkrečių ankstesnių projektų rezultatų matymas; įvairiose veiklose įsitraukusių ar įsidarbinusių kitų romų
pavyzdys ir kt.
Kokiu mastu derėjo ESF intervencijų ir valstybės politikos romams tikslai?
Išanalizavus LR galiojančius teisės aktus, kurie reglamentuoja romų socialinę įtrauktį, galima teigti, kad
išskirtinai trūksta teisinio reglamentavimo romų socialinės atskirties problemoms spręsti. Šiuo požiūriu ESF parama
sukuria instrumentus, kuriais galima padėti romams socialiai integruotis. Iki 2008 m. Romai nėra išskiriami LR
užimtumo rėmimo įstatymo ir nėra minimi 2006-2008 metų Nacionalinis pranešime apie Lietuvos socialinės
apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas. 2008-2010 m. Nacionaliniame pranešime Iki 2006 jie išskiriami LR 20042006 m. Nacionalinis kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų plane ir po to tik Romų integracijos į Lietuvos
visuomenę 2008-2010 metų programoje. Šiuo metu taip pat trūksta romams skirto teisės akto. BPD laikotarpio
parama romams yra siaura – siekia didinti romų užimtumą ir remia lietuvių kalbos mokymąsi tiek, kiek jis susijęs su
užimtumu. Šio laikotarpio parama nėra padengiamos socialinės adaptacijos, socializacijos, švietimo, teisinės
pagalbos, skurdo mažinimo ir narkomanijos prevencijos sritys, kurios iš dalies yra padengiamos minėtuose LR teisės
aktuose. Tuo tarpu 200-2013 m. laikotarpiu parama išlieka tik iš dalies deranti, nes neapima sveikatos, švietimo,
teisinių ir narkomanijos prevencijos sričių. Vis dėlto naujojo laikotarpio parama reikšmingai papildo galiojančius
teisės aktus, kadangi numato platesnius uždavinius romų socialinei integracijai – per socialinės adaptacijos,
socializacijos priemones, bendrųjų įgūdžių ugdymą, socialinę mentorystę ir kitas priemones.
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3.5. Pažeidžiamoms moterims skirtos programos
Moterų tikslinė grupė
Socialinė moterų atskirtis nagrinėtina įvairiais pjūviais tokiais kaip amžius, šeiminė padėtis, gimdymo
amžius, aktyvumo lygis, gyvenamoji vietovė, etninė kilmė ir kt. ES mastu moterų skurdo rizikos lygis yra vidutiniškai
2 proc. aukštesnis negu vyrų. Lietuvoje šis skurdo rizikos lygis varijuoja nuo 1,5 procentinio punkto moterų skurdo
rizikos lygio atotrūkio nuo vyrų 2005 m. iki 4,5 proc. 2007-2008 m. ir iki 3,5 proc. 2008.237
Priklausomai nuo amžiaus tam tikros moterų grupės yra ypač pažeidžiamos ir gyvena ant skurdo ir socialinės
atskirties ribos. Atotrūkis tarp vyresnių vyrų ir moterų Lietuvoje ypač išryškėja ties 65 m. amžiaus riba, 2009 m.
pasiekęs net 18,2 proc. (žr. 62 pav.). ES mastu moterys, kurioms virš 65 m. yra ypač pažeidžiama grupė ir
vidutiniškai 21 proc. jų gyvena skurde, kadangi jos yra per gyvenimą ir sukaupusios mažesnį pensijos fondą ir
disponuoja mažesnėmis santaupomis.Tuo tarpu Lietuvoje ties 50 m. amžiaus riba atotrūkis nėra pastebimas - 2009
m. skurdo rizikos lygis vyrams ir moterims vyresniems nei 50 m. yra vienodas, o 2005 m. 6 proc. punktų daugiau
vyrų, vyresnių nei 50 m. gyveno ties skurdo riba (žr. 63 pav.). Vadinasi, svarbiu atskaitos tašku, kuomet
išsidiferencijuoja vyrų ir moterų socialinė atskirtis gali būti laikomas 65 m. amžius.
62 paveikslas. Vyrų ir moterų, vyresnių nei 65 m., skurdo
rizikos lygis Lietuvoje (proc.).

63 paveikslas. Vyrų ir moterų, vyresnių nei 50 m., skurdo
rizikos lygis Lietuvoje (proc.).

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

Europoje moterys sudaro 80-90 proc. vienišų tėvų, auginančių vaikus. Jų skurdo rizikos lygis siekia 33 proc.
Lietuvoje 2009 m. vienišo tėvo/ motinos skurdo rizikos lygis siekė 44 proc. Pagal Lietuvos statistikos departamento
duomenis, 2009 m. net 89,9 proc. vienišų tėvų/motinų, auginančių vieną arba daugiau vaikų, į klausimą, kaip jie
verčiasi atsakė, jog sunkiai.
Vienišų motinų, auginančių vaiką, socialinė atskirtis dar labiau gilėja, jeigu motina yra nepilnametė.
Jungtinėje Karalystėje atliktuose tyrimuose surasta, kad paauglių tėvystė/motinystė dažnai yra susijusios su
neigiamomis socialinėmis ir sveikatos sąlygomis vėlesniame amžiuje. Pagal JK atlikto tyrimo duomenis, ankstyva
tėvystė/motinystė yra susijusi su išsilavinimo trūkumu, stabilaus gyvenamojo būsto neturėjimu bei gyvenimu
238
priklausant nuo socialinių pašalpų vėlesniame amžiuje . Vis dėlto nėra vienpusiško tėvystės/motinystės amžiaus ir
socialinės atskirties priežastingumo, kadangi ankstyva tėvystė/motinystė galėjo būti nulemta iš anksčiau patiriamos
socialinės atskirties. Lietuvoje tarp nepilnamečių moterų, 17 proc. augino vaikus vienos, be partnerio/vyro
pagalbos. Lietuvos statistikos departamentas nurodo, kad iki 15 m. amžiaus 2009 m. vaikus pagimdė 8 motinos, o
nuo 15-19m. – 2041 motinos. Vertinant 2000 – 2009 m. duomenis, matyti, kad per šį laikotarpį motinų iki 19 m.
amžiaus sumažėjo daugiau negu 1000 moterų.
Svarbi skirtis egzistuoja tarp kaime ir mieste gyvenančių moterų ir jų socialinės atskirties tikimybės.
Problemos, tokios kaip ilgalaikis nedarbas, kurios nėra ryškios bendru šalies mastu, išryškėja lyginant kaime ir
mieste gyvenančias moteris. 2010 m. kaime gyvenančių moterų ilgalaikis nedarbas buvo beveik dvigubai aukštesnis
nei miestiečių moterų. Iki 2004 ketvirto ketvirčio ilgalaikis mieste gyvenančių moterų nedarbo lygis viršijo kaime
237
238
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EPPI Centre Young people, pregnancy and social exclusion: A systematic synthesis of researchevidence to identify effective,appropriate and
promising approachesfor prevention and support, University of London, 2006.
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gyvenančių moterų ilgalaikį nedarbą (žr. 64 pav.). Kaime gyvenančių moterų aukštesnis nedarbo lygis ir sunkesnės
įsidarbinimo galimybės yra lemiamos mažesnės veiklų įvairovės, apsunkintų galimybių pradėti verslą ir mažesnės
darbo jėgos paklausos. Ženkliai skiriasi ir aktyvumo lygis tarp kaime ir mieste gyvenančių moterų, o skirtumas
išlieka ryškus, net ir lyginant su mieste ir kaime gyvenančių vyrų aktyvumo lygiu (žr. 65 pav.). Atotrūkis tarp kaime
gyvenančių moterų aktyvumo lygio nuo kitų grupių aktyvumo lygio išlieka ryškus per visus 10 metų, mažiausiai
atitrūkęs 5 proc. punktais 2000 m. 2 ketvirtį (lyginant su moterimis gyvenančiomis mieste) ir daugiausia atitrūkęs
2008 m. 3 ketvirtį, kuomet skyrėsi 15 proc. punktų nuo kaime gyvenančių vyrų aktyvumo lygio. Vadinasi, kaime
gyvenančios moterys yra ypač socialiai pažeidžiama moterų grupė, kuriai būdinga aukštesnis ilgalaikis nedarbas ir
žemesnis aktyvumo lygis lyginant su mieste gyvenančiomis moterimis.
64 paveikslas. Ilgalaikis nedarbas moterų, gyvenančių mieste ir kaime.
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

65 paveikslas. Vyrų ir moterų aktyvumo lygis, gyvenančių mieste ir kaime.
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

3.5.1. Tinkamumas ir tęstinis tinkamumas
Kokie yra svarbiausi pažeidžiamų moterų socialinės integracijos poreikiai?
Aktyvumas / užimtumas
Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) ekspertai teigia, kad orientavimasis į nedarbą kaip į pagrindinį veiksnį
lemiantį sumažėjusias asmens galimybes ir nepriteklių, yra vienpusiškas ir neatspindintis kitų aplinkybių, dėl kurių
valstybėse darbo jėga yra mažesnė nei galėtų būti. Neaktyvumo lygis yra vienas iš rodiklių, galinčių atskleisti
pažeidžiamų grupių būklę geriau nei nedarbo lygis, kadangi jis parodo, kurios grupės dėl sisteminių priežasčių yra
mažiau linkę ieškotis darbo239. Lietuvoje geriausiai atotrūkį tarp vyrų ir moterų dalyvavimo darbo rinkoje įrodo
239
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aktyvumo lygio rodiklis, kuris aiškiai parodo, kad egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp vyrų ir moterų. Matyti, kad
aktyvumo lygis240 skiriasi apie 10 procentinių punktų ir panašus atotrūkis buvo linkęs išsilaikyti per paskutinius 10
metų. Svarbu tarpusavyje nesupainioti aktyvumo, užimtumo ir nedarbo rodiklių. 2010 m. moterų užimtumo lygis
buvo beveik 4 proc. punktais žemesnis nei vyrų – 46 proc. ir 49,8 proc., o moterų nedarbo lygis palyginti buvo
žemesnis negu vyrų (14,4 ir 21,2). 65 paveikslas rodo, kad beveik visuomet moterų, tiek gyvenančių kaime, tiek
mieste, aktyvumo lygis yra žemesnis negu vyrų. Mieste gyvenančių vyrų aktyvumo lygis per 10 metų be išimties yra
pats aukščiausias, o 2008 m. jis buvo 25 proc. punktais aukštesnis negu kaime gyvenančių moterų – t. y. kuomet
kas antra moteris buvo aktyvi kaime, 2 iš 3 vyrų turėjo darbą mieste.
66 paveikslas. Vyrų ir moterų ilgalaikis nedarbas (proc.).
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

Šie rodikliai parodo, kad egzistuoja didesnė dalis moterų nei vyrų, kurios aktyviai nesiieško darbo dėl įvairių
priežasčių (dėl studijų, vaiko, neįgalaus asmens priežiūros, namų ruošos darbų). Jie nurodo, kad problema glūdi ne
tame, kad moterys sunkiau linkę susirasti darbą, o tame, kad dalis moterų nėra linkę/negali ieškotis darbo ir dalis jų
nesiregistruoja darbo biržoje241. Taip pat žemesnis moterų aktyvumas gali būti nuoroda į santykinai didesnę
socialinio pažeidžiamumo tikimybę moterims, kadangi jų gali nepasiekti valstybės užimtumo politika. Toliau
analizuojamos priežastys, kurios gali nulemti moterų žemą aktyvumą.
Įsipareigojimai šeimai
ILO ataskaitoje teigiama, kad vienas iš pagrindinių barjerų, kuris lemia moterų nedarbą yra didesnė tikimybė
moterims išeiti iš darbo rinkos arba nesiekti į ją sugrįžti dėl šeimos įsipareigojimų 242. Moterys turi didesnę
socialinės atskirties tikimybę dėl pernelyg didelės finansinės priklausomybės nuo jų sutuoktinių/partnerių ir/arba
nuo valstybės socialinės paramos. Neapmokamas moterų darbas namuose, individualios socialinės apsaugos stoka
daro moteris mažiau aktyvias darbo rinkoje ir dėl to ypač pažeidžiamas skyrybų arba vyro mirties atveju. Moterys
yra labiau finansiškai priklausomos nuo vyrų dėl visuomenėje įsigalėjusių stereotipų apie vyro ir moters vaidmenis,
ypač prisiimant vaiko auklėjimo ir namų ruošos vaidmenis243.
Rait atliktame tyrime244 buvo aiškinamasi, kiek laiko vyrai palyginti su moterimis skiria vaiko priežiūrai ir
namų ruošai. Vyrai buičiai skyrė daugiausia iki 2 val. per savaitę (37 proc.), 2-4 val. – 24 proc. arba visiškai neskyrė
(17 proc.). Tuo tarpu moterys daugiausia skyrė 5-8val. (30 proc.), 2-4 val. – (28,9 proc.) ir 9 val. ir daugiau – 26 proc.
Vaikų auklėjimui moterys taip pat skyrė vidutiniškai daugiau laiko negu vyrai. Vyrai daugiausiai skirdavo 5-8 val. (9
240

Darbo jėgos aktyvumo lygis Lietuvos Statistikos departamento yra apibrėžiamas kaip rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės darbo
jėgos ir to paties amžiaus visų gyventojų skaičiaus santykiu. Neaktyvūs gyventojai –nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, kurių
negalima priskirti nei prie užimtųjų, nei prie bedarbių. Tai vaikai, nedirbantys mokiniai ir studentai, namų šeimininkės (-ai), nedirbantys
pensininkai, neįgalieji, nuteistieji, asmenys, praradę viltį rasti darbą. Lietuvos statistikos departamento apibrėžimas <www.statgov.lt>.
241
„Nuo 2010 m. kovo mėn. pabaigos padaugėjo besiregistravusiųjų darbo biržoje, tai lėmė Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta prievolė
mokėti
privalomąjį
sveikatos
draudimo
mokestį
bedarbiams,
neužsiregistravusiems
darbo
biržoje.“
<http://web.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=1308>
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ILO, 2010.
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ILO, 2010.
244
Rinkos analizės ir tyrimų grupės tyrimas Lyčių stereotipai, vertinant diskriminavimo darbo rinkoje patirtį, 2006
<http://www.gap.lt/main.php/id/117/lang/1>

143

proc.) arba iki 4 val. (8 proc.).Tuo tarpu net 15,7 proc. moterų skyrė 17 val. ir daugiau245. Remiantis šiais
atsakymais išryškėja nemokamo moterų darbo namuose mastas, kuris suponuoja mažesnes moterų galimybes
dalyvauti darbo rinkoje ir kartu didesnę finansinę priklausomybę nuo savo antrosios pusės. Tuo tarpu tarp
apklaustųjų BPD laikotarpio projektų dalyvių net 40 proc. moterų buvo priklausomos nuo vyro pajamų. Kelios
respondentės pasijuto socialiai pažeidžiamos ir pasimetusios po sutuoktinio mirties.
Viešųjų priežiūros paslaugų trūkumas taip pat gali būti mažesnio moterų aktyvumo priežastimi. Nuostatos,
kad moteris turi pasilikti namuose ir prižiūrėti vaikus ar artimuosius, užuot siekus karjeros, tampa dar stipresnės,
kuomet vaikų, artimųjų, neįgaliųjų priežiūros paslaugos nėra plačiai prieinamos ir moterims tampa ekonomiškai
efektyviau pasilikti namuose nei dirbti ir mokėti už vaiko priežiūros paslaugas. Tokią tendenciją ILO ekspertai
įvardina visoje Rytų ir Vidurio Europoje246.
Profesinių ir bendrųjų įgūdžių praradimas
Ekspertai randa, kad ilgos motinystės atostogos turi neigiamas pasekmes moterų karjeroje, tokias kaip
mažesnis atlygis už darbą ir mažesnis darbdavių investavimas į moteris darbuotojas. Lietuvoje motinystės/ tėvystės
atostogos yra vienos ilgiausių Europoje (motinos gali iki 3 metų nedirbti ir išlaikyti darbo vietą). Vokietijoje, kurioje
motinystės atostogos yra panašaus ilgio kaip Lietuvoje, buvo atliktas tyrimas, kuriame rasta, kad darbdaviai yra
linkę mažiau investuoti į moterų gebėjimų stiprinimą ir ugdymą darbo vietoje247. Vadinasi, ilgos motinystės
atostogos, kaip ir ilgas nedarbas stipriai prisideda prie profesinių įgūdžių ir bendrųjų įgūdžių praradimo. Šis
praradimas vėliau moterims yra reikšmingas barjeras, kurį reikia įveikti, norint grįžti į darbo rinką. Su profesinių ir
bendrųjų įgūdžių praradimu gali sumažėti ir moterų motyvacija ir pasitikėjimas savimi. Tai vėliau tik dar labiau
apsunkina sugrįžimo į darbo rinką procesą.
Apklausus savivaldybių darbuotojus apie barjerus, trukdančius pažeidžiamoms moterims grįžti į darbo rinką,
daugiausiai buvo pasirikta profesinių gebėjimų stoka (žr. 67 pav.). Antras pagal svarbumą veiksnys –
savarankiškumo, motyvacijos, pasitikėjimo savimi trūkumas (53 proc. apklaustųjų). Svarbu analizuoti
savarankiškumą ir motyvaciją ne kaip atskirą veiksnį, bet kaip nulemtą ilgo nedarbo laikotarpio, prisiimti vaidmenys
namuose, šeimyninių įsipareigojimų ir kitų veiksnių. Įsipareigojimas šeimai buvo ketvirtas svarbiausias veiksnys,
kurį išskyrė savivaldybių darbuotojai.
67 paveikslas. Svarbiausi veiksniai, trukdantys pažeidžiamoms moterims integruotis į darbo rinką.
Profesinių įgūdžių stoka

63,3

Savarankiškumo, motyvacijos stoka

53,1
51

Bendrųjų gebėjimų stoka
Įsipareigojimai šeimai

40,8

Nemokėjimas susirasti informacijos apie darbą

28,6
24,5

Tikslinę grupę sunku įdarbinti
Informacijos apie darbą stoka

12,2

Tokia grupė savivaldybės skyriams neaktuali

6,1
6,1
4,1
4,1

Laisvalaikio galimybių stoka
Netolerantiškas visuomenės nusiteikimas

Socialinių įgūdžių stoka
Darbo pasiūlos trūkumas
Priklausomybė nuo psichoaktyvių medžiagų
Stabilaus būsto neturėjimas

2
2
2

Šaltinis: DSTI atlikta savivaldybių darbuotojų apklausa. Apklausos metu darbuotojai turėjo nurodyti jų manymu didžiausias problemas, kurias
patiria tikslinė grupė, integruodamasi į darbo rinką. Atsakymai nurodyti procentais, pagal tai, kiek iš savivaldybių atstovų pasirinko kiekvieną
aspektą kaip pagrindinę problemą. Atsakydami jie galėjo pasirinkti 3 svarbiausius veiksnius.
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Rinkos analizės ir tyrimų grupės tyrimas, 2006. Šioje imtyje buvo 57,5 proc. asmenų, kurie turi 18m. arba vyresnius vaikus, todėl nėra
stebėtina, kad 53,7 proc. respondentų atsakė,. kad visiškai neskyrė laiko vaiko auklėjimui.
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IZA discussion paper, The Effects of Maternity Leave Extension on Training for Young Women, 2008.
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68 paveiksle pateiktas „problemų medis“ apibendrina pažeidžiamų moterų pagrindinius poreikius.
68 paveikslas. Moterų poreikių medis, priklausomai nuo tikslinės grupės

Žemas aktyvumo lygis, didelis nedarbas (atskirų moterų pogrupių)

Motyvacijos
praradimas

Profesinių ir bendrųjų
įgūdžių praradimas arba
trūkumas

Įsipareigojimai
šeimai

Visuomenės požiūris į
tradicinius vyro ir
moters vaidmenis

Nedarbas
(ypač kaime)

Šaltinis: sudaryta autorių.

Kokia buvo ESF intervencijų logika?
Tikslinė grupė
BPD laikotarpio 2.3 priemonės gairėse viena veiklos sritis skirta moterų ir vyrų lygių galimybių skatinimui, o
vienas iš šios veiklos tikslų – didinti vyresnių ir grįžtančių po ilgesnės pertraukos į darbo rinką moterų užimtumą248.
Trijuose BPD laikotarpio kvietimų gairėse moterų grupės apibūdinimas šiek tiek skiriasi. 2004 m. gairėse nurodoma,
kad remiamos yra vyresnės nei 50 m. amžiaus moterys, 2005 m. – moterys, grįžtančios į darbo rinką po ilgesnės
pertraukos, ir vyresnės nei 50 m. amžiaus moterys. 2006 m. kvietime vyresnių arba grįžtančių į darbo rinką moterų
grupė apskritai neminima. Taip pat šios priemonės kvietimuose yra numatyta galimybė moterims (arba vyrams),
kurios vienos (-i) faktiškai prižiūri ar auklėja vaiką iki aštuonerių metų, ir yra nedirbusios ilgiau nei 6 mėn. įsidarbinti
socialinėse įmonėse.
2007-2013m. laikotarpiais moterims aktualios dvi priemonės - Nr. VP1-1.1-SADM-04-K ,,Šeimos ir darbo
249
įsipareigojimų derinimas" (toliau vadinama 1.1 priemone) ir VP1-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ (toliau vadinama 1.3 priemone). Naujuoju laikotarpiu
1.3 priemonės gairėse nurodyta, kad remiamos yra moterys grįžtančios į darbo rinką po daugiau nei 24 mėnesių
pertraukos. Taip pat naujuoju laikotarpiu remiamos daugiavaikės šeimos, motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (ys) vaikus. Pagal 1.1 priemonę, paslaugos yra teikiamos asmenims, kurie dėl šeimos įsipareigojimų (prižiūri vaikus
(iki 14 metų amžiaus), neįgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius) ir nedirba arba turi sunkumų, derindami
šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Ar tinkamai pasirinktos tikslinės grupės BPD ir 2007-2013m. laikotarpiais?
BPD laikotarpiu vyresnių nei 50 m. moterų išskyrimas nebuvo tikslingas, kadangi sulaukusios šio amžiaus
moterys turi mažesnį skurdo rizikos lygį negu vyrai. Moterų skurdo lygis ypač išauga ties 65 m. riba. Taip pat nėra
požymių, kad moterų nedarbas ties 50 m. amžiaus riba išaugtų arba taptų didesnis negu vyrų. Remiantis statistikos
departamento duomenimis, 50-54 metų moterys buvo beveik tiek pat aktyvios kiek ir vyrai (84,6 proc. moterys ir
84,9 proc. vyrai). Nedarbo lygis moterų buvo beveik 2 proc. punktais mažesnis nei vyrų (14,2 proc.). Taigi BPD
laikotarpio gairėse išskirta „vyresnių nei 50 m. amžiaus“ tikslinė grupė nėra tiksliausiai atspindinti moterų socialinio
pažeidžiamumo situaciją. 2007-2013 m. laikotarpiu tęstinis tinkamumas yra didesnis, kadangi nebelieka moterų
skirstymą pagal amžių.
BPD laikotarpio gairėse suformuluotas apibrėžimas „grįžtančios po ilgesnės laiko pertraukos“ yra
tinkamesnis, tačiau nepakankamai konkretus, kadangi svarbu apsibrėžti pertraukos trukmę. Nors registruotas
moterų ilgalaikis nedarbas yra žemesnis negu vyrų, tačiau moterų aktyvumo lygis šalies mastu 2000-2010 m.
laikotarpiu išlieka 10 proc. punktų žemesnis negu vyrų. Būtent neaktyvios moterys, nesiregistruodamos darbo
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Kiti tikslai yra skatinti moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimą užimtumo srityje, didinti moterų galimybes aktyviau dalyvauti politikoje ir
sprendimų priėmimo procese, keisti visuomenės stereotipus apie moterų ir vyrų vaidmenį ekonominėje veikloje, užtikrinti pokyčių
monitoringą.
249
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymo nr. a1-361 „dėl 2007–2013 m. žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos i prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-04-K priemonės ,,Šeimos ir darbo
įsipareigojimų derinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 2009 m. kovo 9 d. nr. a1-90, Vilnius.
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biržoje kaip bedarbės yra labiausiai atskirtos nuo socialinės paramos tinklų, kadangi joms nėra taikomos aktyvios
darbo rinkos politikos. Taigi BPD laikotarpiu ši grupė buvo išskirta tinkamai.
Vis dėlto ne visos pažeidžiamų moterų grupės buvo išskirtos BPD laikotarpiu. Vienos, auginančios vaikus
moterys buvo išskirtos kaip pogrupis, kuris gali būti įdarbinta socialinėse įmonėse, tačiau šiai moterų kategorijai
nebuvo profesinių gebėjimų stiprinimo ir motyvacijos didinimo priemonė. Kaip parodyta tyrime, vieno suaugusiojo
su vienu ar daugiau vaikų šeimos skurdo rizikos lygis yra 10 proc. aukštesnis negu bendras ES vidurkis. Dėl to vienos
vaikus auginančios motinos turėjo būti išskirtos kaip tikslinė grupė, kuriai pritaikytina mokymo priemonė. Pokytis
tikslinės grupės apsibrėžime nuo 2004 m. iki dabartinio laikotarpio yra ženklus, kadangi persiorientuojama nuo
vyresnių moterų (ir nebūtinai nedirbančių) iki apibrėžtą laiko tarpą darbo neturėjusių moterų. Taip pat naujuoju
laikotarpiu derinant 1.3 ir 1.1 priemones yra stengiamasi pasiekti svarbią ir problematišką grupę – ilgalaikes
bedarbes moteris ir dėl šeimos įsipareigojimų nedirbančias moteris.
Naujuoju laikotarpiu 1.3 priemonės gairėse tikslinė grupė yra apibrėžta konkrečiau – remiamos yra tos
moterys, kurios grįžta į darbo rinką po ilgesnės nei 24 mėnesių pertraukos. Šalia šių moterų naujuoju laikotarpiu
remtinos moterys yra išskiriamos ir pagal šeiminę padėtį, priklausomai nuo jų auginamų vaikų skaičiaus ir, ar vaiką
prižiūri vienos. Tuo tarpu naujojo laikotarpio 1.1 priemonėje yra išsireiškiama dar konkrečiau – parama teikia
asmenims, kurie prižiūri vaikus iki 14 m. amžiaus, neįgaliuosius ar senyvo amžiaus asmenis ir dėl to negali dirbti.
Toks tikslinės grupės apibrėžimas padidina tęstinį priemonės tinkamumą, kadangi konkrečiau išskiria pažeidžiamų
moterų grupę. Vis dėlto 24 mėnesių pertrauka nuo dalyvavimo darbo rinkoje daro pažeidžiamas moteris ne visas
vienodai. Tokia pertrauka moterims gali įvykti dėl motinystės atostogų, po kurių jos vis dar turi teisę į savo
ankstesnę darbo vietą. Todėl reikėtų patikslinti, kad remtinos yra po šios pertraukos į darbo rinką sugrįžtančios
moterys, išskyrus išlaikiusios darbo vietą po motinystės atostogų. Tokiu būdu į remtiną grupę nepatektų moterys,
kurios nėra tokios pažeidžiamos, kadangi gali sugrįžti į savo ankstesnę darbovietę. Naujojo laikotarpio tęstinis
tinkamumas yra didesnis, kadangi jame išskirtos moterys, kurios vienos augina vaiką. Kaip buvo aptarta, tai labai
sunkiai besiverčianti visuomenės grupė, o tarp vieno tėvo/motinos šeimų (single parent), 80-90 proc. sudaro
moterys. Šiai grupei pagalba sugrįžtant į darbo rinką ir pagalba prižiūrint vaikus/neįgaliuosius ar senyvo amžiaus
giminaičius yra itin reikalinga. Vadinasi, naujuoju laikotarpiu, 1.1 priemonėje apibrėžta grupė, kuriai teikiama
pagalba, yra nustatyta pakankamai tiksliai.
Atliktoje analizėje matyti, kad moterų socialinis pažeidžiamumas itin išryškėja skaidant jas į dar siauresnes
kategorijas. Ypač ryški yra kaimo/miesto dimensija. Moterys, gyvenančios kaime yra beveik dvigubai labiau linkę
būti ilgalaikėmis bedarbėmis ir daugiau nei 10 proc. punktų yra mažiau aktyvios negu moterys, gyvenančios mieste.
Nei BPD laikotarpiu nei naujuoju laikotarpiu moterys, gyvenančios kaime nėra išskirta kaip tikslinė grupė.
Intervencijos, skatinančios moterų, gyvenančių kaime užimtumą, būtų tikslingesnės nei priemonės, skatinančios
visų moterų užimtumą. Nepilnametės motinos yra kita itin socialiai jautri grupė, kuri nėra išskirta ESF paramos
priemonėse. Šiai grupei reikalingas kompleksiškesnė pagalba, derinanti šeimos priežiūros, išsilavinimo, finansinę
pagalbą. Vadinasi, siekiant daryti ESF paramą tinkamesnę, reikia išskirtinai remti minėtas pažeidžiamų moterų
grupes.
Tikslai
BPD laikotarpio 2.3 priemonės ir 2007-2003m. laikotarpio 1.3 ir 1.1 priemonių tikslai ir uždaviniai
pavaizduoti priemonių intervencijos logiką apibrėžiančiuose 69 ir 70 paveiksluose. 2004 m. BPD laikotarpio 2.3
gairėse nurodoma, kad pagrindinis tikslas yra skatinti vyrų ir moterų lygias galimybes užimtumo srityje ir didinti
vyresnių moterų užimtumą. 2005 m. gairėse tikslas susiaurėja ir lieka tik vyrų ir moterų lygių galimybių užimtumo
srityje skatinimas. Naujuoju laikotarpiu 1.3 priemonės gairėse suformuluotas tikslas yra mažesnė mažiausiai 24
mėnesius nedirbusių moterų, sugrįžtančių į darbo rinką, daugiavaikių moterų ir vienų auginančių vaikus moterų
socialinė atskirtis, didinant jų integraciją į darbo rinką. 1.1 priemonės tikslas yra „sudaryti palankias sąlygas
darbingo amžiaus ekonomiškai aktyviems asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, skatinti šeimai
palankių darboviečių kūrimąsi. Priemone taip pat siekiama paskatinti šeimos gerovės stiprinimą, padėti darbingo
amžiaus asmenims derinti šeimos bei asmeninio gyvenimo (susijusio su kartu gyvenančių, bet nesusituokusių
asmenų, šeiminiais įsipareigojimais) įsipareigojimus ir darbą“250.
250
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Uždaviniai
BPD laikotarpio 2.3 priemonės gairėse numatytas tik vienas uždavinys – mokymai, skatinant moterų
motyvaciją ir gebėjimus, susijęs tiesiogiai su tiksline grupe. Taip pat uždaviniu galima laikyti tiesioginių darbo vietų
sukūrimą, kadangi numatyta remti socialines įmones, kurios įdarbintų moteris, faktiškai vienas prižiūrinčias vaiką iki
8 metų. Naujojo laikotarpio 1.1 ir 1.3 priemonių uždaviniai yra daug platesni ir juose numatyta trijų rūšių
intervencija – socialinė reabilitacija, profesinė reabilitacija ir parama derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Parama derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus teikiama per vaikų, neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų socialinę
priežiūrą ir socialinę globą, taip pat skatinamos palankios šeimai darbovietės kūrimasis. Socialinė ir psichologinė
reabilitacija teikiama ugdant socialinius įgūdžius, motyvaciją, skatinant savitarpio pagalbos grupes, įvertinant
poreikius, psichologiškai konsultuojant. Profesinė reabilitacija vykdoma per šių asmenų motyvavimą, konsultavimą,
tarpininkavimą ir kitą pagalbą įsidarbinant bei mokant bendrųjų įgūdžių ir suteikiant galimybę mokytis praktiškai
darbo vietoje.
69 paveikslas. BPD laikotarpio pažeidžiamų moterų socialinės integracijos intervencijos logika.

Pagrindinis
tikslas

Lygios galimybės vyrams ir moterims užimtumo srityje,
padidėjęs vyresnių moterų užimtumas

Mažesnė moterų
diskriminacija
darbo rinkoje

Uždaviniai

Informuota
visuomenė apie
lygias galimybes

Aukštesnė
moterų
kvalifikacija

Papildomai
sukurtos darbo
vietos

70 paveikslas. 2007-2013 m. laikotarpio pažeidžiamų moterų socialinės integracijos intervencijos logika
Mažesnė min 24 mėn. nedirbusių, daugiavaikių ir
motinų vienų auginančių vaikus socialinė atskirtis

Pagrindinis
tikslas
Psicho - socialinė
reabilitacija

Uždaviniai

Socialinių
įgūdžių
ugdymas

Motyvacijos
kėlimas

Galimybė suderinti šeimos ir
darbo įsipareigojimus

Integracija į darbo rinką
(profesinė reabilitacija)

Profesinis
mokymas

Praktinis
mokymas
darbo
vietoje

Pagalba
ieškantis
darbo

Bendrųjų
įgūdžių
ugdymas

Šeimos
narių
globa ir
priežiūra

Šeimai
palankių
darbo
vietų
sukūrimas

Ar tinkamai suformuluoti tikslai ir uždaviniai?
Tikslai ir uždaviniai BPD laikotarpiu
BPD 2.3 priemonės tikslas suformuluotas nepakankamai tinkamai, kadangi jame nėra aiškios nuorodos į tai, kad
reikia paveikti moterų neaktyvumą. Tinkamesnis BPD laikotarpio tikslo apsibrėžimas būtų „skatinti pažeidžiamų moterų
integraciją į darbo rinką, šalinant kliūtis, kurios neleidžia moterims būti aktyvioms. Pasirinktas uždavinys – moterų mokymas,
skatinantis jų gebėjimus ir motyvaciją yra iš dalies tinkamas, tačiau nepakankamas. Lyginant su veiklomis, kurios BPD
laikotarpiu buvo numatytos kitoms socialinės atskirties grupėms (romams, priklausomiems, teistiesiems), moterims
numatyta veikla yra siaura. Viena, lygių galimybių užtikrinimas turėtų vykti šalinant kliūtis, dėl kurių moterys negali
integruotis į darbo rinką – t. y. didinti jų aktyvumą, skatinti jas neprarasti profesinių ir bendrųjų įgūdžių, kelti jų motyvaciją,
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padėti suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Mokymai būtų efektyvi priemonė, jeigu pagrindinė problema būtų aukštas
moterų nedarbo lygis arba žemesnis išsilavinimas. Antra, moterims grįžtančios po ilgesnės pertraukos į darbo rinką gali būti
reikalingos kompleksinės priemonės – tarpininkavimo, konsultavimo paslaugos. Ilgai neieškojusios darbo moterys praranda
darbo paieškos, savęs prisistatymo darbdaviui įgūdžius. Šios reikalingos intervencijos priemonės nebuvo numatyta BPD
dokumente. Galiausiai, moterys dėl didesnės išėjimo iš darbo rinkos tikimybės, praranda darbinius įgūdžius. Vadinasi,
moterims yra reikalinga ne nauja profesija, bet veikiau įgūdžių atnaujinimas praktikoje ir darbo metu. Šalia mokymų galėjo
atsidurti ir darbo praktika bei subsidijuojamas įdarbinimas, kuris būtų leidęs moterims įgyti vertingos darbo patirties ir
padidinti jų profesinį patrauklumą darbdaviui.
Tikslai ir uždaviniai 2007 – 2013 m. laikotarpiu
Naujuoju laikotarpiu paramos tinkamumas padidėjo dėl naujos įvestos 1.1 priemonės. Siekiant palengvinti moterų
grįžimą į darbo rinką, reikia pasiekti tas moteris, kurios negali dirbti dėl šeimos įsipareigojimų. Šiuo aspektu naujojo
laikotarpio tinkamumas yra didesnis, kadangi 1.1 priemonė yra skirta padėti moterims derinti šiuos įsipareigojimus,
suteikiant globos ir priežiūros paslaugas. Taip pat naujojo laikotarpio 1.3 priemonės tikslo formuluotės tinkamumas yra
didesnis nei BPD laikotarpio 2.3 priemonės. Naujajame laikotarpyje išsikeltas tikslas yra platesnis, kadangi jame yra minimas
siekis išvengti socialinės atskirties. Tai suponuoja daug platesnį veiklos spektrą, kadangi siekiama ne tik didinti užimtumą, bet
ir daryti kitas būtinas intervencijas, kurios užkirstų kelią socialinei atskirčiai.
Analizuojant uždavinius, naujuoju laikotarpiu ESF tinkamumas taip pat padidėjo. Platesnis numatytas paslaugų
rinkinys (socialinė reabilitacija, profesinė reabilitacija, parama derinant šeimos ir darbo interesus) yra atitinkantis
išsikeltą tikslą – sumažinti socialinę atskirtį per integraciją į darbo rinką. Naujojoje priemonėje yra tikslingai
veikiama ne tik profesinių įgūdžių suteikimo kryptimi, bet ir bendrųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo linkme. Taip pat
numatytos yra konsultavimo, tarpininkavimo ir motyvavimo paslaugos, kurios neabejotinai yra naudingos ilgesnį
laiko tarpą nedirbusioms moterims. Naujuoju laikotarpiu visas paramos rinkinys turi potencialo pagelbėti 3
išskirtoms socialiai pažeidžiamiausių moterų grupėms – nepilnametėms motinoms, kaime gyvenančioms moterims
ir neaktyvioms dėl šeimos įsipareigojimų moterims.
Svarbu išskirti specifinę pagalbą, reikalingą kiekvienai šių grupių. Nepilnametėms motinoms, vienoms
auginančioms vaikus, aktuali būsto pagalba, individuali pagalba įgyjant vidurinį išsilavinimą, finansinė parama.
Kaime gyvenančios moterys sunkiai įsidarbina dėl žemesnės darbo jėgos paklausos ir mažos darbų įvairovės.
Siekiant, kad parama būtų labiau tinkama, tikslinga būtų aktyviai remti socialinių įmonių steigimąsi, subsidijuoti šių
moterų įdarbinimą. Šių tikslinių grupių atžvilgiu ESF intervencijos tinkamumas nebuvo patenkintas. Norint geriau
pasiekti socialiai jautriausias moterų grupes, reikia priemonėse įvardinti remiamas veiklos sritis kiekvienai iš šių
grupių.
Intervencijų, skirtų pažeidžiamoms moterims, tinkamumo vertinimo apibendrinimas pateikiamas 77
lentelėje.
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77 lentelė. ESF intervencijų, skirtų pažeidžiamoms moterims, BPD ir 2007-2013 m. laikotarpiu tinkamumo apibendrinimas.
2004-2006 laikotarpis
(Tinkamumo kriterijus)

Ar tinkamai
apibrėžta
tikslinė
grupė?

Ar atitiko
poreikius?

2007-2013 laikotarpis
(Tęstinio tinkamumo kriterijus)

Ar intervencija
skirta tinkamai
grupei?

 Vyresnių nei 50 m. moterų išskyrimas netikslingas, kadangi sulaukusios šio amžiaus
moterys turi mažesnį skurdo rizikos lygį negu vyrai. Be to, šių moterų nedarbo lygis
nėra aukštesnis negu vyrų.
 Formuluotė „grįžtančios po ilgesnės laiko pertraukos“ yra tinkamesnė, tačiau
nepakankamai konkreti, kadangi svarbu apsibrėžti pertraukos trukmę. Taip pat
pažeidžiamesnės yra moterys, kurios turėjo itin ilgas pertraukas nuo darbo rinkos.

 Nebelieka moterų skirstymą pagal amžių.
 Remiamos yra tos moterys, kurios grįžta į darbo rinką po
ilgesnės nei 24 mėnesių pertraukos.

Ar intervencija
apėmė visas
svarbias
subgrupes?

Nebuvo išskirtos svarbūs tikslinės grupės pogrupiai tokie kaip:
 Kaime gyvenančios neaktyvios moterys.
 Nepilnametės motinos, vienos auginančios vaikus.
 Vienos auginančios/prižiūrinčios vaikus moterys (apėmė tik per paramą socialinėms
įmonėms.)

 Remiamos daugiavaikės šeimos, motinos (tėvai), vienos
(-i) auginančios (-ys) vaikus.
 Išskirtos moterys, kurios vienos augina vaiką, prižiūri
vaikus iki 14 m. amžiaus, neįgaliuosius ar senyvo
amžiaus asmenis ir dėl to negali dirbti.

Neaktyvumas

 Neaktyvumas yra problema, lemiama a,b,c,d veiksnių, kurie yra kaip barjerai,
trukdantys moterims tapti aktyvesnėms. Jų suma lemia šio rodiklio reikšmę.

a) Profesinių ir
bendrųjų įgūdžių
praradimas

 Priemone numatyti mokymai, skatinantys moterų gebėjimus.
 Bet! Nenumatytos galimybės praktiniams įgūdžiams įgyti ar laikinai įsidarbinti.

b) Motyvacijos
praradimas
c) Įsipareigojimai
šeimai

 Mokymais skatinama motyvacija

d) Visuomenės
požiūris į
tradicinius vyrų ir
moterų vaidmenis

 Remiami tyrimai ir mokymai socialiniams partneriams, nevyriausybinėms

e) Darbo vietų
trūkumas kaime
f) Pažeidžiamų
moterų profesinių
ir bendrųjų įgūdžių
trūkumas
Šaltinis: sudaryta autorių.

 Nėra numatytų priemonių derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus

organizacijoms, savivaldybėms, darbo rinkos institucijoms, siekiant nuosekliai keisti
šiuos stereotipus, turinčius neigiamos įtakos lygioms vyrų ir moterų galimybėms
užimtumo srityje.
 Remiamos socialinės įmonės, kurios įdarbina moteris, kurios vienos prižiūri/ augina
vaiką iki aštuonerių metų, jei nedarbo trukmė nuo užsiregistravimo teritorinėje darbo
biržoje dienos yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai, įsidarbinti socialinėse įmonėse.
 Mokymai suteikė profesinius, bet ne bendruosius įgūdžius.
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 Reikšmingai padidėja tinkamumas, kadangi atsiranda
nauja priemonė, kuria skiriama parama derinti šeimos ir
darbo įsipareigojimus.
 Naujojoje priemonėje yra tikslingai veikiama ne tik
profesinių įgūdžių suteikimo kryptimi, bet ir bendrųjų ir
socialinių įgūdžių ugdymo linkme. Taip pat numatytos
yra konsultavimo, tarpininkavimo ir motyvavimo
paslaugos, kurios neabejotinai yra naudingos ilgiau
nedirbusioms moterims
 Remiama socialinė reabilitacija, pagalba savitarpio
grupėse, motyvacijos ugdymas
 Sukurta nauja priemonė , pagal kurią skiriama parama
derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

 Remiamas šeimai palankios darbovietės kūrimas,
mokant ir konsultuojant darbdavius,
atstovus bei savivaldybių atstovus.

darbuotojų

 Mokomi darbuotojai apie šeimos ir darbo įsipareigojimų
derinimo priemones.

 Numatyta daugiau priemonių, kurios didina asmens
įsidarbinimo galimybes- mokymai, praktiniai
užsiėmimai, motyvacijos skatinimas.
 Remiamas profesinis mokymas, bendrųjų įgūdžių
įgijimas.
 Remiamas platesnis su įsidarbinimu susijusių paslaugų
spektras.

3.5.2. Rezultatyvumas ir efektyvumas
Ar sukūrė planuotus produktus?
BPD laikotarpiu didžioji dauguma projektų viršijo suplanuotus pasiekti rodiklius ir vidutiniškai buvo
apmokyta 23 proc. pažeidžiamų moterų nei buvo suplanuota (žr. 78 lentelę). Kai kuriuose projektuose buvo
apmokyta 50 proc. daugiau pažeidžiamų moterų nei buvo planuota, pvz. VšĮ Lygių galimybių ir sanglaudos
ekonomikos institutas projekte, tuo tarpu VšĮ „Socialinės politikos grupė“ projekte buvo apmokyta tik 91 proc.
moterų. Toks aukštas išmokytų naudos gavėjų pasiekimo rodiklis galėjo susidaryti dėl to, kad projektų vykdytojai
nepakankamai tiksliai numatė galimą dalyvių skaičių, kurie bus apmokyti projekto metu. Atkreiptinas dėmesys ir į
tai, kad lyginant išmokytų dalyvių ir dalyvių įgijusių profesinę kvalifikaciją skaičius, matyti, kad tik 6,8 proc. dalyvių
įgijo kvalifikaciją. Nors suplanuotas rodiklis kiek dalyvių įgijo kvalifikaciją buvo viršytas (buvo pasiektas 113 proc.),
tačiau svarbu pažymėti, kad didžiojoje dalyje projektų nebuvo suplanuota, kad bent viena dalyvė turėtų įgyti
profesinę kvalifikaciją. Antra vertus, šis rezultatas gali būti lemiamas to fakto, kad ne apie visus projektus turima
duomenų apie planuojamus rezultato rodiklius.
78 lentelė. Pažeidžiamų moterų socialinei integracijai skirtų projektų pasiekimai.
Išmokyti naudos gavėjai
Apmokyti specialistai
Pasiekta
Pasiekta
lyginant su
lyginant su
Planuota
Pasiekta
Planuota
Pasiekta
planuota
planuota
(proc.)
(proc.)
2.199,00
2.873,00
131,00
65
84
129,23
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.

Dalyviai, įgijusieji profesinę kvalifikaciją
Pasiekta
lyginant su
Planuota
Pasiekta
planuota
(proc.)
176,00
196,00
113,63

Ar pasiekė numatytus rezultatus?
BPD laikotarpiu pažeidžiamoms moterims skirtų projektų rezultatyvumas buvo vidutiniškas. Dalyvių, kurie
tęsia mokymąsi rodiklis buvo pasiektas 90 proc., o bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo – 70 proc. Vis dėlto
svarbu išskirti ir santykinį rezultatyvumą - pvz. tik 0,6 proc. . išmokytų naudos gavėjų tęsė mokslus po projekto. Tuo
tarpu 19,96 proc. naudos gavėjų po projekto įsidarbino (žr. 79 lentelę). Rezultatyviausias projektas buvo Alytaus
darbo biržos projektas, kuris įdarbino 55 proc. visų naudos gavėjų ir savo suplanuotus rezultatus viršijo 27 proc.
Pažymėtina, kad tai buvo kartu ir mažiausiai naudos gavėjų turintis projektas. Kiti savo rezultatyvumu išsiskyrę
projektai buvo didžiausiuose Lietuvos miestuose įgyvendinti projektai – Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje. Šiaulių darbo
biržos projektas savo suplanuotus rezultatus viršijo 45 proc. ir įdarbino 38 proc. dalyvių, tuo tarpu Kauno darbo
rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos projektas įdarbino 22 proc. daugiau moterų nei buvo suplanuota, o
bendrai įdarbino 35 proc. visų naudos gavėjų. Tuo tarpu VšĮ “Sotas” projektas “Moterų socialinės integracijos
galimybių gerinimas Vilniaus mieste” savo suplanuotus rezultatus pasiekė tik 74 proc., tačiau įsidarbinimo rodiklis
po aktyvinimo siekė 38 proc. visų dalyvių. Pažymėtina, kad didžiausią naudos gavėjų skaičių turėjęs VšĮ “Socialinės
politikos grupė” projektas – 611 asmenų, įdarbino 8 proc., o tarp “Pagyvenusios moters veiklos centras” 243
dalyvių nė viena neįsidarbino po aktyvinimo.
79 lentelė. Pažeidžiamų moterų socialinei integracijai skirtų projektų rezultatai.
Dalyviai, kurie tęsia mokymąsi

Planuota

Pasiekta

Pasiekta lyginant
su planuota
(proc.)

Bendras įsidarbinimo rodiklis po aktyvinimo

Planuota

625
20
18
90 proc.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.

Pasiekta
439

Pasiekta lyginant
su planuota
(proc.)
70,24

Santykis tarp įsidarbinusių
asmenų ir naudos gavėjų
skaičiaus (proc.)

19,96 proc.

Koks santykinis rezultatyvumas?
Vidutiniškai pažeidžiamos moters socialinė integracija kainavo 2773 Lt, tačiau kaina svyravo nuo 662
Lt/asmeniui iki 6783 Lt/asmeniui. Vidutiniškai projektuose dalyvavo 221 asmuo. Santykinai efektyviausias
(“Pagyvenusios moters veiklos centras”) pasiekė 243 naudos gavėjus, tačiau pasibaigus projekto veikloms
neįsidarbino nei viena moteris. Tuo tarpu daugiausiai išlaidų vienam asmeniui skyręs projektas - Kauno darbo
rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos projektas buvo vienas rezultatyviausių ir įdarbino 36 proc. projekto
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dalyvių. Iš dalies projektų santykinis efektyvumas priklauso ir nuo projekto kainos – mažiausiai kainavusiuose
projektuose ir kaina vienam asmeniui buvo mažiausia – (žr. 80 lentelę), o brangiausiuose kaina svyravo nuo 5021
Lt/asmeniui iki 6783 Lt. Apskritai projektai skirti pažeidžiamoms moterims buvo patys pigiausi lyginant su kitomis
grupėmis – vidutiniškai projektas kainavo 500000 Lt. Taip pat net ir brangiausiame projekte kaina vienam asmeniui
buvo penkiskart pigesnė nei vienam asmeniui tenkanti brangiausio projekto priklausomiems asmenims kaina.
80 lentelė. Santykinai efektyviausi ir mažiausiai efektyvūs pažeidžiamų moterų socialinei integracijai skirti BPD laikotarpio
projektai.

Projekto pavadinimas

Socialiai pažeidžiamų, vyresnio amžiaus
moterų integracija į darbo rinką
Moterų grįžtančių į darbo rinką po ilgesnės
pertraukos ir vyresnio amžiaus moterų
integracijos į darbo rinką plėtra
Vyresnio amžiaus moterų verslumo
skatinimas siekiant užtikrinti lygias galimybes
ES erdvėje
Moterų socialinės integracijos galimybių
gerinimas Vilniaus mieste
Vyresnio amžiaus ir grįžtančių į darbo rinką po
ilgesnės pertraukos moterų įsidarbinimo
galimybių Alytaus mieste ir rajone gerinimas

Projekto vykdytojas

Išmokėta
paramos
(litais)

3 santykinai efektyviausi projektai
Pagyvenusios moters
160862,1
veiklos centras
Telšių darbo birža

107106

Naudos
gavėjai/
specialistai

Vienam
asmeniui
tenkančios
išlaidos
(naudos gavėjai
+ specialistai)

Vienam
naudos
gavėjui
išlaidos (be
specialistų)

243/0

661,9841

661,9841

149/0

718,8321

718,8321

822,2601

822,2601

5021,896

5021,896

Anykščių
bendruomenės
227766
277/0
centras(ABC)
3 santykinai mažiausiai efektyvūs projektai
VšĮ SOTAS (Socialinės
823591
164/0
tarnystės savanoriai)
Alytaus darbo birža

Kauno darbo rinkos
mokymo ir
konsultavimo tarnyba
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis SFMIS duomenimis.
Moterų užimtumo skatinimas informacinės
visuomenės plėtros kontekste

223946

40/0

5598,65

5598,65

902138

133/0

6782,993

6782,993

Projektų, skirtų pažeidžiamoms moterims, rezultatyvumas ir efektyvumas naujuoju laikotarpiu (duomenys)
Naujuoju laikotarpiu vidutiniškai vienos pažeidžiamos moters socialinės integracijos kaina buvo 11535 Lt,
tačiau atmetus išlaidas metodologijai, infrastruktūrai, specialistų kvalifikacijos kėlimui, tiesioginės veiklos su tiksline
grupe vienam asmeniui kaina siekė 6047 Lt (žr. 81 lentelę). Pažymėtina, kad vidutinė socialinės integracijos kaina
pažeidžiamai moteriai lyginant su BPD laikotarpiu išaugo beveik trigubai. Naujuoju laikotarpiu buvo planuojama
pasiekti 1140 dalyvių, o 384 dalyvės buvo planuojama, kad toliau mokysis arba dirbs praėjus 6 mėn. po projekto
įgyvendinimo.
81 lentelė. Pažeidžiamų moterų socialinei integracijai skirtų projektų planuojami pasiekimai.
Pažeidžiamų moterų, kurios įsidarbino arba
toliau mokosi praėjus 6 mėnesiams po projekto
Dalyviai
įgyvendinimo, dalis (iš visų šios kslinės grupės
projektų dalyvių)
Planuojama
Planuojama
1140
384
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ESFA duomenimis.

Kiek iš viso buvo
skirta paramos
pažeidžiamoms
moterims?
Paskirta
10554367,7

Kiek vidutiniškai
skirta vienam dalyviui
(Lt)

Kiek vidutiniškai
skirta vienam dalyviui
vien tik iš tiesioginės
veiklos (Lt)

11535,34

6047

Kaina vienai socialiai pažeidžiamai moteriai svyravo projektuose nuo 4724 Lt „Lietuvos moterų draugijos“
projekte iki 19644 Lt „Kauno moterų draugijos“ projekte (žr. 82 lentelę). Vieno asmens, kurį planuojama įdarbinti
svyravo nuo 15748 iki 57777 Lt. Šie projektai panašią dalį skyrė tiesioginei išlaidai dalyviams – atitinkamai 79 proc.
ir 82 proc. Santykinį Lietuvos moterų draugijos projekto efektyvumą nulėmė didelis dalyvių skaičius – 160 asmenų,
tuo tarpu brangiausiame projekte dalyvavo 50 asmenų. Antras mažiausiai efektyvus projektas - „MOMA: mobilios
mamos-naujos kartos darbuotojos“ - išsiskyrė kaip mažiausią paramos dalį skyręs dalyviams – 29 proc. net 45 proc.
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šiame projekte sudarė išlaidos
metodikoms rengti. Šiame projekte
tiesioginei veiklai su tiksline grupe
vienam asmeniui buvo skirta 4283 Lt.
Vadinasi, išlaidos metodikai išskirtinai
pabrangino šį projektą, kuris antraip
būtų vienu efektyviausių. Pažymėtina,
kad ir Anykščių bendruomenės centro
projektas,
atsidūręs
santykinai
mažiausiai efektyvių projektų tarpe,
skyrė 24,8 proc. išlaidų dalyvėms, o
metodikoms 45 proc. Vidutiniškai
projektai pažeidžiamoms moterims
skyrė 55 proc. tiesioginei veiklai su
dalyvėmis, tuo tarpu metodikų
rengimui buvo skirta 27 proc., o 9 proc.
sudarė specialistų mokymas (žr. 71
pav.).

71 paveikslas. Pažeidžiamoms moterims skirtų projektų išlaidos pagal tipą.

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis SFMIS duomenimis.

82 lentele. Santykinai efektyviausi ir
mažiausiai efektyvūs pažeidžiamų moterų socialinei integracijai skirti projektai 2007-2013 m. laikotarpiu.
Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Išmokėta
paramos
(litais)

Vienam
asmeniui
tenkančios
išlaidos (litais)

Vienam naudos
gavėjui, kurį
planuojama įdarbinti,
išlaidos (litais)

3 santykinai efektyviausi projektai
Moterų integracija į darbo rinką per sėkmę
lemiančių įgūdžių formavimą
„Darom verslą 2009" (Moterų verslumo ir
užimtumo skatinimas 10 Lietuvos rajonuose
siekiant mažinti socialinę atskirtį)
Socialiai pažeidžiamų moterų profesinės
reabilitacijos centras – kavinė

Lietuvos moterų draugija

755907

4724,42

15748,06

Moterų informacijos centras

1285431

5842,87

19476,23

8198,38

20495,94

13786,64

27408,82

14818,62

49395,40

19644,30

57777,35

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos
1065789
pagalbos centras
3 santykinai mažiausiai efektyvūs projektai
Anykščių bendruomenės
"Socialinės mentorystės plėtra"
2274795
centras
MOMA: mobilios mamos - naujos kartos
VšĮ Naujos kartos moterų
740931
darbuotojos
iniciatyvos
Socialinę atskirtį patiriančių moterų
Asociacija Kauno moterų
982215
(re)integracijos į darbo rinką skatinimas
draugija
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ESFA duomenimis.

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemonės rezultatyvumas ir efektyvumas
Ši priemonė buvo orientuota padėti asmenims, turintiems sunkumų derinant šeimos ir darbo
įsipareigojimus. Šios priemonės pagrindinė paslauga buvo globos ir priežiūros paslaugų suteikimas ir didžiausia lėšų
dalis buvo skiriama būtent šioms paslaugoms. Vidutiniškai šia priemone planuota pasiekti 7574 asmenis, kurie
sudalyvautų mokymuose ir daliai kurių būtų suteikiamos priežiūros ir globos atostogos. Vidutiniškai vienam
asmeniui šia priemone buvo skirta 27562 Lt (žr. 83 lentelę). Pažymėtina, kad ši priemonė pagal kainą, tenkančią
vienam asmeniui, buvo gana brangi – jos kaina vienam asmeniui prilygo vienai priklausomo asmens socialinės
integracijos kainai.
83 lentelė. Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemonės planuojami pasiekimai.
Dalyviai
(mokyme
dalyvavę
asmenys)

Pažeidžiamų moterų, kurios įsidarbino arba
toliau mokosi praėjus 6 mėnesiams po projekto
įgyvendinimo, dalis (iš visų šios tikslinės grupės
projektų dalyvių)

Kiek iš viso buvo
skirta paramos
pažeidžiamoms
moterims?
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Kiek vidutiniškai
skirta vienam dalyviui
(Lt)

Kiek vidutiniškai skirta
vienam dalyviui vien tik
iš tiesioginės veiklos
(Lt)

Planuojama
7574

Planuojama
384

Paskirta
45803653,6

27562

24925

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ESFA duomenimis.

Visos priemonės mastu išimtinai didžiausia lėšų
dalis buvo skirta paslaugoms tikslinei grupei – 90 proc.
(žr. 72 pav.). Veiklos, susijusios su darbdavių,
savivaldybės darbuotojų švietimu apie lanksčius šeimos
ir darbo įsipareigojimo derinimo būdus, sudarė 6 proc. Ši
priemonė buvo sąlyginai brangi vienam asmeniui dėl
suteikiamų priežiūros ir globos paslaugų.

72 paveikslas. Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo
priemonės skirtos lėšos pagal tipą.

Santykinai efektyviausias šios
priemonės
projektas buvo VšĮ Caritas „Modernus bendruomeninis
šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas”, kuriame
vienam asmeniui tenkančios išlaidos sudarė 1728 Lt
(žr. 84 lentelę). Santykinai mažiausiai efektyvus buvo VšĮ
„Kauno futbolo akademijos” projektas, kuriame išlaidos
vienam naudos gavėjui sudarė 103047 Lt. Kiti du
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ESFA duomenimis.
mažiausiai
efektyvūs
projektai
buvo
Pagėgių
savivaldybės socialinių paslaugų centro projektas, skyręs 79400 Lt asmeniui ir Pasvalio rajono Narteikių darželismokykla "Linelis", skyręs 44031 Lt asmeniui. Pažymėtina, kad šioje priemonėje projektų santykinį efektyvumą
nulėmė dalyvių skaičius, kurie įtraukti į mokymosi veiklą. Būtina pastebėti, kad efektyvumo duomenys yra
preliminarūs dėl nepakankamai tikslių produkto stebėsenos rodiklių. Šios priemonės efektyvumo ir rezultatyvumo
įvertinimo sunkumą lemia tai, kad tarp stebėsenos rodiklių nėra aiškiai išskirta tikslinės grupės, kuri būtų šios
priemonės naudos gavėja – pvz. kiek nedirbančių motinų/ tėvų gavo vaiko/artimojo priežiūros/globos paslaugas.
Turint tokį produkto rodiklį ir turint aiškų rezultato rodiklį (pvz. kiek naudos gavėjų, kurie gavo priežiūros paslaugas
įsidarbino projekto metu arba praėjus 6 mėn. po projekto),būtų galima daryti labiau užtikrintas išvadas apie šios
priemonės efektyvumą ir rezultatyvumą.
84 lentelė. Santykinai efektyviausi ir mažiausiai efektyvūs šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui skirti projektai 2007-2013
m. laikotarpiu.
Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Išmokėta
paramos
(litais)

Vienam
asmeniui
tenkančios
išlaidos (litais)

Vienam asmeniui
tenkančios išlaidos iš
tiesioginei veiklai su tiksline
grupe dalies (litais)

3 santykinai efektyviausi projektai
Modernus bendruomeninis šeimos ir
darbo įsipareigojimų derinimas
Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas:
informavimas, motyvavimas,
konsultavimas, mokymai
Šešiolikos probleminių Lietuvos teritorijų
Š.ir.D.I.S. (Šeimos ir darbo įsipareigojimų
suderinimas)
Sąlygų sudarymas šeimos ir darbo
įsipareigojimų derinimui Pasvalio rajone
Dirbdami kurkime šeimos gerovę!

Lietuvos Caritas

7458198

1728,435

1634,8709

Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras

373580

2668,429

2563,5429

2796,035

2567,24

44031,59

39762,175

79400,73

73403,556

103047,7

99991,333

VšĮ Kauno paslaugų verslo
darbuotojų profesinio
2505247
rengimo centras
3 santykinai mažiausiai efektyvūs projektai
Pasvalio rajono Narteikių
1497073,96
darželis-mokykla "Linelis"
Pagėgių savivaldybės
3573033
socialinių paslaugų centras

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas,
VšĮ “Kauno futbolo
teikiant popamokines vaikų priežiūros
akademija”
paslaugas
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis ESFA duomenimis.

618286
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3.5.3. Poveikis
Siekiant įvertinti socialiai pažeidžiamų moterų socialinės integracijos projektų poveikį buvo vertinami du
2004-2006 m. laikotarpiu įgyvendinti projektai (žr. 85 lentelę). Vertinant šių intervencijų poveikį taikomas Prieš – po
palyginamosios analizės metodas, remiantis projektų dalyvių apklausa.
85 lentelė. Socialiai pažeidžiamoms moterims skirtų intervencijų poveikio vertinimui pasirinkti projektai.
Carito projektas
„Vilties žiedo“ projektas
„Mokymo centras kavinė. Socialiai
„Moterų, ketinančių grįžti į darbo rinką,
pažeidžiamų moterų darbinių įgūdžių
bendruosius gebėjimus ir profesinę
ugdymas ir verslumo skatinimo projektas“
kvalifikaciją suteikiančių mokymų vykdymas
Šakių regione“

Projekto numeris

Vilniaus Arkivyskupijos CARITAS Motinos ir vaiko
globos namai
BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0022-02

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2006 04 01 – 2008 05 31

Projekto vykdytojas

VšĮ „Vilties žiedas“
BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0009-05
2006 07 01 – 2008 07 31

Bendra projekto vertė faktinė
771 738,35 Lt.
Projekto dalyvių skaičius (tikslinės
99 (planuota 97)
grupės)
Šaltinis: projektų įgyvendinimo galutinės ataskaitos.

207 329.55 Lt
137

Ar į ESF intervencijas buvo įtraukti (labiausiai) paramos reikalingi asmenys?
Projektai realiai prisidėti prie socialinio pažeidžiamumo mažinimo galėjo tik tuo atveju, jei juose dalyvavo
tikrai socialiai pažeidžiamos ar į socialinę atskirtį patekusios arba jos riziką patiriančios moterys. „Vilties žiedo“
projekte socialiai pažeidžiamos moterys buvo apibrėžtos kaip „moterys, grįžtančios į darbo rinką po ilgesnės
pertraukos, ir vyresnio amžiaus (virš 50 metų) moterys“. Carito projekto numatytoje tikslinėje grupėje amžiaus
kriterijus nebuvo svarbus, o buvo pabrėžiamas ilgalaikis nedarbas ir ypatingos socialinį pažeidžiamumą lemiančios
sąlygos. Į projektą siekta įtraukti:
a. Iškritusias iš formaliosios mokymosi sistemos moteris (pvz., nebaigusias pagrindinės mokyklos);
b.Išėjusias iš internatinių mokyklų jaunas moteris;
c. Aukštąjį išsilavinimą turinčias, bet negebančias daugiau nei pusę metų įsidarbinti moteris;
d.Moteris, grįžtančias po vaiko priežiūros atostogų ir negebančias įsidarbinti;
e. Pabėgėles moteris;
f. Moteris dėl smurto šeimoje ar kitų asmenybinių priežasčių negebančias integruotis į darbo rinką.
Kaip rodo toliau pateikti duomenys (žr. 86 lentelę), ne visoms projektų dalyvėms buvo būdingi projektų
planuose numatyti socialinio pažeidžiamumo požymiai. Pavyzdžiui, projektuose dalyvavo tiek jaunos, tiek vyresnio
amžiau moterys, tačiau jų vidutinis amžius nesiekė 50 metų ribos. Taip pat jų išsilavinimas buvo gana aukštas: tarp
apklaustų projektų dalyvių turinčių vidurinį ar žemesnį išsilavinimą dalis nesiekė dešimtadalio, daugiau kaip pusė
turėjo aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą.
86 lentelė. Projektuose dalyvavusių tikslinės grupės moterų charakteristikos.
Soc. pažeidžiamumo rodikliai
Carito projektas
Dabartinis projekto dalyvių amžius
Vidutinis: 37 metai
Amžius
(projekto metu dalyvės buvo maždaug Minimalus: 21 metai
dviem – trim metais jaunesnės)
Maksimalus: 70 metai
Projektų dalyvių, kurių išsilavinimas –
Pagrindinis: 4 (8 proc.)
Išsilavinimas
pagrindinis ar vidurinis - skaičius
Vidurinis: 11 (22 proc.)
Projekto dalyvių, registruotų Lietuvos
darbo biržoje projekto įgyvendinimo
53 iš 99 (54 proc.)
laikotarpiu, skaičius
Nedarbas
Apklaustų projekto dalyvių, kurios
nuspręsdamos ateiti į projektą, turėjo 8 iš 49 (16 proc.)
darbą, skaičius
Kiek laiko apklaustos prieš projektą < 1 metai: 19 iš 41 (46 proc.)
251

Apskaičiuojant įtraukti 75 iš 88 projekto dalyvių duomenys.
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„Vilties žiedo“ projektas
Vidutinis: 44 metai
Minimalus: 24 metai
Maksimalus: 74 metai251
Pagrindinis: 2 (4 proc.)
Vidurinis: 20 (37 proc.)
8 iš 88 (9 proc.)

25 iš 55 (46 proc.)
< 1 metai: 18 iš 27 (67 proc.)

Jausena

nedirbusios projekto dalyvės neturėjo
darbo
Apklaustų projekto dalyvių, kurios
prieš dalyvavimą projekte nesijautė
socialiai pažeidžiamos

> 1 metai: 18 iš 41 (44 proc.)
Niekada nedirbo: 4 iš 41 (10 proc.)

> 1 metai: 9 iš 27 (33 proc.)

18 iš 49 (37 proc.)

30 iš 55 (55 proc.)

Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos „Vilties žiedo“ ir Carito projektų dalyvių apklausos duomenys, 2011; Lietuvos darbo biržos
duomenys.

Ypač atkreiptinas dėmesys į projekto dalyvių padėtį darbo rinkoje ir jų pačių jauseną prieš projektą:
priemonė plačiąja prasme buvo skirta padėti moterims sugrįžti į darbo rinką, tačiau net trečdalis apklaustų
projektų dalyvių nurodė prieš ateidamos į projektus turėjusios darbą. Tik apie 40 proc. neturėjusių darbo,
jo ieškojo, bet nerado. Likusios moterys nedirbo, nes buvo vaiko priežiūros atostogose (20 proc.),
nenorėjo arba neturėjo poreikio dirbti, nes išlaikė vyras arba valstybė (apie 7 proc.), taip pat nemaža dalis
nedirbo dėl sveikatos (apie 7-8 proc.). Atsižvelgiant ir į tai, kad projekto metu vos 33 proc. dalyvių buvo
užregistravusios Lietuvos darbo biržoje, galima teigti, kad ne visoms projekto dalyvėms buvo svarbus
įsidarbinimas kaip socialinio pažeidžiamumo sumažinimo priemonė. Tiesa, „Vilties žiedo“ projektas
potencialiai galėjo padėti apsaugoti moteris nuo nedarbo ir socialinio pažeidžiamumo, nes į slaugytojų
padėjėjų kursus ėjo ir Šakių r. ligoninės slaugytojos, kurios buvo perspėtos, kad neteks darbo, jei neįgis
slaugytojų padėjėjų pažymėjimų, o į apskaitininkių mokymus atėjo nemažai ūkininkų žmonų, kurios po
projekto pradėjo tvarkyti savo ūkių finansinius reikalus 252.
 kadangi soc.pažeidžiamumo sąvoka labai subjektyvi, svarbu įvertinti, paties asmens savijautą, kuri gali

nepriklausyti nuo objektyvių socialinio pažeidžiamumo kriterijų. Apklausos metu tik 54 proc.
respondenčių nurodė, kad jautėsi socialiai pažeidžiamos (46 proc. – nesijautė). Socialinio pažeidžiamumo
jauseną santykinai dažniausiai lėmė darbo neturėjimas, išsilavinimo ir kvalifikacijos stygius, pinigų stoka,
atsakomybė už šeimos narių priežiūrą ir t. t. (žr. 73 pav.). Net kelios apklausos dalyvės nurodė pasimetimą
ir nežinojimą, ko imtis, visų pirma, dėl vyro mirties. Tikėtina, kad vyro netekimas yra dažnas moterų
socialinio pažeidžiamumo veiksnys, ypač dėl to, kad vyro (partnerio/sugyventinio) darbo užmokestis
neretai yra pagrindinis moterų pajamų šaltinis. Tarp apklaustų projektų dalyvių net 40 proc. moterų prieš
projektą buvo priklausomos nuo vyro pajamų.
73 paveikslas. Kodėl prieš projektą jautėtės socialiai pažeidžiama, jei apskritai taip jautėtės?

Nerado darbo

Trūko kvalifikacijos

Nesijautė, 46.1%

Jautėsi, 53.1%

Turėjo prižiūrėti šeimos narius
Stokojo pinigų
Dėl blogų santykių šeimoje
Dėl sveikatos
Kita

Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos „Vilties žiedo“ ir Carito projektų dalyvių apklausos duomenys, 2011; Lietuvos
darbo biržos duomenys.

Apibendrinant, į projektus pakliuvo itin įvairios moterys, kurių dalis patyrė socialinio pažeidžiamumo ar
atskirties problemas, o dalis – ne. Pastarosios į projektus atėjo, pavyzdžiui, dėl to, kad „buvo dekrete su pirmuoju
vaikučiu – buvo atsibodę sėdėti namuose, reikėjo veiklos, o ir galvojo apie profesijos pakeitimą ir gal savo versliuko

252

Interviu su su „Vilties žiedo“ projekto vadove Jūrate Kubiliene. 2011 01 12, Kaunas.
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kūrimą“253 arba „išėjo iš darbo savo noru dėl asmeninių priežasčių – reikėjo tvarkyti žemės reikalus. Be darbo buvo
dvejus metus, po to atsibodę sėdėti namuose.<> O socialinėje atskirtyje nebuvo – vyras dirbo ir gerai uždirbo,
šeima tvarkinga“254. Taigi į projektus dalį moterų atvedė ne tiek socialinio pažeidžiamumo problemos, kiek
nuobodulys, naujos veiklos ieškojimas.
Skirtingo pažeidžiamumo moterų tikslinės grupės susidarymą projektuose galėjo nulemti trys pagrindiniai
veiksniai:
1. Itin platus ir netikslus tikslinės grupės apibrėžimas gairėse.
2. Atsitiktinė dalyvių atranka. Pavyzdžiui, per viešai platinamus skelbimus seniūnijoje, vietiniuose laikraščiuose.
„Vilties žiedo“ projekto vadovė teigė, kad buvo labai sudėtinga dalyves prikviesti į pirmuosius
susirinkimus255. Su panašia problema susidūrė ir Carito projekto vykdytojai. Jie dalyves rinko iš Motinos ir
vaiko globos namų, bet taip pat plakatai ir skrajutės buvo plačiai išdalyti Vilniuje, skelbimai kabėjo net
autobusų stotelėse256.
3. Kontrolės nebuvimas. Atrankos metu dalyvių atitikimas kriterijams nebuvo tikrinamas, pvz., jos neturėjo
atnešti kokios nors pažymos, jog yra bedarbės257.
Tobulinant ES paramos panaudojimą, reikėtų tikslingiau atrinkti projektų dalyves, ypač siekiant įtraukti
sudėtingesnės patirties, tikrai pažeidžiamas moteris. Gerai būtų iš anksto numatyti, kam bus skirtas projektas ir
įvertinti jo poreikį, galimybes rasti tam tikrų charakteristikų dalyves. Galima būtų vykdyti labiau specializuotus
projektus, nukreiptus į tam tikrą socialinio pažeidžiamumo požymį: moterų priklausomybę nuo psichotropinių
medžiagų, teistas moteris, romų moteris, moteris be pagrindinio išsilavinimo, pensinio amžiaus moteris. Dalyvių
atrankos tobulinimui padėtų bendradarbiavimas su institucijomis ir organizacijomis, į kurias kreipiasi pažeidžiamos
moterys: pvz., krizių centrai, pataisos namai, priklausomų asmenų reabilitacijos bendruomenės, romų NVO, ir kurie
galėtų nukreipti moteris į konkrečius, joms skirtus ir pritaikytus socialinės integracijos projektus.
Kokie buvo tiesioginiai ESF intervencijų rezultatai/nauda? Ar patenkino poreikius?
Atsižvelgiant į projektų intervencijos logiką, svarbiausias kriterijus vertinant projektų tiesioginį poveikį
dalyvėms yra jų darbas pagal įgytą specialybę pasibaigus projektui. Kuo daugiau dalyvių įsidarbino pagal specialybę
ir kuo ilgiau jos dirbo, tuo geriau projektai pasiekė savo pagrindinį tikslą – grąžinti moteris į darbo rinką. Carito
projekte visos dalyvės mokėsi vienos iš šių specialybių: virėjos (33 moterys), padavėjos-barmenės (17), konditerės
(20), viešojo maitinimo verslo organizatorės (13). „Vilties žiedo“ projekte slaugytojos – padėjėjos profesijos mokėsi
15, o apskaitininkės – 16 moterų, likusios didino kompiuterinio bei teisinio raštingumo žinias, mokėsi verslumo
pagrindų. Apklausos duomenys rodo, kad iš 68 profesijos projektuose siekusių moterų vėliau pagal įgytą specialybę
įsidarbino tik 26 arba pagal įgytą specialybę (žr. 74 pav.). 61,5 proc. visų apklausos dalyvių nurodė, kad projektas
paskatino ieškoti darbo, padėjo tam pasiruošti, bet tik 40,4 proc. manė, jog dalyvavimas projekte padėjo susirasti
darbą.
74 paveikslas. Ar dirbote pagal projekte įgytą specialybę?
"Vilties žiedo" projektas

Carito projektas
30

30

25

20

25

11

20

15
10

5

15

14

3
4

0
Virėjos

Dirbo

Padavėjos barmenės

10

9
Konditerės

8

5

Viešojo maitinimo
verslo organizatorės

0

Nedirbo

7

Dirbo

253

5

4
3

Apskaitininkės

Slaugytojos - padejėjos

Nedirbo

Interviu su Carito projekto dalyve Sandra (vardas pakeistas), 29 metai. 2011 02 04, Vilnius.
Interviu su Carito projekto dalyve Ona (vardas pakeistas), 54 metų. 2011 02 06, Vilnius.
255
Interviu su „Vilties žiedo“ projekto vadove Jūrate Kubiliene. 2011 01 12, Kaunas.
256
Interviu su Carito projekto vadove Vida Lepeškevičienė. 2011 01 20, Vilnius.
257
Interviu su „Vilties žiedo“ projekto vadove Jūrate Kubiliene. 2011 01 12, Kaunas.
254
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Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos „Vilties žiedo“ ir Carito projektų dalyvių apklausos duomenys, 2011; Lietuvos darbo biržos
duomenys.

Dažniausiai pasitaikančios priežastys, kodėl nedirbo pagal įgytą specialybę buvo šios: 1. nerado darbo, 2.
darbas buvo mažai apmokamas arba per sunkus, 3. neketino dirbti pagal specialybę arba apskritai neieškojo darbo,
4. jau daug metų dirbo pagal tą specialybę (minėtos Šakių r. ligoninės slaugytojos, kurioms reikėjo tik įgyti
kvalifikaciją įrodantį pažymėjimą), 5. turėjo arba rado kitą darbą. Pastarosios trys įvardytos priežastys skatina
atkreipti dėmesį, kad ne visoms projektų dalyvėms naujos profesijos įgijimas buvo aktualus kaip išėjimas iš
socialinio pažeidžiamumo padėties. Taip pat akivaizdu, kad ne visos dalyvės buvo motyvuotos dirbti ir panaudoti
įgytas žinias darbe. Dalyvių motyvacijos problemą interviu metu pažymėjo ir projektų vykdytojos.
Siekiant nustatyti projektų tobulinimo kryptis itin aktualūs yra projektų dalyvių atsakymai, jog neįsidarbino,
kadangi projektas nesuteikė pakankamos kvalifikacijos atlikti šį darbą. Priežasčių, kodėl taip įvyko, nurodo projekto
dalyvių išsakyti komentarai, kaip galima būtų tobulinti projektą:
 pirma, įgyti profesijai, kad galėtum pagal ją dirbti, reikėtų ilgesnių kursų, daugiau/ilgesnių praktinių
užsiėmimų, įvairesnėse praktikos vietose.
 antra, pačius kursus reikėtų labiau orientuoti į darbą pagal specialybę. Pavyzdžiui, virėjas reikėtų mokyti ne
maistą namuose ruošti, o maisto ruošimo viešose maitinimo įstaigose – dalyvės pasigedo sudėtingesnių
patiekalų, tinkamų restoranų meniu, patiekalų puošimo bei serviravimo gudrybių, porcijų apskaičiavimo
metodikų ir pan. O apskaitininkių kursus lankiusioms dalyvėms pritrūko mokymo apie buhalterinę
apskaitą, įskaitant finansinį raštingumą, tam skirtas programas, vadybą.
 trečia, siekiant, kad projektų dalyvės žinias naudotų darbe, reiktų aukštesnės kvalifikacijos/profesionalių
mokytojų.
Norint, kad projektų dalyvės pasinaudotų įgytomis žiniomis, taip pat svarbu projektuose numatyti tokias
profesijas, kuriomis užsiimti nebūtų būtini papildomi ištekliai ar žinios, kurių nesuteikia projektas. Pavyzdžiui, Carito
projekto dalyvėms, lankiusioms viešojo maitinimo verslo organizatorės kursus, buvo itin sudėtinga dirbti pagal
įgytą specialybę, nes tam reikalingas pradinis kapitalas, kurio socialiai pažeidžiamos moterys paprastai neturi, o
dirbti barmene, anot vienos iš dalyvių, ji negalėjo, nes darbdaviai visur reikalauja mokėti anglų kalbą.
Vertinami projektai, kaip ir dauguma, siekdami sugrąžinti socialiai pažeidžiamas moteris į darbo rinką, siekė
suteikti joms žinių ir įgūdžių, kurie reikalingi darbo rinkoje, taip pat sustiprinti jų motyvaciją bei pasitikėjimą savimi.
Buvo organizuojami kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos ir panašūs kursai. „Vilties žiedo“ projekto dalyvės kaip
naudingiausius įvertino kompiuterio vartojimo kursus (vidutiniškai 4.34 balo), mažiau naudingus – teisinio
raštingumo (4,34 balai), mažiausiai – verslumo (4 balai). Carito projekte anglų kalbos kursai buvo įvertinti 4.56 balo,
o kompiuterinio raštingumo – 4.39 balai. Vertinamų projektų dalyvių nuomone, palyginti mažiau naudingi buvo
teisinio raštingumo ir verslumo kursai.
Socialiai pažeidžiamoms moterims neretai pirmiausiai reikia nugalėti baimę, įgyti pasitikėjimo, kad jos galėtų
ištrūkti iš socialinės atskirties, t.y. pradėti dirbti, mokytis ar pan. Projekto vykdytojai pabrėžė, kad net ir į projektą
moterys ateidavo labai nedrąsiai, iš pradžių būdavusios itin baugščios, ir tik vėliau imdavo laisviau bendrauti. 258
Būtent pasitikėjimo srityje projektai, anot dalyvių, ir suteikė joms daugiausia naudos. Daugiau kaip 85 proc.
apklaustų projektų dalyvių nurodė, kad dalyvavimas projekte paskatino optimistiškiau vertinti savo ateities
perspektyvas bei padėjo labiau pasitikėti savo jėgomis, tapti savarankiškesnei. Projektai taip pat pasitarnavo kaip
priemonė sustiprinti socialinius tinklus. 66,4 proc. apklaustųjų teigė, kad projektas padėjo susirasti naujų draugų ir
pažįstamų, su kuriomis palaiko ryšius ir šiandien.
Apklausos duomenys leidžia teigti, kad santykinai didesnę naudą teikia individualūs užsiėmimai su socialiai
pažeidžiamomis moterimis bei užsiėmimai, kurie yra pastovūs, o ne vienkartiniai. Remiantis apklausos
duomenimis, dalyvėms daugiausia naudos suteikė individualiai joms skirtos projekto veiklos: pagalba sudarant CV,
individualios profesinio orientavimo ar psichologo konsultacijos, individualių galimybių planų sudarymas (žr. 75
pav.). Grupėse teiktos paslaugos – grupiniai socialinių įgūdžių mokymai, užsiėmimai su psichologu, specialybės
mokymai, įskaitant praktinius užsiėmimus, anglų bei kompiuterinio raštingumo kursai – gavo šiek tiek mažiau
„naudos taškų“. O mažiausiai naudingos pasirodė konsultacijos – teiktos teisininko bei Carito Įdarbinimo centre.
258

Interviu su „Vilties žiedo“ projekto vadove Jūrate Kubiliene. 2011 01 12, Kaunas.

157

75 paveikslas. Kokios projekto veiklos buvo naudingiausios?
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Pagalba sudarant CV, rašant motyvacinius laiškus (43)
Individualios profesinio orientavimo konsultacijos (24)
Individualios psichologo konsultacijos (35)
Individualių galimybių planų / individualių profilių sudarymas (21)
Anglų kalbos mokymai (48)
Praktiniai užsiėmimai kavinėje (48)
Grupiniai soc. įgūdžiųtreniravimo užsiėmimai (35)
Grupiniai savivartės kėlimo užsiėmimai su psichologu (44)
Specialybės mokymai (49)
Kompiuterinio raštingumo mokymai (49)
Parama ir konsultacijos, teiktos Įdarbinimo centre (23)
Teisininko konsultacijos (9)

4.04
3.78

Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos „Vilties žiedo“ ir Carito projektų dalyvių apklausos duomenys, 2011; Lietuvos darbo biržos
duomenys.

Koks ESF intervencijų ilgalaikis poveikis?
Apklausa atskleidė, kad šiuo metu mažesnė projekto dalyvių dalis jaučiasi socialiai pažeidžiamos nei buvo
prieš projektą. Tai rodo teigiamą poveikį – moterų išėjimą iš socialinio pažeidžiamumo/ socialinės atskirties
būsenos (žr. 76 pav.).
76 paveikslas. Ar jautėtės socialiai pažeidžiama prieš projektą, ar jaučiatės dabar?
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Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos „Vilties žiedo“ ir Carito projektų dalyvių apklausos duomenys (N=104).

Projekte dalyvavusios moterys taip pat tapo finansiškai savarankiškesnės. Didesnė jų dalis palyginti su
situacija prieš projektą gyvena iš savo pačios darbo užmokesčio, sumažėjo išlaikomų vyro ar šeimos/draugų (žr. 77
pav.).
77 paveikslas. Kas buvo / yra pagrindinis Jūsų pajamų šaltinis prieš dalyvavimą projekte ir dabar?
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Prieš projektą
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Šaltinis: VPVI užsakymu UAB „Vilmorus“ atliktos „Vilties žiedo“ ir Carito projektų dalyvių apklausos duomenys (N=104).
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37.5%

3.5.4. Suderinamumas
Ar ESF intervencijų tikslai derėjo su valstybės politikos tikslais?
Lietuvoje vyrų ir moterų lygybę reglamentuoja LR Konstitucija, o šį principą įtvirtina LR Lygių galimybių
įstatymas kuriame įtvirtinta asmenų lygybė ir draudimas varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės,
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Šio įstatymo tikslus papildo
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, kuris stengiasi, kad būtų įtvirtintos moterų ir vyrų lygios teisės bei
draudžia bet kokią diskriminaciją dėl asmens lyties, ypač kai tai susiję su šeimine ar santuokine padėtimi.
Valstybinėje moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų programoje tarp tikslų yra numatyta „parodyti
specifines moterų ir vyrų problemas ir jas spręsti. Tarp šios programos uždavinių yra moterų po ilgesnės pertraukos
grįžtančių į darbo rinką, vyresnio amžiaus moterų įsidarbinimo galimybių gerinimas, bei sąlygų sudarymas
moterims ir vyrams derinti darbo, taip pat profesinės karo tarnybos ir šeimos įsipareigojimus. Taip pat numatyta
didinti moterų galimybes imtis verslo ir jį plėtoti, skatinti moterų ekonominį aktyvumą. Šioje programoje išskirti
uždaviniai išsamiai padengia daugelį sričių, kuriose įmanoma moterų diskriminacija, tiek siekiant apsaugoti moteris
nuo smurto šeimoje, tiek skatinant vienodą darbo užmokestį vyrams ir moterims, tiek skatinant moteris užimti
aukštesnius postus. 2010-2014 vyrų ir moterų lygių galimybių programoje išsikeltas tikslas sutampa su 20052009m. programos tikslu, tačiau naujojoje programoje atsiranda naujas uždavinys, kuris ypatingą dėmesį skiria
kaime gyvenančių moterų neaktyvumui ir numato būdus kaip su tuo kovoti – t.y. didinti moterų, ypač gyvenančių
kaime galimybes imtis verslo ir jį plėtoti bei didinti jų ekonominį aktyvumą; sudaryti palankesnes sąlygas kaime
gyvenantiems vyrams ir moterims didinti profesinius įgūdžius.
LR Užimtumo rėmimo įstatyme numatyta, kad papildomai remiami yra „vyresni kaip 50 m. darbingo amžiaus
darbingi asmenys, nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys,
faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų ir asmenys, prižiūrintys sergančius
ar neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra.“
LR 2004-2006 metų Nacionaliniame kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų plane nurodyta
įgyvendinti priemones profesinio ir šeimyninio gyvenimo derinimui užtikrinti, skatinant vyrus imti vaiko priežiūros
atostogas, gerinant lanksčių užimtumo formų taikymą vaikus auginantiems vyrams ir moterims, įgyvendinant
priešmokyklinį ugdymą, įgyvendinant specialias moterims skirtas sugrįžimo į darbo rinką po ilgesnės pertraukos
programas bei toliau plėtojant socialinių paslaugas šeimoms. LR 2008-2010 nacionaliniame pranešime apie
socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas akcentuojama moterų lygybės principo įtvirtinimas, vyresnio
amžiaus ir po ilgesnės pertraukos grįžtančių į darbo rinką moterų užimtumo ir aktyvumo didinimas, visuomenės
švietimas lyčių lygybės klausimais ir pagalba moterims, vienoms auginančioms vaikus.
Kaip BPD finansinės gairės dera su LR teisės aktais?
BPD laikotarpio pagrindinis paramos tikslas yra lygių galimybių užimtumo srityje skatinimas. 2004 m. tarp
tikslų yra numatyta didinti vyresnių moterų užimtumą. Pagrindinis uždavinys, kuriuo remiantis turėtų būti
įgyvendinamas šis tikslas – mokymai, skatinantys motyvaciją ir gebėjimus. Taigi BPD laikotarpiu išsikelti tikslai ir
uždaviniai pagrinde orientuojasi į užimtumo didinimą ir lygių galimybių sudarymą. Nėra nuorodos apie skurdo arba
socialinės atskirties mažinimą arba galimybių derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus sudarymą šiai grupei bei
organizuoti priešmokyklinę vaikų priežiūrą, kuri pašalintų barjerą, dėl kurio moterys ilgiau nedalyvauja darbo
rinkoje. Galima teigti, kad toks išsikeltas tikslas tik iš dalies dera su LR teisės aktais ir yra daug siauresnis.
Orientacija tik į užimtumo didinimą yra pakankamai siaura palyginus su daugelį sričių apimančia vyrų ir moterų
lygių galimybių programa ir su Nacionaliniu kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų planu bei su 2008-2010
nacionaliniame pranešime apie socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijos išdėstytus planus.
Taip pat, palyginus, kurios tikslinės grupės yra išskirtos LR teisės aktuose ir BPD finansinėse gairėse, matyti,
kad BPD laikotarpiu pasirinktos moterų grupės neatitiko LR teisės aktuose išskirtų moterų grupių. BPD laikotarpiu
remiamos buvo vyresnės moterys ir moterys grįžtančios po ilgesnės pertraukos į darbo rinką. Tuo tarpu LR
užimtumo rėmimo įstatyme pažeidžiamų moterų koncepcija yra planuojama plačiau – įtraukiamos nėščios
moterys, bei moterys (ir vyrai) vieni auginantys vaikus iki 8 metų arba prižiūrintys sergančius šeimos narius.
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Naujuoju ESF paramos laikotarpiu 2007-2013 m., aktualios yra dvi priemonės. 1.3 priemonėje
formuluojamas tikslas yra mažesnė pasirinktų pažeidžiamų moterų grupių socialinė atskirtis, didinant jų galimybes
integruotis į darbo rinką. Nors išlieka užimtumo aspektas, tačiau socialinės atskirties matmuo padaro šią priemonę
platesnę ir tinkamesnę. Taip pat 1.3 numatyti uždaviniai – profesinė reabilitacija, socialinė adaptacija ir
reabilitacija, socialinė mentorystė, savanoriavimo skatinimas - įgalina moterims taikyti platesnio pobūdžio
intervencines priemones (pvz. palyginus BPD laikotarpiu kaip priemonė numatyti tik mokymai). Kitos ESF 20072013 m. paramos laikotarpio 1.1. priemonės tikslas – „sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus ekonomiškai
aktyviems asmenims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus“. Ši priemonė dera su LR moterų ir vyrų lygių galimybių
programoje nustatytais tikslais ir uždaviniais, taip pat ir su nacionaline kovos su skurdo mažinimu strategija dėl
šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo.
Naujuoju laikotarpiu pažeidžiamų moterų grupė, kuriai gresia socialinis pažeidžiamumas yra platesnė –
įtraukiamos mažiausiai 24 mėnesius nedirbusių moterys, sugrįžtančios į darbo rinką, daugiavaikės moterys ir vienos
auginančios vaikus moterys. Šia prasme naujoji ESF priemonė geriau dera su LR užimtumo rėmimo įstatymu ir su
2010-2014 vyrų ir moterų lygių galimybių programa. ESF naujojoje priemonėje taip pat būtų galima išskirti paramą
kaime gyvenančioms moterims, tada suderinamumas būtų dar didesnis. Apibendrinant galima būtų teigti, kad
suderinamumas naujuoju laikotarpiu padidėjo.
Suderinamumo apibendrinimas schematiškai pavaizduotas 87 lentelėje.
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87 lentelė. ESF intervencijų, skirtų pažeidžiamoms moterims, suderinamumo su LR teisės aktais apibendrinimas.
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3.5.5. Apibendrinimas
Kokiu mastu ESF intervencijos atitiko socialiai pažeidžiamų moterų poreikius?
BPD laikotarpiu ESF intervencija suplanuota tinkamai, kadangi kaip viena iš tikslinių grupių buvo išskirta
moterys po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką. Toks išskyrimas padėjo tinkamai spręsti žemo moterų
aktyvumo problemą. Uždavinių atžvilgiu parama tinkamai buvo nukreipta į mažo užimtumo ir žemo aktyvumo
problemą, nes siekė didinti moterų užimtumą per profesinius mokymus ir motyvacijos ugdymą, taip pat ir sukurti
darbo vietas per paramą socialinėms įmonėms.
BPD laikotarpiu ESF intervencija suplanuota netinkamai šiais aspektais. Paramoje buvo netinkamai
suformuluota tikslinė grupė: 1) Vyresnių nei 50 m. amžiaus moterų apibrėžimas kaip pažeidžiamos nebuvo
tikslingas, kadangi šiai grupei nebūdingas aukštesnis skurdo rizikos lygis arba aukštesnis nedarbo lygis. 2) Nors gana
tinkamai buvo remiamos po ilgesnės pertraukos į darbo rinką grįžtančios moterys, tačiau pertraukos trukmė
nebuvo patikslinta kiek ilgai moterys turėjo būti nedirbusios. 3) Paramą tikslingesnę galėjo daryti jos nukreipimas
pažeidžiamoms moterų grupėms – neaktyvioms moterims, gyvenančioms kaime ir vienoms auginančioms vaikus.
Uždavinių atžvilgiu parama nebuvo iki galo tinkama didinti moterų užimtumą, nes parama nebuvo siekiama padėti
moterims derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Intervencija būtų tinkamesnė, jeigu parama būtų skiriama
moterims įgyti praktinių įgūdžių ir bendrųjų įgūdžių.
2007-2013 m. laikotarpiu intervencijos tinkamumas pažeidžiamoms moterims žymiai išaugo dėl konkrečiau
ir tinkamiau apibrėžtos tikslinės grupės (po ilgesnės nei 24 mėn. pertraukos moterys grįžtančios į darbo rinką ir
vienos auginančios ir prižiūrinčios vaikus ir artimuosius bei moterys, turinčios daugiavaikes šeimas). Uždavinių
atžvilgiu, naujos „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo“ priemonės atsiradimas darė intervenciją tinkamesnę,
siekiant padidinti moterų aktyvumą. Programavimo požiūriu šioje priemonėje numatyti uždaviniai – suteikti
priežiūros ir globos paslaugas bei informuoti darbdavius ir visuomenę apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą
buvo tinkami. Paramos tinkamumas išaugo, nes ja siekta ugdyti bendruosius gebėjimus, įgyti praktinių įgūdžių,
buvo remiamas platesnis su įsidarbinimu susijusių paslaugų spektras.
2007-2013 m. laikotarpiu intervencijos tinkamumas išlieka ribotas, kadangi pradedant Šeimos ir darbo
interesų derinimo priemonę, pasirodė, kad priežiūros paslaugų suteikimas nėra pakankama paskata moterims tapti
aktyvioms ir pasinaudojant laikinoms priežiūros paslaugoms, integruotis į darbo rinką. Taip pat naujo laikotarpio
paramos tinkamumas nėra tinkamas iki galo, kadangi paramoje nėra atskirai išskirtos vienos iš pažeidžiamiausių
tikslinių grupių – neaktyvios moterys, gyvenančios kaime.
Kokiu mastu ESF intervencijos socialiai pažeidžiamoms moterims pasiekė numatytus rezultatus?
BPD laikotarpiu didžioji dauguma projektų viršijo suplanuotus pasiekti rodiklius ir vidutiniškai buvo
apmokyta 23 proc. pažeidžiamų moterų nei buvo suplanuota. Toks aukštas išmokytų naudos gavėjų pasiekimo
rodiklis galėjo susidaryti dėl to, kad projektų vykdytojai nepakankamai tiksliai numatė galimą dalyvių skaičių, kurie
bus apmokyti projekto metu. santykinis projektų rezultatyvumas šiuose projektuose nebuvo toks aukštas - nors
suplanuotas rodiklis kiek dalyvių įgijo kvalifikaciją buvo viršytas (buvo pasiektas 113 proc.), tačiau tik 6,8 proc.
dalyvių įgijo kvalifikaciją, o 19,96 proc. naudos gavėjų po projekto įsidarbino. Didžiausią dalyvių skaičių (611)
turėjusiame VšĮ “Socialinės politikos grupė” projekte įsidarbino tik 8 proc. dalyvių, o “Pagyvenusios moters veiklos
centro” projekte iš 243 dalyvių nebuvo įdarbinta nei viena. Svarbu pažymėti, kad nors priemonė buvo išimtinai
orientuojama į pažeidžiamų moterų mokymą ir ja buvo pagrinde siekiama suteikti moterims specialybę arba
palengvinti pačioms įsigyti specialybę, tačiau tik 0,6 proc. projektų dalyvių po projekto tęsė mokslus arba
kvalifikacijos įgijimą.
Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemonės rodikliai neatitinka priemonės inžinerijos – t. y. rodikliai
nesuprogramuoti taip, kad projektų vadovai siektų svarbiausių tikslo – siektų padėti naudos gavėjams suderinti
šeimos ir darbo interesus. Pagal priemonę remiama veikla yra vaikų, neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų globa ir
priežiūra, mokymai darbdaviams apie šeimos ir darbo interesų derinimą, tačiau produkto rodikliai yra dalyvavusieji
pagal priemonę finansuotuose projektuose mokyme dalyvavę asmenys, o rezultato rodikliai yra asmenų,
įsidarbinusių projekto įgyvendinimo metu ir per 6 mėnesius po projekto įgyvendinimo, dalis. Rodikliai tiksliau
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nusakytų priemonės rezultatyvumą, jeigu nurodytų kiek asmenų, kurie negalėjo dirbti dėl priežiūros įsipareigojimų,
dėl projekto suteikiamų priežiūros paslaugų galėjo įsidarbinti.
Kokie buvo ESF intervencijų socialiai pažeidžiamoms moterims įgyvendinimo kaštai?
BPD laikotarpiu vidutiniškai pažeidžiamos moters socialinė integracija kainavo 2773 Lt, tačiau kaina svyravo
nuo 662 Lt/asmeniui iki 6783 Lt/asmeniui, o projektų santykinis efektyvumas priklausė nuo projekto kainos –
mažiausiai kainavusiuose projektuose ir kaina vienam asmeniui buvo mažiausia. Apskritai projektai skirti
pažeidžiamoms moterims buvo patys pigiausi lyginant su kitomis grupėmis – vidutiniškai projektas kainavo 500000
Lt. Taip pat net ir brangiausiame projekte kaina vienam asmeniui buvo 5 kart pigesnė nei vienam asmeniui tenkanti
brangiausio projekto priklausomiems kaina. Tuo tarpu naujuoju laikotarpiu vidutiniškai vienos pažeidžiamos
moters socialinės integracijos kaina lyginant su BPD laikotarpiu beveik trigubai išaugo ir siekė 11535 Lt. Atmetus
išlaidas metodologijai, infrastruktūrai, specialistų kvalifikacijos kėlimui, tiesioginės veiklos su tiksline grupe vienam
asmeniui kaina siekė 6047 Lt. Kaina vienai socialiai pažeidžiamai moteriai svyravo projektuose nuo 4724 Lt iki
19644 Lt. Vieno asmens, kurį planuojama įdarbinti svyravo nuo 15748 iki 57777 Lt. Naujuoju laikotarpiu šioje
priemonėje projektų lėšos buvo vidutiniškai efektyviai orientuojamos į tiesioginę veiklą su tiksline grupe vidutiniškai projektai pažeidžiamoms moterims skyrė 55 proc. tiesioginei veiklai su dalyvėmis, tuo tarpu metodikų
rengimui buvo skirta 27 proc., o 9 proc. sudarė specialistų mokymas.
Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo priemonėje vidutiniškai projekto metu vienam dalyviui buvo
išleista 27562 Lt., o skaičiuojant vien tik iš išlaidų veiklai su tiksline grupe vienas asmuo vidutiniškai „kainavo“
24925 Lt. Santykinį projektų efektyvumą labiausiai nulėmė dalyvių skaičius – pvz. santykinai efektyviausiame
Caritas projekte dalyvio kaina siekė 1728 Lt, o dalyvių skaičius buvo 4315 (mokymuose dalyvavusių) ir 8000
(vienoje iš finansuojamų veiklų dalyvavusių skaičius). Tuo tarpu santykinai mažiausiai efektyviame VšĮ Kauno
futbolo akademijos projekte išlaidos vienam dalyviui viršijo 103 tūkst. Lt, o dalyvių skaičius siekė 6. Vis dėlto dėl
rodiklių trūkumo, sunku įvertinti, ar šia priemone įgyvendinamos skirtingos veiklos (mokymai, vaikų, neįgaliųjų
slaugos ir priežiūros paslaugos) galės būti rezultatyvios, rezultatyvumą vertinant pagal tai, kiek naudos gavėjų
įsidarbino. Svarbu pastebėti, kad ši priemonė buvo viena brangiausių pagal išlaidas, tenkančias asmeniui, nors ir
išlaidos infrastruktūrai ar specialistams specialiai nedidino šios priemonės kaštų. Visos priemonės mastu išimtinai
didžiausia lėšų dalis buvo skirta paslaugoms tikslinei grupei – 90 proc. Veikos susijusios su darbdavių, savivaldybės
darbuotojų švietimu apie lanksčius šeimos ir darbo įsipareigojimo derinimo būdus, sudarė 6 proc. Ši priemonė
pagrinde buvo sąlyginai brangi vienam asmeniui dėl suteikiamų priežiūros ir globos paslaugų.
Koks buvo ESF intervencijų socialiai pažeidžiamoms moterims poveikis?
Į Caritas ir VšĮ „Vilties žiedas“ projektus susirinko skirtingų socialinės rizikos lygių dalyvės. Projektuose
svarbiausi kriterijai turėjo būti ilgalaikis nedarbas ir vyresnis amžius (virš 50 m.). Vis dėlto, 46 proc. atėjusių į
projektą apklaustų dalyvių nesijautė socialiai pažeidžiamos, 33 proc. prieš ateidamos į projektą turėjo darbą, 20
proc. nedirbo, nes buvo vaiko priežiūros atostogose, vidutinis dalyvių amžius nesiekė 50 m. ribos ir daugiau kaip
puse apklaustų dalyvių turėjo aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą. Skirtingo pažeidžiamumo moterų tikslinės
grupės susidarymą projektuose galėjo nulemti itin platus ir netikslus tikslinės grupės apibrėžimas gairėse,
atsitiktinė dalyvių atranka, kontrolės nebuvimas - atrankos metu dalyvių atitikimas kriterijams nebuvo tikrinamas.
Kita vertus daugiau nei puse dalyvių patvirtino, kad ir prieš projektą jautėsi socialiai atskirtomis, o pagrindinės to
priežastys buvo darbo neturėjimas, kvalifikacijos trūkumas ir pinigų stoka bei atsakomybė už šeimos narių
priežiūrą.
Projekto uždavinių poveikis vertintinas pagal tai, ar dalyvės įsidarbino po projekto pagal specialybę ir koks
buvo ilgalaikis poveikis jų užimtumui. Po projekto daugiau nei trečdalis apklaustų moterų teigė dirbusios pagal
specialybę – daugiausia pagal specialybę dirbo virėjų specialybę įgiję moterys. Vis dėlto, didžioji dauguma teigė
nedirbusios, nes nerado darbo, darbas buvo per mažai apmokamas ar per sunkus arba neužteko projekte įgytos
kvalifikacijos. Iš dalyvių apklausos matyti, kad specialybės mokymai, kurie buvo pagrindinė projektų ašis, nesuveikė
kaip reikšmingas įsidarbinimą skatinantis mechanizmas. Tikėtina, kad taip įvyko dėl to, kad trūko praktinių
užsiėmimų projektų metu, kursai buvo per trumpi tam, kad įgyti kvalifikaciją ar profesiją, kursų medžiaga nebuvo
pakankamai orientuota į jos pritaikymą darbo vietoje, o verslo organizavimo kursai neskatino dalyvių imtis verslo
organizavimo dėl pradinio kapitalo trūkumo. Kaip naudingiausi užsiėmimai dalyvių buvo įvardinti individualūs,
konsultacinio pobūdžio užsiėmimai – t. y. pagalba sudarant CV, galimybių planus, profesinio orientavimo,
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psichologinės konsultacijos. Ilgalaikis projektų poveikis pasireiškė sumažėjusia socialinės atskirties jausena ir
padidėjusiu finansiniu savarankiškumu – didesnė dalis apklaustų projektų dalyvių po projektą gyveno iš savo pačios
darbo užmokesčio nei prieš projektą ( 5 proc.) ir tapo mažiau priklausomos nuo vyro, šeimos, artimųjų (6 proc).
Kokiu mastu derėjo ESF intervencijų ir valstybės politikos socialiai pažeidžiamoms moterims tikslai?

Taigi apibendrinant būtų galima teigti, kad ESF paramoje išskirtos pažeidžiamų moterų tikslinės
grupės ir joms skirtos veiklos sritys tik iš dalies derėjo su LR galiojančiais teisės aktais. Visų pirma,
vyresnių moterų išskyrimas BPD paramos laikotarpiu derėjo su galiojančiais teisės aktais- Valstybine
moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų programa, LR užimtumo rėmimo įstatymu, LR 2004-2006 metų
Nacionalinis kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų planu. Moterys, po ilgesnės pertraukos grįžtančios į
darbo rinką taip pat buvo išskirtos šiuose teisės aktuose, išskyrus paskutinįjį. BPD laikotarpiu išskirtos grupės
neapėmė vienų, auginančių vaikus, motinų, nors ši tikslinė grupė LR teisės aktuose buvo išskirta tarp pažeidžiamų
moterų, pvz., 2008-2010 m. nacionaliniame pranešime apie socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas.
2007-2013 m. laikotarpiu parama derėjo tiksliau su LR teisės aktais, kadangi buvo išskirtos vienos auginančios
vaikus motinos. Vis dėlto naujojo laikotarpio parama būtų geriau derėjusi, jeigu būtų išskirtos kaime gyvenančios
neaktyvios moterys, kaip kad jos yra išskirtos 2010-2014 vyrų ir moterų lygių galimybių programoje, bei Socialinės
apsaugos ir socialinės aprėpties strategijose.
Išanalizavus kaip derėjo pagal ESF parama su LR teisės aktais pagal veiklas, matyti, kad LR teisės aktai ir BPD
parama dera užimtumo skatinimo aspektu. BPD laikotarpiu nėra tarp uždavinių šeimos ir darbo įsipareigojimų
derinimo bei galimybės suteikti globos ir priežiūros paslaugas neaktyvioms moterims, tuo tarpu šie uždaviniai yra
reglamentuoti Valstybinėje moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų programoje, LR užimtumo rėmimo
įstatyme ir LR 2004-2006 metų Nacionalinis kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų plane. Taip pat BPD
laikotarpiu tarp tikslų nėra pažeidžiamų moterų socialinės atskirties sumažinimo, kurio siekiama Kovos su skurdu ir
socialine atskirtimi veiksmų plane. Tuo tarpu 2007-2013 m. laikotarpiu paramos suderinamumas šiuo aspektu
padidėja, kadangi 2.3. priemonė yra nukreipta į socialinės atskirties mažinimą. Taip pat ši priemonė reikšmingai
papildo galiojančius LR teisės aktus, kadangi ja yra remiama socializacija, psichologinė pagalba ir motyvacija,
mentorystė, savanoriavimas. Taip pat šeimos ir daro įsipareigojimų derinimo priemonė (1.1.) daro ESF paramą
suderinamesnę su naująja moterų ir vyrų lygių galimybių programa bei Užimtumo rėmimo įstatymu bei su 20082010 socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijomis.

3.6. ESF intervencijų pridėtinė vertė: savivaldybių požiūris
Bene geriausiai suderinamumas tarp ES ir nacionalinėmis lėšomis finansuojamų paslaugų būtų užtikrinamas,
jei ESF projektai papildytų kitų institucijų įgyvendinamas priemones socialinės integracijos srityje. Siekdami suprasti,
ar ir kaip papildomumas buvo užtikrinamas 2004-2010 m. laikotarpiu, savivaldybių atstovų ir teritorinių darbo biržų
atstovų apklausų metu prašėme pateikti savo vertinimus. Šiame skyriuje pateikiame apklausų rezultatus. Pabaigoje
taip pat atkreipiame dėmesį į suderinamumą tarp 2004-2006 ir 2007-2013 m. laikotarpio programų pagal projektus
įgyvendinančius vykdytojus.
Daugumoje savivaldybių ESF projektai vertinami kaip padėję ir sukurti naujų paslaugų, ir kiekybiškai bei
kokybiškai išplėsti savivaldybės teikiamas paslaugas. Apklausos metu 60-70 proc. savivaldybių socialinės paramos
skyrių vadovai pritarė, kad ESF intervencijos sudarė galimybę teikti paslaugas, kurios priešingu atveju nebūtų
buvusios teikiamos, taip pat leido pagerinti savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybę bei padidinti apimtis. Vis dėlto
likę 30 proc. arba neturėjo aiškios nuomonės, arba skeptiškai vertino ESF intervencijų naudą. Apskritai tiek
savivaldybių atstovai, tiek teritorinių darbo biržų atstovai įtaką paslaugų kokybei ir kiekybei vertina kaip didžiausia,
o naujų paslaugų kūrimui – šiek tiek mažesnė (žr. 78 pav.).Taigi galima daryti išvadą, kad ESF intervencijos papildė
savivaldybių teikiamas paslaugas, tačiau ateityje reikėtų siekti, kad ESF dar labiau padėtų kurti naujas paslaugas,
kurios priešingu atveju nebūtų teikiamos, ir kad šis ESF vaidmuo būtų aiškiai žinomas kitiems socialinės integracijos
paslaugų teikėjams.
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78 paveikslas. Kiek pritariate teiginiams, kad ES lėšomis finansuoti socialinės integracijos paslaugų projektai darė nurodyto
pobūdžio įtaką savivaldybės socialinės integracijos paslaugoms?
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Pastaba: pateikiami įverčių vidurkiai: 5 – „visiškai pritariu“; 1 – „visiškai nepritariu“. Šaltinis:DSTI atliktos Savivaldybių socialinės paramos skyrių
vadovų apklausos ir teritorinių darbo biržų atstovų apklausos duomenys, 2011.

Savivaldybių atstovų teigimu, daugiausia ESF intervencijos prisidėjo prie socialinės integracijos paslaugų
neįgaliesiems plėtros (žr. 79 pav.). Įtaka kitų grupių paslaugoms vertinama visoms gana vienodai, t. y. kaip vidutinė.
Mažiausiai ESF prisidėjo prie paslaugų romams plėtros. Atkreiptinas dėmesys, kad apie paslaugas romams atsakė
vos trečdalis savivaldybių atstovų ir jų vertinimai buvo santykinai žemi. Pastebėtina, kad Lietuvoje paslaugoms
neįgaliesiems yra labiausiai išplėtota socialinės (integracijos) paslaugų grupė palyginti su paslaugomis kitoms
socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms. Atsižvelgiant į tai, ESF intervencijos galėtų būti aktyviau nukreipiamos į
socialinės integracijos paslaugų kitoms grupėms, kurios mažiau remiamos valstybės ir kurias atstovaujančios NVO
yra santykinai silpnesnės, teikimą.
79 paveikslas. Kiek ES struktūrinių fondų parama (per įvairius projektus) darė įtaką savivaldybės socialinės integracijos
paslaugų plėtrai pagal atskiras socialiai pažeidžiamų asmenų grupes?
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Pastaba: pateikiami įverčių vidurkiai: 5 – „labai didelė įtaka“; 1 – „jokios įtakos“.
Šaltinis: DSTI atliktos Savivaldybių socialinės paramos skyrių vadovų apklausos ir teritorinių darbo biržų atstovų apklausos duomenys, 2011

Anot savivaldybių atstovų, ES fondų parama labiausiai prisidėjo prie socialiai pažeidžiamų asmenų socialinių
įgūdžių ugdymo (žr. 80 pav.). Šiek tiek mažesnė įtaka buvo „patariamųjų“ paslaugų, t.y. informavimo,
konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, ir sociokultūrinių paslaugų plėtrai. Mažiausiai ESF prisidėjo prie su
būstu susijusios pagalbos plėtros, kuri, tiesa, ir nebuvo ESF prioritetas. Netikėta, kad prie profesinių, su darbu
susijusių įgūdžių ugdymo, kuris buvo ESF intervencijų ašis, savivaldybių atstovų nuomone, plėtros ES parama
prisidėjo tik vidutiniškai. Tikėtina, kad tokį įspūdį nulėmė tai, kad panašios paslaugos buvo teikiamos ir iki Lietuvos
įstojimo į ES, todėl poveikis joms suvokiamas kaip santykinai mažesnis. Be to, galbūt ne visada buvo aiškiai
identifikuojama, kad tam tikrų įprastų paslaugų teikimą finansuoja ESF. Pvz., LDB projektų atveju vienodos
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paslaugos buvo finansuojamos ir iš valstybės biudžeto, ir iš ES struktūrinių fondų lėšų. Tai savivaldybių atstovai
nebūtinai žinojo. Argumentą apie nežinomą finansavimo šaltinį pagrindžia ir tai, kad teritorinių darbo biržų atstovai
ESF įtaką profesinių įgūdžių ugdymo paslaugų plėtrai vertina kaip vieną didžiausių.
80 paveikslas. Kokią įtaką ES struktūrinių fondų parama (per įvairius projektus) darė įtaką savivaldybės socialinės integracijos
paslaugų plėtrai pagal atskiras socialiai pažeidžiamų asmenų grupes?
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Pastaba: pateikiami įverčių vidurkiai: 5 – „labai didelė įtaka“; 1 – „jokios įtakos“. Šaltinis: DSTI atliktos Savivaldybių socialinės paramos skyrių
vadovų apklausos ir teritorinių darbo biržų atstovų apklausos duomenys, 2011.

Dauguma savivaldybių atstovų teigė, kad ES lėšomis finansuoti socialinės integracijos paslaugų projektai
daugiau – mažiau atitiko savivaldybės poreikius (62 proc.). Tačiau tik penktadalis (20 proc.) manė, kad poreikius
atitiko pilnai. Dar mažiau TDB atstovų sutiko, kad poreikius pilnai atitiko – vos dešimtadalis. Toks atsakymų
pasiskirstymas leidžia manyti, kad didelė dalis savivaldybių ir TDB atstovų greičiausiai tiesiog neturėjo aiškios
nuomonės apie projektų atitikimą savivaldybės poreikiams, nes projektai nebuvo derinti su savivaldybe ar darbo
biržomis, jei nebuvo įgyvendinami jų pačių. Simptomiškas to pavyzdys - apklausos metu pateiktas komentaras, kad
„socialinės paramos skyrius neturi informacijos apie savivaldybės teritorijoje vykdomus ES projektus, kuriuos vykdo
ne savivaldybės įsteigtos biudžetinės įstaigos ir jie nėra partneriai vykdomuose projektuose“.
81 paveikslas. Kokią dalį 2007-20013 m. įgyvendinamų socialinės
Abiem nagrinėjamais ES paramos
integracijos projektų įgyvendina projektų vykdytojai, vykdę ir BPD
panaudojimo laikotarpiais buvo iš viso
laikotarpio socialinei integracijai skirtus projektus?
įgyvendinti 185 socialinės integracijos
projektai. Pastebėtina, kad dalis projektų
buvo įgyvendinta tų pačių vykdytojų,
Projektų vykdytojai,
kurie vykdė projektus ir
todėl skirtingų projektų vykdytojų tebuvo
BPD laikotarpiu
116259. Tie patys vykdytojai įgyvendindavo
tiek to paties, tiek skirtingų laikotarpių
37.0%
projektus. 2007-2013 m. institucijos ir
organizacijos,
vykdžiusios
socialinės
integracijos projektus ir 2004-2006 m.
laikotarpiu, sudarė daugiau nei trečdalį
projektų vykdytojų (žr. 81 pav.). Tai gali
būti vertinama dvejopai. Viena vertus,
teigiamai vertintina tai, kad užtikrinimas
Šaltinis: sudaryta autorių pagal SFMIS duomenis.
tam tikras patirties, sukauptos pirmu
laikotarpiu, panaudojimas naujuoju laikotarpiu, neretai ir projektų tęstinumas. Kita vertus, kyla rizika dėl paramos
koncentracijos stipresniųjų, patirties daugiau turinčių organizacijų rankose. Anot vienos iš projektų vykdytojų
nuomonės, „paraiškų vertinimo kriterijai kartais nulemia tai, kad projektus laimi tik didžiausios, labiausiai
įsitvirtinusios arba tos, kurios yra jau atlikę projektus, taip užkertant kelią mažesnėms, lankstesnėms, naujoms
iniciatyvoms.“ Atsižvelgiant į tai, teikiant paramą svarbu siekti balanso tarp patyrusių ir naujų projektų vykdytojų.
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Nurodytas skaičius apima tik 2.3. priemonės (BPD laikotarpiu) ir VP1-1.1-SADM-04-K bei VP1-1.3-SADM-02-K priemonių (2007-2013 m.
laikotarpiu) projektų vykdytojus.
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APIBENDRINIMAI IR IŠVADOS
Toliau pateikiame tyrimo rezultatus – išvadas ir rekomendacijas. Išvados suformuluotos identifikuojant bendras
visoms nagrinėtoms socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms tendencijas. Išvados atskirai kiekvienai iš grupių pateikiamos
vertinimo ataskaitos tekste - atitinkamai grupei skirto poskyrio dalyje „Apibendrinimas“ (žr. 3 tyrimo dalį).
Prieš pateikiant išvadas būtina atkreipti dėmesį į esminį metodologinį iššūkį vertinimo metu: tyrimo objektas yra
socialinės integracijos paslaugos, tačiau Lietuvos teisės aktuose nesama tokių paslaugų apibrėžimo. Tyrime
vadovavomės samprata, kad socialinės integracijos paslaugos yra tos paslaugos, kurios skirtos paskatinti socialiai
pažeidžiamų asmenų integraciją į visuomenės gyvenimą ir darbo rinką. Pirma metodologinė problema - kaip atskirti tas
paslaugas, kurių tiesioginis ir pagrindinis tikslas yra integracija į visuomenę ar darbo rinką, nuo tų, kurios tik netiesiogiai
prie šio tikslo prisideda. Antra problema - pagal savo tikslą, pobūdį, įgyvendinančias institucijas socialinės integracijos
paslaugos patenka į dviejų artimų, tačiau atskirų politikų lauką - socialinės apsaugos ir darbo rinkos/užimtumo rėmimo. Tai
reiškia, kad socialinės integracijos paslaugos patenka po įprastomis socialinių paslaugų ir užimtumo rėmimo paslaugų
kategorijomis, tačiau neapima jų visų, pvz., pagalba į namus yra socialinė paslauga, tačiau nelaikytina socialinės
integracijos paslauga. Socialinės integracijos paslaugų kategorijas konstravome taikydami „iš apačios – aukštyn“ principą:
tarp socialinių paslaugų ir užimtumo rėmimo paslaugų išskyrėme tas paslaugas, kurios pagal savo tikslą atitinka socialinės
integracijos paslaugų sampratą. Toks būdas buvo pasirinktas, atsižvelgiant ir į tai, kad vertinime itin svarbus informacijos
šaltinis buvo socialinių darbuotojų bei socialiai pažeidžiamų asmenų apklausos, todėl apklausose buvo galima naudoti tik
respondentams suprantamas ir įprastas sąvokas.
Tyrime išskyrėme septynias socialinės integracijos paslaugų kategorijas, kurias sujungėme į dvi grupes –
paslaugas, skirtas pažeidžiamųjų psicho-socialinei reabilitacijai, ir paslaugas, skirtas jų profesinei reabilitacijai. Psichosocialine reabilitacija laikoma socialinio poveikio priemonių visuma, skatinanti asmenų socialinį savarankiškumą per
psichologinę pagalbą, socialinių įgūdžių ugdymą ir pan. Profesinė reabilitacija orientuota į asmens darbingumo, profesinės
kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimą bei įsidarbinimo galimybių didinimą. Socialinės integracijos
paslaugų kategorijos pateikiamos 88 lentelėje.
88 lentelė. Socialinės integracijos paslaugų kategorijos.
Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas (informacijos ir konsultacijų teikimas dėl įvairių
socialinių problemų sprendimo, reikalingos socialinės pagalbos; tarpininkaujant tarp asmens ir institucijų,
specialistų, sprendžiant įvairias teisines, įsidarbinimo, sveikatos ir kt. socialines problemas)
Psichosocialinė pagalba (asmeninių savybių, pvz., pasitikėjimo, ugdymas, socialinės kompetencijos didinimas,
PSICHOmotyvacijos dirbti didinimas, psichologinė pagalbą įveikiant krizes ir pan.)
SOCIALINĖ
Sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas, siekiant išvengti socialinių problemų ar prevenciniais tikslais,
REABILITACIJA mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę)
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (įgūdžių, kurie reikalingi savarankiškai atliekant įvairias visuomeniniame
ar asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas, pvz., naudojantis viešosiomis paslaugomis, mokant mokesčius ir
kt.)
Profesinis orientavimas ir konsultavimas (renkantis profesiją, ieškant darbo, persikvalifikuojant);
Bendrųjų su darbu susijusių įgūdžių ugdymas (kompiuterinio raštingumo, kalbų, verslumo ir pan. mokymas)
PROFESINĖ
Profesinių įgūdžių ugdymas (mokymai pagal neformalias programas įgyjant paklausius darbo įgūdžius; darbinis
REABILITACIJA mokymas, perkvalifikavimas)
Aktyvios darbo rinkos priemonės (profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant, remiami darbai, viešieji darbai)
Šaltinis: sudaryta autorių.

KOMPLEKSINIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROGRAMŲ VERTINIMAS
Šioje išvadų dalyje pateikiame ES struktūrinių fondų lėšomis 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. laikotarpiais
finansuotų intervencijų, skirtų socialiai pažeidžiamų asmenų socialinei integracijai skatinti, vertinimo rezultatus.
Vertinimas buvo atliktas pagal tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, poveikio, suderinamumo ir pridėtinės vertės
kriterijus. Tyrimo ašis – poveikio vertinimas. Tyrimo laikas buvo itin palankus atlikti ex post poveikio, įskaitant ilgalaikį
poveikį (BPD laikotarpio priemonių), vertinimą. Siekdami nustatyti poveikio tendencijas taikėme sudėtingą kelių metodų ir
duomenų derinį - pirmą kartą Lietuvoje išbandytą kontrafaktinę analizę, paremtą administraciniais Sodros ir LDB
duomenimis, projektų dalyvių apklausas ir kokybinį vertinimą, besiremiantį giluminiais interviu su projektų vykdytojais ir
dalyviais.
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POVEIKIS. Koks buvo ESF intervencijų socialiai pažeidžiamiems asmenims poveikis?
ESF intervencijos, skirtos socialiai pažeidžiamų asmenų socialinei integracijai, buvo nukreiptos į jų įsidarbinimo
galimybių stiprinimą. Kitaip tariant, intervencijos logikos pagrindas buvo siekis nedirbantiems socialiai pažeidžiamiems
asmenims suteikti paslaugas, kurios jiems padėtų grįžti į darbo rinką, remiantis prielaida, kad visi pažeidžiamieji gali ir nori
dirbti, o darbas užtikrintų jų socialinę integraciją. Atitinkamai intervencijos buvo daugiausia orientuotos į profesinę
reabilitaciją, o jų rezultatų pagrindinis rodiklis buvo dalyvių įsidarbinimas. Kaip papildomi, nors ir neįvardijami
programiniuose dokumentuose, integracijos į darbo rinką požymiai gali būti įvardijami išaugusios pažeidžiamųjų darbo
pajamos / pajamos per dieną, užimtumo pastovumas, „išėjimas“ iš pašalpų gavėjų statuso. Toliau pateikiame išvadas apie
planuotą ir neplanuotą intervencijų poveikį socialiai pažeidžiamiems asmenims. Išvados pagrįstos kontrafaktine poveikio
analize, atlikta remiantis keturių LDB projektų duomenimis, taip pat devynių projektų, skirtų skirtingoms tikslinėms
grupėms, dalyvių apklausomis ir giluminiais interviu su įvairių projektų vykdytojais ir dalyviais. Vertinimo apimtis leidžia
įvardyti poveikio tendencijas, tačiau negali būti vienareikšmiškai taikoma visiems vykdytiems projektams.
1.

ESF intervencijos prisidėjo prie jose dalyvavusių asmenų geresnės integracijos į darbo rinką. Didžiausias poveikis
pastebimas projektų įgyvendinimo metu arba iškart jiems pasibaigus. Dalis, bet ne visos intervencijos turėjo ir
ilgalaikį poveikį, kuris išlieka ir praėjus 3-4 metams po projektų pabaigos.
1.1. Didžiausią poveikį vykdyti projektai darė socialiai pažeidžiamų asmenų įsidarbinimui – padidindavo tikimybę,
kad asmuo apskritai susiras darbą bent trumpam laikui. Nagrinėtų LDB projektų įgyvendinimo metu
įsidarbinusių (bent vienai dienai per metus) dalyvių dalis padidėdavo 20-60 procentinių punktų. Dalyvavimas
projekte asmens įsidarbinimui buvo reikšmingas nepriklausomai nuo jo lyties, amžiaus, išsilavinimo ir negalios
lygio (neįgaliems asmenims). Projekto vykdymo metu tikimybė, kad projekte dalyvavęs asmuo dirbs, buvo apie 3
kartus didesnė nei nedalyvavusio asmens. Tiesa, ilguoju laikotarpiu (2010 m.) tikimybė, kad neįgaliesiems skirtų
projektų dalyviai dirbs sumažėjo, o teistiesiems skirtuose projektuose visai išnyko.
1.2. Dalyvavimas projektuose veikė ir jų dalyvių užimtumo trukmę – projektų dalyviai dirbo vidutiniškai daugiau
dienų per metus nei, tikėtina, būtų dirbę, jei nebūtų dalyvavę projektuose. LDB projektų dalyviai 2006-2010 m.
laikotarpiu papildomai dirbo vidutiniškai nuo pusės iki pusantrų metų daugiau nei būtų dirbę priešingu atveju.
1.3. Didesnis aktyvumas darbo rinkoje (įsidarbinimas ir išaugusi užimtumo trukmė) lėmė socialiai pažeidžiamų
asmenų vidutinių metinių darbo pajamų augimą. Papildomai uždirbtos metinės pajamos skirtinguose LDB
projektuose svyruoja nuo 1000 iki 3000 litų vienam dalyviui. Projektų metu ir jiems pasibaigus dalyvių
papildomai uždirbtos pajamos sudaro nuo 3700 iki 15300 per visą nagrinėjamą laikotarpį. Palyginus šią sumą su
pačių projektų verte galima apytiksliai260 vertinti projektų „grąžą“: pirmasis LDB projektas neįgaliesiems sukūrė
4-5 kartus daugiau nei buvo investuota, tačiau antrasis projektas – neatsipirko (buvo investuota daugiau nei
dalyviai vėliau papildomai uždirbo). Galiausiai teistiesiems skirti projektai lėmė maždaug tokį patį dalyvių pajamų
išaugimą, kiek buvo skirta projektams įgyvendinti.
1.4. Viena iš projektų teigiamų pasekmių – išaugęs socialiai pažeidžiamų asmenų finansinis savarankiškumas.
Palyginus situaciją prieš projektus ir vertinimo metu (2011 m.), paaiškėjo, kad apklausose dalyvavusių projektų
dalyvių pajamų struktūra pakito – didesnė dalis gyveno iš savo uždirbamų pajamų, o sumažėjo asmenų,
išlaikomų artimųjų ar gyvenančių iš pašalpų.
1.5. Vis dėlto projektų poveikis užimtumo kokybei nebuvo reikšmingas – per dieną vidutiniškai uždirbamų pajamų
dalis pakito nežymiai. Kitaip tariant, projektų dalyviai dirbo daugiau, todėl jų vidutinės pajamos išaugo, tačiau
projektai nepadėjo pereiti į geriau apmokamų darbuotojų kategoriją. Remiantis Sodros duomenimis, LDB
projektų dalyvių, kurie buvo įsidarbinę, metinės – 12 mėnesių - darbo pajamos (bruto) 2010 m. svyravo tarp 7-8
tūkst. neįgaliesiems ir 4,5-6,5 tūkst. teistiesiems. Tai atitiko 2-4 mėnesių vidutinį darbo užmokestį šalyje.
Vadinasi, net ir darbas neapsaugo socialiai pažeidžiamų asmenų nuo skurdo rizikos, todėl socialinė integracija
turėtų būti siejama ne tik su įsidarbinimu, bet ir su jo kokybe.
1.5.1. Viena iš tikėtinų mažo ESF intervencijų poveikio užimtumo kokybei priežasčių – socialiai pažeidžiamų
asmenų nukreipimas beveik išimtinai į žemos pridėtinės vertės darbus. Dauguma socialiai pažeidžiamiems
asmenims siūlomų įgyti profesijų priskirtinos darbininkų darbų kategorijai. Pvz., remiantis Eurostat
duomenimis, neįgalūs darbuotojai Lietuvoje dažniausiai patenka į nekvalifikuotos darbo jėgos, žemės ūkio ir
žvejybos darbuotojų bei paslaugų ir prekybos sektorių darbuotojų kategoriją, tačiau nenurodoma, kad tarp
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Toks grąžos įvertinimas nėra visai tikslus, nes neatsižvelgiama į tokius papildomus teigiamus efektus kaip sumažėję valstybės įsipareigojimai
dalyviams išėjus iš pašalpų gavėjų statuso, sukurtos metodinės priemonės, padidėjusi projekte dalyvavusių specialistų kompetencija, kaip ir
neigiamus efektus, pvz., galimą kitų asmenų išstūmimo iš darbo rinkos efektą, jei įdarbinimas buvo subsidijuojamas.
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neįgaliųjų būtų teisėkūros atstovų, valstybės tarnautojų, techninių darbuotojų, asocijuotų profesionalų,
tarnautojų arba tarnaujančių kariuomenėje, kas būdinga kitoms ES šalims. Taigi socialiai pažeidžiami
asmenys susiduria su horizontalios segregacijos problema.
1.5.2. Tiesa, užimtumo kokybė paprastai yra siejama ir su išsilavinimo lygiu. Nors socialiai pažeidžiamiems
asmenims būdingas žemesnis išsilavinimas, tačiau esama įgijusių ir aukštąjį išsilavinimą. Tarp tyrimo metu
apklaustų pažeidžiamųjų (932) beveik trečdalis turėjo aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą. Šie skaičiai, nors ir
nėra reprezentatyvūs visų socialiai pažeidžiamų asmenų atžvilgiu, tačiau leidžia manyti, kad dalis
pažeidžiamųjų yra pakankamo išsilavinimo aukštesnės pridėtinės vertės darbams. Kita vertus, grupės mastu
tai atspindi išsilavinimo stoką – vyrauja pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas, ypač tarp teistųjų ir
priklausomų asmenų.
2.

Dalyvavimas keliose skirtingose veiklose ar projektuose, skirtuose įsidarbinimo galimybėms stiprinti, didina socialiai
pažeidžiamų asmenų įsidarbinimo tikimybę. Kitaip tariant, atskirų veiklų poveikis yra unikalus ir “kaupiamasis”. Tai
leidžia naujai pažvelgti į projektų vykdytojų įvardytą vadinamąją „projektinio turizmo“ problemą, kai socialiai
pažeidžiami asmenys „keliauja“ iš vieno projekto į kitą. Dažnai tai matoma kaip savarankiško gyvenimo ir atsakomybės
vengimas, tačiau socialiai pažeidžiamų asmenų atveju vienas projektas gali būti nepakankamas pasiekti, kad asmuo
taptų pajėgus įsilieti į darbo rinką (įgyta kvalifikacija nepakankama, nepavyksta susirasti darbo). Be to, dalyvavimas
keliuose projektuose gali būti ir motyvacijos bei noro veikti išraiška, kaip ir įsitraukimo į visuomenę būdas, ypač tokių
sudėtingų grupių kaip romai atveju. Atliktos apklausos taip pat atskleidė, kad „projektinis turizmas“ nėra masinis
reiškinys – keliuose projektuose nurodė dalyvavę nuo 15 iki 30 proc. apklaustų skirtingų grupių asmenų.

3.

Projektų poveikio mastas priklauso nuo grupės, kuri dalyvauja projekte – į projektą įtraukus socialiai labiau
pažeidžiamus asmenis tikėtinas didesnis grynasis intervencijos poveikis.
3.1. Poveikis tam tikroje srityje yra didesnis, jei į projektus įtraukiami blogesnėje padėtyje esantys asmenys, pvz.,
poveikis pajamoms didesnis, jei projekte dalyvauja asmenys, kurių pajamos prieš projektą buvo itin mažos, o
poveikis įsidarbinimui didesnis, jei į projektą įtraukiami asmenys ilgai neturėję darbo. „Sunkesnės“ grupės
surinkimas leidžia išvengti efekto, kai parama suteikiama tiems, kurie, tikėtina, yra pajėgus ir be paramos
pagerinti savo padėtį darbo rinkoje (pvz., neseniai praradę darbą asmenys).
3.2. Projektų poveikį mažina tai, kad ne visada į projektus įtraukiami nustatytus socialinio pažeidžiamumo
kriterijus atitinkantys asmenys. Pavyzdžiui, nagrinėtuose vyresnio amžiaus (virš 50 m.) ir grįžtančioms į darbo
rinką moterims skirtuose projektuose dalis moterų, prieš nuspręsdamos ateiti į projektą, turėjo darbą, o jų
amžiaus vidurkis buvo 37-44 metai. Viena vertus, neatmestina, kad dalis dalyvių buvo socialiai pažeidžiamos,
nors ir neatitiko numatytų kriterijų. Kita vertus, į projektus socialinės atskirties nepatiriantys dalyviai galėjo
patekti dėl gana atsitiktinės dalyvių atrankos, pavyzdžiui, jų ieškant per viešai platinamus skelbimus. Dažna
projektų dalyvių atrankos problema, kad dalyvių ieškoma ne prieš planuojant projektą, o po to, kai pradedamas
įgyvendinimas. Sunkumai rasti numatytus kriterijus atitinkančių asmenų skatina įtraukti ir kitus, ypač kai neretai
dalyvių atitikimas atrankos kriterijams netikrinamas.
3.3. Vertinant socialinį pažeidžiamumą pagal subjektyvią dalyvių jauseną, paaiškėjo, kad dalis dalyvių prieš
projektus nesijautė esantys socialiai pažeidžiami ar patekę į socialinę atskirtį, nepaisant objektyvių socialinės
rizikos veiksnių (negalios, teistumo ir pan.). Apklausų metu tik 30-50 proc. dalyvių nurodė, kad prieš projektą
jautėsi besą socialinėje atskirtyje.

4.

Projektų poveikis skiriasi priklausomai nuo juose vykdytų veiklų pobūdžio. Labiausiai paveikiomis ir
naudingiausiomis laikytinos veiklos, kurios užtikrina tiesioginį projektų dalyvių sąlytį su darbo rinka dar paramos
teikimo metu.
4.1. Didžiausią teigiamą poveikį socialiai pažeidžiamų asmenų darbo pastovumui ir pajamoms tarp aktyvių darbo
rinkos priemonių turi priemonės, užtikrinančios įsidarbinimą – įdarbinimas subsidijuojant, remiami darbai,
darbo įgūdžių rėmimas. Nagrinėtuose projektuose šios veiklos turėjo ir ilgalaikį poveikį. Tuo tarpu profesinio
mokymo poveikis buvo trumpalaikis ir mažesnis. Galiausiai viešieji darbai sukūrė mažiausiai naudos, o teistųjų
atžvilgiu – nepasiteisino apskritai.
4.2. Profesinio mokymo poveikį mažina tai, kad ne visi projektų dalyviai, įgiję specialybę, vėliau pagal ją įsidarbina.
Pavyzdžiui, remiantis apklausų duomenimis, LDB projektuose pagal specialybę vėliau dirbo tik 42-46 proc.
dalyvavusių profesinio mokymo veiklose, bet praktiškai visi, kurie buvo įdarbinti subsidijuojant. Apklausų
duomenys taip pat rodo, jog labiausiai patenkinti projektais yra tie, kuriems projekto metu buvo padėta susirasti
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darbą. Tuo tarpu paprastai teikiant profesinio mokymo paslaugas suteikiamos žinios, tačiau pasinaudojimas
jomis ir įsidarbinimas paliekamas pačių pažeidžiamųjų rankose.
4.3. Pagrindinės priežastys, kodėl nedirbama pagal įgytą specialybę, yra negalėjimas susirasti atitinkamo darbo
arba per sunkus darbas. Tai signalizuoja apie rinkoje paklausių profesijų nesuteikimą arba nepakankamą
kvalifikaciją pabaigus dažnai tik specialybės pagrindus suteikiančius kursus.
4.4. Atskirais atvejais įsidarbinti pagal specialybę neleidžia ir jų nesuderinamumas su socialiai pažeidžiamų
asmenų galimybėmis. Galimybes dažniausiai riboja dalyvių sveikata ir specialūs poreikiai, tačiau kartais
apribojimus sukuria ir jų menkos finansinės galimybės. Pavyzdžiui, socialiai pažeidžiami asmenys neretai mokyti
verslumo pagrindų. Nors teoriškai nuosavo verslo sukūrimas yra itin patraukli idėja dėl galimybės išvengti
socialiai pažeidžiamų asmenų diskriminacijos darbo rinkoje problemos, tačiau praktiškai socialiai pažeidžiami
asmenys negali pasinaudoti įgytomis žiniomis neturėdami pradinio kapitalo nuosavam verslui. Analogiškas
problemas sukuria specialybės, pagal kurias pradedant dirbti reikia turėti specialius instrumentus ar įrangą (pvz.,
manikiūro priemonės manikiūrininkei).
5.

Projektų poveikis priklauso nuo to, kiek veiklos ar jų įgyvendinimas yra adekvatus siekiant vėlesnio dalyvių
įsidarbinimo.
5.1. Projektų metu ne visada suteikiama pakankama kvalifikacija dirbti pagal specialybę. Dažniausiai pasitaikančios
problemos: mokymai yra per trumpi įgyti pakankamai kompetencijos, suteikiami įgūdžiai, kurie nėra naudojami
darbe, o darbdavių reikalaujami įgūdžiai – nesuteikiami (pvz., būsimi virėjai mokomi, kaip gaminti naminį maistą,
bet nemokomi, kaip apskaičiuoti porcijas ar puošti gaminius), mokytojai nepakankamai profesionalūs.
5.2. Projektuose trūksta darbo įgūdžius tobulinančios veiklos - praktinių užsiėmimų, ypač potencialiose
darbovietėse. Praktiniai užsiėmimai leidžia socialiai pažeidžiamiems asmenims įgyti patirties, kurią jie vėliau gali
pristatyti ieškodami darbo, taip pat pratina darbdavius prie tokių žmonių įtraukimo. Tačiau apklausų metu
nemažai išsakyta komentarų, kad trūko praktinių užsiėmimų ir praktinių žinių, mokymai buvo gana bendro
pobūdžio, suteikiantys žinių pagrindus tam tikroje srityje, tačiau ne specifines, praktiškai darbe pritaikomas ir
pakankamas žinias.

6.

Projektų poveikis peržengė intervencijos logikoje numatytas poveikio ribas – projektai siekė prisidėti ne tik
tiesiogiai prie dalyvių įsidarbinimo galimybių didinimo, bet visų pirma prie jų socialinių gebėjimų didėjimo ir
įsitvirtinimo visuomenėje.
6.1. Projektų vykdytojai didžiausia projektų sėkme laikė ne dalyvių įsidarbinimą (neneigiant jo svarbos), bet
dalyvių įsitvirtinimą visuomenėje, socialinių įgūdžių atkūrimą. Pavyzdžiui, teistiesiems skirtuose projektuose
pagrindinis tikslas buvo pakartotinio nusikalstamumo prevencija, priklausomiems asmenims – jų išsilaikymas
blaivybėje. Ši svarbi poveikio sritis neatsispindi ES paramos panaudojimo stebėsenos duomenyse, todėl realus ir
visapusiškas ESF intervencijų poveikis socialiai pažeidžiamiems asmenims gali būti didesnis.
6.2. Projektų poveikis socialinės rizikos asmenų (teistųjų, priklausomų) išlikimui laisvėje ar blaivybėje yra tikėtinas,
tačiau trūksta duomenų įvertinti jo mastą. Trečdalis apklaustų teistųjų ir trys ketvirtadaliai priklausomų asmenų
nurodė, kad projektai padėjo jiems išvengti grįžimo į įkalinimo įstaigas ar prie psichotropinių medžiagų vartojimo.
Tačiau pažymėtina, kad apklausose dalyvavo daugiausia tie, kuriems pavyko neatkrisit, pavyzdžiui, teistųjų
apklausoje net 85 proc. respondentų sudarė tie, kuriems pavyko išsilaikyti laisvėje. Analizė, naudojant Sodros
duomenis, neleidžia užtikrintai teigti, kad vykdytos intervencijos turėjo ilgalaikį poveikį teistųjų išsilaikymui
laisvėje, nes duomenys nebuvo visiškai pilni (tik apie grįžusius į įkalinimo įstaigas ir ten dirbančius, o ne apie visus
grįžusius).
6.3. Projektai pačių dalyvių matomi kaip prisidedantys prie jų socialinio pažeidžiamumo mažėjimo, tačiau ilgalaikis
poveikis nėra akivaizdus. 60-80 proc. apklaustų projektų dalyvių sutiko, kad dalyvavimas projekte padėjo jiems
pasijusti labiau socialiai integruotais ar mažiau socialiai pažeidžiamais, t. y., jiems tapo lengviau susitvarkyti su
kylančiomis socialinėmis, finansinėmis problemomis. Tačiau palyginus situaciją prieš projektams prasidedant ir
vertinimo metu, daugeliu atveju atsakymų pasiskirstymas tarp „jaučiuosi pažeidžiamas“ ir „nesijaučiu
pažeidžiamas“ pakito gana nežymiai.
6.4. Kaip didžiausią projektų naudą apklausti jų dalyviai įvardija ne pagalbą susirandant darbą, bet sustiprėjusią
motyvaciją, išaugusį pasitikėjimą ir savarankiškumą, padidėjusį pasitenkinimą gyvenimu.
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TINKAMUMAS. Ar ir kaip ESF intervencijos atitiko socialiai pažeidžiamų asmenų poreikius?
ESF intervencijų poveikis priklauso ir nuo pasirinktų priemonių tinkamumo socialiai pažeidžiamiems asmenims.
Tinkamumą vertinome trimis aspektais: ar tinkamai buvo apibrėžta tikslinė grupė, ar tikslai, uždaviniai ir veiklos pagal savo
turinį ir pobūdį atitiko tikslinės grupės asmenų poreikius ir ar tinkamai parama pasiskirstė pagal projektų vykdytojus.
Vertinome tiek BPD laikotarpio intervencijų tinkamumą, tiek 2007-2013 m. intervencijų tęstinį tinkamumą. Pastebėtina,
kad naujuoju laikotarpiu buvo mokomasi iš BPD klaidų ir tinkamumas daugeliu aspektų padidėjo. Toliau pateikiami
7.

ESF intervencijų tinkamumą ir poveikį mažino neretai pernelyg abstraktus tikslinės paramos gavėjų grupės
apibrėžimas.
7.1. Skirtingos savo poreikiais ir išeities taškais asmenų grupės ES paramos programiniuose dokumentuose buvo
susiejamos į vieną kategoriją kaip „nedirbantys socialinės rizikos asmenys, patiriantys socialinę atskirtį“. Todėl
kvietimuose teikti paraiškas paramai gauti toje pačioje kategorijoje atsidurdavo, pavyzdžiui, iš įkalinimo įstaigų
grįžtantys asmenys ir moterys, po ilgesnio laiko grįžtančios į darbo rinką. Atitinkamai visoms grupėms buvo
taikoma panaši intervencijos logika, kurios ašis - asmens darbinių įgūdžių atkūrimas, o pagrindinis rezultato
rodiklis - įsidarbinimas. Nors projektų vykdytojai taikydavosi prie realių tikslinių grupių poreikių ir galimybių,
tačiau programiniame lygmenyje grupių skirtumai neatsispindėdavo.
7.2. Socialiai pažeidžiamų asmenų grupės buvo apibrėžiamos gana plačiai. Be to, nebuvo išskiriami pogrupiai
asmenų, kuriems parama reikalinga labiau. Pavyzdžiui, BPD laikotarpiu kaip viena tikslinė grupė buvo
įvardijami, tiek visi įkalinimo įstaigoje esantys asmenys, tiek išėję iš jos, taip pat buvo bendrai remiamos visos
tautinės mažumos, neišskiriant romų, nors romų socialinės atskirties rizikos lygis yra nepalyginimai didesnis už
kitas tautines mažumas. Apibrėžimai buvo patikslinti 2007-2013 m. laikotarpiu, tačiau tuomet nustota teikti
prioritetą neįgaliesiems, kuriems nustatytas mažesnis nei 45 proc. darbingumo lygis. Visa tai lėmė didelę
paramos sklaidą ir didelę riziką, kad parama bus teikiama ne tik tiems, kam labiausiai reikia.
7.3. Kai kurie tikslinių grupių apibrėžimai, priešingai, mažindavo paramos prieinamumą, leisdami į ją pretenduoti
tik daliai paramos reikalingos grupės. BPD laikotarpio pamokomis galima laikyti atvejus, kai socialinės
integracijos paslaugos galėjo būti teikiamos tik brangias reabilitacijos programas savarankiškai baigusiems
priklausomiems asmenims arba tik Darbo biržoje užsiregistravusiems iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims.
Šie apribojimai buvo panaikinti 2007-2013 m.

8.

Vykdytos socialinės integracijos veiklos vertintinos kaip iš esmės daugeliu atvejų atitikusios tikslinės grupės
poreikius, tačiau nepakankamos.
8.1. Daugiausia dėmesio buvo skiriama į profesinę reabilitaciją nukreiptoms veikloms: darbo įgūdžių atkūrimą,
kvalifikacijos kėlimą ir t.t. Kitaip tariant, socialiai pažeidžiami asmenys buvo laikomi tarsi sudėtingesniais
bedarbių atvejais. Toks požiūris buvo tinkamas sprendžiant problemas, kylančias dėl socialiai pažeidžiamų
asmenų nedarbo, tačiau ne visada pakankamas mažinti gilesnes socialinės atskirties priežastis: motyvacijos ir
socialinių įgūdžių stoką, stigmatizaciją visuomenėje ir pan. Taip pat ESF intervencijos galėtų labiau prisidėti
naikinant barjerus socialinei integracijai, pvz., sprendžiant neįgaliųjų sveikatos problemas, teistųjų būsto,
įsiskolinimų ir išsilavinimo problemas, romų asmens tapatybės dokumentų neturėjimo problemą. ir pan.
8.2. Esama socialiai pažeidžiamų asmenų poreikių, kuriems neskiriama pakankamai dėmesio:
8.2.1. Poreikis stiprinti ryšį su viešojo sektoriaus institucijomis bei išspręsti teisines problemas. Socialiai
pažeidžiami asmenys neretai negali išspręsti teisinių problemų, įskaitant kylančias dėl skolų (ypač teistieji).
Be to, jie yra linkę vengti valstybės institucijų, pvz., ne visi registruojasi Darbo biržoje, kreipiasi į socialinę
pagalbą teikiančias tarnybas. Ypač tai aktualu romams, kurių didelė dalis neturi netgi asmens tapatybės
dokumentų, gyvena neįteisintuose būstuose tabore ir pan. Tai riboja jų galimybes ir paskatas dalyvauti
socialinės integracijos veiklose, ypač vykdomose valstybinių institucijų.
8.2.2. Poreikis ištekliams.Socialiai pažeidžiami asmenys dažnai neturi užtikrinto pajamų šaltinio, todėl jų
dalyvavimą socialinės integracijos veiklose riboja ir lėšų trūkumas. Pavyzdžiui, apklausų metu būta
komentarų, kad buvo labai brangu važinėti į projektų siūlomas veiklas. Be to, kai kurioms grupėms, visų
pirma, teistiesiems ir priklausomiems asmenims, yra aktualus būsto klausimas, kuris iškyla išėjus iš
įkalinimo įstaigos ar reabilitacijos bendruomenės, jei artimieji atsisako priglausti arba jei vengdami atkryčio
jie nebenori grįžti į ankstesnę gyvenamąją vietą. Sprendžiant išteklių problemą BPD laikotarpiu buvo
teikiama nedidelė finansinė parama projektų dalyviams (stipendijos ar pan.), kartais užtikrinamas
apgyvendinimas, tačiau naujuoju laikotarpiu tokia parama buvo gerokai apribota.
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8.2.3. Poreikis įsilieti į visuomenę, bendrauti su „neutraliais“ asmenimis. Socialinei integracijai skatinti svarbu,
kad pažeidžiamieji išeitų iš uždaro tokių pat pažeidžiamųjų rato. Nors panašios patirties asmenų parama yra
itin svarbi, ką įrodo savipagalbos grupių, pvz., Narkomanų Anonimų ar Anoniminių Alkoholikų, reikšmingas
vaidmuo pažeidžiamųjų kelyje į visuomenę, tačiau naujų draugų susiradimas pripažįstamas kaip vienas iš
socialinės integracijos požymių.
9.

Pagal paslaugų pobūdį tinkamiausiomis ir naudingiausiomis veiklomis laikytinas individualus specialistų darbas su
socialiai pažeidžiamais asmenimis, taip pat į socialinių ryšių kūrimą orientuoti užsiėmimai. Socialiai pažeidžiamiems
asmenims netinka nuotoliniai mokymai, vienkartinės konsultacijos, trumpalaikiai kursai, ypač – didelėse grupėse.
Kursų tipo veiklos ne tik ne tik menkiau prisideda prie socialinių tinklų kūrimo, bet ir apima pernelyg skirtingų patirčių
bei gebėjimų asmenis. Tai mažina jų potencialią naudą (pvz., į tuos pačius anglų kalbos kursus įtraukiami skirtingas
žinias turintys asmenys). Ypač naudingos veiklos, kurios skatina pačių pažeidžiamųjų akyvumą, pvz., savanorystė.

10. Pareiškėjai, galintys teikti paraiškas dėl paramos apibrėžiami tinkamai, naujuoju laikotarpiu didinant paramos
nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamiems projektams srautą. Vis dėlto pastebėtinos pora rizikų:
10.1. Toliau teikiant prioritetą didesnę patirtį turinčioms organizacijoms, gali stiprėti paramos koncentracija
stipriausiose NVO. Tie patys vykdytojai įgyvendindavo tiek to paties, tiek skirtingų laikotarpių projektus. 20072013 m. institucijos ir organizacijos, vykdžiusios socialinės integracijos projektus ir 2004-2006 m. laikotarpiu,
sudarė daugiau nei trečdalį projektų vykdytojų. Kvietimuose nurodomas reikalavimas pareiškėjui turėti didesnę
nei 2 metų patirtį, susijusią su numatytomis vykdyti projekto veiklomis ir nurodytomis tikslinėmis grupėmis gali
užkirsti kelią naujoms organizacijoms ar iniciatyvoms.
10.2. Nevyriausybinių organizacijų tinklas skirtingoms pažeidžiamųjų grupėms yra nevienodai išplėtotas.
Aktyviausiai veikia neįgaliaisiais besirūpinančios NVO, tačiau trūksta teikiančių paslaugas teistiesiems ir ypač –
romams. Organizacijų silpnumas daro įtaką paramos skirtingoms tikslinėms grupėms intensyvumui – 2007-2013
m. laikotarpiu įgyvendinamas vos vienas romams skirtas projektas (1,89 mln. vertės).

REZULTATYVUMAS. Kokiu mastu ESF intervencijos socialiai pažeidžiamiems asmenims pasiekė numatytus
rezultatus?
ESF intervencijų rezultatyvumą vertinome socialiai pažeidžiamiems asmenims suteiktų paslaugų aspektu, t. y.
nevertinome rezultatyvumo gerinant paslaugų teikimo aplinką plačiąja prasme (kuriant metodikas, keliant specialistų
kvalifikaciją, tobulinant infrastruktūrą ir pan.). Rezultatyvumas vertintas lyginant planuotus rezultatus su pasiektais.
Išsamesnį vertinimą ribojo stebėsenos duomenų nepakankamumas.
11. BPD laikotarpiu dauguma projektų socialinės integracijos paslaugas suteikė didesniam asmenų skaičiui nei buvo
planuota projekto pradžioje. Planuotas naudos gavėjų skaičius buvo viršytas beveik 20 proc. Pagrindine didesnių
pasiekimų priežastimi laikytinas gana atsargus planavimas.
12. BPD laikotarpiu planuotų rezultatų (įsidarbinusių ar tęsiančių mokslus dalyvių dalis) pasiekimo lygis priklausė nuo
planavimo ambicingumo. Projektuose, kuriuose buvo numatyta, kad įsidarbins didelė dalis dalyvių, rezultatas
dažniausiai nebuvo pasiektas, ir priešingai, suplanavus, kad įsidarbins nedaug dalyvių, rodiklis būdavo viršijamas.
Vidutiniškai įsidarbinusių dalis nuo visų naudos gavėjų buvo vos 23 proc. (bet tik 24 iš 96 2004-2006 m. laikotarpiu
įgyvendintų projektų duomenys, apie kitus nepateikta informacija).
13. BPD laikotarpio stebėsenos duomenys nėra visiškai tinkami ir pakankamai detalūs įvertinti, kokius rezultatus,
tiesiogiai susijusius su socialiai pažeidžiamais asmenimis, intervencijos pasiekė. BPD laikotarpiu kaip naudos gavėjai
buvo įvardijami tiek tikslinės grupės asmenys, tiek specialistai. Be to, naudos gavėjų skaičius buvo sutapatinamas su
paslaugų/veiklų skaičiumi. Jei tas pats asmuo dalyvaudavo keliose projekto veiklose, būdavo skaičiuojama, kad
dalyvavo du naudos gavėjai. Taigi nors stebėsenos duomenys rodo, kad BPD laikotarpiu ESF intervencijos, skirtos
socialinei integracijai pasiekė 22 tūkst. asmenų, tačiau realiai jose dalyvavo mažiau, be to, dalis buvo ne socialiai
pažeidžiami asmenys, o specialistai.

EFEKTYVUMAS. Kokie buvo ESF intervencijų neįgaliesiems įgyvendinimo kaštai?
ESF intervencijų efektyvumą siekėme vertinti pagal tiesiogiai vienam socialiai pažeidžiamam asmeniui skirtų
socialinės integracijos paslaugų kaštus, kad galėtume palyginti išlaidas skirtinguose projektuose teikiamoms paslaugoms.
Tačiau tokio vertinimo galimybes labai riboja stebėsenos duomenų struktūra.
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14. Stebėsenos duomenys, tiek BPD, tiek naujojo laikotarpio, nėra tinkami tiesioginių paslaugų socialiai
pažeidžiamiems asmenims efektyvumui vertinti.
14.1. Nėra sistemingai išskiriama, kiek lėšų skiriama tiesiogiai darbui su tikslinės grupės asmenimis. Išlaidų
pagrindimo lentelėse nėra aiškiai ir patogiai išskiriami paslaugų teikimo kaštai, todėl nėra galimybės nuolatos
stebėti ir įvertinti, kiek tiksliai kainuoja paslauga vienam asmeniui, palyginti pagal tai skirtingų projektų išlaidas.
Tyrimo metu išlaidos tiesioginėms paslaugoms buvo išskirtos iš kitų išlaidų kategorijų, tačiau efektyviau ir tiksliau
tai galėtų padaryti tik patys projektų vykdytojai.
14.2. Socialinės integracijos paslaugų apimtys ir intensyvumas skirtinguose projektuose labai skiriasi: nuo
vienkartinių informavimo paslaugų iki pilnos reabilitacijos. Esama stebėsenos sistema, paremta dalyvių
skaičiumi, neleidžia vertinant efektyvumą atsižvelgti į paslaugos apimtis ir pobūdį. Pavyzdžiui, neretai
projektuose prie projektų dalyvių priskiriami tiek vienkartinėse informacinėse priemonėse dalyvavę asmenys,
tiek intensyvias ir įvairiapusiškas integracijos paslaugas gavę asmenys. Tokiu atveju išlaidų vienam dalyviui
rodiklis negali atskleisti realių paslaugų teikimo kaštų.
15. Tiesioginių paslaugų socialiai pažeidžiamiems asmenims kaštai sudaro tik dalį projektams skiriamų lėšų. 2007-2013
m. priemonėse jie sudarė nuo 70 (priemonė "Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į
darbo rinką") iki 90 proc. (priemonė „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“). Tiesa, socialiai pažeidžiamoms
moterims ir neįgaliesiems skirtuose projektuose ta dalis buvo gerokai mažesnė - 48 proc. ir 60 proc. atitinkamai. Likusi
lėšų dalis skiriama metodikų rengimų, specialistų kvalifikacijos kėlimui, infrastruktūrai ir pan. Įvairių tipų išlaidų
sujungimas neleidžia įvertinti pačių paslaugų kainos.
16. Išlaidos vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui svyruoja priklausomai nuo tikslinės grupės; ir ženkliai išaugo
naujuoju laikotarpiu. BPD laikotarpiu vienam projekto dalyviui tenkančios vidutinės išlaidos svyravo nuo 2,3 tūkst. litų
teistųjų projektuose iki 11 tūkst. litų neįgaliųjų projektuose. Naujuoju laikotarpiu išlaidų intervalas buvo nuo 10 tūkst.
iki 34 tūkst. Pigiausiai kainavo paslaugos teistiesiems, o brangiausiai – priklausomiems. Pastarųjų projektų didelę
išlaidų dalį sudarė dalyvių apgyvendinimas ir maitinimas.

SUDERINAMUMAS. PRIDĖTINĖ VERTĖ. Kokiu mastu derėjo ESF intervencijos ir valstybės politika socialiai
pažeidžiamų asmenų atžvilgiu? Kaip vertinama jų pridėtinė vertė?
Siekiant kuo didesnės ESF intervencijų naudos, svarbu, kad jos papildytų nacionalinėmis lėšomis finansuojamas
priemones. Suderinamumą tarp jų pirmiausia vertinome strateginiu lygiu – ar ESF programiniuose dokumentuose ir
nacionaliniuose teisės aktuose keliami tie patys tikslai. Suderinamumą įgyvendinimo lygmenyje vertinome remdamiesi
pagrindinių socialinių ir užimtumo rėmimo paslaugų teikėjų – savivaldybių socialinės paramos skyrių ir teritorinių darbo
biržų atstovų nuomone apie ESF projektų pridėtinę vertę socialinės integracijos srityje.
17. Strateginiu lygiu ESF priemonės užpildo „tuštumą“ tose srityse, kuriose nacionalinė politika menkiau išplėtota.
Pavyzdžiui, BPD laikotarpio parama padėjo sukurti trūkstamą socialinės integracijos grandį tarp reabilitacijos ir
integracijos į darbo rinką priklausomų asmenų kelyje į blaivybę, taip pat sudarė sąlygas teikti socialinės reabilitacijos
paslaugas teistiesiems.
18. Suderinamumas tarp ESF intervencijų ir savivaldybių paslaugų yra „vienas kitam netrukdo“ pobūdžio; sinergijos yra
daugiau atsitiktinės nei suplanuotos. Tik penktadalis savivaldybių atstovų ir vos dešimtadalis TDB atstovų mano, kad
ESF projektai visiškai atitiko savivaldybių poreikius. Tai galėjo lemti informacijos apie vykdomus projektus sklaidos,
taip pat bendradarbiavimo tarp projektų įgyvendintojų ir savivaldybės/TDB atstovų stoka.
18.1. Daugumoje savivaldybių ESF projektai derėjo su savivaldybės paslaugomis padėdami sukurti naujų paslaugų ir
kiekybiškai bei kokybiškai išplėsti savivaldybės teikiamas paslaugas. Vis dėlto trečdalio savivaldybių atstovai
ESF intervencijų pridėtinę vertė vertino skeptiškai, santykinai labiausiai naujų paslaugų kūrimo srityje. Paslaugų
pagal tikslines grupes aspektu suderinamumas buvo dalinis, nes ESF intervencijos daugiausia prisidėjo prie
socialinės integracijos paslaugų plėtros neįgaliesiems, t. y. grupei, kuriai ir savivaldybės, ir darbo biržos skiria
daugiausia dėmesio.
18.2. Savivaldybių atstovų ESF intervencijos daugiausia matomos kaip prisidėjusios prie socialinių paslaugų
ugdymo, sociokultūrinių paslaugų, taip pat informavimo/tarpininkavimo paslaugų plėtros. Santykinai mažai –
prie profesinių įgūdžių ugdymo, nors būtent tam itin daug dėmesio buvo skiriama ESF projektuose. Tuo tarpu
TDB atstovai mano, kad ESF kaip tik plėtė informavimo, konsultavimo ir profesinių įgūdžių ugdymo paslaugas.
Tokį vertinimų skirtumą greičiausiai lemia informacijos apie tam tikrų paslaugų finansavimo šaltinius stoka. Taip
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pat tikėtina, kad ESF pridėtinė vertė geriau matoma ten, kur kuriamos naujos paslaugos, o ne plečiamos ar
tobulinamos įprastos.
19. Svarbi kliūtis suderinamumui yra tai, kad socialinės integracijos paslaugų sąvoka/apibrėžimas nėra įtvirtinta
nacionaliniuose teisės aktuose. Nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžiamos socialinės paslaugos ir užimtumo
rėmimo paslaugos, kurios prisideda prie socialinės integracijos, tačiau ne visa apimtimi. „Socialinės integracijos
paslaugų“ sąvokos neapibrėžtumas riboja galimybes ne tik siekti didesnio suderinamumo tarp nacionalinės politikos ir
ESF intervencijų, bet ir įvertinti esamą suderinamumo lygį, rinkti aktualius statistinius duomenis.

SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PASLAUGŲ PAKLAUSOS IR PASIŪLOS LIETUVOJE VERTINIMAS
Šioje išvadų dalyje pateikiame socialinės integracijos paklausos ir pasiūlos Lietuvoje vertinimo rezultatus.
Paslaugų paklausa ir pasiūla buvo vertinama visos Lietuvos mastu savivaldybių lygiu.

PAKLAUSA. Kokia yra socialinės integracijos paslaugų paklausa?
20. Remiantis ekspertų nuomone negalime išskirti socialinės grupės (grupių), kurioms poreikis socialinės integracijos
paslaugoms būtų vertinamas kaip ypač didelis, išskirtinis, tačiau remiantis statistine informacija galima teigti, kad:
20.1. didžiausia socialinės integracijos paslaugų paklausa, vertinant pagal paslaugų reikalingų asmenų skaičių, yra
neįgaliesiems bei vyresnio amžiaus moterims (50+), grįžtančioms į darbo rinką. Šis poreikis pastarųjų 5 metų
laikotarpiu išaugo dėl įstatyminės bazės, kuri skiria didesnį dėmesį šių grupių integracijai į darbo rinką, pokyčių.
20.2. kita vertus, būtina pabrėžti ir kitų socialiai pažeidžiamų, socialinės rizikos asmenų grupių (asmenys, grįžę iš
įkalinimo vietų, asmenys, priklausomi nuo psichotropinių medžiagų, romai, buvę vaikų namų auklėtiniai)
socialinės integracijos paslaugų poreikį, kurį verčia išskirti ne grupių skaitlingumas, o jiems reikalingų
paslaugų sudėtingumas bei šioms grupėms skirtos paslaugų infrastruktūros stoka.
21. Vidutinis socialinės integracijos paslaugų paklausos (poreikio) lygis yra apie 670 socialiai pažeidžiamų, socialinės
rizikos asmenų arba 890 įregistruotų bedarbių 10 tūkst. savivaldybės gyventojų. Tačiau būtina pažymėti labai
didelius (iki 7 kartų) socialinės integracijos paslaugų poreikio lygio regioninius skirtumus savivaldybėse. Didžiausias
SI paslaugų poreikis pagal šį rodiklį yra Radviliškio, Širvintų, Pakruojo, Alytaus raj, Šilutės raj., mažiausias – Elektrėnų
raj., Alytaus m., Kauno m., Panevėžio m. savivaldybėse. Dideli skirtumai tarp savivaldybės ir pagal socialinės
integracijos paslaugų poreikio struktūrą (t. y. kokią dalį visoje socialinės integracijos paslaugų poreikio struktūroje
sudaro viena ar kita socialiai pažeidžiamų asmenų grupė).
22. Iš pateikto paslaugų sąrašo negalime išskirti socialinės integracijos paslaugų, kurių poreikį šalies mastu ekspertai
ypač pabrėžtų. Poreikis atskiroms socialinės integracijos paslaugų rūšims dažniausiai vertinamas kaip vidutinio
lygio, bet ne kaip didelis ar labai didelis. Vertinant poreikį atskirose socialinėse grupėse, neįgaliesiems, vyresnio
amžiaus grįžtančioms į darbo rinką moterims didžiausias poreikis yra informavimo, konsultavimo paslaugoms;
buvusiems vaikų namų auklėtiniams, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims, romams - su būstu, apgyvendinimu
susijusioms paslaugoms; asmenims, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų - psichosocialinės pagalbos
paslaugoms.

PASIŪLA. Kokia yra socialinės integracijos paslaugų pasiūla?
23. Remiantis ekspertiniais vertinimais negalime išskirti socialinės grupės (grupių), kurioms socialinės integracijos
paslaugų pasiūla būtų išskirtinai išvystyta lyginant su kitomis grupėmis.
24. Remiantis ekspertiniais vertinimais kaip geriausiai išplėtotos socialinės integracijos paslaugos vertinamos
informavimo paslaugos, sociokultūrinės bei socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos, kaip mažiausiai išplėtotos psichosocialinė pagalba, su būstu, apgyvendinimu susijusi pagalba, darbinių įgūdžių ugdymo paslaugos.
25. Vertinant pagal suteiktų paslaugų skaičių, šalies mastu socialinės integracijos paslaugų pasiūlos lygis yra apie 4450
paslaugų 10-čiai tūkst. savivaldybės gyventojų. Be to, būtina pažymėti labai didelius (iki 10 kartų) socialinės paslaugų
pasiūlos regioninius skirtumus savivaldybėse. Didžiausias pasiūlos lygis Ignalinos raj., Raseinių raj., Šiaulių m. ir raj.
savivaldybėse, mažiausias – Anykščių raj., Kėdainių raj., Šilutės raj. savivaldybėse.
26. Socialinės integracijos paslaugų tinklą 2010 m. sudarė 53 darbo biržų padaliniai savivaldybėse, 257 socialinių
paslaugų įstaigos savivaldybėse ir 615 nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinės integracijos paslaugas (iš
viso - 925 institucijos). Be to, seniūnijose yra pagalbos namuose tarnybų padaliniai, dirba socialinio darbo
organizatoriai, kurie taip pat daugiau ar mažiau teikia socialinės integracijos paslaugas. Vidutiniškai šalyje 10.000
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gyventojų tenka apie 2,8 įstaigos, teikiančios socialinės integracijos paslaugas (neskaičiuojant seniūnijose esančių
pagalbos namuose tarnybų padalinių ir socialinio darbo organizatorių). Tačiau būtina pažymėtini didelius socialinės
integracijos paslaugų tinklo išvystymo regioninius skirtumus savivaldybėse, ypač skaičiuojant pagal institucijų skaičių,
tenkantį 10-čiai tūkst. gyventojų.
27. Vienos savivaldybės labai daug remiasi NVO sektoriumi kaip socialinės integracijos paslaugų teikėju, kitos šį
sektorių beveik ignoruoja. Ekonominio sunkmečio laikotarpiu 2007-2010 m. nevyriausybinių organizacijų, kaip
socialinių paslaugų teikėjo finansavimui skirtų lėšų dalis savivaldybėse sumažėjo nuo 4,9 iki 3,4 proc.

TINKLAS. Koks yra socialinės integracijos paslaugų tinklo pajėgumas?
28. Teikiamų socialinės integracijos paslaugų apimtis kaip tinklo pajėgumo rodiklis iš esmės vertinama kaip vidutinė ar
didelė; kaip silpniausios socialinės integracijos paslaugų tinklo pusės yra vertinama socialinės integracijos paslaugų
finansavimo apimtis, personalo skaičius, tuo tarpu personalo kvalifikacija bei administraciniai gebėjimai vertinami kaip
tinklo stipriosios pusės.
29. Maždaug trečdalyje savivaldybių socialinių paslaugų tinklo teritorinis išdėstymas vertinamas kaip geras ar labai
geras, likusiose pažymimas mažesnis paslaugų prieinamumas kaimo gyventojams.
30. Teikiant socialinės integracijos paslaugas silpnai vyksta tarpinstitucinis ir tarpžinybinis bendradarbiavimas:
daugumoje savivaldybių teikiant socialines paslaugas nėra tiesiogiai keliamas integracijos į darbo rinką uždavinys, o
bedarbiai nėra traktuojami kaip socialinių paslaugų klientai, jeigu jie neturi kitų socialinių problemų. Dėl to ir
bendradarbiavimas su teritorinėmis darbo biržomis yra gana formalus. Mažėja nevyriausybinėms organizacijoms
skiriamas finansavimas, dalis savivaldybių neįtraukia NVO į socialinės integracijos paslaugų teikimą, pačios
nevyriausybinės organizacijos dažnai jaučiasi ignoruojamos.
31. Ypač efektyvūs, veiksmingi darbo metodai ir paslaugų tekimo būdai yra darbo įgūdžių įgijimo rėmimas darbo
vietoje, socialinė mentorystė, mokymas per dalyvavimą konkrečiose veiklose, savipagalbos grupės.

ATITIKIMAS. Koks yra paslaugų poreikio tenkinimo lygis?
32. Vidutiniškai šalies mastu vienam socialinės rizikos atvejui tenka 2,9 socialinės integracijos paslaugos per metus.
Pažymėtini dideli regioniniai skirtumai pagal savivaldybių socialinės integracijos paslaugų pasiūlos (poreikio)
tenkinimo lygį: 11 savivaldybių vienam socialinės rizikos atvejui tenka mažiau kaip viena paslauga (pvz. Vilniaus raj.,
Kretingos raj., Šilalės raj., Šilutės raj.), tuo tarpu 15 savivaldybių - daugiau kaip po 4 paslaugas (pvz. Marijampolės,
Kalvarijų ir Kazlų Rūdos, Trakų r. ir Elektrėnų raj., .Raseinių raj., Šiaulių m. ir raj. savivaldybėse).
33. Visose nagrinėtose socialiai pažeidžiamų asmenų grupėse geriausiai tenkinamas poreikis informavimo,
konsultavimo, tarpininkavimo paslaugoms. Tuo tarpu mažiausiai poreikis tenkinamas su būstu, apgyvendinimu
susijusioms paslaugoms, psichosocialinei pagalbai. Kita vertus, atskirose socialinėse grupėse bei atskirose
savivaldybėse socialinės integracijos paslaugų poreikio tenkinimo lygis ženkliai skiriasi.
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REKOMENDACIJOS
Šioje dalyje pateikiame rekomendacijas, kaip galima būtų tobulinti ES struktūrinės paramos panaudojimą teikiant
socialinės integracijos paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims. Rekomendacijos bus aktualios programuojant 20142020 m. laikotarpio priemones, priimant sprendimus dėl paramos skyrimo. Pirmoje lentelėje pateikiame detalias
rekomendacijas, tačiau prieš tai išskirtini keli principai, kuriais jos remiasi ir kurie siūlomi kaip esminės gairės tobulinant
socialinės integracijos paslaugų teikimą.
1. „Socialinė integracija ≠ įsidarbinimas“. Socialinės integracijos sutapatinimas su įsidarbinimu sukuria dvejopus
apribojimus. Pirma, lieka nepastebima ar neįvertinta tai, kas socialinės integracijos procese nėra tiesiogiai susiję
su asmenų padėtimi darbo rinkoje: tam tikri poreikiai (pvz., socialinių ryšių ar išteklių) bei pasiekimai (pvz., įgyti
socialiniai įgūdžiai, sumažėjęs recidyvizmas). Antra, į socialinės integracijos programas neįtraukiami asmenys,
kurie turi darbą, tačiau dėl menko atlyginimo patiria skurdą ir jaučiasi esą socialinėje atskirtyje. Šis principas
skatina išplėsti socialinės integracijos sampratą, kad ji būtų matuojama ne tik padėties darbo rinkoje rodikliais,
bet apimtų ir kitus pozityvaus dalyvavimo visuomenės gyvenime aspektus, pvz., grįžimą į formaliojo švietimo
sistemą, aukštesnė darbo užmokesčio lygį, dalyvavimą visuomeninėje, kultūrinėje ar sportinėje veikloje,
savanorystę, asocialios ir sveikatai žalingos veiklos išvengimą ir kt. Įgyvendinant socialinės integracijos programas
šio principo taikymas reikštų, kad būtų geriau atsižvelgiama į asmenų padėties socialinės atskirties – socialinės
integracijos koontinume skirtumus (žr. 1.1.1. poskyrį): tie asmenys, kurie yra gilioje atskirtyje ir nėra pasirengę
dirbti, nebūtų „stumiami“ į darbo rinką, tuo tarpu tiems, kurie jau yra darbo rinkoje, tačiau vis tiek jaučiasi
socialiai pažeidžiami, būtų teikiama parama siekiant kokybiškesnių darbo vietų.
2. „Paslaugų personalizacija“. Nors Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje gana išsamiai buvo pristatomi
socialiai pažeidžiamų asmenų poreikiai, tačiau ES struktūrinė parama jų socialinei integracijai buvo teikiama
visoms socialiai pažeidžiamoms grupėms bendrai (bendri ar labai panašūs kvietimai teikti paraiškas paramai
gauti). Be to, menkai atsižvelgta į regioninius paslaugų poreikio skirtumus – neretai vykdyti dideli daugelį
savivaldybių apimantys projektai. Galiausiai esama projektinio finansavimo sistema, kai pirmiau numatoma, kokiai
grupei bus teikiamos kokios paslaugos, o paskui ieškoma asmenų, kuriems tokios paslaugos galėtų būti
reikalingos, neleidžia tinkamai atsižvelgi į konkretaus asmens poreikius. Todėl siekiamybė – kad parama kuo
tiksliau atitiktų atskirų socialiai pažeidžiamų asmenų grupių, gyvenančių skirtinguose rajonuose, poreikius, o
idealiu atveju – ir atskirų pažeidžiamų asmenų poreikius. Kitaip tariant, paslaugos turėtų būti tarsi „pasiūtos pagal
užsakymą“ (angl. tailor made). Svarbi šio principo įgyvendinimo prielaida – teikiamų paslaugų standartizavimas,
kad vienodo pobūdžio (nebūtinai turinio) ir kokybės paslaugos būtų prieinamos visiems tos pačios socialiai
pažeidžiamų asmenų grupės žmonėms ir kartu kad nebūtų pernelyg apsunkintas paramos paslaugoms
administravimas.
3. „Paramos tęstinumas“. Nors galima įsivaizduoti, kad daugeliui asmenų socialinė integracija galutiniame taške yra
siejama su kokybišku užimtumu, tačiau šiam tikslui pasiekti skirtingi asmenys gali turėti nukeliauti skirtingą kelią –
vieni ilgesnį su daug tarpinių stotelių, o kiti trumpesnį, bet galbūt visiškai skirtingą. Todėl svarbu užtikrinti, kad
būtų realiai įvertinta, kiek asmuo gali nukeliauti per skiriamos paramos laikotarpį ir siekti realiai įgyvendinamų
uždavinių. Taip pat būtina vykdyti tęstinius projektus integracijos keliu „pažengusiems“ asmenims, kurie jau
realiai gali užbaigti savo socialinės integracijos procesą ir net padėti kitiems, kurie dar tik pradeda jų jau nueitą
kelią.
4. „Paramos gavėjų įgalinimas“. Svarbus žingsnis į socialinę integraciją yra asmens perėjimas iš paramą gaunančio
asmens („išlaikytinio“) statuso į statusą savarankiško asmens, gebančio ne tik tinkamai pasirūpinti savimi, bet ir
kitais asmenimis, savo šeimos nariais, galbūt net padėti kitiems savo bendruomenės nariams. Rūpinimasis kitais
asmenimis kelia besirūpinančiojo savivertę, skatina tobulėti. Todėl svarbu pagal galimybes įtraukti socialinės
integracijos programose dalyvaujančius asmenis į pagalbos teikimą kitiems asmenims, skatinti jų savanorystę.
Makro lygmeniu šio principo įgyvendinimas reikštų socialiai pažeidžiamų asmenų grupių atstovų įtraukimą į
sprendimų priėmimą jiems aktualiais paramos klausimais.
5. „Socialinė integracija bendruomenėje“. Socialinę atskirtį patiriančiam asmeniui reikalingas socialinis tinklas, kuris
motyvuotų žengti tolesnius žingsnius gerinant savo gyvenimo kokybę, todėl ypač svarbu stiprinti vietos
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bendruomenių vaidmenį teikiant socialinės integracijos paslaugas. Vietos bendruomenė šiuo atveju suprantama
plačiąja prasme – vietos lygmeniu veikiančios savivaldos institucijos, nevyriausybinės organizacijos, kaimo
bendruomenės ir kitos visuomeninės organizacijos. Bendruomenės gali tam tikrus asmenis atstumti, tad būtina
auginti ir pačių bendruomenių sąmoningumą, pajėgumą padėti savo nariams ar greta gyvenantiems asmenims.
Todėl svarbu investuoti į bendruomenių telkimą ir suteikti joms papildomų išteklių padėti silpniausiems ir
labiausiai apleistiems nariams įsitraukti į jų socialinį tinklą. Šio principo įgyvendinimas reikštų regioninio aspekto
sustiprinimą teikiant paramą, intensyvesnį paramos teikimą mažesnėms, vietinėms NVO.
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89 lentelė. Rekomendacijų lentelė.
Problema ar rizika
1.

Atitinkamai labiausiai ESF intervencijų poveikis pasireiškė
socialiai pažeidžiamų asmenų įsidarbinimo srityje. Tačiau
poveikis jų užimtumo kokybei (per dieną uždirbamų pajamų
požiūriu) yra menkas. Socialiai pažeidžiamiems asmenims
įsidarbinimas ne visada padeda išlipti iš skurdo, o socialinio
pažeidžiamumo jausena yra vienodai susijusi tiek su darbo
neturėjimu, tiek su mažomis darbo pajamomis. (Išvada 1)
Didelės dalies socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes
susirasti aukštesnės pridėtinės vertės darbą pirmiausia
riboja itin žemas jų išsilavinimas. Tyrimo metu atliktų
apklausų metu 5-10 proc. neįgaliųjų ir pažeidžiamų moterų
neturėjo vidurinio išsilavinimo, tarp teistųjų ir priklausomų
tokių buvo 20-30 proc. Itin žemas išsilavinimas būdingas
romams.
Kita vertus, socialiai pažeidžiami asmenys gali turėti gerus
praktinius darbo įgūdžius, bet neturėdami juos įrodančių
dokumentų, negalėti dirbti kvalifikaciją atitinkančio darbo.
Pvz., vienas BPD projektas slaugėmis daugelį metų
dirbusioms moterims padėjo įgyti formalų kvalifikacijos
pripažinimą. Jo neturėdamos moterys būtų netekusios
darbo. Kitas projektas padėjo vairuoti mokantiems romams
įgyti vairuotojų pažymėjimus (gauti teorinių žinių, išlaikyti
egzaminus).

1.3.

Atsakinga
institucija
(-os)

Įgyvendinimo
terminas

SADM, ŠMM

2014 – 2020 m.
ES struktūrinės
paramos
panaudojimo
programavimo
ir įsisavinimo
laikotarpiu
(toliau 20142020 m.
laikotarpiu)

SADM

2014-2020 m.
laikotarpiu

Kaip padidinti ESF intervencijų poveikį?
ESF intervencijų logika remiasi prielaida, kad socialinė
atskirtis neatskiriama nuo nedarbo, o įsidarbinimas užtikrina
socialinę integraciją. Todėl 2007-2013 m. laikotarpiu
parama buvo teikiama tik nedirbantiems asmenims, o
pagrindinis rezultato rodiklis buvo įsidarbinimas.

1.1.

Rekomendacija ir siūlomos priemonės jai įgyvendinti

ESF intervencijų poveikis yra didesnis, jei į projektus
įtraukiami santykinai blogesnėje padėtyje esantys asmenys.
Tačiau patirtis rodo, kad projektuose dalyvauja ir asmenų,
kurie yra santykinai mažiau pažeidžiami. Projektų dalyviai
neturi paskatų įtraukti labiau pažeidžiamus asmenis į
projektus, nes darbas su jais reikalauja daugiau pastangų, o
rezultatą pasiekti sunkiau. (Išvada 3.1.)

Remti priemones, kurios būtų orientuotos ne tik į socialiai pažeidžiamų asmenų
įsidarbinimą, bet ir į jų užimtumo kokybės didėjimą, t. y. sudarytų galimybes jiems
dirbti aukštesnės pridėtinės vertės darbus, užtikrinančius didesnes pajamas:
 Sukurti priemonę / schemą, skirtą darbą turintiems, tačiau itin mažas
pajamas gaunantiems socialiai pažeidžiamiems asmenims remti – jų
profesinei kvalifikacijai kelti, bendriesiems profesiniams įgūdžiams ugdyti
ir pan. Pareiškėjais ar jų partneriais galėtų būti ir darbdaviai, įdarbinantys
socialiai pažeidžiamus asmenis – neįgaliuosius, priklausomus, romus ir
pan. Tai padėtų užtikrinti, kad papildomai įgyti įgūdžiai ių tikrųjų bus
reikalingi ir pritaikomi darbo rinkoje. Ši priemonė padėtų užtikrinti/išlaikyti
socialinę integraciją, sumažinti skurdo riziką.
 Remti priemones, skirtas socialiai pažeidžiamų asmenų išsilavinimo lygiui
kelti. Pareiškėjais ar partneriais projektuose galėtų būti švietimo paslaugas
suaugusiems teikiančios įstaigos, profesinės bei aukštosios mokyklos.
Rezultato rodiklis – „palypėjimas vienu laipteliu aukščiau“, t. y. perėjimas į
aukštesnį išsilavinimo / kvalifikacijos lygį (tokį požiūrį („One step up“)
mokymosi visą gyvenimą programose propaguoja Europos Komisija,
teigdama, kad turėtų būti siekiama, jog besimokantys asmenys turėtų
galimybę pasiekti bent vienu lygiu aukštesnę kvalifikaciją nei turėta iki tol).
Tiesa, svarbiausias tikslas, kad socialiai pažeidžiami asmenys įgytų bent
pagrindinį / vidurinį išsilavinimą.
 Remti priemones, skirtas socialiai pažeidžiamiems asmenims, turintiems
aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą, kurios būtų skirtos esamai kvalifikacijai
kelti, parenkant į aukštesnės pridėtinės vertės darbus orientuotas
specialybes, suteikiant ilgesnius mokymus.
 Sukurti schemą, kuri būtų nukreipta į formalų turimų kvalifikacijų ir įgūdžių
pripažinimą. Pirmame tokios priemonės finansuojamų projektų etape
turėtų būti įvertinama socialiai pažeidžiamų asmenų turima kvalifikacija ar
įgūdžiai ir nustatomos žinių spragos. Antrame - suteikiamos trūkstamos
žinios. Trečiame – surengiamas formalus kvalifikacijos vertinimas ir
išduodamas kvalifikaciją įrodantis pažymėjimas.
Kurti paskatas ir galimybes projektų vykdytojams į vykdomas veiklas įtraukti
santykinai labiau socialiai pažeidžiamus asmenis.
 Išskirti socialiai pažeidžiamų asmenų kategorijas pagal jų pažeidžiamumo lygį
– labiau pažeidžiamų asmenų ir mažiau pažeidžiamų asmenų. Pirmajai
kategorijai priskirtini asmenys, turinys kelis socialinio pažeidžiamumo
požymius arba didesnį socialinės atskirties rizikos laipsnį, pvz., neįgalieji,
kuriems nustatytas mažesnis nei 40 proc. darbingumo lygis; iš įkalinimo
įstaigų grįžusios moterys; teistieji, sergantys priklausomybės ligomis;
romai, gyvenantys tabore; daugiau kaip 10 metų kalėję arba
psichotropines medžiagas vartoję asmenys ir t.t.
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1.3.

2.

Integracijos į darbo rinką požiūriu labiausiai paveikiomis ir
naudingiausiomis laikytinos veiklos, kurios užtikrina
tiesioginį projektų dalyvių sąlytį su darbo rinka dar paramos
teikimo metu. Tokios veiklos turi ir ilgalaikį poveikį. Tuo
tarpu mokymo priemonių, neužtikrinančių įsitraukimo į
darbo rinką poveikis, yra mažesnis. Kita vertus, nemaža dalis
asmenų patiria nesėkmes pirmuose žingsniuose darbo
rinkoje, nes nesulaukia savalaikės pagalbos. (Išvada 4)

 Remti tik labiau socialiai pažeidžiamas grupes arba joms teikti prioritetą:
projektų finansavimo sąlygų aprašuose (PFSA) įvardyti kaip remiamas tas
grupes, kurios priskirtos labiau socialiai pažeidžiamų grupių kategorijai
(PFSA dalis „Priemonės tikslinės grupės“) arba teikti prioritetą tiems
projektams, kurių ne mažiau kaip 70-80 proc. dalyvių priklauso labiau
socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms (PFSA dalis „Specialieji
prioritetiniai atrankos kriterijai).
 Diferencijuoti projektams keliamus kiekybinius rezultatų pasiekimo tikslus
pagal jų dalyvių socialinio pažeidžiamumo lygį, pvz., nustatyti, kad
projektai, kurių ne mažiau kaip 70-80 proc. dalyvių priklauso labiau
socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms, privalo pasiekti 10-20 proc.
dalyvių įsidarbinimą, o kitiems projektams keliamas reikalavimas pasiekti
40-50 proc. dalyvių įsidarbinimą (PFSA dalis „Reikalavimai projektų
įgyvendinimo stebėsenai“).
Asmenims jau pasiruošusiems žengti paskutinį žingsnį į darbo rinką sudaryti sąlygas
įgyti sąlytį su darbo rinka dar paramos priemonių įgyvendinimo metu.
 Taikant aktyvias darbo rinkos priemones, prioritetą teikti įdarbinimo
subsidijuojant ar remiamų darbų priemonėms, su jomis derinti profesinio
mokymo priemonę.
 Numatyti, kad profesines žinias / kvalifikaciją teikiančiuose projektuose būtų
privaloma dalyvių darbo praktika darbo vietose, taip kartu skatinant
pareiškėjų ir darbdavių bendradarbiavimą (PFSA dalis „Specialieji
reikalavimai projektams“).

SADM, LDB

2014-2020 m.
laikotarpiu

Skirtingoms tikslinėms grupėms skelbti atskirus kvietimus teikti paraiškas paramai
gauti, pritaikant keliamus reikalavimus atskirų grupių poreikiams bei galimybėms ir
diferencijuojant reikalavimus pareiškėjams.

SADM

2014-2020 m.
laikotarpiu

Sukurti ir išbandyti schemą, skirtą naujoms nevyriausybinėms organizacijoms,
norinčioms dirbti su socialiai pažeidžiamų asmenų grupėmis, paremti. Tokios

SADM

2014-2020 m.
laikotarpiu

Kaip padidinti ESF intervencijų tinkamumą?
2007-2013 m. laikotarpiu kvietimai teikti paraiškas paramai
socialinės integracijos paslaugoms gauti buvo skelbiami
visoms socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms bendrai.
Atitinkamai buvo nustatytos vienodos paramos sąlygos
(remiamos veiklos, reikalavimai pareiškėjams ir t.t.) ir visos
paraiškos vieno kvietimo metu dalyvaudavo viename
bendrame konkurse.

2.1.

2.2.

Tokia sistema yra nepalanki pritaikyti paramą prie specifinių
skirtingų tikslinių grupių poreikių. Pvz., neįgaliesiems labiau
nei kitoms grupėms būdinga sveikatos problemos,
teistiesiems – su būstu susijusios problemos ir pan., todėl
teikiamos paramos poveikis būtų didesnis, jei būtų į tai
atsižvelgiama. (Išvada 7.1.)
Tokia sistema taip pat sudaro sąlygas daugiausia paramos
gauti toms grupėms, kurias atstovaujančios organizacijos
yra aktyvesnės, turinčios daugiau patirties, organizacijų
tinklas geriau išplėtotas. Organizacijų aspektu stipriausia yra
neįgaliųjų tikslinė grupė, tuo tarpu teistuosius ir romus
atstovauja gerokai mažiau stiprių NVO. (Išvados 1.1. ir 1.2)
2007-2013 m. laikotarpiu pretenduoti į ES paramą socialinės
integracijos srityje galėjo organizacijos, turinčios ne

178

mažesnę kaip dvejų metų veiklos patirtį atitinkamoje srityje.
Prioritetas buvo teikiamas organizacijoms, turinčioms
didesnę nei dvejų metų patirtį. Tai kelia paramos
koncentracijos stipriausių NVO rankose riziką ir riboja naujų
NVO galimybes gauti paramą. Tuo tarpu nevyriausybinių
organizacijų tinklas atskiroms tikslinėms grupėms yra
nevienodai išplėtotas, kai kurioms grupėms, pvz., romams,
trūksta joms skirtų organizacijų. (Išvados 10.1 ir 10.2)

2.3.

3.

Socialiai pažeidžiami asmenys ne visada žino, kur kreiptis,
kokios paslaugos jiems yra prieinamos. Kita vertus, paslaugų
teikėjai ne visada lengvai randa tikslinės grupės narius.
Galiausiai nėra užtikrinta, kad skirtingi paslaugų teikėjai –
savivaldybių socialinės paramos skyriai, NVO, kitos
organizacijos – žinotų apie vieni kitų teikiamas paslaugas bei
tinkamai nukreiptų socialiai pažeidžiamus asmenis. Todėl
teikiamos paslaugos ne visada atitinka asmenų poreikius.

schemos tikslas būtų paskatinti NVO pagalbos tinklo socialiai pažeidžiamiems
asmenims plėtrą, paremti naujas iniciatyvas. Siekiant sumažinti netinkamo paramos
naudojimo riziką, būtina diferencijuoti paramos dydį atsižvelgiant į organizacijų
turimą patirtį, t. y. pagal šią schemą teikti tik nedidelės apimties paramą.

Sukurti ir išbandyti schemą, skirtą sustiprinti savivaldybių socialinių darbuotojų
gebėjimus ir motyvaciją tapti „atvejo vadovais“ kiekvienam besikreipiančiam
pažeidžiamam asmeniui. Tikslas - kad kiekvienoje savivaldybėje (pvz. socialinės
paramos skyriuje) dirbtų asmuo (didelėse savivaldybėse – keli asmenys), atsakingas
už informacijos kiekvienam besikreipiančiam socialiai pažeidžiamam asmeniui
suteikimą apie jam prieinamas paslaugas (savivaldybės, LDB, NVO ir kt.), nukreipimą į
kitas institucijas ir pan. Toks darbuotojas turėtų būti „pirmas langelis“ kiekvienam
socialinėje atskirtyje atsidūrusiam asmeniui ir gebėti padėti besikreipiančiam
pasirinkti jam reikalingiausią pagalbą, atsižvelgiant į pastarojo poreikius. Kartu turėtų
būti sudarytas tokių darbuotojų tinklas palengvinti tarpusavio informacijos sklaidai.

SADM

2014-2020 m.
laikotarpiu

SADM

2014-2020 m.
laikotarpiu

SADM

2014-2020 m.
laikotarpiu

Kaip padidinti ESF intervencijų rezultatyvumą ir efektyvumą?

3.1.

Socialinės integracijos paslaugų sąvoka yra neapibrėžta.
Teiktos paslaugos visiškai nestandartizuotos, jų apimtis
menkai apibrėžta. Neišskiriamos individualiai ir grupėse
teikiamos paslaugos. Nėra standartizuotų paslaugų teikimo
įkainių. Visa tai neleidžia prasmingai palyginti projektų pagal
suteiktas paslaugas ir jų kaštus, įvertinti jų efektyvumo.
(Išvada 14.2)

3.2.

Tiesiogiai paslaugų socialiai pažeidžiamiems asmenimis
kaštai sudaro tik dalį projektų išlaidų. 2007-2013 m.
pažeidžiamoms moterims ir neįgaliesiems skirtuose
projektuose tokie kaštai sudarė tik 48 ir 60 proc. visų išlaidų.
Likusi dalis buvo skirtą metodinės medžiagos rengimui,
specialistų kvalifikacijos kėlimui, infrastruktūrai. Projektų
išlaidų pagrindimuose nėra aiškiai identifikuojami paslaugų
tikslinei grupei ir kiti kaštai, todėl sudėtinga įvertinti tikrąjį
projektų efektyvumą. Be to, papildomų išlaidų nauda nėra
įvertinta, ypač metodinės medžiagos pritaikymas

Standartizuoti teikiamas socialinės integracijos paslaugas:
 Apibrėžti, socialinės integracijos paslaugų kategorijas. Siūlomos septynios: 1)
tarpininkavimas, atstovavimas (gali būti papildomai išskiriama
informavimas ir konsultavimas) 2) psichosocialinė pagalba, 3)
sociokultūrinės paslaugos; 4) socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 5)
Profesinis orientavimas ir konsultavimas, 6) bendrųjų su darbu susijusių
įgūdžių ugdymas, 7) profesinių įgūdžių ugdymas, 8) Aktyvios darbo rinkos
priemonės.
 Apibrėžti paslaugų apimtis valandomis, išskiriant individualų darbą su
socialiai pažeidžiamu asmeniu ir darbą grupėmis. Taip pat svarbu atskirti
vienkartines informacines priemones tikslinės grupės asmenims nuo
paslaugų teikimo.
 Nustatyti valandinius atskirų paslaugų įkainius pagal jų kategorijas ir teikimo
pobūdį (teikiamos individualiai ar grupėmis).
 Nustatyti, kokio tipo / kokios apimties paslaugų komplektai turėtų būti
užtikrinami atskirų socialiai pažeidžiamų grupių asmenims.
Esant poreikiui, atlikti tyrimą socialinės integracijos paslaugų standartizavimui
pagrįsti.
Užtikrinti, kad didžioji dalis paramos būtų skiriama paslaugoms, teikiamoms
tiesiogiai socialiai pažeidžiamiems asmenims.
 Projektų išlaidų kategorijose aiškiai išskirti tiesiogiai socialiai pažeidžiamiems
asmenims skirtų paslaugų kaštus (tobulinti projekto išlaidų pagrindimo
formą visas veiklas suskirstant į kelias standartines kategorijas, pvz., 1.
socialinės integracijos paslaugų tikslinės grupės asmenims teikimas, 2.
metodinės medžiagos parengimas, 3. specialistų kvalifikacijos kėlimas, 4.
infrastruktūros tobulinimas.)
 Nustatyti, kad išlaidos tiesiogiai projektų dalyviams (paslaugoms jiems
teikimas ir kitos išlaidos (maitinimas, apgyvendinimas, stipendijos, jei

179

platesniame nei vieno konkretaus projekto kontekste.
(Išvados 14.1 ir 15)

3.3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

Projektų poveikis pasireiškia ne tik dalyvių įsidarbinimo
srityje, bet ir prisideda prie jų socialinių gebėjimų didėjimo
ir įsitvirtinimo visuomenėje, visų pirma, negrįžimo prie
veiklų, kurios įstūmė į socialinę atskirtį (nusikaltimų,
psichotropinių medžiagų vartojimo ir t. t.). Tačiau tokie
projektų rezultatai lieka neužfiksuoti projektų stebėsenos
sistemoje. (Išvada 6)

teikiama ir pan.) turi sudaryti ne mažiau kaip 70-80 proc. kiekvieno
projekto išlaidų, jei projektas apima skirtingas veiklos kategorijas, arba
nustatyti, kad skirtingos veiklos kategorijos finansuojamos atskirai
(skelbiami atskiri kvietimai paramai gauti).
 Atlikti 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. parengtų programų bei metodikų,
skirtų socialinės integracijos paslaugoms tobulinti, vertinimą, įvertinant jų
pritaikymo mastą (perimamumą) bei tokios metodinės medžiagos rengimo
poreikį ateityje.
Tobulinti projektų rezultatų rodiklių sistemą:
 Greta įsidarbinimo rodiklio teistiesiems įvesti papildomą projektų rezultatų
rodiklį - „asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigos, kurie išsilaikė laisvėje
(pakartotinai nenusikalto) praėjus 1 metams po projekto įgyvendinimo,
dalis“. Tokius duomenis galėtų teikti Kalėjimų departamentas (nustatyti
duomenų teikimo procedūras).
 Vertinant projektų rezultatus savanorišką darbą prilyginti įsidarbinimui.
Savanoriškam darbui įrodyti projektų dalyviai turėtų pateikti savanoriško
darbo sutartis.

SADM

2014-2020 m.
laikotarpiu

Įtraukti savivaldybių ar jų asociacijos atstovus į paramos skyrimo socialinės
integracijos projektams procesą. Informuoti savivaldybes ir teritorines darbo biržas
apie finansuojamus socialinės integracijos projektus jų savivaldybėse.
 Įtraukti savivaldybių asociacijos atstovą į Paraiškų vertinimo ir atrankos
komisiją (papildyti Konkurso būdu atrenkamų paraiškų vertinimo
procedūrą).
 Platinti informaciją savivaldybių socialinės paramos skyrių ir teritorinių darbo
biržų atstovams apie priimtus sprendimus dėl paramos skyrimo jų
savivaldybėje vykdomiems socialinės integracijos projektams (sudaryti
nuolatinį periodiškai atnaujinamą kontaktinių asmenų sąrašą, kuriems
būtų teikiama minėta informacija).

SADM, ESFA

2014-2020 m.
laikotarpiu

Inicijuoti socialinės integracijos paslaugų apibrėžimo įtvirtinimą nacionaliniuose
teisės aktuose (inicijuoti Socialinių paslaugų įstatymo pataisas).

SADM, ESFA

2011-2012 m.

SADM

2011-2012 m.

Kaip padidinti ESF intervencijų suderinamumą su nacionalinėmis intervencijomis?
Savivaldybių atstovai ne visada yra informuoti apie jų
savivaldybės teritorijoje vykdomus ES lėšomis
finansuojamus socialinės integracijos projektus. Nėra
institucionalizuotų būdų savivaldybių atstovams išreikšti
nuomonę apie siūlomų socialinės integracijos projektų
tikslingumą ir poreikį jų savivaldybėje. Tik penktadalis
savivaldybių atstovų ir vos dešimtadalis TDB atstovų mano,
kad ESF projektai visiškai atitiko savivaldybių poreikius.
(Išvada 18)
Nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžiamos socialinės
paslaugos ir užimtumo rėmimo paslaugos, kurios prisideda
prie socialinės integracijos, tačiau ne visa apimtimi.
„Socialinės integracijos paslaugų“ sąvokos neapibrėžtumas
riboja galimybes ne tik siekti didesnio suderinamumo tarp
nacionalinės politikos ir ESF intervencijų, bet ir įvertinti
esamą suderinamumo lygį, rinkti aktualius statistinius
duomenis.
Savivaldybės, planuodamos socialinių paslaugų teikimą, į
planus įtraukia tik neįgaliuosius, socialinės rizikos šeimas,
tačiau neišskiria kitų socialiai pažeidžiamų asmenų grupių
(asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, asmenų, sergančių
priklausomybės ligomis, romų ir kt.). Tai riboja galimybes
įvertinti socialinės integracijos poreikius savivaldybių
lygmeniu, stebėti jų kaitą ir atitinkamai keisti paslaugų
pasiūlą.

Nustatyti, kad savivaldybės į socialinių paslaugų planus įtrauktų įvairesnes socialiai
pažeidžiamų asmenų grupes, gyvenančias jų teritorijose (pakeisti Socialinių paslaugų
plano formą)

Kaip tobulinti ESF paramos panaudojimo vertinimą?
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5.1.

Nėra kaupiami duomenys, kurie būtų tinkami taikyti
naujesnius ir patikimesnius vertinimo metodus, visų pirma,
kontrafaktinį poveikio vertinimą, ne visada kaupiami dalyvių
apklausoms reikalingi jų kontaktiniai duomenys. Esamų
duomenų prieinamumą riboja tinkamai neapibrėžtos
projektų dalyvių duomenų naudojimo, jų perdavimo tarp
institucijų ir vertintojų sąlygos.

Tobulinti stebėsenos sistemą, kad naujuoju laikotarpiu būtų sudarytos sąlygos
taikyti naujausius vertinimo metodus, įskaitant kontrafaktinį poveikio vertinimą.
 Nustatyti, kad paramą gaunantys asmenys, pradėdami dalyvauti projekte,
privalo pateikti sutikimą raštu dėl jų asmens duomenų, kaupiamų
valstybės institucijų registruose, naudojimo vertinimo tikslais (parengti
atitinkamo sutikimo formą). Jei projektų vykdytojai vykdo projektų dalyvių
konkursinę atranką, tokį sutikimą turėtų pateikti visi asmenys,
pretenduojantys gauti paramą.
 Įpareigoti projektų vykdytojus kaupti informaciją apie projektų dalyvius,
įskaitant jų asmens kodus, kontaktus (numatyti tokios informacijos
kaupimo procedūras).
 Įpareigoti projektų vykdytojus pateikti duomenis apie projektų dalyvius
įgyvendinančiai institucijai elektroniniu formatu (nustatyti duomenų
pateikimo procedūras).
 Duomenis apie projektų dalyvius kaupti ir saugoti elektroninėse duomenų
bazėse įgyvendinančioje institucijoje (nustatyti duomenų saugojimo
taisykles).
 Nustatyti duomenų apie projektų dalyvius perdavimo vertintojams arba
kitoms valstybės institucijoms vertinimo tikslais taisykles.
Visos taisyklės ir procedūros turėtų būti suderintos su Valstybine duomenų apsaugos
inspekcija.
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6. Kaip užtikrinti socialinės integracijos paslaugų pasiūlos atitikimą paklausai?

7.1.

Nepakankamas socialinės integracijos paslaugų tinklo bei
organizavimo kompleksiškumas, tarpžinybinio
bendradarbiavimo stoka.

7.2.

Socialinės integracijos paslaugų teikėjų bendradarbiavimo
modelių, siekiant įdarbinti darbingo amžiaus klientus, stoka.

7.3.

Nuošalesnių vietovių gyventojų atskirtis nuo socialinės
integracijos paslaugų: plėtojant socialinės integracijos
paslaugas prioritetas skiriamas savivaldybės socialinių
paslaugų teikėjams ir ignoruojamas ar neįvertinamas NVO,

Didesnį dėmesį kreipti ne tiek (ne tik) į pačių socialinės integracijos paslaugų
kiekybinę plėtrą, kiek į šių paslaugų teikėjų optimalaus tinklo atskiroms socialinėms
grupėms sukūrimą. Optimalus socialinės integracijos paslaugų tinklas vietinės
bendruomenės lygmenyje, tai tinklas, kurį sudaro įvairūs veikėjai (socialinių paslaugų
teikėjai, darbo biržos, NVO, mokymo įstaigos, vietinės bendruomenės atstovai, patys
pažeidžiami asmenys, darbdaviai, vietinis verslas ir kt.), koordinuojantys savo veiklas
bendram tikslui pasiekti.
 Savivaldybėse kurti multi-paslaugų centrus, kooperuojantis socialinių paslaugų bei
įdarbinimo tarnyboms, sudarant bendradarbiavimo sutartis tarp šių institucijų dėl
pažeidžiamų asmenų įdarbinimo. Pvz., darbo birža sudaro sutartį su konkrečia
socialinių paslaugų įstaiga ir besiregistruojantis darbo biržoje bedarbis kartu
tampa ir socialinių paslaugų įstaigos klientu, jeigu jam reikalingos motyvavimo,
psichosocialinės pagalbos ar kt. paslaugos. Tuo tarpu tokią multi-centro funkciją
vykdanti socialinių paslaugų įstaiga, teikdama paslaugas darbingo amžiaus
klientams ypatingą dėmesį skiria jų įdarbinimui.
 Parengti keletą tokių multi-paslaugų centrų plėtros modelių, atlikti jų
eksperimentinį diegimą keliose šią idėją palaikančiose savivaldybėse. Abiejų
žinybų įstaigų darbuotojams organizuoti papildomus mokymus, kaip spręsti
socialinės atskirties bei integracijos į darbo rinką problemas kompleksiškai,
veikiant šioms institucijoms kaip multi-paslaugų centrams.
 Tobulinti socialinės integracijos paslaugų teritorinį išdėstymą, gerinant šių
paslaugų prieinamumą ne tik miestų, rajonų centrų, bet ir nuošalesnių vietovių
gyventojams.
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bendruomenės centrų potencialas teikti šias paslaugas.

7.4.

“Užsidarymas” žinybinio pavaldumo rėmuose: teisės
aktuose, reglamentuojančiuose darbo biržų ir socialinių
paslaugų įstaigų teikiamas paslaugas neįtvirtinti šių
paslaugų integracijos mechanizmo principai, todėl
nesiekiama tarpžinybinio paslaugų tęstinumo.

7.5.

Formalių socialinės integracijos paslaugų plėtra negali
užtikrinti paslaugų tinkamumo (adekvačių paslaugų) visoms
klientų grupėms.

7.6.
7.7.

Efektyvių socialinės integracijos paslaugų, kurių teikimui
tikslinga pasitelkti NVO, prieinamumo, įvairovės stoka.
Socialinės integracijos paslaugų organizavime bei teikime

 Į metinius savivaldybių socialinių paslaugų planus įtraukti reikalavimą numatyti ir
pagrįsti NVO, bendruomenės centrų dalyvavimo galimybes teikiant socialinės
integracijos paslaugas nuošalesnių vietovių gyventojams (papildyti LR Vyriausybės
nutarimą Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo, 2006 m.
lapkričio 15 d. Nr. 1132).
 Tobulinti darbo biržų ir socialinių paslaugų įstaigų teikiamų paslaugų
reglamentavimą, numatant konkretaus šių paslaugų integracijos mechanizmo
principus, kad kiekviena institucija siektų asmens integracijos į darbo rinką
išeidama iš savo žinybinio supratimo rėmų, vadovautųsi paslaugų tęstinumo
užtikrinimo principu.
 Papildyti LR Vyriausybės nutarimą Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos
patvirtinimo, 2006 m. lapkričio 15 d. Nr. 1132 įtraukiant reikalavimą išanalizuoti
socialinės integracijos paslaugų poreikį, efektyvumą, bendradarbiavimo su darbo
birža efektyvumą bei įvertinant multi-centrų kūrimo galimybes bei poreikį.
 Teritorinių darbo biržų nuostatus papildyti punktu: teikiant darbo rinkos
paslaugas ilgalaikiams bedarbiams, socialiai pažeidžiamiems asmenims vykdo
nuolatinį bendradarbiavimą su socialinių paslaugų įstaigomis savivaldybėje.
Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (2006 m. birželio 15 d. Nr. X694) 9 str. Savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetencija papildyti punktu, kad jos
dalyvauja įgyvendinant 19 straipsnio nuostatas (teikia socialinio darbuotojo
konsultacijas, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas ir pan. Ilgalaikiams
bedarbiams). Esant mažai motyvacijai ir kt. individualiuose darbo biržų įdarbinimo
planuose numatyti socialinių paslaugų teikimą, dėl ko asmeniui būtų būtina
kreiptis į atitinkamą socialinių paslaugų įstaigą (pvz., dirbančio pagal multifunkcinio centro modelį).
 Tuo tarpu savivaldybėms teikiant piniginę socialinę paramą reikalauti, kad ją
gaunantys bedarbiai tačiau darbingo amžiaus ir dirbti galintys asmenys dalyvautų
teritorinių darbo biržų sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose
numatytose motyvavimo ir kt. socialinės paslaugose (LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS
GYVENANTIEMS ASMENIMS Į S T A T Y M A S 201012 14. IX-1675 , 24 str. 2
punktas).
 Daugumos socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į darbo rinką reikalauja
specialaus požiūrio, priemonių ir kūrybiško bendrų principų taikymo konkrečiai
grupei konkrečioje situacijoje. Todėl į socialinės integracijos paslaugų teikimą
svarbu įtraukti vietinių bendruomenių nevyriausybines organizacijas, stiprinti
bendruomenės galimybes teikti pagalbą, o ne tik vystyti formalias socialinės
integracijos paslaugas. Pvz., globos namų auklėtinių patikėtiniai bendruomenėje.
 Į metinius savivaldybių socialinių paslaugų planus įtraukti punktą, kuriame
savivaldybės aptartų, įvertintų ir pagrįstų NVO, bendruomenės centrų dalyvavimo
galimybes teikiant pagalbą savo nariams. Numatytų, kaip jos skatina, remia
bendruomenių centrus, NVO, teikiant tokią pagalbą. (papildyti LR Vyriausybės
nutarimą Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo, 2006 m.
lapkričio 15 d. Nr. 1132).
 Finansuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su socialiai pažeidžiamais asmenimis,
kvalifikacijos kėlimą, įtraukiant ir NVO dirbančius socialinius darbuotojus.
 Papildyti socialinės integracijos paslaugų teikimą reglamentuojančius
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nepakankamai dėmesio skiriama motyvavimo, aktyvinimo,
įtraukimo metodų taikymui.













7.8.

Informuotumo ir praktinių modelių apie socialinės
integracijos paslaugų tinklų kūrimą stoka.

nacionalinius ir savivaldybių teisės aktus nuostata, kad ypatingas dėmesys turėtų
būti kreipiamas socialiai pažeidžiamų darbingo amžiaus asmenų motyvavimo,
aktyvinimo metodui socialinės integracijos paslaugų organizavime. Skatinti
savivaldybes siekti įgyvendinti „aktyvaus socialinės paramos gavėjo“ modelį
teikiant įvairias motyvavimo, įgalinimo ir kt. paslaugas.
Į metinius savivaldybių socialinių paslaugų planus įtraukti punktą apie SIP poreikio
ir šiam poreikiui tenkinti svarbių metodų (motyvavimo, aktyvinimo) planavimą,
teikiant paslaugas darbingo amžiaus klientams (papildyti Vyriausybės nutarimą
Dėl socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo, 2006 m. lapkričio 15 d.
Nr. 1132).
Kadangi nuo 2012 m. planuojama socialinės pašalpos ir kompensacijų mokėjimo
funkcijas atiduoti savivaldybėms (įsigaliojus Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pataisoms),
savivaldybės turės daugiau galimybių pačios reglamentuoti šių pašalpų gavimo
tvarką. Tikslinga rekomenduoti savivaldybėms papildyti piniginės socialinės
paramos gavimo tvarkas nuostatomis apie motyvavimo, įgalinimo paslaugų
teikimą piniginės paramos gavėjams.
Inicijuoti įvairius teminius seminarus, kuriuose savivaldybių, darbo biržų, NVO
praktikai galėtų pristatyti savo patirtį, pasidalinti įžvalgomis ir idejomis.
Dėmesys įtraukimo metodui, kaip pasipriešinimo mažinimas socialinės integracijos
paslaugų organizavime: darbdavių įtraukimas į socialinės integracijos paslaugų
tinklo kūrimą (pvz., ne tik neįgaliesiems, bet ir buvusiems kaliniams, kitoms
grupėms), tuo kuriant pasitikėjimo santykius; socialiai pažeistų asmenų įtraukimas
į socialinės integracijos programų kūrimą (pvz., išėjusio iš globos įstaigų jaunimo,
kai patys jaunuoliai įtraukiami į planavimą, kaip siekti savo tikslų); bendruomenės
įtraukimas į socialinės integracijos paslaugų teikimą.
Organizuoti seminarą – gerosios patirties pasidalinimą, tarp savivaldybių
socialinės paramos skyrių, socialinių paslaugų įstaigų, kaip gali būti įtraukiami
darbdaviai, socialiai pažeisti asmenys, bendruomenė į socialinės integracijos
paslaugų tinklą.
Tarpinstituciniu, tarpžinybiniu pagrindu parengtų specialių savivaldybių programų
(pvz., turint tikslą, kaip pagerinti buvusių vaikų namų auklėtinių įsidarbinimą ar
kt.), kai socialinės integracijos paslaugų teikimą užtikrina tinklai, kiekvienas
įnešdamas savo indėlį išėjusių iš globos įstaigų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų,
turėjusių priklausomybių asmenų integracijai į darbo rinką.
Socialinės integracijos tinklų įvairioms pažeistųjų grupėms pavyzdinių modelių
kūrimas. Modelių paruošimo, viešinimo, paslaugų pirkimo organizavimas. Būtų
paruošta keletas pavyzdinių socialinės integracijos paslaugų tinklų modelių (pvz.,
socialinės integracijos paslaugų tinklas buvusiems vaikų namų auklėtiniams,
neįgaliesiems ir t. t.), kuriuos galėtų taikyti (modifikuojant pagal savo situaciją)
savivaldybės, iš atskirų SIP kuriant tarpinstituciniu, tarpžinybiniu pagrindu
suformuotus tinklus (modeliai turėtų numatyti, kokios institucijos įeitų į tinklą,
kiekvienos jų funkcijos, paslaugų integravimo, bendradarbiavimo galimybių ir
kliūčių įvertinimas ir pan.)
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