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SANTRAUKA 
 

                Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vykdytas tyrimas dėl socialinių paslaugų 

teikimo, darbingo amžiaus sutrikusio intelekto asmenims, Panevėžio rajono savivaldybėje, siekia atskleisti 

socialinių paslaugų poreikį sutrikusio intelekto asmenims ir jų šeimos nariams ir suformuoti 

rekomendacijas Panevėžio rajono savivaldybei dėl galimybių organizuoti ir teikti paslaugas.  

Tyrimo uždaviniai buvo 1) išanalizuoti ar teikiamos socialinės paslaugos patenkina suaugusių 

sutrikusio intelekto asmenų būtiniausius žmogiškuosius poreikius, apklausiant šios grupės asmenis ir jų 

artimuosius, šeimos narius; 2) apklausti Panevėžio rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus 

specialistus, išsiaiškinant ar socialinių paslaugų teikimas patenkina sutrikusio intelekto asmenis ir jų šeimos 

narius; 3) pateikti rekomendacijas Panevėžio rajono savivaldybei dėl socialinių paslaugų 

teikimo/organizavimo darbingo amžiaus sutrikusio intelekto asmenims.  

Tyrimo tikslui pasiekti, pasirinkta teisinės bazės analizė, o taip pat taikyta kokybinio tyrimo 

strategija. Individualių pusiau struktūruotų interviu metu surinktiems duomenims analizuoti taikytas 

analizės metodas.  

Tyrime dalyvavo 44 sutrikusio intelekto asmenų ir/ar jų tėvai/globėjai; 2 Panevėžio rajono 

savivaldybės atstovai; 7 nevyriausybinės organizacijos specialistai. Iš viso tyrime dalyvavo 53 dalyviai. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad Panevėžio rajono savivaldybei būtina skirti didesnį dėmesį socialinių 

ir kitų reikalingų paslaugų plėtojimui bendruomenėje. Remiantis JT neįgaliųjų teisių konvencijos 19 

straipsniu, savivaldybės teritorijoje turi būti teikiamos inovatyvios, individualizuotos ir kompleksinės 

bendruomeninės paslaugos, tokios kaip atokvėpio ar asmeninio asistento. Šios paslaugos turi būti 

prieinamos visiems savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems. Kadangi Panevėžio savivaldybėje 

neskiriama pakankamai dėmesio socialinių paslaugų planavimui, socialinės paslaugos teikiamos nežinant 

bendruomenės poreikių, neišskiriamos socialinių paslaugų prioritetinės sritys, būtina ištirti ir nuosekliai 

rinkti duomenis, kiek Panevėžio rajone gyvena sutrikusio intelekto asmenų, įsteigti Neįgaliųjų reikalų 

komisiją prie Panevėžio rajono savivaldybės, didinti bendradarbiavimą su egzistuojančiu nevyriausybiniu 

sektoriumi, nes tai skatina socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą, didina jų prieinamumą. Svarbu įtraukti į 

Panevėžio rajono strateginio plano nuostatus ir nevyriausybinių organizacijų stiprinimo uždavinius bei 

veiksmus.  

Galima teigti, kad Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamų socialinių paslaugų kiekis yra ženkliai 

per mažas ir neužtikrina tinkamo JT neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnio nuostatų įgyvendinimo. 

Todėl turi būti stabdomas savivaldybės skiriamas finansavimas stacionarių paslaugų plėtojimui ir 

užtikrinamas nestacionarinių paslaugų bendruomenėje didinimas, vystymas ir plėtra; turi būti perskirstomas 

finansavimas socialinių išmokų mokėjimui ir pinigai nukreipiami į savivaldybėje teikiamas socialines 

paslaugas bei kitas individualizuotas paslaugas bendruomenėje. 
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ĮVADAS 
 

Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, pastaraisiais dešimtmečiais įvyko didelių socialinių 

ir politinių pokyčių, kurie iš esmės nulėmė socialinės paramos teikimą tiems asmenims, kuriems 

yra reikalinga visokeriopa pagalba. Tobulinant socialinių paslaugų infrastruktūrą, stengiamasi 

užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę, kad jos būtų visiems prieinamos ir kokybiškos: vaikams, 

neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, tiek stacionariose, tiek nestacionariose įstaigose, 

socialinės globos namuose, dienos užimtumo centruose, apskritai – bendruomenėje. Deja, kol kas 

dar yra itin nedaug paslaugų, orientuotų į negalią turinčių asmenų artimuosius, kuriems taip pat 

yra reikalinga pagalba. Statistikos duomenimis Lietuvoje gyvena 264 tūkstančiai žmonių, turinčių 

įvairias negalias1. Sutrikusio intelekto suaugusių asmenų yra apie 27 tūkstančius, vaikų – 13,5 

tūkstančio, o tai sudaro 8,6 proc. visų neįgaliųjų skaičiaus2. Daugumai šias negalias turinčių 

asmenų, ypatingai jeigu jie gyvena šeimose, reikalinga artimųjų pagalba, o tai reiškia, kad bent 

vienas asmuo visada turi būti šalia ir pasiruošęs padėti tiek artimiesiems, tiek pačiam asmeniui su 

negalia.  

Artimieji, kurie rūpinasi sutrikusio intelekto vaikais ir suaugusiais asmenimis, kol kas 

negali dirbti arba dirba sutrumpintą darbo dieną, neturi galimybių turėti kelias laisvas valandas ir 

jas skirti savo asmeniniams poreikiams atliepti. Tėvai dažnu atveju negali gyventi pilnaverčio 

gyvenimo: dirbti visuomenei naudingą darbą, užsidirbti pragyvenimui, mokėti mokesčius ir nebūti 

vien „pašalpų prašytojais“ ir jų gavėjais, tuo pačiu – neva našta valstybei. Šeimos patiria socialinių 

paslaugų stygių, dėl menkos tarnybų pasiūlos, dėl politinės valios stokos, kartais – ir pačių šeimų 

neveiklumo, taip pat stigmos, diskriminacijos, ar dėl to, kad globoja proto negalią turinčius 

žmones. Paslaugų stygius neleidžia šeimai pilnai integruotis į visuomenę ir būti lygiateise jos 

dalimi. Deja, Panevėžio rajone nėra nei vienos įstaigos ar kitų bendruomeninių paslaugų, 

teikiančių dienos užimtumo paslaugas sutrikusio intelekto asmenims, kurios užtikrintų šiems 

asmenims ir jų šeimoms socialinę gerovę.  

Remiantis Panevėžio rajono savivaldybės administracijos duomenimis3, 2014 m. 

Panevėžio rajone gyveno apie 42 038 gyventojai, iš jų gyvenantys viensėdžiuose – 367; kaimuose 

– 11 519; kaimuose ir miesteliuose – 21 303. Remiantis Lietuvos statistikos departamento 

duomenimis4, ekonomiškai aktyvūs gyventojai Panevėžio rajone sudarė 54 proc. visų 15 m. ir 

vyresnių gyventojų. Bedarbiai sudarė 14,2 proc. Vyresnių nei 15 m. gyventojų. Ekonomiškai 

neaktyvūs – 46,0 proc. Tai reiškia, kad Panevėžio rajone labai aktuali nedarbo problema, kuomet 

dėl tam tikrų priežąsčių nėra galimybių dirbti, tuo tarpu ir dėl negalią turinčių asmenų nuolatinio 

                                                           
1 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.  
2 Ibid.  
3 Panevėžio rajono vietos veiklos grupės, vietos plėtros strategija (2016-2023 m.). 
4 Ibid. 
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slaugymo, kadangi tėvai privalo prižiūrėti savo jau suaugusius vaikus ir dažnai neturi jokių 

galimybių sugrįžti į darbo rinką.  

2014 m. duomenimis socialinę atskirtį patiriančių asmenų Panevėžio rajone buvo 1042 

asmenys, iš jų negalią turintys vaikai – 218; vieniši senyvo amžiaus asmenys, kuriems būtina 

socialinė rūpyba ir globa – 260; suaugę „socialinės rizikos” asmenys – 564. Tarp socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų skaičiaus yra ir suaugę neįgalieji, kurių yra net 1051. Pagal atliktą Panevėžio 

rajono Vietos veiklos grupės (VVG) socialinės situacijos analizę5, socialinės pagalbos paslaugų 

kaime kūrimo ir plėtojimo, jų prieinamumo gerinimo poreikis tiesiogiai susijęs su identifikuota 

socialinės rizikos šeimų, senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų socialine padėtimi rajone. Pasak 

VVG, iki 2023 m. svarbus vaidmuo teks socialiniam tvarumui, t. y. akcentuojamas socialinės 

atskirties mažinimas.  

Socialinių  paslaugų prieinamumą ir organizavimą apibrėžia įstatymai, nacionaliniai ir 

tarptautiniai teisės aktai bei programos – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija ir jos 

fakultatyvus protokolas6, ypač šios konvencijos 19 straipsnis, taip pat LR Socialinių paslaugų 

įstatymas7, Socialinių paslaugų katalogas8,  Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 

2019 m. programa9, kur numatyta, kad neįgaliesiems turi būti užtikrintos ir prieinamos socialinės 

paslaugos, pavyzdžiui, dienos užimtumas, garantuojamas kultūrinis užimtumas, sportiniai 

renginiai ir kitoks laisvalaikio praleidimas, atokvėpio ir asmeninio asistento paslaugos.  

Panevėžio rajono neįgaliųjų statistika rodo, kad neįgaliųjų, tenkančių tūkstančiui 

gyventojų, skaičius rajone kasmet auga, taip pat ir negalią turinčių vaikų. Augantys minėti skaičiai 

rodo, kad rajone tampa vis sudėtingiau atliepti šios grupės asmenų poreikius ir teikti jiems 

reikalingą pagalbą ir paslaugas.  

Tėvai, globėjai, kiti artimieji, teikdami kasdienę pagalbą savo artimam negalią turinčiam 

žmogui, negali išeiti į darbą, užsidirbti pakankamai lėšų šeimos pragyvenimui, užsidirbti sau 

pensijos ir būti visuomenei įvairiapusiškai naudingais asmenimis.  Neturi galimybės atliepti net  

būtiniausių savo asmeninių poreikių: sumokėti mokesčių, nueiti į polikliniką, apsipirkti prekybos 

centruose, o  apie  teatrą, koncertą , atostogas ar paprasčiausią  poilsį, negali net svajoti. Kaip rodo 

statistika, didžioji  šeimų  dalis yra išsiskyrusios, ir vienas iš tėvų, dažniausiai – motinos,  prižiūri 

savo negalią turinčius artimuosius. Tai dar pagilina šeimoje vykstančią krizę ir pablogina situaciją. 

Neretai tokios šeimos  gyvena tik iš pašalpų arba neįgaliojo gaunamų pajamų.  Taip artimieji  

priversti  nedalyvauti visuomenės gyvenime arba priversti atiduoti negalią turintį artimąjį  į globos 

namus, stacionariai globai. Tokios paslaugos yra brangios, be to, juose gyvena daug žmonių ir 

                                                           
5 Panevėžio rajono vietos veiklos strategija (2016-2022 m.). 
6 JT Neįgaliųjų teisių konvencija (2006): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.335882 
7 LR Socialinių paslaugų įstatymas (2006): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/YMNtsbqrjc  
8 Socialinių paslaugų katalogas (2006): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/CeGwMtBhSN  
9 Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 m. programa (2012):  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437985  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.335882
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/YMNtsbqrjc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/CeGwMtBhSN
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437985
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dažnai teikiamos  paslaugos nėra kokybiškos, jos nėra atitinkančios asmens individualius 

poreikius, taip pat šiose įstaigose neretai fiksuojami ir įvairūs žmogaus teisių pažeidimai. 

Sutrikusio intelekto  asmenims labai svarbu turėti užimtumą, per kurį jie gali realizuoti 

savo gebėjimus, jaustis reikalingais, naudingais, ugdyti savo pilnavertiškumo jausmą. Be to, 

būdami užimti  išmoksta būti savarankiškesniais, pasitikinčiais savo jėgomis, geriau orientuojasi 

aplinkoje,  praplėčia savo socialinių pažinčių tinklą, daugelis išmoksta darbinių ar kitų kasdienių 

įgūdžių ir visi yra pilnaverčiai visuomenės nariai. Panevėžio rajone gyvena suaugusių negalią 

turinčių asmenų, kurie  šiuo metu dienas leidžia namuose su savo globėjais, senyvo amžiaus 

asmenimis ir neturi jokio užimtumo, ugdymo ar galimybių save realizuoti. Tai asmenys baigę 

specialiąją mokyklą arba tiesiog nelankę jokios ugdymo įstaigos. Kai kurie asmenys lankė 

Panevėžio Jaunuolių dienos centrą, bet dėl vietų trūkumo, Panevėžio rajono sutrikusio intelekto 

asmenims teikti šias paslaugas buvo nuspręsta nutraukti.  

Tyrimo objektas – socialinių paslaugų teikimas ir organizavimas darbingo amžiaus 

sutrikusio intelekto asmenims Panevėžio rajono savivaldybėje.  

Tyrimo tikslas – atskleisti socialinių paslaugų poreikį sutrikusio intelekto asmenims ir jų 

šeimos nariams ir suformuoti rekomendacijas Panevėžio rajono savivaldybei dėl galimybių 

organizuoti ir teikti reikalingas bendruomenines paslaugas.  

Tyrimo uždaviniai:  

1. Ištirti ar teikiamos socialinės paslaugos patenkina suaugusių sutrikusio intelekto asmenų 

būtiniausius žmogiškuosius poreikius, apklausiant šios grupės asmenis ir jų šeimos narius; 

2. Apklausti Panevėžio rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus specialistus, 

išsiaiškinant ar socialinių paslaugų teikimas patenkina sutrikusio intelekto asmenis ir jų šeimos 

narius; 

3. Atlikti surinktų duomenų išsamią analizę; 

4. Pateikti rekomendacijas Panevėžio rajono savivaldybei dėl socialinių paslaugų 

teikimo/organizavimo darbingo amžiaus sutrikusio intelekto asmenims.  
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METODOLOGIJA 

Teisinės bazės analizė 

 

Šio tyrimo rėmuose buvo atlikta rašytinių šaltinių, susijusių įstatymų ir teisės aktų analizė, 

remiantis ir atsispiriant būtent nuo JT Neįgaliųjų teisių konvencijos ir ypač jos 19 str. Ši 

Konvencija ir jos 19 str. nubrėžia aiškius ir konkrečius žmogaus teisių standartus, kuriais remiantis 

turėtų būti plėtojamos ir kuriamos bendruomeninės paslaugos žmonėms, turintiems negalią.  

 

Apklausa žodžiu (pusiau struktūruoti interviu) 

 

Tyrimo tikslui pasiekti, pasirinkta kokybinio tyrimo strategija. Atsižvelgiant į tyrimo temą, 

pasirinktas tyrimo metodas padėjo išsiaiškinti šeimų, artimųjų globojančių proto negalią turinčius 

žmones išgyvenimus, visuomenės požiūrį, esamą situaciją, aktualiausias problemas. Individualaus 

Kokybinis tyrimas koncentruojamas į ryšius tarp sunkiai pamatuojamų kintamųjų, šeimų 

gyvenimo situacijas, jų išgyvenimus, patirtis. Analizuojant šeimų gyvenimą rūpinantis asmenimis 

su proto negalia, ir jų poreikius, teigiama, kad subjektyvi realybė – tai socialinis konstruktas. 

Naudojant kokybinį interviu, tyrėjui suteikiama galimybė analizuoti, interpretuoti kiekvieną atvejį 

individualiai ir išskirtinai, išsiaiškinti esamą problematiką.  

Šiame kokybinio tyrimo etape taikytas individualus pusiau struktūruotas interviu dėl šių 

privalumų:  

- Galimybė surinkti naudingos informacijos, įžvelgti svarbių detalių, kurios leidžia kurti 

naujas įžvalgas; 

- Yra regimas tiesioginis sąlytis su tyrimo dalyviu; 

- Matoma, kokios yra tyrimo dalyvio emocijos; 

- Tyrėjas gali paaiškinti savo klausimus, taip turėdamas galimybę gauti išsamesnės 

informacijos; 

- Tyrėjas gali lanksčiai bendrauti su šeima; 

2018 m. lapkričio mėnesį buvo apklausti viso 53 tyrimo dalyviai – 23 sutrikusio intelekto 

asmenų; 21 artimieji, besirūpinantys sutrikusio intelekto asmenimis, 2 Panevėžio rajono 

savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus specialistės ir 7 negalios 

nevyriausybinės organizacijos atstovės. 

 

Tyrimo etapai 

 

Pirmas etapas. Tyrėjų komanda parengė 3 anketas: 1 anketa – Panevėžio rajono savivaldybėje 

gyvenančių darbingo amžiaus sutrikusio intelekto asmenų ir/ar jų artimųjų/šeimos narių apklausa; 

2 anketa – Panevėžio rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus specialistų apklausa dėl 
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darbingo amžiaus sutrikusio intelekto asmenų socialinių paslaugų gavimo; 3 anketa – Panevėžio 

rajono negalios nevyriausybinių organizacijų specialistų apklausa dėl darbingo amžiaus 

(suaugusių) sutrikusio intelekto asmenų socialinių paslaugų gavimo (žr. Priedus Nr. 1, 2 ir 3). 

Antras etapas. Nevyriausybinė organizacija, kuri turėjo šeimų, besirūpinančių sutrikusio intelekto 

asmenimis telefono numerius, apskambino šeimoms ir paklausė, ar leistų jų nurodytais kontaktais 

susisiekti tyrėjų komandai. Kadangi visi tyrimo dalyviai sutiko, buvo telefonu susisiekta su 

šeimomis, buvo pravestas 10-15 min. tyrimo pristatymas – tikslas, susipažinimas su klausimuose 

esančiomis sąvokomis, aptartas laiko valdymas, susitarta dėl susitikimo vietos ir laiko.  

Trečias etapas. Šiame etape buvo vykdomi pusiau struktūruoti interviu. Šis interviu apibrėžiamas 

kaip tyrėjo ir informanto dialogas, siekiant gauti svarbios informacijos, kuria galima nagrinėti 

paslaugų reikalingumą. Tyrėjų užduotis buvo skatinti tyrimo dalyvius pasipasakoti dalijantis 

patirtimi, išgyvenimais, esančiomis problemomis. Siekta atskleisti, ar gauna artimieji, šeima, kuri 

rūpinasi sutrikusio intelekto asmenimis, socialines paslaugas, kokias paslaugas gauna ir ar yra 

teikiama pagalba šeimai. Taikant šį duomenų rinkimo metodą, buvo apklausti 53 tyrimo dalyviai 

(23 sutrikusio intelekto asmenų 21 šeimos narių, kurie globoja sutrikusio intelekto asmenis; 2 

savivaldybės atstovai, 7 nevyriausybinės organizacijos atstovai). Sutrikusio intelekto asmenys ir 

jų šeimos nariai ir nevyriausybinėje organizacijoje dirbantys specialistai buvo apklausti VšĮ 

„Vilties namai“ centre, o taip pat tyrimo dalyvių namuose. Savivaldybės atstovai buvo apklausti 

Panevėžio rajono savivaldybėje. Apklausą vykdė 4 Bendrijos „Viltis“ darbuotojai.  

Ketvirtas etapas. Duomenų fiksavimas. Renkant duomenis, tyrėjai uždavinėjo iš anksto 

suformuluotus atvirus klausimus. Kadangi buvo naudojami klausimynai, tyrėjai užrašinėjo tyrimo 

dalyvių atsakymus. Pirmas tyrėjas vykdė 10 sutrikusio intelekto asmenų ir 7-nių negalios 

organizacijos atstovų apklausą; antras tyrėjas vykdė 13 sutrikusio intelekto asmenų ir 2 jų 

savivaldybės atstovų apklausą; trečias tyrėjas vykdė 12 šeimų, besirūpinančių sutrikusio intelekto 

asmenimis apklausą ir užrašė 3-jų šeimų unikalias atvejo istorijas; ketvirtas tyrėjas vykdė 9 šeimų, 

besirūpinančių sutrikusio intelekto asmenimis apklausą.  

Penktas etapas. Tyrimo eigoje gauti duomenys apdorojami, klausimynuose esantys klausimai 

suvedami į bendrus atsakymus ir palyginami tarpusavyje.  Kadangi iš 21-nerių šeimų, 

besirūpinančių sutrikusio intelekto asmenimis buvo išgirsti 3 išgyvenimai, susiję su jų globojančių 

asmenų problemomis, buvo atsiklausta šeimų ar galima jų istorijas užfiksuoti tyrime, neviešinant 

jokių asmeninių duomenų. Tiriamųjų citatos pateikiamos autentiškos, kalba netaisyta. Užtikrintas 

anonimiškumas. Kiekvienam dalyviui suteikiamas kodas. 3 šeimų pasakojimas užfiksuotas 

užduodant tam tikrus klausimus, analizuojama pagal temų analizę. Duomenys turi būti grindžiami 

argumentais, teorijomis. Išanalizavus duomenis, padaromos išvados ir suformuluojamos 

rekomendacijos Panevėžio rajono savivaldybei dėl socialinių paslaugų teikimo sutrikusio intelekto 

asmenims ir jų šeimoms.  
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Tyrimo dalyviai 

 

Tyrimo dalyviai buvo išskirti į 6 grupes:  

1 grupė: 23 sutrikusio intelekto asmenys, gaunantys bendruomeninio tipo apgyvendinimo ir kitas 

reikalingas paslaugas.  

2 grupė: 12 sutrikusio intelekto asmenų artimųjų, kurie patys globoja sutrikusio intelekto asmenis.  

3 grupė: 9 šeimos, kurios bendravo nenoriai ir nesutiko atsakyti į kai kuriuos klausimyne esančius 

klausimus, tik trumpai pareiškę savo nuomonę;  

4 grupė: 3 šeimos (iš 12), kurios išsamiai papasakojo savo gyvenimo istorijas ir su negalia 

susijusias problemas;   

5 grupė: 2 Panevėžio rajono savivaldybės atstovės.  

6 grupė:  7 nevyriausybinės organizacijos atstovai: socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų 

padėjėjai, organizacijos administracijos darbuotojai. 

Iš viso tyrime dalyvavo 53 dalyviai.  

 

 

  

41%

21%

16%

5%
4%

13%

Tyrimo dalyvių grupės 

sutrikusio intelekto asmenys, kurie gyvena VšĮ „Vilties namai“ savarankiško gyvenimo namuose

sutrikusio intelekto asmenų šeimos, kurios globoja/augina sutrikusio intelekto asmenis

šeimos, kurios nesutiko bendrauti ir atsakyti į klausimyne esančius klausimus, trumpai pareiškę savo
nuomonę

šeimos, kurios išsamiai papasakojo savo gyvenimo istorijas ir su negalia susijusias problemas

Panevėžio rajono savivaldybės atstovės
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TEISINĖS BAZĖS ANALIZĖ 
 

Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, kurios suverenitetas 

priklauso Tautai. Lietuvos valstybės valdžią vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė 

bei Teismas. Vadovaujantis šiais demokratiniais pagrindais svarbiausi visuomenės santykiai yra 

reguliuojami įstatymais. LR Konstitucija10 įtvirtina kiekvienam savo piliečiui teisę į socialinę 

apsaugą. Įgyvendindamas valstybės įsipareigojimus ir vykdydamas 1998 – 2009 m. nacionalinę 

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programą, LR Seimas 2006 m. priėmė Socialinių 

paslaugų įstatymą11, kurio pagrindinis tikslas yra apibrėžti socialinių paslaugų sampratą, tikslus ir 

rūšis, reglamentuoti socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą, socialinės globos įstaigų 

licencijavimą, finansavimą, mokėjimą už socialines paslaugas bei ginčų, susijusių su socialinėmis 

paslaugomis, nagrinėjimą.  

Socialinių paslaugų įstatymo 5 str. nurodo, kad visi asmenys, tarp jų ir neįgalieji, turi teisę 

gauti jų poreikius atitinkančias socialines paslaugas. Tuo pačiu įstatymo 13 str. nurodoma, kad 

Lietuvos Respublikoje savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimą savo teritorijos 

gyventojams. Savivaldybės įgyvendindamos šį įstatymu numatytą įsipareigojimą planuoja ir 

organizuoja socialines paslaugas, kontroliuoja bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros 

kokybę.  

Be nacionalinių teisės aktų Lietuvos Respublikoje galioja ir tarptautiniai įsipareigojimai. 

2010 m. gegužės 27 d. LR Seimas priėmė įstatymą dėl JT Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos 

Fakultatyvaus protokolo, kuriuo ratifikavo 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke priimtus Jungtinių 

Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją12 ir jos Fakultatyvų protokolą. Ratifikuotos Konvencijos tikslas 

– skatinti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus 

teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. 

Vadovaujantis Tarptautinių sutarčių įstatymu13, Neįgaliųjų teisių konvencijos vykdymas ir 

įgyvendinimas yra privalomas Lietuvos valstybei ir jos institucijoms. 

Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą įstatyminį pagrindą šios teisinės analizės tikslas yra 

išanalizuoti teisiniu aspektu Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas ir 

įvertinti ar jos užtikrina JT neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnyje išdėstytų nuostatų 

įgyvendinimą. Siekiant įgyvendinti išsikeltą tikslą nusistatomi šie uždaviniai: 

1. Išanalizuoti, kaip turi būti suprantamos JT neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnio 

nuostatos; 

                                                           
10 LR Konstitucija (1992): http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm 
11 LR Socialinių paslaugų įstatymas (2006): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/YMNtsbqrjc 
12 JT Neįgaliųjų teisių konvencija (2006): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.335882 
13 LR Tarptautinių sutarčių įstatymas (1999):  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83882/FPwFUqQFvF  

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/YMNtsbqrjc
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.335882
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83882/FPwFUqQFvF
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2. Išanalizuoti Panevėžio rajono savivaldybės socialinių paslaugų planą14 ir nustatyti, kokios 

socialinės paslaugos šiuo metu yra teikiamos Panevėžio rajono savivaldybėje negalią 

turintiems suaugusiems asmenims; 

3. Iš teisinės pusės įvertinti ar Panevėžio rajono savivaldybėje socialinių paslaugų kiekis ir 

įvairovė yra pakankami, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos prisiimtus tarptautinius 

įsipareigojimus. 

 

JT neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnis:  

Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę 

 

Nors visi JT neįgaliųjų teisių konvencijos straipsniai yra ypatingai svarbūs ir šis 

dokumentas turi būti skaitomas ir suprantamas kaip viena darni visuma, tačiau galima išskirti kelis 

pačius problemiškiausius straipsnius, kurių įgyvendinimas visoms valstybėms sukelia tam tikrų 

iššūkių, kurios akivaizdžiai pasimato valstybėms pristatant savo ataskaitas JT Neįgaliųjų teisių 

komitetui dėl Konvencijos nuostatų įgyvendinimo.  

Tarp minimų straipsnių patenka Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 

straipsnis, kuris įtvirtina negalią turinčių žmonių teisę į savarankišką gyvenimą ir visapusišką 

įtrauktį į visuomenę išskiriant tris pagrindinius aspektus: 

a) galimybę neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis pasirinkti savo gyvenamąją vietą; 

b) galimybę neįgaliesiems gauti bendruomenėje specializuotas jų poreikius tenkinančias  

paslaugas ir užkirsti kelią izoliacijai ar atskirčiai nuo bendruomenės; 

c) galimybę neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis naudotis bendruomenei skirtomis 

bendro naudojimo paslaugomis ir patogumais. 

Siekdamas labiau atskleisti Konvencijos 19 straipsnio esmę JT neįgaliųjų teisių komitetas 

2017 m. spalio 27 d. išleido Bendrąjį komentarą Nr. 515 dėl gyvenimo savarankiškai ir įtraukties į 

bendruomenę. Šiame komentare Komitetas išskiria pagrindinius 19 straipsnio elementus, kurie 

Konvenciją ratifikavusių valstybių visada turi būti gerbiami net ir esant finansiniams ir 

ekonominiams sunkumams.  

Pagrindiniai 19 straipsnio elementai: 

a) teisinis veiksnumas turi būti užtikrinamas vadovaujantis Komiteto bendruoju komentaru 

Nr. 1. Kiekvienas neįgalus asmuo turi teisę pats nuspręsti kur, su kuo ir kaip gyventi, nepaisant 

savo būklės; 

b) užtikrinti nediskriminavimą dėl būsto prieinamumo, įskaitant pakankamas pajamas ir 

pritaikytą aplinką. Valstybės turi priimti teisės aktus, kurie užtikrintų naujai statomų ir 

renovuojamų pastatų prieinamumą neįgaliesiems;  

                                                           
14 Panevėžio rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas (2018):  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50da8791650911e8b7d2b2d2ca774092?jfwid=-fa58hx2wf 
15 JT Neįgaliųjų teisių komiteto bendrasis komentaras, Nr. 5 (2017): 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50da8791650911e8b7d2b2d2ca774092?jfwid=-fa58hx2wf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en
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c) sukurti ir tobulinti konkretų veiksmų planą dėl neįgaliųjų gyvenimo bendruomenėje 

įskaitant pagalbos mechanizmus, kurie palengvintų formalios savarankiško gyvenimo 

bendruomenėje formas ir gyvenimas šeimoje nebūtų vienintelė galimybė; 

d) sukurti, įgyvendinti, prižiūrėti ir sankcionuoti teisės aktų, planų ir gairių dėl pagrindinių 

paslaugų prieinamumo reikalavimų nesilaikymą siekiant socialinės lygybės, įskaitant negalią 

turinčių asmenų dalyvavimą socialinėje erdvėje ir užtikrinti, kad komunikacijos technologijos būtų 

kuriamos laikantis universalaus dizaino principų ir apsaugoti jas; 

e) sukurti koncentruotą veiksmų planą dėl pagrindinių personalizuotų, bendrosiomis teisės 

nuostatomis pagrįstų neįgaliesiems skirtų socialinių ir kitų formų paslaugų įgyvendinimo ir jo 

tobulinimo; 

f) užtikrinti, kad įgyvendinant Konvencijos 19 straipsnio nuostatas nebūtų regreso, nebent 

tai būtų tinkamai pagrįsta ir atitiktų tarptautinės teisės nuostatas; 

g) nuosekliai rinkti kiekybinius ir kokybinius statistinius duomenis apie žmones su negalia, 

įskaitant tuos, kurie vis dar gyvena socialinės globos institucijose;   

h) naudoti bet kokį prieinamą ir turimą finansavimą, įskaitant regioninį, įtraukiu ir visiems 

prieinamų savarankiško gyvenimą skatinančių paslaugų kūrimui. 

 

Panevėžio rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas 

 

Vadovaujantis LR Socialinių paslaugų įstatymu, kiekviena savivaldybė siekdama nustatyti 

savo teritorijoje teikiamų socialinių paslaugų mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius sudaro ir 

tvirtina socialinių paslaugų planą. Socialinių paslaugų planas sudaromas vadovaujantis 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtina socialinių paslaugų planavimo metodika.  

Remiantis Panevėžio rajono savivaldybės plane16 pateikiama informacija Panevėžio rajono 

savivaldybėje gyvena 35 762 gyventojai iš kurių 1 047 yra darbingo amžiaus gyventojai turintys 

negalią ir 1 993 pensinio amžiaus gyventojai turintys negalią: 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Gyventojų (šeimų) skaičius 

2018-01-01 

1. Gyventojų skaičius 35 762 

 iš jų:  

1.1. Mieste 1 426 

1.2. Kaime 34 336 

2. Iš bendro gyventojų skaičiaus:  

2.1. pensinio amžiaus gyventojai 8 324 

2.1.1. Iš jų: neįgalūs pensinio amžiaus gyventojai 1 993 

2.1.1.1. 
kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių 

lygis 
696 

                                                           
16 Panevėžio rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas (2018):  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50da8791650911e8b7d2b2d2ca774092?jfwid=-fa58hx2wf  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50da8791650911e8b7d2b2d2ca774092?jfwid=-fa58hx2wf
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2.1.1.2. 
kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių 

lygis 
1 235 

2.1.1.3. 
kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių 

lygis 
62 

2.1.2. Iš jų asmenys su sunkia negalia 517 

2.2. darbingo amžiaus gyventojai 21 176 

2.2.1. Iš jų: neįgalūs darbingo amžiaus gyventojai 1 047 

2.2.2. Iš jų asmenys su sunkia negalia 101 

2.3. Vaikai: 6 262 

2.3.1. iš jų: vaikai su negalia 202 

2.3.2. Iš jų vaikai su sunkia negalia 12 

2.3.3. specialiųjų poreikių vaikai 961 

2.3.4. tėvų globos netekę vaikai 199 

3. Socialinės rizikos šeimos 224 

4. Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose 505 

 

Apibendrinant pateiktą informaciją, plane nurodoma, kad pensinio amžiaus gyventojai 

Panevėžio rajone sudaro 23,28 %, suaugę neįgalūs asmenys – 2,93 %, vaikai – 17,51 %. Net 43,72 

% Panevėžio rajono gyventojų yra socialiai pažeidžiami, neretai jiems reikalinga įvairi socialinė 

pagalba. Toliau analizuojant plane pateikiamą informaciją reikia aptarti finansus. 2017 metais 

socialinėms išmokoms mokėti ir socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti Panevėžio 

rajono savivaldybėje buvo panaudota 7 797,4 tūkst. Eur iš kurių rajono savivaldybės biudžeto lėšos 

– 2 238,2 tūkst. Eur. Skaidant šią sumą nurodoma, kad socialinėms išmokoms mokėti skirta – 6 

204,9 Eur, o socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti – 1 592,5 Eur. Palyginimui 

gyventojų skaičiumi panašioje Radviliškio rajono savivaldybėje socialinėms paslaugoms 

organizuoti ir finansuoti 2017 metais buvo skirta 1 358,9 tūkst. Eur.17 Bendras 2017 metų 

Panevėžio rajono savivaldybės biudžetas buvo 29 491,6 tūkst. Eur iš kurių savivaldybė 

socialinėms išmokoms mokėti ir socialinėms paslaugoms organizuoti skyrė 2 238,2 tūkst. Eur t.y. 

7,59 % viso biudžeto lėšų. 

Kaip pagrindinis Panevėžio rajono savivaldybės plano socialinių paslaugų tikslas 

įvardinamas siekis sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes 

savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti 

įveikti socialinę atskirtį. Siekiant įgyvendinti be socialinių išmokų Panevėžio rajono savivaldybėje 

buvo teikiamos šios socialinių paslaugų rūšys: 

 

                                                           
17 Radviliškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas (2018):  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ae6f90002ce511e8a1edec7ada37067a?jfwid=-m92g8r3l1  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ae6f90002ce511e8a1edec7ada37067a?jfwid=-m92g8r3l1


12 
 

Eil. 

Nr. 

Socialinių paslaugų rūšys 

pagal žmonių socialines 

grupes 

Skaičius asmenų (šeimų), kuriems 

socialinių paslaugų poreikis: 1 000 

gyventojų tenka 

vietų 

Iš jų finansuoja 

Savivaldybė 
įvertintas nepatenkintas 

1. 

Ilgalaikė socialinė globa: 

1.1. suaugusiems neįgaliems 

asmenims ir senyvo amžiaus 

asmenims, turintiems proto 

negalią 

25 11 0,40 14 

1.2. suaugusiems neįgaliems 

asmenims ir senyvo amžiaus 

asmenims socialinės globos 

namuose 

22 6 0,45 16 

1.3. socialinės rizikos 

vaikams ir likusiems be tėvų 

globos vaikams stacionariose 

socialinės globos įstaigose 

- - - - 

1.4. socialinės rizikos 

vaikams ir likusiems be tėvų 

globos vaikams šeimynoje 

- - - - 

2. 

Trumpalaikė socialinė globa: 

2.1. suaugusiems neįgaliems 

asmenims ir senyvo amžiaus 

asmenims, turintiems proto 

negalią 

12 3 0,26 9 

2.2. socialinės rizikos 

vaikams ir likusiems be tėvų 

globos vaikams stacionariose 

socialinės globos įstaigose 

10 - 0,26 9 

2.3. socialinės rizikos 

vaikams ir likusiems be tėvų 

globos vaikams šeimynoje 

3 - 0,28 10 

3. 

Dienos socialinė globa 

institucijoje: 

neįgaliems vaikams 

3 - 0,09 3 

4. 
Dienos socialinė globa 

asmens namuose 
3 - 0,09 3 

5. 

Apgyvendinimas 

savarankiško gyvenimo 

namuose 

7 2 0,14 5 

6. Pagalba į namus 10 1 0,26 9 

7. 

Socialinių įgūdžių ugdymas 

ir palaikymas asmens 

(šeimos) namuose 

233 - 6,52 233 
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8. 

Socialinė priežiūra, 

apgyvendinimas nakvynės 

namuose 

3 - 0,09 3 

9. 

Integrali pagalba (dienos 

socialinė globa ir slauga) 

asmens namuose 

44 3 1,15 41 

10. 
Bendrosios socialinės 

paslaugos 
2 500 - 69,91 2 500 

 

2018 metų Panevėžio rajono savivaldybės kaip prioritetinės socialines paslaugos 

numatomos: 

1. Ilgalaikės socialinės globos senyvo amžiaus ir pagyvenusiems asmenims paslaugų 

kokybės gerinimas. 

2. Dienos socialinės globos sutrikusio intelekto jaunuoliams, plėtra, bendradarbiaujant su 

VšĮ „Vilties sodas“. 

3. Paslaugų namuose, bendrųjų paslaugų senyvo amžiaus ir pagyvenusiems bei neįgaliems 

asmenims plėtra. 

4. Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų teikimas nesavarankiškiems ar iš dalies 

savarankiškiems neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus 

asmenims, kuriems nėra būtina institucinė socialinė globa ir jų šeimoms. 

5. Socialinių paslaugų ir jų prieinamumo socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems 

vaikams vystymas. 

6. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems 

paslaugų teikimas. 

7. Bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) plėtra, teikiant 

socialines paslaugas. 

 

Teisinis Panevėžio rajono savivaldybės situacijos vertinimas 

 

JT neįgaliųjų teisių komitetas baigiamosiose savo pastabose 2016 m. dėl pirminės Lietuvos 

Respublikos ataskaitos ties 19 straipsniu pateikė šias pastabas ir vertinimus18: 

Komitetas reiškia didelį susirūpinimą dėl pakankamo pasirinkimo ir įvairių tinkamų 

pagalbos mechanizmų trūkumo, įskaitant savarankiško gyvenimo schemas, siekiant užtikrinti, kad 

neįgalieji, nepaisant lyties, amžiaus ar negalios, galėtų naudotis būstu savo vietos bendruomenėje.  

Komitetas rekomenduoja valstybei, Konvencijos šaliai, toliau teikti pirmenybę 

investicijoms į socialinių paslaugų sistemą, skirtą savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, ir 

nedelsiant sustabdyti nacionalinių ir Europos Sąjungos struktūrinių lėšų naudojimą neįgaliesiems 

skirtų gyvenamųjų institucijų renovacijai, priežiūrai arba statybai. 

                                                           
18 JT neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijos Lietuvai (2016):  

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/11136_neigaliuju-teisiu-komiteto-rekomendacijos-

lietuvai.pdf  

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/11136_neigaliuju-teisiu-komiteto-rekomendacijos-lietuvai.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/11136_neigaliuju-teisiu-komiteto-rekomendacijos-lietuvai.pdf
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Norint įvertinti situaciją Panevėžio rajono savivaldybėje pirmiausiai reikia atsižvelgti į 

ankščiau nurodytas Lietuvos valstybei skirtas JT neįgaliųjų teisių komiteto pastabas. Galima teigti, 

kad Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamų socialinių paslaugų kiekis yra ženkliai per mažas ir 

neužtikrina tinkamo JT neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnio nuostatų įgyvendinimo. 

Pirmiausia, įvertinus Panevėžio rajono savivaldybės socialinės apsaugos sričiai skiriamas lėšas, 

galima teigti, kad savivaldybėje daugiausiai lėšų nukreipiama tiesiogiai į socialinių išmokų 

mokėjimą ir tik gerokai mažesnė savivaldybės biudžeto dalis yra skiriama socialinių paslaugų 

organizavimui. Tokia situacija tiesiogiai prieštarauja Komiteto rekomendacijai pirmenybę teikti 

investicijoms į socialinių paslaugų sistemą, skirtą savarankiškam gyvendinimui bendruomenėje su 

reikalinga pagalba. 

Taip pat Panevėžio rajono savivaldybės socialiniame paslaugų plane nurodoma, kad vienas 

iš 2017 m. savivaldybės įgyvendinamų projektų buvo Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

paramos II prioriteto programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo 

ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų 

įstaigų infrastruktūros plėtra“. Įgyvendinant šį projektą buvo rekonstruotas, įrengtas ir pritaikytas 

stacionarių paslaugų teikimui VšĮ Krekenavos pirminės sveikatos priežiūros centro pastato I 

aukštas ir pastatytas naujas pastatas. Modernizuotame pastate įsikūrė Panevėžio rajono socialinių 

paslaugų centro padalinys – Krekenavos socialinės globos namai, teikiantys ilgalaikės socialinės 

globos paslaugas. Šio projekto įgyvendinimas tiesiogiai prieštarauja Komiteto rekomendacijai 

sustabdyti nacionalinių ir Europos Sąjungos struktūrinių lėšų naudojimą neįgaliesiems skirtų 

gyvenamųjų institucijų renovacijai, priežiūrai arba statybai. 

Nors šiuo metu Panevėžio rajono savivaldybėje yra teikiamos beveik visos socialinės 

paslaugos, kurios yra numatytos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintame 

socialinių paslaugų kataloge, tačiau tai nereiškia, kad yra užtikrinamas JT neįgaliųjų teisių 

konvencijos 19 straipsnio nuostatų įgyvendinimas. Panevėžio rajono savivaldybėje nėra teikiama 

laikino atokvėpio paslauga ir kitos inovatyvios asmeninę pagalbą užtikrinančios socialinės 

paslaugos (pvz. asmeninis asistentas). Panevėžio rajono savivaldybė savo prioritetuose nenusimatė 

kompleksinių paslaugų sutrikusio intelekto ir psichikos negalią turintiems asmenims plėtojimo. 

Galima daryti išvadą, kad Panevėžio rajono savivaldybėje trūksta investicijų į naujų socialinių 

paslaugų plėtojimą, kurios užtikrintų negalią turinčių asmenų savarankiškumą ir įtraukti į 

bendruomenę. 

Komitetas savo rekomendacijose Lietuvos valstybei akcentavo tinkama įgyvendinti 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimą. Vienas iš šios 

programos tikslų yra aplinkos (fizinės ir informacinės) prieinamumo didinimas neįgaliesiems. 

Šiam tikslui įgyvendinti nurodomas uždavinys – būsto pritaikymo neįgaliesiems plėtojimas. 

Remiantis Panevėžio rajono savivaldybės socialinių paslaugų planu 2018 metais planuojama 

pritaikyti būstą ir aplinką 6 asmenims. Iš savivaldybės biudžeto numatoma skirti 10 tūkst. Eur. 

Akivaizdu, kad ši suma savivaldybei turinčiai daugiau nei 3 tūkst. asmenų su negalia yra per maža.   
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TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 
 

1 tyrimo dalyvių grupė – negalią turintys asmenys, gyvenantys savarankiško gyvenimo namuose, 

kurie sudaro 41 proc. visų  tyrimo dalyvių.  

VšĮ „Vilties namai“ steigėjai yra nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

„Panevėžio viltis“.  Centras teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas nuo 18 metų. Šiuo metu 

ilgalaikės socialinės globos paslaugas  gauna 23  negalią turintys  asmenys ir šie namai yra pilnai 

užpildyti. Dar  3 vietos skirtos trumpalaikei socialinei globai teikti, kurios nuolat yra užpildytos. 

Palyginimui -  Panevėžio mieste  suaugę  neįgalieji  gauna paslaugas ugdymo centre 8 asmenims, 

Jaunuolių  Dienos užimtumo centre 50 asmenų, socialinių paslaugų centre yra atidaryta grupė 15 

asmenų. 

Pagal darbingumo lygį dauguma namų gyventojų yra sunkaus ar vidutinio darbingumo 

lygio ( 0-25 proc. darbingumo – 10 gyventojų; 30-40 proc. – 12 gyventojų; 45-55 proc. – 1 

gyventojas).  

Savarankiško gyvenimo namuose sutrikusio intelekto asmenys jaučiasi oriai, gyvena 

savarankiškai su pagalba.  

Sutrikusio intelekto asmenims gyvenantiems Panevėžio rajone, dienos socialinės globos  

paslaugos neteikiamos, nes šiame rajone nėra įkurtų įstaigų, išskyrus lankomąją priežiūrą kliento 

namuose, po kelias valandas per dieną, išskyrus poilsio ir šventines dienas. Deja, toks paslaugų 

teikimas yra labai ribotas ir sutrikusio intelekto asmenims neatliepia individualių poreikių, ypač 

tiems, kam yra reikalinga nuolatinė pagalba arba slauga ištisą parą. 

2 ir 3 tyrimo dalyvių grupės dalyviai sudaro 22 sutrikusio intelekto asmenys ir/ar jų šeimas, kurios 

negauna jokių socialinių paslaugų, yra atskirti nuo visuomenės, gyvena kartu su savo 

tėvais/globėjais.  

Pagal darbingumo lygį dauguma šios grupės asmenų yra sunkaus ar vidutinio darbingumo 

lygio ( 0-25 proc. darbingumo – 14 asmenų; 30-40 proc. – 6 asmenys; 45-55 proc. – 2 asmenys).  
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Dėl nuolatinės pagalbos teikimo poreikio neįgaliesiems, šeimose, kuriose globojamas 

sutrikusio intelekto asmuo, iš tyrimo dalyvių dirbančių yra tik vienas asmuo. Šios grupės 

dalyvių šeimose yra atvejų, kai viena mama (neretai tėvai palieka tokias šeimas) rūpinasi 

suaugusiu negalią turinčiu asmeniu, todėl šeimos pajamos yra labai mažos. To priežastys yra 

labai įvairios: nedarbas, susisiekimo sunkumai tarp miesto ir kaimo, kvalifikacijos ir darbinių 

įgūdžių stoka ir pan. Tačiau visi kalbinti šios grupės dalyviai įvardino vieną ir tą pačią priežastį 

– dėl įvairių bendruomeninių socialinių paslaugų trūkumo, o tiksliau jų nebuvimo, sutrikusio 

intelekto asmenims ir jų artimiesiems, neįgaliųjų asmenų tėvai negali dirbti.  Dirbančiųjų 

asmenų šeimose, kuriose globojamas sutrikusio intelekto asmuo pasiskirstymas atsispindi 

paveiksle žemiau:  

 

 

 

64%

27%

9%

Nustatytas darbingumo lygis

0-25 30-40 45-55

33%

62%

5%

Dirbančių asmenų šeimoje skaičius

Nė vienas nedirba Vienas asmuo dirba Dirba abu tėvai
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Artimieji, šeimos, kurios globoja sutrikusio intelekto asmenis, pažymi, kad socialinių 

paslaugų stygius Panevėžio rajone yra labai didelis. Savivaldybė tam lėšų neskiria ir nepajėgia 

įsteigti naujų tarnybų: „Seniai apie tai galvoju, kodėl savivaldybės taip nesirūpina. Jeigu būtų 

dienos užimtumas tokiems asmenims, mes galėtume dirbti...“ – kalbėjo sutrikusio intelekto 

sūnaus mama. Todėl tarnybų steigimas arba tiesiog socialinių paslaugų organizavimas dienos 

užimtumo centruose ar asmeninio asistento paslaugos sukūrimas, padėtų išspręsti problemas, 

tuo pačiu užtikrinant kiekvieno asmens, turinčio negalią, autonomiją ir galimybę pasinaudoti 

visomis savo prigimtinėmis teisėmis ir laisvėmis, gaunant tinkamą ir individualizuotą pagalbą. 

Šeimos galėtų ne tik atsipūsti nuo nuolatinės artimojo priežiūros, bet ir grįžti į darbo rinką, 

pagerėtų tėvų psichologinė savijauta ir psichikos sveikata. Šių paslaugų būtinybė įžvelgiama 

beveik visose tiriamose šeimose, nes net 86 proc. tyrimo dalyvių nurodė, kad kreipėsi dėl 

paslaugų trūkumo į Panevėžio rajono savivaldybę. 

 

 

 

Paklausus kokių paslaugų labiausiai reikėtų jų šeimai, 57 proc. tyrimo dalyvių nurodė, kad 

labiausiai reikėtų dienos užimtumo paslaugų: 

14%

86%

Socialinių paslaugų sutrikusio intelekto 
asmenims ir jų šeimos nariams poreikis 

Panevėžio rajone

Gauna socialines paslaugas ( išskiria trumpalalaikę priežiūrą arba integralią pagalbą į namus)

Negauna jokių socialinių paslaugų
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Labai svarbus šeimai yra tokių paslaugų apmokėjimas. Tyrimas parodė, kad dėl paslaugų 

stokos šeima patiria finansinių sunkumų, nes dirba tik vienas šeimos narys, arba artimieji samdo 

auklę, dirba puse krūvio. Interviu dalyviai teigia, kad ir kokia bebūtų negalia, vis viena tenka 

išgyventi ir gyventi, todėl šeimos turi dirbti ir užsidirbti pragyvenimui. Deja, tai yra itin sudėtinga 

dėl paslaugų stokos. Šeimos neturi pasirinkimo, nes konstatuoja, jog nėra kas suteiktų reikalingą 

pagalbą negalią turinčiam asmeniui. Visose šeimose, kurios globoja suaugusį proto negalią turintį 

asmenį nėra kam pasirūpinti juo dienos metu. Tačiau jeigu būtų dienos užimtumo paslaugos – jie 

net sutiktų kažkiek už jas mokėti. Dauguma tiriamųjų nurodė, kad sutiktų primokėti, nes, jeigu 

neįgalusis būtų prižiūrėtas dienos metu, o tėvai galėtų dirbti, padidėtų šeimos pajamos. Šeimos 

vienareikšmiškai nurodė, kad paslaugų teikimo dėka pagerėtų ne tik visos šeimos, kaip visumos 

gyvenimo kokybė, tačiau labiausiai tokių paslaugų reikia proto negalią turintiems asmenims, oriam 

ir savarankiškam gyvenimui užtikrinti, suteikti galymybėms šiems asmenims save realizuoti.  

 

57%
14%

4%

11%

7%
7%

Socialinių paslaugų išskyrimas pagal poreikį

Dienos užimtumo paslaugų

Laikino atokvėpio

Atvejo vadybos

Asmeninio asistento

Apgyvendinimo savarankiško/grupinio gyvenimo namuose

Nereikia jokių paslaugų - susitvarko patys
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4 tyrimo dalyvių grupė – 3-jų šeimų istorijos. 

 

X istorija 

 

Šeimoje gyvena suaugęs proto negalią turintis asmuo. Nuo gimimo jis visą laiką buvo 

namuose. Jokio ugdymo, švietimo iš institucijų nebuvo. 2016 m. Panevėžio rajonas pirko 

socialines paslaugas iš Panevėžio Dienos užimtumo centro (DUC), tad jaunuolis labai noriai lankė 

centrą ir šeimai buvo didžiulė fizinė ir emocinė pagalba bei atokvėpio metai. Bet  2012 m. (ar 2013 

m., mama tiksliai nebeprisimena) miestas atsisakė parduoti  rajonui DUC paslaugas. Nuo to laiko 

sutrikusio intelekto asmuo vėl namuose – jokio užimtumo negauna, jokios pagalbos šeima 

nesulaukia.  Nesant Panevėžio rajono socialinių darbuotojų iniciatyvai, pati šeima ėmė domėtis ir 

ieškoti pagalbos. Mieste jau veikė Socialinės globos ir pagalbos skyrius, kurį lanko neįgalieji. 

Kadangi šias paslaugas gali gauti tik Panevėžio miesto gyventojai, šeima ėmėsi veiksmų 

priregistruoti jaunuolį pas tetą, kuri gyveno Panevėžio mieste 3-jų kambarių bute. Gal po savaitės, 

sutvarkius registracijos dokumentams, buvo atlikta patikra, ar pilietis tikrai gyvena. Konstatuota: 

„Kadangi bute nebuvo neįgaliojo vežimėlio, jis fiziškai ten negyvena“. Mamos teigimu, nors 

Socialinės globos ir pagalbos skyriuje būta vietų, jos sūnui nebuvo leista lankyti skyriaus. Taip 

sutrikusio intelekto asmuo atsidūrė vėlgi „tarp keturių sienų“.  Mama vis užsukdavo į Panevėžio 

rajono Savivaldybės Socialinių reikalų skyrių pasiteirauti, bet ten teigė, kad galimybių nėra. 

Atsitiktinai, mieste mamą sutikusi, skyriaus darbuotoja pasidalino žinia, kad jau metai 

teikiama neįgaliesiems integralioji pagalba. Mama puolė tvarkyti dokumentus ir dabar darbo 

dienomis 9:00 – 12:30 val. lankosi socialinė darbuotoja (teikiamos paslaugos neįgaliajam: pagalba 

62%19%

19%

Apmokėjimas už teikiamas paslaugas nuo 
gaunamų neįgaliojo asmens pajamų 

Sutiktų mokėti 20-30 proc.

Sutiktų mokėti 30-40 proc.

Mano, kad tokios paslaugos turi būti nemokamos
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su higiena, maisto gaminimu, nuėjimu į parduotuvę ir t.t. trumpam buvo galimybė atlaisvinti  

tėvus, leidžiant jiems tvarkyti  būtinus reikalus). Bet paslaugos laikas nuo 9:00 iki 12:00 val. 

griežtai nustatytas, jo keisti, išdalinti negalima, nėra jokio lankstumo. Tai problema, nes šeimai 

gali prireikti ir prireikia pagalbos ir kitu metu. 

Mama teigia, kad jėgos senka, vyras irgi turintis sveikatos sunkumų, tad sūnų vis sunkiau 

slaugyti, prižiūrėti. Jie visi laukia, nesulaukia būsimo rajone Dienos centro neįgaliesiems, o ką jau 

bekalbėti apie savarankiško gyvenimo namus, ar kitas individualizuotas bendruomenines 

paslaugas. 

 

Y istorija 

 

Šeimoje gyvena suaugęs sūnus, turintis bendrą motorinį ir sunkų intelekto sutrikimą. Sūnus 

lankė spec. internatinę mokyklą, naudojosi savaitiniu bendrabučiu, sesės rytais palydėdavo brolį į 

mokyklą, ją baigus, iki 21 metų galėjo lankyti darbinę klasę. Visa švietimo, užimtumo veikla vyko 

tik spec. mokyklos ribose. Kai sūnui suėjo 21 metai, Panevėžio rajonas neteikė jokių socialinių 

paslaugų, o miestas jų neparduoda rajonui. Kaip teigia rajono atstovas: „Mes negalime, neturime 

teisės steigti soc. paslaugų tarnybų, tik jas pirkti, o jei nėra iš ko pirkti – paslaugų neteikiame“ 

Taigi, suaugę neįgalieji asmenys lieka namuose. Šis negalią turintis jaunuolis jau 8 metai namuose 

regresuoja, jau bijo įvairių veiksmų, aplinkos pokyčių, visai išnyko akademinės žinios. 

Mama negali dirbti, nes sūnaus veiksmai gali būti neprognozuojami, pvz. jis gali išeiti bet 

kur, pargriūti, kas nors gatvėje gali jį sumušti (taip jau yra buvę).  Šeima neviltyje, jų jėgos senka... 

Labai reikalinga individuali pagalba dienos metu, tokią pagalbą užtikrinančios paslaugos.  

 

Q istorija 

 

Šeimoje gyvena suaugę negalią turintys dvyniai; patirta gimdymo trauma, broliai turi 

bendrą motorinį ir sunkius intelekto sutrikimus. 3-čią parą po gimdymo paaiškėjo, kad jie turi 

paveldimą medžiagų apykaitos ligą - fenilketonuriją,  sukeliančią proto negalią.  Vaikai sunkiai 

vaikšto, naudojasi neįgaliųjų vežimėliais. Nuo vaikų gimimo mama nedirba. 

Sūnūs nuo 4 iki 21 metų amžiaus lankė Panevėžio habilitacinį centrą. Vėliau 7 metų 

didžiulių pastangų dėka, buvo priimti į Panevėžio Dienos užimtumo centrą, bet po 3-jų mėnesių 

buvo „išvaryti“, pareiškus, kad jie yra „per sudėtingi“, jų negalia per sunki ir centras negali suteikti 

reikalingų paslaugų, be to, primygtinai buvo siūloma atiduoti brolius į valstybinį Jotainių pensioną. 
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Dabar dvyniai gyvena su mama, be galo prisirišę prie jos, tėtis prieš 10 metų paliko šeimą, 

o vyriausiasis sūnus susirgo depresija ir savo noru pasitraukė iš gyvenimo. Kaip mama įvardija, 

kad šeimoje labai trūko supratimo. Mama su sūnumis gyvena nuosavame name, naudojasi beveik 

vien geros valios kaimynės, bei draugų pagalba, tik labai trumpam gali  palikti sūnus vienus. 

Kadangi turi automobilį, tai vienintelė galimybė išvykti toliau nuo namų, ką labai mėgsta dvyniai.  

Dabar jau būtų galimybė pasinaudoti  neįgaliesiems teikiama integraliąja pagalba, bet mama jau 

taip susigyveno su esama padėtimi, kad nenori įsileisti svetimų žmonių, tikina, kad niekur  taip 

gerai ir saugiai nebus, kad niekas nesugebės pilnai užtikrinti saugumo, kad mama jau nepriima net 

minties, kad sūnūs turėtų pratintis prie kitokios aplinkos, bendravimu su kitais, pajausti aplinkinio 

pasaulio pokyčius ir įvairovę. Mama gal ir norėtų retkarčiais vieną kitą dieną pasinaudoti 

atokvėpio paslaugomis ar kitokiu sūnų užimtumu, kad galėtų pati atsipūsti. 

Šeimų istorijos parodė, kad sutrikusio intelekto asmenims būtinos individualizuotos, ypač 

dienos užimtumo pagalbą užtikrinančios paslaugos. Sutrikusio intelekto asmenys yra praradę 

turimus socialinius bei bendravimo įgūdžius, blogėja jų elgesys, nėra perspektyvų ateičiai. 

Rezultatas toks, kad visa šeima gyvena įtampoje ir krizėje, balansuoja ties skurdo riba, nes bent 

vienas asmuo šeimoje turi nedirbti. Norint užtikrinti, kad šeimos nariai (dažniausiai tai yra mama), 

kurie globoja negalią turintį asmenį, grįžtų į darbo rinką, būtina organizuoti individualizuotas 

paslaugas ir dienos užimtumą. 

Dienos užimtumo centre arba gaudami asmeninio asistento paslaugą, neįgalieji galėtų būti 

ruošiami kiek galima savarankiškam gyvenimui, lavinant jų kasdienio apsitarnavimo ir 

bendravimo įgūdžius, sudarant palankesnes, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, 

organizuojant darbinę veiklą, dienos užsiėmimus ir laisvalaikį, kad vėliau jie pagal galimybes 

galėtų gyventi savarankiškai, arba naudotis minimaliomis socialinės sferos darbuotojų 

paslaugomis.  

Sutrikusio intelekto asmenys, dėl nepritaikytos infrastruktūros ir kitų aplinkoje 

egzistuojančių kliūčių, negali naudotis viešosiomis paslaugomis bendruomenėse, dažnai neturi 

galimybės pasirinkti dienos užimtumo, neformalaus ar kitokio mokymo, sutrikusio intelekto 

žmonių, jų tėvų ar globėjų aktyvaus poilsio paslaugų, pagalbos šeimai paslaugų, teisinių 

konsultacijų. Labai trūksta socialinių naujo tipo paslaugų ir pagalbos sunkią kompleksinę negalią 

turintiems sutrikusio intelekto ir psichosocialinę negalią turintiems  asmenims, jų tėvams ar 

globėjams, kurie gyvena toliau nuo  socialinių paslaugų, švietimo ar sveikatos priežiūros įstaigų.  

5 tyrimo dalyvių grupė:  Panevėžio rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus 2 specialistės 

– Panevėžio rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja ir socialinė darbuotoja darbui 

su negalią turinčiais asmenimis.  

Apklausa vyko Panevėžio rajono savivaldybėje. Pasitelkiant klausimyną, pokalbis buvo 

įrašytas, o taip pat atsakymai surašyti popieriuje. Savivaldybės atstovės geranoriškai ir išsamiai 

atsakinėjo į klausimus ir papildydavo savo pastebėjimais.  
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Užklausus atstovių kiek savivaldybėje gyvena sutrikusio intelekto asmenų, atsakymas 

negautas, kadangi savivaldybė tokių duomenų nerenka/neturi. Galima daryti išvadą ir kelti 

klausimą, o kaipgi tuomet savivaldybė planuoja socialines paslaugas sutrikusio intelekto 

asmenims.  Užsiminus apie socialinių paslaugų teikimą, išsiaiškinome, kad savivaldybė neteikia 

socialinių paslaugų Panevėžio rajone gyvenantiems sutrikusio intelekto asmenims.  

Labai svarbu tyrėjams buvo išsiaiškinti, ar Panevėžio rajone įsteigta ir veikia Neįgaliųjų 

reikalų komisija. Tyrimo dalyvės nurodė, kad tokios komisijos steigti neprireikė, nes neįgaliuosius 

ir taip yra kam atstovauti.  Labai apmaudu dėl tokios savivaldos specialistų nuomonės. Kadangi 

Panevėžio rajone neteikiamos socialinės paslaugos sutrikusio intelekto asmenims, Neįgaliųjų 

reikalų komisijos uždavinys būtų – nagrinėti svarbiausius neįgaliųjų socialinės integracijos 

klausimus ir padėti savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijai ir kitoms atsakingoms 

institucijoms įgyvendinti neįgaliųjų reikmes atitinkančią neįgaliųjų socialinės integracijos politiką.  

Savivaldybių atsakymai dėl neįgaliųjų ir jų artimųjų poreikių sugrupuoti paveiksle, 

pateiktame žemiau. Mėlynuose rombuose išskirti tie atsakymai, kurie sutampa su šeimų, 

besirūpinančių sutrikusio intelekto asmenimis atsakymais ir tekstas, kuris neatitinka tikrovės. Pvz., 

Panevėžio rajono savivaldybė teikia pirmenybę investicijoms į socialinių paslaugų sistemą 

neįgaliesiems, kai rajone dienos užimtumo paslaugų laukia 22 asmenys. Ką jau kalbėti apie 

„atokvėpio“ ar asmeninio asistento paslaugas. Iš Panevėžio rajone gyvenančių šeimų, kurie 

globoja sutrikusio intelekto asmenis atsakymų žinoma, kad šeimos kreipėsi į Panevėžio rajono 

savivaldybę dėl paslaugų teikimo ir raštiškai teikė skundus dėl paslaugų neorganizavimo, tačiau 

savivaldybės atstovės teigimu, tokių skundų savivaldybė negavusi.  
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6 tyrimo dalyvių grupė:  7 nevyriausybinės organizacijos specialistai: 3 socialiniai darbuotojai, 3 

socialinių darbuotojų padėjėjai, 1 organizacijos vadovė. 

Siekiant, kad būtų apklaustos visos su sutrikusio intelekto asmenimis ir jų šeimos nariais 

susijusios grupės asmenys dėl socialinių paslaugų teikimo, buvo naudinga išgirsti ir su 

negaliaisiais dirbančių specialistų nuomonę.  

„Apžvelgiant teikiamų socialinių paslaugų sampratą, plėtojant socialinių paslaugų 

infrastruktūrą Lietuvoje, galima teigti jog tokie pokyčiai daro įtaką kiekvieno žmogaus gyvenime, 

ir priklauso nuo valstybės ekonominės būklės. Ypatingai tai svarbu proto negalės žmonėms, nes 

jie beveik visose šalyse yra nepalankioje padėtyje, lyginant su kitais žmonėmis. Jie neretai yra 

„našta“ artimiesiems, bet teisinėje visuomenėje turi prisiimti kiekvienas pilietis ir vertinti kaip 

atsakomybę negailinti lėšų, sudarant jiems normalų gyvenimą ir kiek tai įmanoma išsaugant gerą 

gyvenimo kokybę per paslaugų teikimą, įvairiomis pagalbos priemonėmis bei būdais“ – kalbėjo 

viena iš specialisčių.  Organizacija teikia ilgalaikės globos paslaugas sutrikusio intelekto 

asmenims. Deja, Lietuva paveldėjo ir „sovietines“ socialines globos įstaigas, kuriose vienu metu 

paslaugos teikiamos keliems šimtams gyventojų. Tokiose institucijose teikiamos paslaugos nėra 

kokybiškos ir neatitinka gyventojų individualių poreikių. Ši nevyriausybinė organizacija iš tolo 

neprimena tokią įstaigą. Tačiau tai namai, kuriuose gyvena 23 asmenys su proto negalia. 

Saugumas, privatumas, dalinė gyventojų atsakomybė už savo sprendimus, aplinka, artima šeimos 

aplinkai su atitinkančiu aptarnaujančio personalo skaičiumi yra užtikrinama.  

Interviu su specialistais buvo atskleisti ir šeimų, kurios kreipėsi pagalbos dėl paslaugų 

teikimo, poreikiai ir nuogąstavimai. Socialinė darbuotoja, kuri teikia informaciją, konsultuoja 

šeimas, pasakoja, kad artimieji, bijo, kad sutrikus jų sveikatai, reikės gultis į ligoninę, o tuo tarpu 

nebus kam pasirūpinti globojamu sutrikusio intelekto asmeniu. Vargu ar gautų kur pasisamdyti 

specialistą, auklę, nors trumpam. „Tiesą pasakius, jeigu žinočiau, kad mano sūnus turėtų tokias 

gyvenimo sąlygas, kaip pavyzdžiui „Vilties namuose“, turbūt galėčiau ramiai miegoti“ – prisiminė 

dar vienus mamos žodžius socialinė darbuotoja. Deja, „Vilties namuose“ vietų nėra, namai pilni, 

kitų tokių namų niekas nesteigia. „Ne, negaliu numirti“ – pabaigė viena iš specialisčių, tardama 

mamos, auginančios sutrikusio intelekto asmenį žodžius.  
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IŠVADOS 
 

Apibendrinant teisinės bazės analizėje pateiktą informaciją, galima daryti šias išvadas: 

1. Panevėžio rajono savivaldybei būtina skirti didesnį dėmesį socialinių paslaugų plėtojimui 

bendruomenėje. Savivaldybės teritorijoje turi būti teikiamos inovatyvios, individualizuotos ir 

kompleksinės socialinės paslaugos kaip atokvėpio, asmeninio asistento paslaugos. Šios paslaugos 

turi būti prieinamos visiems savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems; 

2. Turi būti perskirstomas finansavimas socialinių išmokų mokėjimui ir pinigai nukreipiami 

į savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas; 

3. Turi būti stabdomas savivaldybės skiriamas finansavimas stacionarių paslaugų plėtojimui 

ir užtikrinamas nestacionarinių individualizuotų paslaugų bendruomenėje didinimas ir plėtra;  

4. Savivaldybė turi prisiimti atsakomybę, sudaryti planą ir savo teritorijoje vykdyti 

deinstitucionalizaciją; 

5. Panevėžio rajono savivaldybė turi didesnį dėmesį skirti būsto pritaikymui, nes šiandieninis 

skaičius yra ženkliai per mažas ir keliantis didelį susirūpinimą. 

 

Apibendrinant kokybinio tyrimo rezultatų analizėje pateiktą informaciją, galima daryti šias 

išvadas: 

1. Tobulinant socialinių paslaugų infrastruktūrą, stengiamasi užtikrinti socialinių paslaugų 

įvairovę, kad jos būtų visiems prieinamos ir kokybiškos: vaikams, neįgaliesiems, senyvo 

amžiaus asmenims tiek stacionariose, tiek nestacionariose įstaigose, socialinės globos 

namuose, dienos užimtumo centruose. Deja, kol kas dar yra itin nedaug paslaugų, orientuotų į 

neįgaliųjų  asmenų artimuosius, kuriems taip pat yra reikalinga pagalba; 

2. Šeimos patiria socialinių paslaugų stygių, dėl menkos tarnybų pasiūlos, dėl politinės valios 

stokos, pačių šeimų neveiklumo, stigmos, diskriminacijos, ar dėl to, kad augina, globoja proto 

negalią turinčius žmones; 

3. Panevėžio rajone nėra nei vienos įstaigos ar kitų bendruomeninių paslaugų, teikiančių dienos 

užimtumo ar kitas individualizuotas paslaugas sutrikusio intelekto asmenims, kurios užtikrintų 

šiems asmenims ir jų šeimoms socialinę gerovę; 

4. Socialinių paslaugų įstatymas nurodo, kad visi asmenys, tarp jų ir neįgalieji, turi teisę gauti jų 

poreikius atitinkančias socialines paslaugas; 

5. Remiantis JT neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsniu, kuris įtvirtina negalią turinčių žmonių 

teisę į savarankišką gyvenimą ir visapusišką įtrauktį į visuomenę išskiriant tris pagrindinius 

aspektus: 

- galimybę neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis pasirinkti savo gyvenamą vietą; 

- galimybę neįgaliesiems gauti bendruomenėje specializuotas jų poreikius tenkinančias  

paslaugas ir užkirsti kelią izoliacijai ar atskiria nuo bendruomenės; 

- galimybę neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis naudotis bendruomenei skirtomis bendro 

naudojimo paslaugomis ir patogumais. 
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6. Galima teigti, kad Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamų socialinių paslaugų kiekis yra 

ženkliai per mažas ir neužtikrina tinkamo JT neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnio 

nuostatų įgyvendinimo; 

7. Įvertinus Panevėžio rajono savivaldybė socialinės apsaugos sričiai skiriamas lėšas, galima 

teigti, kad savivaldybėje daugiausiai lėšų nukreipiama tiesiogiai į socialinių išmokų mokėjimą 

ir tik gerokai mažesnę savivaldybės biudžeto dalis yra skiriama socialinių paslaugų 

organizavimui. Tokia situacija tiesiogiai prieštarauja Komiteto rekomendacijai pirmenybę 

teikti investicijoms į socialinių paslaugų sistemą, skirtą nepriklausomam gyvendinimui 

bendruomenėje; 

8. Sutrikusio intelekto asmenims gyvenantiems Panevėžio rajone, dienos socialinės globos  

paslaugos neteikiamos, nes šiame rajone nėra įkurtų įstaigų, išskyrus lankomąją priežiūrą 

kliento namuose, po kelias valandas per dieną, išskyrus poilsio ir šventines dienas. Deja, toks 

paslaugų teikimas yra labai ribotas ir sutrikusio intelekto asmenims nelabai tinkamas, nes 

individualius poreikius atliepiančios pagalbos; 

9. Šeimos, kurios globoja sutrikusio intelekto asmenis, pažymi, kad socialinių paslaugų stygius 

Panevėžio rajone yra labai didelis. Savivaldybė tam lėšų neskiria ir nepajėgia įsteigti naujų 

tarnybų ar plėtoti paslaugų bendruomenėje; 

10. Kadangi Panevėžio savivaldybėje neskiriama pakankamai dėmesio socialinių paslaugų 

planavimui, socialinės paslaugos teikiamos nežinant bendruomenės poreikių, neišskiriamos 

socialinių paslaugų prioritetinės sritys. Todėl ne visuomet pasirenkamos efektyviausios 

paslaugų teikimo formos  ir ne visoms paslaugų reikalingoms asmenų grupėms; 

11. Nėra suformuota Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Panevėžio rajono savivaldybės, kuri 

nagrinėtų svarbiausius neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir padėtų savivaldybės 

tarybai, savivaldybės administracijai ir kitoms atsakingoms institucijoms įgyvendinti 

neįgaliųjų reikmes atitinkančią neįgaliųjų socialinės integracijos politiką. 
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REKOMENDACIJOS 
 

1. Ištirti ir nuosekliai rinkti duomenis, kiek Panevėžio rajone gyvena sutrikusio intelekto asmenų; 

2. Įsteigti Neįgaliųjų reikalų komisiją prie Panevėžio rajono savivaldybės; 

3. Didinti bendradarbiavimą su egzistuojančiu nevyriausybiniu sektoriumi, nes tai skatina 

socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą, didina jų prieinamumą; 

4. Įtraukti į Panevėžio rajono strateginio plano nuostatus nevyriausybinių organizacijų stiprinimo 

uždavinius ir veiksmus; 

5. Panevėžio rajono savivaldybei būtina skirti didesnį dėmesį socialinių paslaugų ir individualios 

pagalbos, teikiamos bendruomenėje, plėtojimui. Savivaldybės teritorijoje turi būti teikiamos 

dienos užimtumo paslaugos, inovatyvios ir kompleksinės socialinės paslaugos, tokios, kaip 

atokvėpio, asmeninio asistento paslaugos. Šios paslaugos turi būti prieinamos visiems 

savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems; 

6. Turi būti perskirstomas finansavimas socialinių išmokų mokėjimui ir pinigai nukreipiami į 

savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas bei individualizuotas paslaugas bendruomenėje; 

7. Turi būti stabdomas savivaldybės skiriamas finansavimas stacionarių paslaugų plėtojimui ir 

užtikrinamas nestacionarinių paslaugų bendruomenėje didinimas, vystymas ir plėtra; 

8. Planavimas yra svarbi socialinių paslaugų organizavimo efektyvinimo didinimo prielaida. 

Socialinių paslaugų planus rekomenduojama naudoti savivaldybių strateginio planavimo 

sistemoje. Socialinių paslaugų planavimo įvedimas savivaldybėse galimai: 

 padės sistemiškai įvertinti poreikį paslaugoms ir tuo sudarys prielaidas mažinti 

besiformuojančią kai kurių socialinių grupių socialinę atskirtį; 

 padidės galimybės racionaliau paskirstyti išteklius, matyti ilgesnę perspektyvą, kadangi 

sistemiškai vertinant poreikį reikės išdėstyti jo tenkinimą tam tikram periodui, išskirti 

prioritetus; 

 užtikrins tampresnį įvairių savivaldybės institucijų bendradarbiavimą, kadangi sudarant ir 

įgyvendinant socialinių paslaugų planą bus numatyta įvairių institucijų atstovų 

dalyvavimas ir funkcijos; 

 padės plėtoti socialinių paslaugų rinką, kadangi plane turi būti numatyti ištekliai ir 

nevyriausybinių organizacijų programų rėmimui, paslaugų pirkimui iš jų ar kitų privačių 

paslaugų teikėjų. Ši informacija turi būti vieša ir tuo būdu skatinanti naujų paslaugų teikėjų 

atsiradimą bei procesų skaidrumą.   

 


