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Abstraktas

Tikslas – išnagrinėti lygių galimybių principo taikymą neįgaliesiems ir 
šio principo realizavimą neįgaliųjų užimtumo kokybės gerinimui lietuvoje.

Metodologija – Dokumentų analizės metodas taikytas išnagrinėti neį-
galiųjų lygias teises ir užimtumo galimybes reglamentuojančius teisės aktus. 
lyginamuoju metodu analizuojami neįgaliųjų užimtumo rodikliai ir užim-
tumo kokybės rodikliai. statistiniai metodai taikomi rodiklių statistinei ana-
lizei. tyrimo tipas: tyrimo pristatymas, atvejo analizė, literatūros apžvalga.

Rezultatai – socialinė žmogaus raida grindžiama produktyvumo, ly-
gybės, didesnių galimybių suteikimo bei tolydumo principais. lygių galimy-
bių užtikrinimas yra vienas iš esminių demokratinės visuomenės tikslų. 
Diskriminacijos formų panaikinimas yra būtina ir esminė sąlyga, užtikri-
nanti kiekvieno žmogaus teises ir asmeninę gerovę. lygybės principas grin-
džiamas lygiomis teisėmis, atsakomybe bei galimybėmis visose gyvenimo 
srityse. Madrido deklaracija įtvirtino šiuolaikinį požiūrį į neįgaliuosius ir 
pateikė siūlymus jų gyvenimui gerinti. Šis požiūris neįgalųjį pripažino ly-
giateisiu visuomenės nariu, tik turinčiu specialiuosius poreikius. tai reiškia, 
kad visuomenė nuo užuojautos pereina prie neįgaliųjų praktinės socialinės 
integracijos. europos sąjungoje (es) įsipareigojimai neįgaliems piliečiams 
įgyvendinami vadovaujantis požiūriu į negalią, grįstu ne pasyvios pagalbos 
koncepcija, o integracijos idėja ir aktyviu dalyvavimu ekonominiame ir soci-
aliniame gyvenime. Daugumoje pasaulio šalių oficiali neįgaliųjų užimtumo 
politika apima integraciją į darbo rinką, lygybę, priklausomybės nuo pašal-
pos mažinimą. Dažnai užimtumas matuojamas tik kiekybiniais rodikliais. 
tačiau ekonominė ir socialinė politika pasireiškia per užimtumo kokybę, tai 
platesnis ekonomikos rodiklis negu nedarbo lygis. straipsnyje nagrinėjamas 
lygių galimybių principo realizavimas neįgaliųjų užimtumui, norint pagerinti 
užimtumo kokybę.

Tyrimo ribotumas – tyrime tik iš dalies nagrinėjami problemos teisi-
niai aspektai. Pagrindinis dėmėsis skiriamas lygių galimybių principo reali-
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zavimo socialiniam aspektui. kaip pavyzdys, analizuojama lietuvos teisinė 
bazė ir lietuvos socialinė ir užimtumo statistika.

Praktinė reikšmė – es ir lietuvos užimtumo politika orientuota į soci-
aliai pažeidžiamiausių grupių (pvz., neįgaliųjų) problemų sprendimą ir už-
imtumo tarnybų paslaugų kokybės prieinamumo didinimą bei glaudesnio 
bendradarbiavimo su darbdaviais ir socialiniais partneriais plėtrą. todėl labai 
svarbu nustatyti rodiklius, kurie suteiktų galimybę palyginti kiekybinius ir 
kokybinius užimtumo politikos rezultatus.

Originalumas/Vertingumas – Priimta 2000 m. europos tarybos įdar-
binimo direktyva 2000/78/eB nustatė vienodo požiūrio užimtumo ir profesi-
nėje srityje bendruosius pagrindus bei atsakomybę už bet kokia tiesioginė ar 
netiesioginė diskriminaciją darbo rinkoje dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, 
amžiaus ar seksualinės orientacijos. tačiau mokslininkai, dažnai analizuojant 
lyčių lygybės darbo rinkoje problemas, retai ir paviršutiniškai nagrinėja neį-
galiųjų diskriminaciją ir galimybes darbo rinkoje, dažniausiai dėmėsis skiria-
mas tik neįgaliųjų socialinei integracijai. atliktas tyrimas nagrinėja neįgalių-
jų aktyvaus užimtumo skatinimą, taikant lygių galimybių principą.

Raktiniai žodžiai: neįgalieji, lygių galimybių principas, užimtumo 
kokybė.
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 Įvadas

socialinė politika yra viena iš ekonomikos reguliavimo priemonių, es-
minė gerovės valstybės kūrimo priemonė, nes valstybė turi užtikrinti ne tik 
pilietines ir politines, bet ir socialines teises, grindžiamas asmens poreikiais 
ir visuomenės sanglauda (Dromantienė, 2008). užimtumas, lygios teisės ir 
galimybės, nediskriminavimo politika – tai vieni iš pagrindinių europos so-
cialinio modelio elementų. es socialinės sistemos sparčiai kinta. Šis procesas 
susijęs su europos ir tarptautinės ekonomikos integracija, naujų, ypač infor-
macijos ir ryšių, technologijų kūrimu, demografiniu europos visuomenių se-
nėjimu ir vis dar santykinai mažu vidutiniu užimtumo lygiu. es užimtumo 
ir socialinių reikalų komitetas pripažino, kad es kūrimo ir plėtros pagrindo 
sąlygas reikia pakeisti taip, kad jos atspindėtų šiandienos politines, ekonomi-
nes ir socialines realijas (tarptautinės…, 2006). Dabartinė socialinė politika 
priklauso nuo užimtumo ir žmogiškųjų išteklių plėtros.

Remiantis statistiniais duomenimis, neįgalieji sudaro ne mažiau kaip 10 
proc. europos gyventojų. es sanglaudos politika parodė, kad lygių galimy-
bių pažeidžiamoms grupėms kūrimo skatinimas ir visuomenės sanglaudos 
gerinimas atneša naudos visai visuomenei (europos ekonomikos…, 2011). 
neįgalieji turi poreikį užsiimti prasminga veikla, teikiančia naudos visuome-
nei ir patiems neįgaliesiems. užimtumas užtikrina ne tik didesnį finansinį 
saugumą, bet ir nepriklausomybę bei socialinę integraciją. tačiau neįgaliųjų 
atskirtis nuo darbo rinkos išlieka neproporcingai didelė. lygių teisių, lygių ga-
limybių, nediskriminavimo dėl negalios principai įtvirtinti Jungtinių tautų 
organizacijos neįgaliųjų teisių konvencijos 3 straipsnyje (un Convention on 
the Rights…).

„lygybė – tai lygus asmenų traktavimas, kultūrų ir visuomenių lygybė, 
skirtingų religijų atstovų, rasės atstovų lygybė, vienodas užmokestis už vieno-
dą darbą, lygios galimybės darbe, sutuoktinių lygybė, moterų ir vyrų lygybė, 
mokslo galimybių lygybė, lygybė pagal įstatymą, vienodos galimybės naudo-
tis viešąja nuosavybe ir žmonijos kultūriniu paveldu, tautų lygybė, valstybių 
lygybė tarptautiniuose santykiuose, lygios galimybės vystytis, dalyvauti, vie-
nodas žmogaus teisių pažeidėjų ir aukų traktavimas, lygus resursų paskirsty-
mas, ne santuokoje gimusių vaikų lygus traktavimas, lygybė kariuomenėje, 
kompromisų lygybė, čiabuvių teisės“ (vidrinskaitė, 2004). tania Burchardt ir 
Polly vizard (2007) pabrėžė, kad neįgalųjį reikia pripažinti lygiateisiu visuo-
menės nariu, tik turinčiu specialiuosius poreikius. toks požiūris yra socialiai 
integruojantis ir reiškia esminį socialinės politikos posūkį nuo specialių pro-
gramų neįgaliesiems į lygių galimybių jiems sudarymą. nuo 2003 m. neįgalių-
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jų strategijos (equal…, 2003) tikslu tapo realus lygių galimybių užtikrinimas 
neįgaliesiems. Šis principas reglamentuojamas europos sąjungos ir lietuvos 
Respublikos teisės aktuose. 

 Teoriniai pagrindai

Dabartinis požiūris į neįgaliuosius suderintas su darnaus vystymosi kon-
cepcija ir įgyvendina lygių teisių ir lygių galimybių principą. es įsipareigo-
jimai neįgaliesiems įgyvendindami vadovaujantis požiūriu į negalią, grįstu 
integracijos idėja ir aktyviu dalyvavimu ekonominiame ir socialiniame gyve-
nime. Darbo rinka yra viena iš socialinės apsaugos politikos sričių. „es įsipa-
reigojimai neįgaliems piliečiams įgyvendinami vadovaujantis požiūriu į ne-
galią, grįstu ne pasyvios pagalbos koncepcija, bet integracijos idėja ir aktyviu 
dalyvavimu ekonominiame ir socialiniame gyvenime“ (Dromantienė. 2005). 
Priimta 2000 m. europos sąjungos tarybos įdarbinimo direktyva 2000/78/
eB (europos sąjungos tarybos…, 2000) nustatė vienodo požiūrio užimtumo 
ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus bei atsakomybę už diskrimina-
ciją darbo rinkoje. Direktyva skatina imtis reikiamų priemonių socialinei ir 
ekonominei žmonių integracijai įgyvendinti. neįgaliesiems labai svarbus šios 
Direktyvos 5 straipsnis: Neįgaliesiems tinkamos patalpos. Šiame straipsnyje 
teigiama: „siekiant garantuoti, kad neįgaliųjų atžvilgiu būtų laikomasi vie-
nodo požiūrio principo, jiems įrengiamos tinkamos patalpos. tai reiškia, kad 
prireikus konkrečiu atveju darbdaviai imasi tinkamų priemonių, kad neįga-
liajam būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, kilti tarnyboje arba mokytis, 
nebent dėl tokių priemonių būtų neproporcingai apsunkinamos darbdavio 
pareigos. Pareigos nėra neproporcingai apsunkinamos, jei jam pakankamai 
atlyginama konkrečios valstybės narės neįgalumo politikos srityje numatyto-
mis priemonėmis“ (europos sąjungos tarybos…, 2000).

europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas rekomendavo dau-
giau dėmesio skirti specialių poreikių turinčių asmenų įtraukčiai į naująsias 
užimtumo gaires, nustatant konkrečius tikslus ir daugiau atsižvelgiant į soci-
alinės politikos reikalavimus (tarybos reglamentas…, 2006).

viena iš es ekonomikos augimo strategijoje „europa 2020“ (europos 
komisija, 2010) numatytų iniciatyvų yra „naujų įgūdžių ir darbo vietų kū-
rimo darbotvarkė“ - iniciatyva, kuria siekiama suteikti naują impulsą darbo 
rinkos reformoms, padedant žmonėms įgyti būsimoms profesijoms reikalin-
gų įgūdžių, kurti naujas darbo vietas ir peržiūrėti su užimtumu susijusius es 
teisės aktus. Šios iniciatyvos darbotvarkėje numatyti konkretūs veiksmai, ku-
rie padės: skatinti darbo rinkos reformas, siekiant gerinti darbo rinkos lanks-
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tumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą; ugdyti šiandienos ir rytdienos dar-
bams reikalingus įgūdžius; gerinti darbo vietų kokybę ir užtikrinti geresnes 
darbo sąlygas; sudaryti geresnes sąlygas kurti naujas darbo vietas.

Rengdamosi ratifikuoti Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, 
lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija atliko lietuvos neįgaliųjų 
situacijos analizę (lietuvos neįgaliųjų…). analizėje apibūdinti konvencijos 
principai ir jų įtvirtinimas lietuvos Respublikos teisės aktuose. nustatyta, 
kad teisinė lietuvos bazė visiškai atitinka konvencijos reikalavimus skatinti, 
apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi vi-
somis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis.

lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo paskirtis – užtikrin-
ti, kad būtų įgyvendintos lietuvos Respublikos konstitucijos 29 straips-
nio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus 
teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socia-
linės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, taip pat kad būtų 
įgyvendintos ir europos sąjungos teisės aktų, kitų tarptautinių teisės aktų 
nuostatos(lietuvos Respublikos…, 2008). Šio įstatymo 7 straipsnyje teigia-
ma, kad: „Įgyvendindamas lygias galimybes, darbdavys, neatsižvelgdamas 
į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar 
pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, 
privalo… imtis tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos 
gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų 
pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos 
darbdavio pareigos“ (lietuvos Respublikos…, 2008).

lietuvoje darbo rinkos politikos teisinius pagrindus, jos tikslą, uždavi-
nius nustato lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (lietuvos 
Respublikos užimtumo…, 2006), lietuvos Respublikos nedarbo sociali-
nio draudimo įstatymas (lietuvos Respublikos nedarbo…, 2003), lietuvos 
Respublikos socialinių įmonių įstatymas (lietuvos Respublikos socialinių…, 
2004) ir kiti teisės aktai.

Galima teigti, kad lietuvos neįgaliųjų lygių galimybių darbo rinkoje 
užtikrinimo teisinė bazė pilnai suderinta su es programiniais dokumen-
tais. Darbo rinką reglamentuojančioje teisinėje bazėje neįgalieji yra įtraukti 
į prioritetinių bedarbių, kuriuos įdarbinant taikomos papildomos užimtumo 
garantijos, grupę. Jiems integruoti į darbo rinką kasmet yra rengiamos tiksli-
nės neįgaliųjų integracijos į darbo rinką programos (Dėl užimtumo…, 2009). 
tačiau Nacionalinėje neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų progra-
moje teigiama, kad lietuvoje mažai dirbančių neįgaliųjų. „valstybinio socia-
linio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
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duomenimis, 2012 metų pradžioje dirbo 46,66 tūkst. neįgaliųjų, arba 17,6 pro-
centų visų neįgaliųjų. siekiant sudaryti palankias sąlygas neįgaliesiems daly-
vauti darbo rinkoje, Programoje numatyta „skatinti ir plėtoti neįgaliųjų įdar-
binimą ir jo formų įvairovę“. Reikia remti inovacines ir socialinių rezultatų 
siekiančias įmones bei novatoriškos įdarbinimo priemonės, skatinti nuotolinį 
darbą ir lanksčias užimtumo formas. svarbu „tobulinti ir plėtoti profesinio 
mokymo, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą“, 
profesinės reabilitacijos paslaugų sistemą, rengti ir įgyvendinti aktyvios dar-
bo rinkos politikos priemones, skatinančios neįgaliųjų profesinį mobilumą ir 
verslumą (lietuvos Respublikos…, 2012).

neįgaliųjų užimtumui ypatingai didelė reikšmė turi užimtumo kokybė. 
kuo didesnio žmonių skaičiaus įtraukimas į geros kokybės užimtumą yra ge-
riausias būdas padidinti jų ekonomines bei socialines galimybes ir kartu – so-
cialinę sanglaudą (Commission of the european…,2001). užimtumo kokybė 
susijusi ir su darbo vietos charakteristikomis, ir su platesne darbo rinkos są-
voka. Ji apima vidinę darbo kokybę, įgūdžius, visą gyvenimą trunkantį moky-
mąsi ir karjerą, lygybę, darbuotojų sveikatą ir saugą, lankstumą ir saugumą, 
įtraukimą ir darbo rinkos prieinamumą, darbo organizavimą ir darbo bei as-
meninio gyvenimo pusiausvyrą, socialinį dialogą ir darbuotojų dalyvavimą, 
įvairovę ir diskriminacijos nebuvimą, bendrą darbo veiklą. neįgaliųjų daly-
vavimas darbo rinkoje turi neįgaliajam garantuotų ne blogesnį gyvenimo lygį 
negu būnant bedarbiu (skučienė, Šumskaitė, 2005). Šios aplinkybės reikalauja 
sudaryti prielaidas teisingai ir veiksmingai teikti neįgaliesiems socialinės ap-
saugos priemones bei atkurti jų darbingumą, savarankiškumą ir integruoti 
juos į visuomenę.

egzistuoja skirtingos užimtumo kokybės vertinimo sistemos. europos 
lygmeniu užimtumo kokybės rodikliai įtraukti į europos darbo strategiją 
(employment and social…, 2001). europos užimtumo kokybės apibrėžimas 
numato dešimt rodiklių grupių. nė veikla ir našumas. Dviejų pirmųjų gru-
pių rodikliai apibūdina būtent darbo savybes, o kitų aštuonių grupių matme-
nys – platesnę užimtumo kokybę (Davoine, 2006). europoje taikoma lakeno 
(Laeken) rodiklių sistema (european Commission…, 2003). Šie rodikliai dau-
giausia apibūdina skurdo ir nedarbo lygį. Richardas layardas (2005) teigia, 
kad empiriniai tyrimai ir teoriniai metodai nustato būtinybę įtraukti į užim-
tumo kokybės vertinimą ne tik darbo užmokestį, darbo sąlygas, darbo laiką, 
jis papildo užimtumo kokybės vertinimą pasitenkinimo darbu sąvoka.

neįgaliųjų apklausos ir ekspertinio tyrimo metu (Bilevičienė, 2009) neį-
galiųjų užimtumo problemos buvo susietos su neįgaliųjų užimtumo kokybės 
rodikliais (žr. 1 lentelę). taikant faktorinės analizės metodą buvo nustatyta, 
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kad galima išskirti du veiksnius, su kuriais susieti neįgaliųjų užimtumo koky-
bės rodikliai: pirmas veiksnys – neįgaliųjų profesinė kvalifikacija ir darbo ga-
limybės (šis veiksnys susijęs su rodikliais: kvalifikacijos kėlimas, darbo vietos 
prieinamumas, darbo pasirinkimas, kvalifikacijos keitimas, profesinio išsila-
vinimo galimybė, profesinio išsilavinimo prieinamumas); antras veiksnys – 
darbo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems (šis veiksnys susijęs su rodikliais: 
darbo vietos pritaikymas neįgaliesiems, pagalbinių technologijų taikymo 
lygis, darbo grafiko lankstumas). atskirai galima išskirti rodiklį atvykimo į 
darbą galimybė, kuris vienodai priklauso nuo abiejų veiksnių.

1 lentelė. neįgaliųjų užimtumo kokybės rodikliai

Neįgaliųjų užimtumo problema Neįgaliųjų užimtumo kokybės rodiklis
nepritaikyta aplinka neįgaliesiems dirbti Darbo vietos pritaikymas neįgaliesiems
Per mažas aprūpinimas geros kokybės 
kompensacine technika Pagalbinių technologijų taikymo lygis

neteikiamos transporto paslaugos nuvykti 
ir parvykti iš darbo atvykimo į darbą galimybė

nelankstus darbo grafikas Darbo grafiko lankstumas
Žema kvalifikacija kvalifikacijos kėlimas
arti gyvenamosios vietos nėra laisvų darbo 
vietų Darbo vietos prieinamumas

nežino, kokį darbą norėtų dirbti Darbo pasirinkimas
nėra darbo pagal profesiją kvalifikacijos keitimas
neturi profesijos ir galimybių ją įsigyti Profesinio išsilavinimo galimybė
neturi galimybių persikvalifikuoti Profesinio išsilavinimo prieinamumas

neįgaliųjų integracijos į darbo rinką pagrindinis tikslas – grąžinti į dar-
bo rinką neįgalų asmenį arba išlaikyti joje neįgalų dirbantįjį. neįgaliems as-
menims, siekiant atkurti arba padidinti jų darbingumą, profesinę kompeten-
ciją bei pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, teikiamos profesinės reabilitacijos 
paslaugos.

lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (lietuvos 
Respublikos užimtumo…, 2006) numato užimtumo garantijas neįgaliems as-
menims, kurie įvardinami kaip viena iš darbo rinkoje papildomai remiamų 
asmenų grupių, o jos atstovams gali būti taikomos numatytos darbo rinkos 
paslaugos bei užimtumo rėmimo priemonės. užimtumo rėmimo priemonės 
apima aktyvios darbo rinkos politikos priemones bei užimtumo rėmimo pro-
gramas. aktyvios darbo rinkos politikos (aDRP) priemones sudaro: 
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• bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų 
profesinis mokymas;

• remiamasis įdarbinimas: įdarbinimas subsidijuojant; darbo įgūdžių 
įgijimo rėmimas; darbo rotacija; viešieji darbai;

• parama darbo vietoms steigti: darbo vietų steigimo subsidijavimas; 
vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas; savarankiško 
užimtumo rėmimas;

• bedarbių teritorinio judumo rėmimas (Dėl aktyvios darbo…, 2009).

 Tyrimo metodologija

empiriniam tyrimui buvo naudojami lietuvos statistikos duomenys. 
analizuojami lietuvos Darbo biržos užimtumo rodikliai (lietuvos darbo 
birža, 2010, 2011, 2012) ir lietuvos statistikos departamento neįgaliųjų pro-
fesinio mokymo ir įdarbinimo rodikliai (lietuvos statistikos…). analizei pa-
sirinkti neįgaliųjų užimtumo ir profesinio mokymo rodikliai, taip pat bendri 
aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo rodikliai. 

statistinių duomenų analizė suteikia galimybę išnagrinėti neįgaliųjų už-
imtumo ir užimtumo kokybės rodiklius. Galima įvertinti neįgaliųjų užimtu-
mo lygį ir jo ryši su aDRP priemonių taikymu. atlikta rodiklių kitimo dina-
mikos lyginamoji analizė ir rodyklių koreliacinė analizė. analizuoti kiekybi-
niai duomenys, todėl apskaičiuoti Pirsono tiesinio ryšio koreliacijos koefici-
entai r, koreliacijos koeficientų reikšmingumas vertinamas pagal stebimąjį 
reikšmingumo lygmenį p-level (koreliacijos koeficientas reikšmingai skiriasi 
nuo nulio, jei p-level < 0,05). analizuojant rodiklių kitimo dinamiką buvo 

skaičiuojami santykiniai indeksai +
+ = 1

1
n

n
n

y
i

y
.

 Tyrimo rezultatai

atlikta įregistruotų neįgaliųjų bedarbių skaičiaus ir darbingo amžiaus 
(vyresnių kaip 18 metų) neįgalių asmenų skaičiaus koreliacinė analizė paro-
dė šių kintamųjų stiprų teigiamą ryšį (r = 0,81, p-level = 0,028) (žr. 1 pav.). 
Galima teigti, kad įregistruotų neįgaliųjų bedarbių skaičius priklauso nuo 
bendro darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičiaus. tai rodo neįgaliųjų norą da-
lyvauti darbo rinkoje. tačiau analizuojant šių rodiklių kitimo dinamiką (žr. 
2 lentelę), matosi kad nuo 2009 metų įregistruotų neįgaliųjų bedarbių dalis 
mažėja. tai reiškia, kad neįgalieji daugiau suinteresuoti gauti socialines išmo-
kas, negu dirbti.
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2 lentelė. Įregistruotų darbingo amžiaus neįgaliųjų asmenų skaičiaus dinamika

Indekso pavadinimas 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Įregistruotų neįgaliųjų bedarbių skaičiaus 
kitimo santykinis indeksas (i1) 1,23 1,12 1,21 1,34 0,77 0,74

neįgalių asmenų, vyresnių kaip 18 metų, 
skaičiaus kitimo santykinis indeksas (i2) 1,01 1,01 1,02 1,04 0,99 0,99

atlikta įregistruotų neįgalių bedarbių skaičiaus, palyginti su visais įre-
gistruotais bedarbiais ir įsidarbinusių neįgaliųjų skaičiaus, palyginti su visais 
įsidarbinusiais koreliacinė analizė parodė šių kintamųjų stiprų teigiamą ryšį 
(r = 0,751, p-level = 0,03) (žr. 1 pav.). Reiškia, nėra norinčių įsidarbinti neįga-
liųjų diskriminacijos. nuo 2010 metų įsidarbinusių neįgaliųjų dalis pradeda 
augti. 

neįgaliųjų užimtumo kokybė priklauso nuo jų profesinės kvalifikacijos. 
todėl buvo analizuojama neįgaliųjų dalyvavimo profesinio mokymo ir per-
kvalifikavimo programose dinamika. Galima pastebėti stiprų teigiamą ryšį 
(r = 0,86, p-level = 0,02) neįgaliųjų dalyvavimo profesinio mokymo ir perkva-
lifikavimo programose ir bedarbių bei įspėtų apie atleidimą darbuotojų profe-
sinio mokymo (žr. 2 pav.). tai rodo proporcingą neįgaliųjų bedarbių profesinį 
mokymą. tačiau neįgaliųjų dalyvavimas profesinio mokymo ir perkvalifika-
vimo programose nepriklauso nuo įregistruotų bedarbių skaičiaus (žr. 2 pav.).
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atitinkamai duomenų analizė rodo, kad neįgaliųjų įsidarbinimas nepri-
klauso nuo neįgaliųjų dalyvavimo profesinio mokymo ir perkvalifikavimo 
programose. taip pat nėra neįgaliųjų įsidarbinimo ir aDRP priemonių taiky-
mo reikšmingo ryšio (žr. 3 pav.). tai rodo, kad dauguma neįgaliųjų gali įsidar-
binti į žemos kvalifikacijos darbo vietas, mažėja užimtumo kokybė. tačiau 
analizuojant neįgaliųjų įsidarbinimo ir dalyvavimo profesinio mokymo ir 
perkvalifikavimo programose (žr. 3 lentelę), galima pastebėti santykinių in-
deksų kitimo suderinamumą. Galima sakyti, kad neįgalieji suinteresuoti gauti 
aukštesnė kvalifikaciją, bet perkvalifikavimas neduoda pakankamų rezultatų. 

3 lentelė. neįgaliųjų įsidarbinimo dinamika

Indekso pavadinimas 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Įsidarbinusių neįgaliųjų skaičiaus kitimo 
santykinis indeksas (i1) 1,19 1,52 0,98 0,71 1,22 1,28

neįgaliųjų dalyvavusių profesinio mokymo 
ir perkvalifikavimo programose skaičiaus 
kitimo santykinis indeksas (i2)

1,59 1,87 0,33 0,63 0,40 1,01

neįgaliųjų užimtumo kokybė priklauso nuo darbo galimybių ir aplinkos 
pritaikymo. Buvo analizuojama neįgaliųjų įsidarbinimo ir skirtingų aDRP 
priemonių taikymo ryšys (žr. 4 pav.). analizė parodė, kad egzistuoja neįga-
liųjų įsidarbinimo ir profesinės reabilitacijos ryšys (r = 0,66, p-level = 0,036), 
neįgaliųjų įsidarbinimo ir darbo rotacijos ryšys (r = 0,5, p-level = 0,42). nėra 
reikšmingos neįgaliųjų įsidarbinimo priklausomybės nuo darbo įgūdžių rė-
mimo ir įdarbinimo subsidijuojant. Galima manyti, kad į geresnės kokybės 
darbo vietas gali įsidarbinti neįgalieji, kurie jau turi tam tikrą kvalifikaciją, 
o aDRP priemonės padeda šį kvalifikaciją pritaikyti. naujų darbo įgūdžių 
rėmimas ir įdarbinimas subsidijuojant (reiškia, darbo vietos pritaikymas) ne-
įgaliųjų įdarbinimui taikomi nepakankamai.

 Išvados

atlikus teorinę lygių galimybių principo taikymo neįgaliųjų užimtumo 
kokybės gerinimui ir empirinę statistinių duomenų analizę, galima teigti, jog:

neįgaliųjų aktyvus dalyvavimas ekonominėje ir socialinėje veikloje pri-
klauso nuo galimybės aktyviai dalyvauti darbo rinkoje. užimtumo lygio di-
dinimas yra veiksmingiausia ekonomikos augimą ir socialinės įtraukties eko-
nomiką skatinanti priemonė, kartu užtikrinanti negalinčiųjų dirbti apsaugą. 
europos sąjungoje ir lietuvoje sukurta teisinė bazė, reglamentuojanti lygių 
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galimybių principo taikymą neįgaliesiems ir neįgaliųjų lygių galimybių darbo 
rinkoje užtikrinimą. tačiau labai svarbus ne tik neįgaliųjų užimtumas, bet ir 
užimtumo kokybė. neįgalieji vengia dalyvauti darbo rinkoje, jei gauti soci-
alinę pašalpą daugiau apsimoka, negu dirbti. neįgaliųjų užimtumo kokybė 
priklauso nuo tokių veiksnių, kaip neįgaliųjų profesinė kvalifikacija ir darbo 
galimybės, darbo aplinkos pritaikymas neįgaliesiems.

statistinių duomenų analizė parodė, kad neįgaliųjų įdarbinimas organi-
zuojamas nediskriminuojant neįgaliųjų: įregistruotų neįgalių bedarbių skai-
čius, palyginti su visais įregistruotais bedarbiais, ir įsidarbinusių neįgaliųjų 
skaičius, palyginti su visais įsidarbinusiais, turi stiprų ryšį. taip pat stiprų 
ryšį turi neįgaliųjų dalyvavimas profesinio mokymo ir perkvalifikavimo pro-
gramose ir bedarbių bei įspėtų apie atleidimą darbuotojų profesinis moky-
mas. tačiau neįgaliųjų dalyvavimas profesinio mokymo ir perkvalifikavimo 
programose yra nepakankamas, nepriklauso nuo įregistruotų bedarbių skai-
čiaus. tai rodo, kad dauguma neįgaliųjų gali įsidarbinti į žemos kvalifikacijos 
darbo vietas, mažėja užimtumo kokybė. nėra reikšmingos neįgaliųjų įsidar-
binimo priklausomybės nuo darbo įgūdžių rėmimo ir įdarbinimo subsidijuo-
jant, galima manyti, kad nepakankamai taikomas darbo vietos pritaikymas 
neįgaliesiems. 

 Pasiūlymai 

neįgalieji turi būti suinteresuoti dalyvauti darbo rinkoje. tai įmanoma 
tik gerinant neįgaliųjų užimtumo kokybę. Rekomenduojama plačiau taikyti 
neįgaliesiems aDRP priemones: profesinė reabilitacija, darbo įgūdžių rėmi-
mas, darbo vietos pritaikymas. Žinoma, šios priemonės reikalauja finansavi-
mo. Darbo birža turi dažniau taikyti neįgaliųjų aDRP priemones, rengiant 
darbuotojus pagal darbdavio užsakymą, kad suinteresuotas darbdavys apmo-
kėtu paruošimą. 
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REALIZATION OF EQUAL OPPORTUNITIES’ PRINCIPLE IN THE 
IMPROVEMENT OF DISABLED PEOPLE’S EMPLOYMENT IN 
LITHUANIA

tatjana Bilevičienė

Summary

the aim of the paper is to examine the application of the principle of 
equal opportunities for disabled people and the realization of this princi-
ple by the improvement of the quality of employment of disabled people in 
lithuania. social human development is based on productivity, equity, em-
powerment and continuity principles. ensure the equal opportunities are 
one of the key objectives of a democratic society. liquidation of forms of dis-
crimination is a necessary and essential condition to ensure individual rights 
and personal well-being. the principle of equality is based on equal rights, 
responsibilities and opportunities in all areas of life. Madrid Declaration es-
tablished the modern approach to people with disabilities and provided sug-
gestions to improve their lives. this approach recognized the disabled people 
are the equal members of society, but having special needs. this means that 
the society from the sympathy goes to the social integration of people with 
disabilities. eu commitments to disabled citizens guided approach to disabil-
ity are based on the concept of non- passive support, but on the idea of inte-
gration and active participation in the economic and social life. in the most 
countries the official employment policy of disability includes the integra-
tion into the labor market, equality, the reduction of dependence on benefits. 
often, however, the employment is measured only by quantitative indicators. 
However, the economic and social policy gets through the quality of employ-
ment, which is the broader economic indicator than the unemployment rate. 
the article deals with the realization of the principle of equal opportunities 
for employment of persons with disabilities in order to improve the quality of 
jobs. adopted in 2000, european Council Directive 2000/78/eC of employ-
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ment set the equal treatment in employment and occupation; a general frame-
work, and responsibility for any direct or indirect discrimination in the labor 
market on grounds of religion or belief, disability, age or sexual orientation. 
However, researchers often analyze the gender equality problems in the labor 
market, but rare and superficial examines the disability discrimination in the 
labor market, often focuses only on the social integration of people with dis-
abilities. accomplished study is examining the disabled active employment 
promotion through the principle of equal opportunities.

Keywords: people with disabilities, equal opportunities, the quality of 
employment
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