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ĮVADAS
Nors gyvename sparčiu ekonominio augimo laikotarpiu, kuomet daliai visuomenės gyvenimo
sąlygos tik gerėja, skurdo riziką Lietuvoje vis dar patiria kas penktas gyventojas. Be to,
nepritekliuje gyvenantys žmonės dažnai yra stigmatizuojami, kaltinami, gėdinami ir išstumiami
iš visuomenės gyvenimo.
Skurdas šeimoms sukelia sunkumų ir nepriteklių, jis neigiamai veikia sveikatą ir riboja
galimybes suaugusiems bei vaikams. Taip pat skurdas turi neigiamos įtakos visai visuomenei –
skaldo socialinį solidarumą ir pasitikėjimą, atneša nerimą ir nesaugumą, o galiausiai – iššvaisto
skurstančių asmenų potencialą.
Šioje apžvalgoje bus aptariamos skurdo ir socialinės atskirties sąvokos, 2018 m. tendencijos,
pateikiami skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių sunkumai ir gyvenimo realijos, o taip
pat Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo įžvalgos bei rekomendacijos.
Jei nenurodyta kitaip, duomenys yra pateikti remiantis Statistikos departamento informacija.
Apžvalgoje taip pat naudojamos citatos iš Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo
atliktų tyrimų ir interviu.

APIE MUS
Asociacija „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ (toliau – NSMOT), įkurta
2006 metais, vienija pusšimtį nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine
atskirtimi.
NSMOT tikslas – stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus ir
plėtoti jų bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis, mažinant skurdą
bei socialinę atskirtį Lietuvoje. Kitas šio tinklo tikslas yra prisidėti prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės bei Europos Sąjungos patvirtintų kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų
įgyvendinimo. Pagrindinė NSMOT veikla – advokacija, siekiant mažinti skurdą ir socialinę
atskirtį.
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KAS YRA SKURDAS?
Skurstančiais asmenimis laikomi tie asmenys, kurių pajamos bei kiti ištekliai materialiniai, socialiniai ir kultūriniai - yra tokie riboti, kad išstumia juos iš priimtino
gyvenimo būdo šalyje, kurioje jie gyvena. Skurdas yra susijęs ne tik su pajamų
trūkumu, bet ir su kliūtimis naudotis paslaugomis ir įvairiomis galimybėmis, kurios
trukdo visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Taigi, skurdo reiškinys yra
glaudžiai susijęs su socialine atskirtimi ir pajamų nelygybe.
Mokslininkai naudoja įvairius skurdo apskaičiavimo būdus. Nuo įstojimo į Europos Sąjungą
Lietuvoje skurdo lygiui apskaičiuoti imtas naudoti santykinio skurdo apskaičiavimo
metodas, kuris remiasi asmens gyvenimo lygio, apibrėžto santykiu su vidutiniu gyvenimo
lygiu šalyje, matavimu. Pažymėtina, kad rodikliai apskaičiuojami pagal prieš tai buvusių
metų pajamas, t.y. 2018 m. rodikliai apskaičiuoti pagal 2017 m., pajamas. Šiuo matavimo
būdu grindžiami šie rodikliai:
• skurdo rizikos lygis;
• skurdo ir socialinės atskirties rizikos lygis.
Nuo 2018 m. Lietuvoje pradėtas skaičiuoti ir absoliutaus skurdo lygis.
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SKURDO RIZIKOS LYGIS
Skurdo rizikos lygis - asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos
mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalis. Skurdo rizikos riba prilyginama 60 proc. ekvivalentinių
disponuojamų pajamų medianos.
Paprasčiau tariant, gyventojų pajamos (atskaičius mokesčius) išdėstomos didėjimo tvarka.
Randama vidurinė reikšmė (mediana) ir apskaičiuojama 60 proc. nuo šios reikšmės, kuri
ir laikoma skurdo rizikos riba. Galiausiai gyventojų pajamos palyginamos su šia riba, ir visi
namų ūkiai, kurių pajamos už ją žemesnės, priskiriami prie skurstančiųjų. Taigi, šis rodiklis yra
santykinis.1
2018 m. po ilgos pertraukos buvo apskaičiuotas ir absoliutaus skurdo lygis. Šis rodiklis
apskaičiuojamas pagal tokią pat metodiką kaip ir santykinis skurdas, tačiau skurdo riba
yra apskaičiuojama kitaip. Absoliutaus skurdo riba (kitaip - minimalių vartojimo poreikių
dydis (MVPD)) – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kasmet
apskaičiuojamas pajamų dydis, reikalingas minimaliems asmens maisto ir ne maisto (prekių
bei paslaugų) poreikiams patenkinti. Tie asmenys, kurių pajamos nesiekia šio dydžio, laikomi
gyvenantys absoliučiame skurde. 2018 m. MVPD dydis yra 245 eurai. 2019 m. patvirtintas
MVPD – 251 euras.
KODĖL REMIAMĖS SANTYKINIO SKURDO RODIKLIU?
Lietuvoje naudojama Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostat) santykinio skurdo
apskaičiavimo metodika. Šiuo metu tokia metodika naudojama visose ES šalyse.
Verta paminėti, kad santykinis skurdas išties yra susijęs su pajamų nelygybe, tačiau jis neparodo
turtingiausių ir neturtingiausių asmenų pajamų skirtumo - santykinis skurdas parodo dalies
gyventojų atotrūkį nuo vidutines pajamas gaunančių asmenų gyvenimo lygio.
Vakarų šalyse natūralu matuoti ne tik absoliutų ar ekstremalų skurdą, t.y. skaičiuoti
badaujančius gyventojus, stokojančius higienos priemonių ar geriamojo vandens. Mūsų
visuomenėje skurdas yra siejamas ne tik su egzistencinių poreikių patenkinimo stoka.
Skurstančiais asmenimis laikomi tie asmenys, kurių pajamos bei kiti ištekliai - materialiniai,
socialiniai ir kultūriniai - yra tokie riboti, kad išstumia juos iš priimtino gyvenimo būdo šalyje,
kurioje jie gyvena.
Skurdą ir socialinę atskirtį patiriantys žmonės neturi tinkamų pajamų, išteklių ir galimybių
naudotis viešosiomis ir privačiomis paslaugomis, kurios yra būtinos oriam gyvenimui. Skurdas
gali užkirsti kelią asmeniškai ir šeimai tobulėti bei dalyvauti socialiniame gyvenime. Žmonės
negali pasiekti visuotinai priimtino gyvenimo lygio ir stiliaus, patiria daugiau sunkumų gyventi
oriai, be gėdos, stigmos ar baimės.
Būtent todėl, skaičiuojant skurdo rizikos lygį, atsiremiama į medianines (vidutines) pajamas šios geriausiai atspindi šalyje vyraujantį gyvenimo būdą, o santykinis skurdas atskleidžia dalies
gyventojų atotrūkį nuo vyraujančio gyvenimo būdo.
Duomenys rodo, kad Lietuvos skurdo rodikliai yra vieni blogiausių visoje ES.
1
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Lietuvos statistikos departamentas (2016). Skurdo statistinių rodiklių skaičiavimo metodika.
https://bit.ly/2UuCqjW
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Šaltinis: Eurostat

Aktualūs duomenys taip pat atskleidžia, kad 2018 m., lyginant su 2017 m., skurdo rizikos lygis
nepasikeitė ir siekė 22,9 proc. 2018 m. apie 645 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo
rizikos ribos.
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Skurdo rizikos lygio pokyčius galima analizuoti įvairiais pjūviais, pavyzdžiui, skirtingose amžiaus
grupėse, skirtingose socialinėse grupėse, pagal užimtumo statusą ir t.t. Svarbu paminėti ir
grupes, kurių skurdo rizikos lygis 2018 m. pakito labiausiai, lyginant su 2017 m. Pastaraisiais
metais ženkliai auga senatvės pensininkų skurdo rizikos lygis. Didėjant vidutinei algai,
pensijos didėjo lėčiau. Dėl šios priežasties senatvės pensininkų skurdo rizikos lygis padidėjo
5 procentiniais punktais ir siekė 41,7 proc. Pažymėtina, kad vidutinės senatvės pensijos dydis
pajamų tyrimo laikotarpiu (2017; 277,3 Eur) nesiekė skurdo rizikos ribos (345 Eur).

Vis tik stebimas ženklus daugiavaikių šeimų skurdo rizikos lygio sumažėjimas. Lyginant su
2017 m., nustatytas apie 12 procentinių punktų skurdo rizikos lygio sumažėjimas. Pažymėtina,
kad tiriamuoju laikotarpiu buvo mokamos išmokos, visoms daugiavaikėms šeimoms. Vis dėlto,
pastarųjų šeimų skurdo rizikos lygis išlieka aukštas (32 proc. 2018 m.) ir viršija šalies vidurkį.
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SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES RIZIKOS LYGIS

Skurdo ir socialinės atskirties rizikos lygis rodo gyventojų, kurie tenkina bent vieną iš šių
sąlygų: gyvena skurdo rizikoje, susiduria su dideliu materialiniu nepritekliumi arba gyvena
labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose, dalį.
Materialinio nepritekliaus lygis – rodiklis, kuris parodo, kokią visų gyventojų dalį sudaro
asmenys, kurie dėl lėšų stokos susiduria su minimaliu ar didesniu materialinio nepritekliaus
elementų skaičiumi. Pagal Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) metodiką
nustatyta, kad namų ūkis susiduria su materialiniu nepritekliumi, jei jis susiduria su bent trimis
materialinio nepritekliaus elementais iš šešių:
Ekonominiai sunkumai:
1) namų ūkis dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių
mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų;
2) namų ūkis neturi galimybės praleisti bent savaitę atostogų ne namuose;
3) namų ūkis negali sau leisti pakankamai šildyti būsto;
4) namų ūkis negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio
vegetariško maisto;
5) namų ūkis negalėtų apmokėti nenumatytų išlaidų (išlaidų suma lygi ankstesnių metų
mėnesinei skurdo rizikos ribai) iš savo lėšų.
Ilgalaikio naudojimo daiktas:
1) automobilis.
Labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose gyvenančių asmenų dalis – asmenų,
gyvenančių namų ūkiuose, kuriuose visų darbingo amžiaus nesimokančių asmenų dirbtų
valandų suma neviršija 20 proc. jų galimo dirbti viso darbo laiko.

Šaltinis: Eurostat
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ABSOLIUTAUS SKURDO LYGIS
2018 m. Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerija pradėjo skaičiuoti absoliutaus skurdo rodiklius. Apskaičiuota absoliutaus
skurdo riba 2018 m. – 245 EUR per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 515 EUR – šeimai,
susidedančiai iš dviejų suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 metų amžiaus.
Absoliutaus skurdo lygis šalyje 2018 m. siekė 11,1 proc., palyginti su 2017 m., jis sumažėjo 2,7
procentiniais punktais. 2018 m. apie 312 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau absoliutaus
skurdo ribos.

Skurdo lygis Lietuvoje 2018 m. / proc.
Skurdo rizikos lygis

22,9

Absoliutaus skurdo lygis

11,1

Dirbančių asmenų žemiau absoliutaus skurdo ribos buvo 3 proc., bedarbių – 50,8 proc.,
senatvės pensininkų – 13,1 proc.
Disponuojamąsias pajamas, mažesnes už absoliutaus skurdo ribą, mieste gavo 8,3 proc.
gyventojų (penkiuose didžiuosiuose miestuose – 5,5 proc., kituose miestuose – 13 proc.),
kaime – 16,8 proc.
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PAJAMŲ NELYGYBĖ
Per pastaruosius dešimtmečius pajamų nelygybė daugelyje pasaulio šalių itin išaugo.
Moksliniai tyrimai rodo, kad pajamų nelygybė stabdo visuomenės ir valstybės raidą. Kaip
pajamų nelygybės pasekmė yra minimas ne tik skurdas, bet ir blogesnė gyventojų sveikata,
didesnis mirtingumas, psichologinis stresas, nusikalstamumas, emigracija.
Lietuva nepriklausomybės laikotarpiu padarė itin didelę pažangą artėdama prie Vakarų šalių
standartų bei gyvenimo lygio, taip pat yra viena sparčiausiai augančių ekonomikų Europoje,
tačiau pajamų nelygybė šalyje šiuo metu yra viena didžiausių Europos Sąjungoje. 2012m.
20 proc. pačių turtingiausių ir 20 proc. pačių skurdžiausių žmonių Lietuvoje pajamų lygis
skyrėsi 5 kartus. 2018 metais šis skirtumas siekė 7 kartus.

Šaltinis: Eurostat

Europos Komisija labiausiai pajamų nelygybės Lietuvoje didėjimą lemiančiomis priežastimis
įvardija didelius žemos ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų užimtumo skirtumus, ribotą
mokesčių sistemos progresyvumą bei socialinės apsaugos silpnumą, taip pat pabrėžia, jog
Lietuvos mokesčių lengvatų sistemos priemonėmis nelygybė mažinama mažiau veiksmingai
negu kitose Europos Sąjungos šalyse.2
2018 m. mokesčių reforma taip pat neprisidėjo prie nelygybės mažinimo.3

2

Europos Komisija (2018). Šalies ataskaita. Lietuva 2018. https://bit.ly/2Ey4GL1

3

Europos Komisija (2018). Šalies ataskaita. Lietuva 2019 https://bit.ly/2WnEDdE
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LABIAUSIAI PAŽEIDŽIAMOS GRUPĖS
Kai kurios socialinės grupės yra jautresnės socialiniams bei ekonominiams iššūkiams ir
rizikoms bei turi mažiau resursų su jais sėkmingai susidoroti. Statistika rodo, kad skurdo
rizikos atžvilgiu Lietuvoje pažeidžiamiausi asmenys yra vaikai, daugiavaikės šeimos, vieniši
tėvai, auginantys vaikus, neįgalieji, senatvės pensininkai, vieniši asmenys ir bedarbiai. Toliau
apžvelgsime keletą iš jų.
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VIENIŠI TĖVAI, AUGINANTYS VAIKUS
Daug tyrimų atskleidžia, kad vaikų skurdas turi neigiamą poveikį vaiko raidai. Vaikų ir šeimų
skurdas dažnai yra glaudžiai susijęs su menkaverte mityba ir prastesne sveikata. Vaikų,
augančių skurstančiose šeimose, pasiekimai taip pat yra ženkliai mažesni negu labiau
pasiturinčių šeimų vaikų.
Tyrimai atskleidžia, kad ekonominis nepriteklius ankstyvoje vaikystėje sukelia itin stiprų
poveikį vaikų pasiekimams jau suaugus, ypatingai kalbant apie įsidarbinimo galimybes ir
pajamas. Be to, nepalanki socialinė padėtis dažnai yra perduodama iš kartos į kartą. Taigi,
esminis bet kurios skurdo mažinimo strategijos dėmuo - investavimas į prevenciją, kuri turi
prasidėti ankstyvoje vaikystėje.
Svarbu akcentuoti, kad vaikų skurdas betarpiškai susijęs su tėvų skurdu ir šeimos struktūra.
Beveik pusė (46,8 proc.) Lietuvos šeimų, kurias sudaro vieniši tėvai, auginantys vaikus, susiduria
su skurdo rizika. Dažniausiai šiuos namų ūkius sudaro vienišos mamos su vaikais. Skurstantys
vaikai praranda galimybę dalyvauti įvairiose popamokinėse veiklose. Moterys, būdamos
vienintelės šeimos maitintojos, susiduria su daugybe iššūkių. Dėl apsunkintų galimybių derinti
šeimyninį gyvenimą ir darbą, motinoms susirasti darbą yra kur kas sunkiau. Dažnai tenka
imtis mažiau apmokamų darbų dirbant nepilną darbo dieną.
Būtent dėl apsunkintų sąlygų derinant šeiminį gyvenimą su darbu, ypač svarbu tampa viešųjų
paslaugų prieinamumas, lanksčių ir kokybiškų darbo vietų užtikrinimas.

„Jeigu nori kažką gauti - turi būti socialinės rizikos. Mes socialiai remtini, bet ne rizikos. Tai atrodo,
kad reikia daugiau nusmukti, jeigu nori gauti daugiau pagalbos”
“Toks vaizdas, jeigu tu esi viena ir, neduok Dieve, turi vaiką – tai ir būk sau viena. Kaip nori dabar,
taip ir kapstykis. <...> Tai yra labai sunku. Daug kas palūžta. Tuomet atsiranda ir tie globos namai ir
taip toliau, ir krizės didelės. Niekas nesikeičia. Ir situacija yra žiauri. Tai kaip gebam, taip ir darom.
Dabar darbo ieškau papildomo. <...>Tiesiog norisi normalaus, elementaraus darbo. O mano atveju
iškart žiūri į priekį, jeigu susirgs vaikas. Ir viskas, [klausia] „kam paliksit vaiką?”

Skurdą patiriančios mamos
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Senatvės pensininkai
2018 m. didžiausias skurdo rizikos lygis Lietuvoje buvo 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenų
grupėje. Naujausi duomenys rodo, kad 2018 m. senatvės pensininkų skurdas siekė 41,7 proc.
ir, palyginti su 2017 m., padidėjo 5 procentiniais punktais.
Pensininkų skurdo rizikos lygis jau keletą metų iš eilės didėja. Nuolatinis jo didėjimas yra
susijęs su vis audančiomis darbo pajamomis, o taip pat ir skurdo rizikos ribos padidėjimu,
bei santykinai mažu senatvės pensijų augimu. 2017m. vidutinė senatvės pensija (277,3 Eur)
ženkliai atsiliko nuo skurdo rizikos ribos (345 Eur). Tai rodo, jog pensijos Lietuvoje yra gerokai
per menkos oriai gyventi.
Itin didelis skurdo rizikos lygis yra vyresnio amžiaus moterys. 2018 m. pensininkių skurdo
rizikos lygis siekė 47,5 proc. (kai tuo tarpu pensininkų vyrų – 29,6). Pažymėtina, kad 2018 m.
atotrūkis tarp vidutinių moterų ir vyrų pensijų siekė 17 proc.4 Tai siejama su tuo, kad moterys
per savo darbingą amžių uždirba vidutiniškai mažiau negu vyrai: gauna mažesnį darbo
užmokestį ar dirba mažiau apmokamus darbus. Situaciją taip pat apsunkina ribotos šeimos ir
darbo derinimo galimybės: moterys dažniau rūpinasi vaikais ar kitais artimaisiais.
Reikia paminėti, kad didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių neturi pakankamai pajamų, bet turi
tam tikro turto. Dažniausiai – tai būstas, kuriame jie gyvena.
Šį aspektą vertinti reikia labai atsargiai. Nors didelei daliai vyresnio amžiaus asmenų gali tekti
nemokėti nuomos mokesčių, vyresnio amžiaus asmenų būstai dažniausiai yra senesni arba
reikalaujantys didesnių energijos sąnaudų.
Vyresnio amžiaus asmenų skurdo specifika taip pat yra susijusi su problemų kompleksiškumu:
ne tik žemomis pajamomis, bet ir bloga sveikata, diskriminacija dėl amžiaus, sumažėjusiomis
fizinėmis ar psichinėmis galimybėmis, ribotomis galimybėmis naudotis paslaugomis, nedarbu
ir socialinė izoliacija. Visi šie veiksniai prisideda prie vis didesnės vyresnio amžiaus asmenų
skurdo ir socialinės atskirties rizikos.5

„Dabar kai nueini į parduotuvę, tai yra visko. Galima pirkti, bet kad nėra už ką pirkti. Tai apsiverkiu
ir išeinu atgal. O ką darysi? Žiūrėsi? Sotus nebūsi pažiūrėjęs.“
„Iš pradžių kai man pasiūlė sriubą socialiniai darbuotojai, tai mane lygtai įžeidė. Kaip čia dabar
gali būti: žmogus visą gyvenimą pradirbęs ir uždirbęs pensiją. Ir dabar tau kažkas malonę suteiks...“
„Sunku man vienai gyventi. Nei draugų, nieko...“

Senatvės pensininkai

4

Julita Varanauskienė (2018). Atotrūkis tarp vyrų ir moterų pensijų – iššūkis ne tik Lietuvai.
https://bit.ly/2IsGHww

5

AGE Platform (2018) Europe Policy Statement Poverty Watch 2018. Older persons’ poverty and

social exclusion – a reality. https://bit.ly/2IvXwGF
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Asmenys, turintys negalią
Darbas – vienas efektyviausių būdų žmonėms su negalia išvengti skurdo. Deja, buvimas darbo
rinkoje daugeliui neįgaliųjų yra didžiulis iššūkis. Apribota galimybė įsidarbinti ir mokytis – tai
dvi didžiausios problemos, su kuriomis susiduria neįgalieji. Tikimybė, kad jie neturės darbo
ir bus priversti išgyventi su mažesnėmis pajamomis, yra kur kas didesnė nei žmonėms be
negalios.
Apie tai byloja ir skurdo rizikos rodikliai – Lietuvoje asmenų, turinčių negalią, skurdo rizikos
rodiklis (2018 m. 35 proc.) yra beveik dvigubai didesnis negu tų, kurie negalios neturi (17,9
proc.). Toks atotrūkis yra ypatingai skaudus – neretai asmenys, turintys negalią, neturi
objektyvių galimybių dalyvauti visuomeniniame bei socialiniame gyvenime dėl nepritaikytos
fizinės aplinkos. Be to, dėl didelio skurdo paplitimo neįgalieji yra stumiami į vis didesnę
socialinę atskirtį, taip vis mažėjant galimybėms jiems integruotis.
Galiausiai, svarbu paminėti, kad Lietuvos neįgaliųjų skurdas yra vienas iš didžiausių visoje ES.
Nerimą kelia tai, kad šis skaičius kasmet labai didėja. 2011 m. šis rodiklis siekė 16 proc., o 2018
m. skurdo riziką patyrė 35 proc. Lietuvos neįgaliųjų.
„Netekau privilegijų, bet apsimoka dirbti puse etato, nes geriau jaučiuosi psichologiškai.“
„Dėl negalios galiu dirbti tik puse etato. Tai automatiškai perpus mažesnis atlyginimas.“
„Būna, kad ateini žmogus su negalia kur nors pagalbos, ir siunčia kur nors kitur - tai galėtų paskirti
socialinį darbuotoją, kuris keliautų su tuo žmogumi.“
“Darbdaviai sužino negalios lygį ir iškart atsisako. Visuomenė verčia nesijausti pilnaverčiu.”
Negalią turintys asmenys

Bedarbiai
Bedarbių skurdas visoje Europoje yra net penkis kartus didesnis negu dirbančiųjų. Lietuvoje
bedarbių skurdas – vienas iš didžiausių. 2018 m. bedarbių skurdo rizikos lygis siekė net 62,3
proc.
Su nedarbu vienu ar kitu gyvenimo periodu susiduria didelė dalis gyventojų, ypatingai kalbant
apie aukščiau išvardytas, pažeidžiamiausias gyventojų grupes – neįgaliuosius, vienišus tėvus
ir panašiai.
Nedarbas, mažinantis pajamas, keičiantis žmogaus nuostatas bei dienos ritmą, didinantis
psichologinę įtampą bei nepasitikėjimą ateitimi, daugeliui gyventojų labai apsunkina kasdienį
gyvenimą, mažina jų socialinį bei ekonominį aktyvumą, o neretai lemia ir socialinę atskirtį,
kuri yra nesuderinama su žmogaus socialine raida. Tokiu būdu galima teigti, kad nedarbas
yra vienas iš pagrindinių faktorių, kuris apriboja žmogaus pasirinkimų galimybes, daro įtaką
materialinei bedarbio ir jo šeimos padėčiai, o dažnai ir jo skurdui.6
6
Projekto „Telkiamės skurdo mažinti“ metodika: skurdas ir socialinė atskirtis, lėšų telkimas,
advokacija ir komunikacija. https://bit.ly/326b1EE
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Ekonominio nuosmukio metu ypač sparčiai augo ilgalaikių bedarbių skaičius. Lietuvoje dėl
ekonominės krizės poveikio 2007 – 2010 m. ilgalaikių bedarbių skaičius šalyje išaugo net
5,3 kartus (nuo 21,1 iki 112,7 tūkst.). Dabartinio ekonominio pakilimo metu (2010 - 2016 m.)
išryškėjo priešiškos krypties tendencija – ilgalaikių bedarbių sumažėjo iki 44,5 tūkst. Nepaisant
ilgalaikių bedarbių skaičiaus sumažėjimo pastaraisiais metais, jie - bene labiausiai socialiai
pažeidžiamas gyventojų sluoksnis Lietuvoje.
Neigiamos ilgalaikio nedarbo pasekmės: šeimos iširimai, savižudybės, nusikalstama veika.
Ilgalaikis nedarbas taip pat lemia vaikų, augančių ilgalaikio bedarbio šeimoje, socialinio
kapitalo (išsilavinimas, laisvalaikis, draugai ir pan.) sumažėjimą.
Patys bedarbiai pažymi, kad paslaugos turėtų būti individualios, atsižvelgiant į asmens
gebėjimus. Šiuo metu vykdomos programos labai formaliai. Siūlomos profesinio orientavimo
galimybės dažnai neatspindi žmonių galimybių ir preferencijų. Neretai tokios programos
neturi realios praktinės naudos. Dabar teikiamos įsidarbinimo paslaugos nepadeda atskirtyje
esantiems žmonėms įsidarbinti.

„Nėra žmogui skiriama pagalba pagal tai, ką jis gali.”
„Yra daug programų, bet daroma formaliai. Nėra tikros pagalbos. Pavyzdžiui, gavau galimybę
profesinei reabilitacijai, bet niekas man netiko.”
„Žmonėms reikia realių praktinių žinių. Kas iš to, jeigu baigi keramiką, padarysi lėkštėlę, bet kas ją
pirks? Reikia mokyti, ko žmonėms reikia, kaip parduoti. Kitaip po pusės metų nesukursi juk verslo,
nors pagal įsipareigojimus tai turi sukurti. Ir jei tave išmokė būti siuvėja - tu jau iškart turi būti
siuvėja ir pasiūti kolekciją. Turi pusę metų po kursų užsiimti individualia veikla. Net jei negauni
pajamų ir nepasiseka, vis tiek sveikatos draudimą turi susimokėti ir birža tavęs negali priimti atgal.
O jei nori grįžti – turi pinigus mokėti.”

Skurdą patiriantys asmenys
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SKURDĄ PATIRIANČIŲ ASMENŲ IŠŠŪKIAI
Šiame skyriuje aptariamos pagrindinės sritys, kurios NSMOT požiūriu šiuo metu yra
svarbiausios skurstantiems.

Ikimokyklinio ugdymo netolygumai: dar vaikystėje
užprogramuota galimybių nelygybė
Moksliniai tyrimai rodo, kad švietimas yra svarbus dviem aspektais – viena vertus asmenys,
turintys geresnį išsilavinimą, turi mažesnę tikimybę patekti į skurstančiųjų ratą. Kita vertus,
vaikų, gyvenančių skurdžiose šeimose, akademiniai pasiekimai yra ženkliai žemesni negu
gyvenančių labiau pasiturinčiai. Vadinasi, švietimas yra kritiškai svarbus elementas skurdui
mažinti. Būtina mažinti išsilavinimo atotrūkį tarp nepasiturinčių vaikų ir vaikų, augančių labiau
pasiturinčiose šeimose, ir formuoti švietimo sistemą, kuri užtikrintų kokybišką ir įtraukų
mokslą visiems vaikams.
Tarptautiniai tyrimai7 atkreipia dėmesį į tai, jog visoje švietimo sistemoje bene svarbiausias
vaidmuo tenka ikimokykliniam ugdymui. Vaikų, kurie lankosi ikimokyklinio ugdymo įstaigoje,
pasiekimai mokykloje yra ženkliai geresni nei tų, kurie ikimokyklinio ugdymo įstaigų nelankė. Jis
padeda ugdyti socialinius ir emocinius įgūdžius, kurie yra būtini ne tik siekiant išsilavinimo, bet
ir už jo ribų. Kartu ikimokyklinio ugdymo sistemoje sumažinamas atotrūkis tarp nepasiturinčių
vaikų ir labiau pasiturinčių vaikų pasiekimų.
Ankstyvasis vaikų ugdymas ir priežiūra sukuria pagrindą vaikų įgūdžiams ugdyti, gerovei
ir mokymuisi ateityje. Taigi, ikimokyklinis ugdymas yra kertinis dėmuo siekiant užtikrinti
mokymąsi visą gyvenimą, išlyginti vaikų pasiekimus, sumažinti skurdą ir užtikrinti socialinį
mobilumą. Be to, vaikų ankstyvosios priežiūros užtikrinimas yra glaudžiai susijęs ir su
lyčių lygybės užtikrinimu, ir moterų užimtumo skatinimu, ir su adekvačių pajamų šeimoje
užtikrinimu.
Pastaruoju metu vis daugiau kalbama ne tik apie ankstyvojo ugdymo prieinamumą, bet ir jo
kokybę. EBPO tyrimai atskleidžia, kad būtent nuo šių paslaugų kokybės priklauso ir tolesni
rezultatai. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistema vis dar gerokai atsilieka tiek kokybės, tiek ir
prieinamumo srityje.
Švietimo informacinių technologijų centro duomenimis, Lietuvos vaikų, dalyvaujančių
ikimokykliniame ugdyme, skaičius siekia 58,2 proc. Tačiau skirtingose savivaldybėse šis
skaičius smarkiai varijuoja: 2018 m. ikimokyklinio ugdymo nuo 0 iki 5 metų programą lankė
15 – 82 proc. vaikų. Dideli skirtumai pastebimi tarp kaimo ir miesto vietovių: pastarosiose šis
skaičius vidutiniškai siekia 71,6 proc., kaimo – 27,9 proc.
Kadangi ikimokyklinis ugdymas yra viena iš pagrindinių priemonių siekiant užtikrinti vaikų
socialinį mobilumą ir sumažinti skurdą ilguoju laikotarpiu, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas
ikimokyklinio amžiaus vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, ugdymui. Tačiau daugiau
7
OECD (2017), Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care,
Starting Strong, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264276116-en.
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kaip trečdalis vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, ikimokyklinio ugdymo programose
nedalyvauja. Skirtingose savivaldybėse socialinės rizikos vaikų ikimokyklinis ugdymas taip pat
labai skiriasi: Valstybės kontrolės audituotose8 savivaldybėse ugdoma 41 – 97 proc. tokių vaikų
nuo 2 metų. Taigi, ateityje vaikai praranda galimybę turėti geresnius pasiekimus bei išbristi
iš skurdo ir atskirties.
Valstybės kontrolės ataskaita taip pat atskleidė, kad devyniose savivaldybėse trūko ikimokyklinio
ugdymo įstaigų, 30-yje savivaldybių ugdymo poreikis buvo tenkinamas iš dalies: trūko vietų
tėvų pasirinktose ugdymo įstaigose, tačiau liko laisvų vietų kitose ugdymo įstaigose, kurios yra
labiau nutolusios nuo gyvenamosios vietos.
Kitą nepakankamo prieinamumo priežastį įvardija skurdą patiriantys žmonės bei su jais
dirbantys socialiniai darbuotojai: pavėžėjimo paslaugų trūkumas. Valstybės kontrolės
ataskaitoje pažymima, kad net 23 savivaldybės neteikia tokios paslaugos ikimokyklinukams.
37 iš 60-ies savivaldybių į ikimokyklinio ugdymo įstaigas veža specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčius ir privalomai ugdomus ikimokyklinio amžiaus vaikus.
„Jei esminiai poreikiai yra nepatenkinti, tai sunku mokytis. Kol baziniai poreikiai yra nepatenkinti,
tikrai netenkinsi ir kitų.“
„Daug tada įtampos šeimoje, reikia tikrai specialistų pagalbos, kurie padėtų šeimai. Yra šeimų,
kurios net negali leisti vaikų į mokyklą.“
Skurdą patiriantys asmenys

Socialinė piniginė parama neužtikrina būtinųjų poreikių
ir neįgalina įsidarbinti
Europos socialinių teisių ramstyje vienas iš 20 principų - minimalių pajamų apsauga. Dokumente
pažymima, kad kiekvienas asmuo, neturintis pakankamai lėšų, turi teisę gauti tinkamo dydžio
minimalias pajamas, kurios visais gyvenimo etapais užtikrintų orų gyvenimą, ir turėti realią
galimybę gauti reikalingų prekių ir paslaugų. Galinčių dirbti asmenų atveju, minimalių pajamų
mokėjimas turėtų būti derinamas su paskatomis (vėl) integruotis į darbo rinką.
Lietuvoje minimalių pajamų apsaugą siekiama užtikrinti per socialinės piniginės paramos
sistemą. Socialinės piniginės paramos dydžio adekvatumas, paramos prieinamumas bei
įgalinimas yra sritys, kuriose smarkiai atsiliekama.
Pirmiausia, menkas socialinės paramos dydis neužtikrina minimalių poreikių. 2018 m. vidutinė
socialinė piniginė parama siekė 81 eurų vienam asmeniui. Ši suma sudaro tik apie trečdalį
absoliutaus skurdo ribos, taigi, nepadeda išbristi iš skurdo, jau nekalbant apie žmogaus
orumą, socialinių įgūdžių palaikymą, psichologinę būseną, pakirstą savivertę.
Nors neretai kalbama apie tai, kad be piniginės socialinės paramos taip pat teikiamos ir kitos
8
Valstybės kontrolė (2018) Valstybinio audito ataskaita: Ar išnaudojame ikimokyklinio ugdymo
galimybes sėkmingesnei vaikų ateičiai užtikrinti. https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3888
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paramos rūšys bei lengvatos, naujausioje Valstybės kontrolės ataskaitoje9 teigiama, kad
2018 m. net 86 proc. asmenų (namų ūkių) teikiant išmokas, paslaugas ir lengvatas nebuvo
užtikrintas minimalių vartojimo poreikių dydis.
Prieinamumas taip pat išlieka iššūkiu - svarbu pažymėti, kad socialinės piniginės paramos
įstatymas yra vienas sudėtingiausių įstatymų, todėl žmonės dažnai nežino, kokią valstybės
paramą jie gali gauti, dėl to savivaldybių pareiga yra informuoti žmones apie pagalbos formas.
Savivaldybės darbuotojai ne visada išsiaiškina individualius poreikius ir suteikia tinkamą
informaciją, tad ir parama pasiekia ne visus. Pavyzdžiui, piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymas numato papildomos paramos galimybes. Viena
iš jų – dalis paramos mokama 6 mėn. kuomet įsidarbina ilgalaikis bedarbis. Vis dėlto, 2018
m. 82 proc. socialinės pašalpos gavėjų negavo papildomos pašalpos įsidarbinus. Taip pat
svarbu paminėti ir itin gajus stereotipus bei stigmatizaciją paramos gavėjų atžvilgiu. Dėl šios
priežasties dalis skurstančių tiesiog atsisako kreiptis paramos. 2018 m. paramą gavo apie 2,6
proc. šalies gyventojų ir šis skaičius nuolat mažėja.
Galiausiai, socialinė parama yra nepakankamai įgalinanti - žmonės neretai užsibūna paramos
sistemoje, nes kartu su parama trūksta paslaugų, kurios aktyviai padėtų įsitraukti į darbo rinką
ir pilnavertį visuomenės gyvenimą. Vietoje to, paramos gavėjai neretai turi dirbti visuomenei
naudingus darbus, kurie dažniausiai neatitinka jų poreikių bei kompetencijų ir pakerta jų
orumą. Skurdą patiriantys asmenys mini, jog „atidirbimas“ už socialinę paramą nėra orus,
nes asmenys už darbą negauna atlyginimo. Žmonės akcentuoja, kad jeigu savivaldybėje yra
darbų, turi būti sukurta ir darbo vieta, o ji turi būti apmokama deramai. Tuo tarpu už paramą
dirbantys žmonės, kenčiantys dėl nepritekliaus, jaučiasi lyg nusikaltę.
Valstybės kontrolės tyrimas parodė, kad 50 savivaldybių, sudarydamos socialinių paslaugų
planus, neišsiaiškino socialinių paslaugų poreikio. Net 94 proc. asmenų, 2018 m. baigusių
užimtumo didinimo programą, neišsilaikė darbe daugiau kaip 3 mėnesius.
„Pašalpa tikrai per maža. Juk reikia maisto, vaistų. Tikrai per maža.“
„Jeigu dirbi tai kodėl negali gauti algos. Juk jeigu yra darbo, tai turi būti ir darbo vieta. Jei žmogus
eina šluoti, kodėl jis negali dirbti, jis jaustųsi juk visai kitaip. O dabar atidirbinėja.“
Piniginės socialinės paramos gavėjai

9
Valstybės kontrolė (2019) Valstybinio audito ataskaita. Ar socialinė parama užtikrina skurdžiai
9Valstybės kontrolė (2019) https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3977
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Skaitmenizacijos iššūkiai darbo rinkoje ir kasdieniame
gyvenime
Šiuolaikinėje visuomenėje dėl didelių technologijų augimo tempų asmenys turi greitesnį ir
lengvesnį priėjimą prie įvairių paslaugų. Be to, technologinė pažanga sudaro sąlygas verslo
plėtrai ir optimizavimui, pagreitina daugelį gyventojų, verslo ir valstybės institucijų procesų.
Technologijų įtaka kasdieniame gyvenime akivaizdi: viešosios paslaugos, pavyzdžiui,
įvairių išmokų prašymų teikimas, pažymų išdavimas, registracija dėl paslaugų suteikimo,
konsultacijos ir kt. vis sparčiau persikelia į elektroninę erdvę. Tas pats pasakytina ir apie
daugelį darbo skelbimų, kurie dažniausiai yra patalpinami internete. Tokiu atveju asmenys,
neturintys priėjimo prie interneto arba nemokantys naudotis kompiuteriu, negali šių skelbimų
nei pamatyti, nei mėginti įsidarbinti. Galiausiai, vis didesnė informacijos srauto dalis taip pat
persikelia į internetinius dienraščius, tinklalapius ir socialines medijas.
Tačiau technologinė pažanga ne tik atveria naujas galimybes, bet ir sukelia naujus iššūkius.
Vienas iš jų – skaitmeninė atskirtis, kuri daugiausia siejama su asmenų ar visuomenės grupių
atotrūkiu, kuris susijęs su galimybėmis naudotis internetu ir naujausiomis informacinėmis
technologijomis. Svarbu pažymėti, kad vertinama ne tik fizinė prieiga prie kompiuterio,
interneto ar kitų technologijų, bet taip pat ir galimybės bei asmens gebėjimai jomis naudojantis.
Šie barjerai dažnai būdingi žemesnes pajamas gaunantiems asmenims, o tai juos stumia į dar
gilesnę atskirtį.
Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo duomenimis10, 2018 m.
asmeninius kompiuterius namuose turėjo 76 proc., o interneto prieigą – 78 proc. namų ūkių.
Nors šie rodikliai kasmet vis gerėja, Lietuvos gyventojų asmeninių kompiuterių turėjimo ir
prieigos prie interneto rodikliai yra vieni žemiausių ES.
Interneto ir kompiuterio naudojimo skirtumai matomi žvelgiant į gyventojų amžiaus grupes:
2018 m. internetu naudojosi 80 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų. Iš 16–24 metų amžiaus
gyventojų internetu naudojosi beveik visi, o tuo tarpu iš 65–74 metų amžiaus – tik 39 proc.
Susirūpinimą taip pat kelia ir tai, kad 2018 m. 50,8 proc. gyventojų naudojosi elektroninėmis
viešosiomis paslaugomis. Ir tik 12,3 proc. vyresnio amžiaus asmenų naudojosi tokiomis
paslaugomis.
Skirtumai priklauso ir nuo gyvenamosios vietovės: 2018 m. prieigos prie interneto neturėjo 18,9
proc. miesto teritorijų gyventojų, o kaimo vietovėse interneto prieigos neturinčių gyventojų
skaičius siekė 27,9 proc.11
Tyrimai rodo, kad prieigos prie interneto, kompiuterio arba įgūdžių jais naudotis neturi
žemesnėmis pajamomis disponuojantys gyventojai.12 Ir atvirkščiai: nors, laikui bėgant
skaitmeninės atskirties mastas mažėja, tačiau paslaugoms vis sparčiau persikeliant į
skaitmeninę erdvę, asmenys, neturintys gebėjimų jomis naudotis, tampa vis labiau atskirti
nuo informacijos ir paslaugų, tad tampa dar labiau pažeidžiami.
10
Lietuvos statistikos departamentas (2018). Informacinės technologijos Lietuvoje. https://bit.
ly/2pL53uH
11
12
Šuminas, A., Gudinavičius, A. ir Aleksandravičius, A. (2018) Skaitmeninės atskirties požymiai ir
lygmenys: Lietuvos atvejo analizė, Informacijos mokslai, 81, p. 7-17. doi: 10.15388/Im.2018.0.11937.

18

Galiausiai, skaitmeninė atskirtis tampa rimtu barjeru siekiant įsidarbinti: kompiuterio,
interneto ir kitų technologijų naudojimas tapo įprastas daugelyje darbo vietų. Be interneto
ir kompiuterio kasdienės užduotys darbe tampa sunkiai įsivaizduojamos. Įprasta, kad ir
potencialūs darbuotojai naudojasi elementaria kompiuterių programine įranga. Interneto
prieinamumo rodikliai, o taip pat ir nevyriausybinių organizacijų patirtis atskleidžia, kad
vyrauja didelė skaitmeninė atskirtis tarp pažeidžiamų grupių ir likusios visuomenės.
Viena vertus, tai verčia susimąstyti, jog reikia labiau investuoti į skaitmeninio švietimo
priemonių prieinamumą. Šių įgūdžių tobulinimas paskatintų ne tik labiau aktyvų socialinį
gyvenimą ir užtikrintų prieinamumą prie paslaugų, bet ir suteiktų reikiamų įgūdžių darbo
rinkai. Kita vertus, tenka pripažinti, kad ne visi gali būti pajėgūs naudotis internetu, ypatingai
kalbant apie vyresnio amžiaus asmenis arba turinčius proto negalią. Todėl būtina užtikrinti
viešųjų paslaugų prieinamumą ne tik internetu. Tai ypač aktualu turint omenyje dabartinį
kontekstą, kuomet viešosios, o taip pat ir kitos paslaugos, traukiasi iš regionų.
„Kartais tikrai būna, kad trūksta pagalbos. Atrodo, kad yra informacijos, bet ji tikrai labai sudėtinga.
Nėra aiškaus plano, kur kokią pagalbą ar informaciją gali gauti. Kai neturi kompiuterio, tai tikrai
sunku gauti informaciją.“
Skurdą patiriantis asmuo
„Regione darėm užsiėmimus bedarbiams, paramos gavėjams. Uždavėm klausimą: kas iš jų
naudojasi internetu ir kompiuteriu. Iš maždaug penkiolikos asmenų rankas pakėlė gal tik du – trys.“
NVO darbuotoja

Būtinieji patogumai daliai gyventojų tik svajonė
Energetinis skurdas gali būti siejamas su situacija, kuomet asmenys ar namų ūkiai susiduria
su sunkumais apmokant šildymo ar elektros energijos sąskaitas, arba gyvena nepakankamai
šildomuose būstuose, stokoja energetinių paslaugų. Tokia situacija susidaro dėl didelių
energijos sąnaudų, žemų namų ūkio pajamų bei energetinio efektyvumo stokos.
Vis dėlto, 2018 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis net 28 proc. Lietuvos
gyventojų susiduria su sunkumais apmokant šildymo sąskaitas. 15 proc. gyventojų teigė
gyvenantys būstuose, kuriuose yra varvantis stogas, drėgnos sienos, supuvę langai arba
grindys. Tai yra vieni iš blogiausių rodiklių visoje ES, kurie byloja apie itin didelį energetinio
skurdo paplitimą Lietuvoje.
Energetinis skurdas taip pat sukelia problemų, kurios dar labiau pablogina pažeidžiamiausių
gyventojų situaciją. Dėl nepakankamo būsto šildymo, gali suprastėti žmonių sveikata. Su
tokia rizika ypač susiduria vyresnio amžiaus asmenys, vaikai ar žmonės turintys kitų sveikatos
sutrikimų. Ir atvirkščiai: karštomis dienomis dalis gyventojų neturi galimybės atvėsinti būsto.
Žmonėms, turintiems sveikatos problemų, karščiai gali dar labiau pabloginti sveikatą ir yra kur
kas sunkiau pakeliami. Panašu, kad klimato kaitos kontekste ši problema gali tik didėti.
Galiausiai, didelė dalis pajamų, tenkanti būsto šildymui ir kitoms paslaugoms, lemia tai,

19

kad mažiau finansinių išteklių tenka maistui, nuomai, transportui, švietimui, socialinei ar
kultūrinei veiklai. Kita vertus, energetinis skurdas taip pat susijęs ir su įsiskolinimais, nes
mažas pajamas gaunantys asmenys susiduria su sunkumais apmokant sąskaitas laiku. Turint
didelių įsiskolinimų, asmenims gresia energijos tiekimo nutraukimas, o blogiausiu atveju –
iškeldinimas.
„Labai sunku susimokėti komunalinius, be abejo. Komunalinės išlaidos žmogui yra per sunkios,
neatitinka jo finansinės būklės.“
Skurdą patiriantis asmuo

Įsiskolinimai: be specializuotų paslaugų nebus ir išeities
Teisingumo ministerijos duomenimis, 2017 m. spalio mėn. buvo vykdomi priverstiniai
išieškojimai, perduoti antstoliams, iš 292 612 skolininkų fizinių asmenų (beveik 10 proc. visų
Lietuvos gyventojų), iš kurių net 181 559 asmenų atžvilgiu buvo vykdoma daugiau nei viena
vykdomoji byla (6,3 proc. visų Lietuvos gyventojų). Ilgą laiką iš žmonių, turinčių daugiau nei
vieną įsiskolinimą buvo galima išskaičiuoti pusę minimalios mėnesinės algos (MMA), o nuo
sumos viršijančios MMA - 70 proc. Tokios išskaitos prisidėjo prie skurdo spąstų kūrimo – t.y.
situacijos, kai skolas turintiems asmenims nepaliekama jokių finansinių paskatų dirbti ar
galimybių dirbant pasilikti pakankamą pragyvenimui pajamų sumą.
NSMOT atlikta studija13 parodė, kad žmonės, turintys įsiskolinimų, dažniausiai įkrenta į
paramos sistemą, griebiasi nelegalaus darbo ar gyvena išlaikomi artimųjų. Neišgalintys
susimokėti būtinųjų išlaidų, toliau klimpsta į skolas – žmonės įsiskolina už būsto išlaikymą,
ima greituosius kreditus, norėdami patenkinti būtinuosius poreikius arba padengti esamus
įsiskolinimus. Patekusios pas antstolius, įsiskolinimų sumos stipriai išauga ir žmonės praranda
viltį ir motyvaciją jas grąžinti. Įsiskolinusių žmonių darbdaviai nenori priimti į darbą, nes
įsiskolinimus sudėtinga administruoti, buhalterija apkraunama papildomu darbu.
Nors teisinėje sistemoje įvyko pokyčių, vis dar per mažai dėmesio skiriama įsiskolinimų
prevencijai ir specializuotoms socialinėms paslaugoms įsiskolinusiems asmenims. Antstolių
informacinės sistemos duomenimis, daugiau kaip 150 000 skolininkų fizinių asmenų (apie 60
proc. visų skolininkų) turi daugiau nei po vieną vykdomąją bylą, o bendras jų turimų bylų
skaičius yra daugiau kaip 1,1 mln. Dažnai skolų turintiems asmenims sunku susigaudyti, kiek
skolų jie turi: iki šiol skirtingos skolos gali atsidurti skirtingų antstolių bylose. Verta paminėti ir
tai, kad įsiskolinimų turintys asmenys neretai susiduria su sunkumais stengiantis išsiaiškinti
skolų atidavimo sąlygas, teises ir pareigas.
Geroji nevyriausybinių organizacijų patirtis rodo, kad net ir iš didelių skolų išbristi įmanoma.
Vis dėlto, įsiskolinusiems asmenims būtinos intensyvios, kompleksiškos socialinės paslaugos,
tokios kaip bendrųjų įgūdžių ugdymas, pasitikėjimo savimi stiprinimas, pagalba susirandant
darbą. Reikėtų nepamiršti ir specializuotų paslaugų konsultuojant skolų klausimu: padedant
susigaudyti skolų išieškojimo dokumentuose, išsidėliojant skolas ir kitas išlaidas, ugdant
13
Studija “Skurstančių žmonių įsiskolinimų ir jų priverstinio išieškojimo per antstolius problema
Lietuvoje” https://goo.gl/qa5Yjs
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finansinį raštingumą, konsultuojant specifiniais teisiniais klausimais dėl skolų atidavimo
galimybių. Būtent specializuotų paslaugų įsiskolinusiems asmenims trūksta labiausiai: teisinėje
bazėje tokių paslaugų nėra, atitinkamai nėra ir kvalifikuotų specialistų.
„Bandžiau tartis su antstoliais, bandžiau ir gražiai su jais ir matau, kad su jais neįmanoma niekaip.
Labai man yra sudėtinga.“
Skolų turintis asmuo

Benamystė: vis dar sprendžiamos tik pasekmės
Benamystė - vienas ekstremaliausių skurdo ir socialinės atskirties pavyzdžių, - teigia Europos
Komisija, skaičiuodama, kad Europoje yra apie 3 milijonus benamių asmenų, kuriems teikiama
vienokia ar kitokia socialinė pagalba, tačiau tikėtina, jog apie 410.000 asmenų kasnakt miega
Europos miestų gatvėse. Europa yra vienas iš turtingiausių ir pažangiausių pasaulio regionų,
tačiau socialinė nelygybė išlieka tokiose svarbiose srityse kaip sveikata, pajamų nelygybė,
būstas, saugumas ir suvokiama gyvenimo kokybė. Benamystė - kraštutinė socialinės atskirties
forma ir dažnai šios visuomenės grupės nariai susiduria su pačiais įvairiausiais žmogaus teisių
pažeidimais.
Kasmet renkami duomenys tik apie savivaldybių ar nevyriausybinių organizacijų nakvynės
namuose gyvenančius ar laikinai juose apsistojančius asmenis. Pagal Lietuvos statistikos
departamento pateikiamus duomenis, 2017 m. šalyje veikė 25 nakvynės namai, kuriuose buvo
apsistoję 2494 asmenys. Tačiau didelė dalis benamių asmenų, vengiančių kreiptis pagalbos
į savivaldybių ar nevyriausybines organizacijas, dažniausiai nepatenka į oficialias skurdo
matavimo ar benamystės apskaitas.
Siekdamos padėti sudėtingiausiose situacijose bei atskirtyje atsidūrusiems žmonėms bei
spręsti benamystės problemą, Europos šalys narės imasi įvairių skirtingų veiksmų strategijų.
Dalis šalių turi parengtas ar rengiamas nacionalines ar regionines benamystės strategijas. Šalys
narės, pasirengusios bei įgyvendinančios nacionalines ar regionines strategijas yra Čekija, Airija,
Ispanija, Italija, Norvegija, Suomija, Danija, Švedija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Prancūzija,
Jungtinė Karalystė, Portugalija, Vokietija bei Belgija. Parengtas, bet kol kas neįgyvendinamas
benamystės strategijas turi Vengrija, Lenkija ir Graikija. Lietuva – viena iš šalių, neturinčių
specifinės integruotos benamystės strategijos, be kurios šiandien susiduriama su pavienių
organizacijų fragmentišku veikimu.
Kitų šalių patirtys rodo, jog labai svarbus aspektas siekiant mažinti benamystės reiškinį
– tai prevenciniai sprendimai iki asmeniui atsiduriant gatvėje ir intensyvi pagalba neilgą
benamystės patirtį turintiems asmenims. Tyrimai rodo, kad efektyviausiai galima padėti neilgą
benamystės patirtį (maždaug iki pusės metų) turintiems asmenims, kurie dar nėra stipriai
persiėmę benamio gyvenimo būdu ir praktikomis. Bet pagalba būtina ir ilgesnį laiką esantiems
benamystėje (apgyvendinimas, maitinimas, dienos centro, higienos paslaugos ir pan.).
Lietuvoje praktiškai visos iki šiol fragmentiškai finansuojamos veiklos buvo orientuotos į
“pasekmes”, t.y. į pagalbą jau esantiems benamystėje (apgyvendinimą, maitinimą, higienos
paslaugas ir pan.). Norint mažinti asmenų, atsiduriančių benamystėje skaičių, būtų svarbu ne
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tik planingai teikti pagalbą esantiems benamystėje, bet ir vykdyti benamystės prevenciją bei
ankstyvąją intervenciją.
Remiantis tyrimais bei įvairių šalių praktika, svarbūs komponentai, norint vykdyti benamystės
prevenciją, yra šie:
•
•

ankstyvas identifikavimas asmenų, esančių rizikingose situacijose;
pagalbos, paramos sistema žmonėms, kuriems kyla grėsmė netekti būsto.

Labai svarbi aktyvi prevencinė veikla iš įvairių valstybės finansuojamų sistemų išeinančių
asmenų. Ypatingai atkreiptinas dėmesys į jaunimą, paliekantį globos namus, nuteistuosius,
atlikusius bausmę ir išeinančius iš įkalinimo įstaigų, žmones, išeinančius iš psichikos centrų ir
ligoninių.
Tyrimai rodo, jog vieni iš efektyvesnių ankstyvosios intervencijos būdų yra:
•
•
•

aktyvus informavimas (angl. outreach darbas) tiek gatvėse, tiek ir kitose paslaugas
teikiančiose įstaigose;
galimybė gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas (tai padeda pereiti nuo
gyvenimo gatvėje link naudojimosi nakvynės paslaugomis);
alternatyvus socialinis būstas įvairių poreikių žmonėms.

Svarbu yra tai, jog būsto suteikimu pagrįsta politika negali būti laikoma vieninteliu
veiksmingiausiu benamystės prevenciją užtikrinančiu ir benamystę naikinančiu metodu –
Europos Komisija taip pat ragina prieglaudų ir laikinųjų patalpų nenaudoti kaip pagrindinio
benamystės klausimo sprendimo būdo. Svarbu plėsti galimybes įsigyti nuolatinį būstą, didinti
prevencijos tikslais teikiamą paramą bei lanksčiai remti žmones, gyvenančius savo namuose,
atsižvelgiant į jų poreikius.14

„Pirmiausia žmonės turi turėti stogą virš galvos ir pakankamai ploto. Tada tik apsirengti ir įsidarbinti.“
Skurdą patiriantis asmuo

Susisiekimo paslaugų stoka stumia regionų gyventojus
į bedarbystę ir atskirtį
Gyvenantys kaimo teritorijose, susiduria su didesne skurdo rizika. Apie tai byloja statistika ir
dar kartą patvirtina žmonių liudijimai. Kaimuose trūksta darbo vietų arba jos yra labai menkai
apmokamos.
Žmonės, gyvenantys kaimiškose teritorijose, susiduria su ypatingais sunkumais dėl įvairių
viešųjų paslaugų trūkumo, tačiau dažniausiai įvardijama – susisiekimo paslaugų stoka.
Mobilumo apribojimai taip pat sumažina ir jų įsidarbinimo galimybes. Kaimų gyventojai atkreipia
dėmesį, kad autobusai važinėja tik keletą kartų per dieną ir geriausiu atveju yra suderinti tik
su vaikų grįžimu iš mokyklos. Vaikų vasaros atostogų metu pasitaiko atvejų, kai autobusai
14
European Commision 2010. Stepping up the fight against poverty and social exclusion https://bit.
ly/30PnhIh
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kaimus pasiekia tik kelis kartus per savaitę, todėl susiekimo stoka užkerta kelią darbui. Be to, ši
problema dažnai aktuali pažeidžiamiausiems, mažiausias pajamas gaunantiems gyventojams
– tiems, kurie patys negali nusipirkti automobilio.
Tas pats pasakytina ir apie ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą – neretai jis yra nepasiekiamas
būtent todėl, kad tėvai neturi galimybių vaikų nuvežti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas.
Savivaldybės dažnai tokios paslaugos ikimokyklinio amžiaus vaikams neužtikrina. Taigi, tiek
vaikai, tiek tėvai yra priversti likti namuose. Susisiekimo paslaugos turi būti užtikrintos siekiant
spręsti ir kitas problemas: nepakankamai prieinamą vaikų ikimokyklinį ugdymą, o taip pat ir
nedarbą bei skurdą regionuose.

„Gyvenu kaime, tai galiu pasakyti, kad vyksta kaimo žlugdymas. Nuimti autobusai - važiuoja tik
kelis kartus per dieną. O kai būna vaikų atostogos, tai iš viso nėra autobusų. Tai kaip tada į darbą
važiuoti ar į pokalbį?“
„Mūsų mieste tikrai nėra darbų. Norint įsidarbinti reikia važiuot į kitus miestus, bet nėra kaip ten
nuvažiuoti. Reikia transporto.“
„Dėl pašto, dabar bandomasis dalykas - mobilus paštas. Normalų paštą uždarė, tai reikia gaudyti
tą mašiną. O jei nepagauni? Kaimas maksimaliai uždaromas.“

Skurdą patiriantys asmenys
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TINKLO REKOMENDACIJOS SKURDO IR SOCIALINĖS
ATSKIRTIES MAŽINIMUI
Skurdo mažinimo strategija
2000 m. buvo parengta Skurdo mažinimo Lietuvoje strategija, tačiau ji niekada taip ir nebuvo
įgyvendinta. Nuo to laiko akivaizdžiai pasikeitė Lietuvos realijos, o nauja skurdo mažinimo
strategija taip ir nebuvo sukurta. Atskiros Vyriausybės savo programose numato skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo priemones, tačiau Lietuva neturi aiškios ilgalaikės strategijos,
kaip reiktų spręsti skurdo problemą. Todėl siūlome parengti aktualią, realijas atitinkančią
skurdo mažinimo strategiją, kuri apimtų skurdo rodiklių apžvalgą, išskirtų svarbiausias
viešosios politikos sritis, neatsiejamas nuo skurdo mažinimo ir įvardintų ambicingus tikslus,
uždavinius bei priemones jiems pasiekti.
Savivaldybės, įgyvendindamos socialinę politiką, teikdamos socialines paslaugas,
koordinuodamos socialinės piniginės paramos skyrimą, organizuodamos užimtumo didinimo
programas, turi kelti sau tikslą mažinti skurdą ir socialinę atskirtį.

Mokestinių pajamų surinkimas ir perskirstymas
Europos Komisija rekomendacijose Lietuvai 2018 m. gegužės mėn. teigia, kad „nepaisant
besiimamų žingsnių stiprinti socialinę apsaugą, pajamų nelygybė bei skurdas Lietuvoje išlieka
vieni didžiausių ES, o mokesčių ir socialinių išmokų sistema yra viena iš silpniausių pagal
korekcinę galią. Todėl Lietuvai rekomenduojama ir toliau tobulinti mokesčių bei socialinių
išmokų sistemą, kad ji geriau susidorotų su šiais iššūkiais15.
Europos Komisija taip pat įvertino praėjusiais metais įgyvendintą mokesčių reformą ir
pabrėžė, kad mokesčių ir socialinių išmokų sistemos struktūra šiek tiek pagerėjo, tačiau
jos poveikis pajamų nelygybei ir skurdo mažinimui tebėra ribotas. Įgyvendinant mokesčių
reformą nustatytas tam tikras apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu progresyvumas,
tačiau numatoma, kad jo poveikis pajamų nelygybės mažinimui bus nereikšmingas. Taip pat
akcentuojama, kad socialinei apsaugai išleidžiama per mažai viešųjų lėšų16.
Turėtume atsižvelgti į EBPO ir EK rekomendacijas ir kalbėti ne tiek apie darbo užmokesčio
progresyvumą, bet ir apie visų pajamų progresinį apmokestinimą, taip pat galvojant apie
tokį mokesčių dizainą, kuris nepakenktų ekonomikos augimui. Taip būtų mažinama pajamų
nelygybė bei daugiau lėšų būtų surenkama į valstybės biudžetą. Šios lėšos galėtų būti
panaudotos socialinėms reikmėms.

15
Europos Komisija (2018). TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Lietuvos nacionalinės reformų
programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Lietuvos stabilumo programos https://goo.gl/QJTW4F
16
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Europos Komisija (2018). Šalies ataskaita. Lietuva 2019 https://bit.ly/2WnEDdE

Piniginio skurdo mažinimas
Būtina didinti pajamas didelėms skurstančiųjų grupėms, t.y. pensininkams, vienišiems tėvams
ir daugiavaikėms šeimoms, žmonėms, turintiems negalią. Išmokų didinimas šioms grupėms
leistų bent daliai jų pajamų perlipti skurdo ribą.
Siekiant, kad viena iš pagrindinių skurdo mažinimo priemonių – socialinė piniginė parama
– būtų tikra investicija į žmogų, reikėtų tobulinti paramos sistemą, t.y. būtina atsižvelgti
į tris pagrindinius efektyvios paramos ramsčius: adekvatumą, prieinamumą ir įgalinimą.
Paramos dydžio adekvatumą būtina plėtoti didinant socialinės piniginės paramos dydį.
Dabartinis socialinės piniginės paramos dydis reikšmingai nesumažina skurdo, nes išmokos
ženkliai atsilieka nuo skurdo rizikos ribos. Taip pat siūlome numatyti galimybę asmenims
patiems užsidirbti sumą, kuri kartu su parama užtikrintų asmens minimalius vartojimo
poreikius: t.y. nesumažinti paramos, jeigu asmens darbo užmokestis kartu su parama neviršija
MVPD.
Būtina mažinti ir barjerus, kurie nesuteikia galimybių žmonėms, patiriantiems skurdą, gauti
paramą: mažinti biurokratijos mastą, paramos gavimo griežtumą, atidirbimą už paramą.
Siekiant, kad paramos gavėjai būtų aktyvūs visuomenėje ir grįžtų į darbo rinką, būtina teikti
individualizuotas ir kompleksines paslaugas, kurios apimtų tiek pačio asmens bendrųjų
ir profesinių įgūdžių ugdymą, tiek ir užtikrintų išorinių barjerų šalinimą (pvz. paslaugas
slaugomiems artimiesiems, vaikų priežiūrą, susisiekimą ir kt.).

Skolų spąstų pažabojimas ir paslaugos skolininkams
Siekiant mažinti skurdo spąstus, į kuriuos žmonės patenka dėl įsiskolinimų, būtina mažinti
išskaitas iš darbo užmokesčio. Išskaitų iš darbo užmokesčio su mažinimas iki 30 proc. yra
teisinga kryptis, siekiant žmones ištraukti iš skurdo spąstų, tačiau norint pasiekti reikšmingų
pokyčių, būtina imtis ryžtingesnių veiksmų. Nevyriausybinės organizacijos siūlo toliau mažinti
išskaitas ir taikyti 20 proc. išskaitymą nuo minimalaus darbo užmokesčio tiems žmonėms,
kurie turi dvi ar daugiau vykdomųjų bylų. Pabrėžiame, kad paliekant didesnę pajamų sumą
ir taip užtikrinant žmogaus oriam pragyvenimui reikalingą sumą, ženkliai sumažėja tikimybė,
kad susidarys naujos skolos. Tuo tarpu taikant griežtesnius išieškojimus ir paliekant mažesnę
sumą pragyvenimui, žmogui trūksta pajamų, reikalingų apmokėti būtinąsias paslaugas
(pavyzdžiui, komunalinius mokesčius ar viešojo transporto paslaugas). Tokiu atveju asmuo
gali būti linkęs dar daugiau skolintis, o taip dar labiau asmuo klimpsta į vis gilesnę skolų duobę
ir uždarą skurdo ratą.
Skolininkams, kurie turi didelių įsiskolinimų, būtina teikti atitinkamą pagalbą. Reikia ieškoti
būdų, kaip NVO, savivaldybės ir užimtumo tarnyba galėtų kartu kurti inovatyvius metodus –
specializuotas finansinio ir teisinio raštingumo paslaugas žmonėms, patiriantiems skurdą
ir turintiems įsiskolinimų. Būtina siekti, kad vienas asmuo turėtų vieną antstolį, o ne keletą,
kaip kad šiuo metu yra.
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Nepiniginio skurdo mažinimas arba skurdo prevencija
Dabartinėje švietimo sistemoje vyraujantys netolygumai daugybę vaikų pasmerkia skurdui
visam gyvenimui – neturėdami gero išsilavinimo, užaugę dažnai tampa bedarbiais arba dirba
nekvalifikuotus darbus. Tai užprogramuoja skurdo paplitimą dešimtmečiams, todėl ilgalaikės
skurdo prevencijos priemonės turi būti nukreiptos į švietimo kokybės ir prieinamumo
didinimą.
Švietimo srityje būtina mažinti mokinių rezultatų netolygumus tarp atskirų savivaldybių
ir mokyklų. Būtina sukurti finansinius mechanizmus, užtikrinančius jaunimo dalyvavimą
neformalaus ugdymo programose, teikiant prioritetą arba skiriant atskirą finansavimą
programoms, kurių veikla tiesiogiai ugdo bendrąsias, o ne specialiąsias, kompetencijas, ir
kurias vykdo nevalstybiniai švietimo paslaugų teikėjai.
Be to, būtina investuoti į pakankamą ikimokyklinio vaikų ugdymo ir priežiūros paslaugų
kūrimą, užtikrinant jų geografinę aprėptį ir lengvą prieinamumą viešuoju transportu.
Tokios įstaigos turi būti tinkamai aprūpintos ištekliais tiek infrastruktūros, tiek kvalifikuoto
personalo atžvilgiu. Taip pat būtina užtikrinti kokybišką priežiūrą ir dėmesį kiekvienam vaikui.
Ikimokyklinių įstaigų darbo laikas turėtų būti pakankamai lankstus, kad atitiktų tėvų poreikius,
ypatingai tų, kurie neretai dirba labai toli nuo namų. Be visa to, privalu gerinti švietimo
sektoriaus darbuotojų darbo sąlygas. Galiausiai, siekiant užtikrinti, kad skurdžiai gyvenantys
tėvai ir vaikai turėtų vienodas galimybes, ankstyvojo ugdymo ir priežiūros paslaugos turi būti
prieinamos visiems.

Žmonių įgalinimas plėtojant viešąsias paslaugas
Viešųjų, o ypatingai socialinių paslaugų ir pagalbos plėtra ir investavimas į asmens, šeimos
bei vaiko gerovę yra svarbi investicija į žmogiškąjį kapitalą. Kokybiškos ir visiems prieinamos
paslaugos bei pagalba užtikrina šeimai palankią aplinką, o kartu ir tvarią vaiko raidą. Tokiu
būdu prisidedama prie vaikų galimybių lygybės stiprinimo ir jų ateities skurdo prevencijos.
Be to, paslaugos šeimai, apimančios ne tik vaikų, bet ir sergančių, neįgaliųjų ar senyvo
amžiaus asmenų priežiūrą, reikšmingai prisideda prie asmeninių ir profesinių įsipareigojimų
derinimo galimybių. Sustiprinamos gyventojų dalyvavimo darbo rinkoje galimybės, o taip pat
užtikrinama visų piliečių gyvenimo kokybė. Siekiant užtikrinti žmonių judumą kaimiškose
teritorijose, būtina organizuoti intensyvesnes susisiekimo paslaugas, kurios suteiktų
žmonėms galimybę pasiekti darbo vietas bei ugdymo įstaigas įvairaus amžiaus vaikams.
Šeimoms, ypač esančioms socialinėje atskirtyje, būtinos kompleksinės ir individualizuotos
paslaugos. Būtina tobulinti specialistų, dirbančių su sunkumus patiriančiomis šeimomis,
kompetenciją, įgalinant juos veikti komandoje, stiprinant juos kaip konsultantus, tarpininkus,
bendruomenės telkėjus. Svarbu atkreipti dėmesį į socialinių darbuotojų, dirbančių su sunkumus
patiriančiomis šeimomis, vieningą funkcijų apibrėžimą bei optimizuoti dokumentaciją, kuri
šiandien užima didelę dalį darbo laiko, kuris maksimaliai galėtų būti skiriamas darbui su
klientais. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su sunkumus patiriančiomis šeimomis, turi taikyti
kompleksines priemones: tai apima tiek formalių dokumentų tvarkymą, tiek tėvų švietimą,
tiek socialinių įgūdžių ugdymą, tiek pagalbą įsidarbinant (pvz., darbo paieškos, palydėjimas į
darbo pokalbius), tiek pagalbą jau įsidarbinus (pvz., sprendžiant iškilusius konfliktus). Siekiant
tvaresnių rezultatų, didelį vaidmenį vaidina bendruomeninė pagalba.
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Pažymėtina, kad žmonės, ilgai nedalyvavę darbo rinkoje, praranda savo profesinius gebėjimus,
pasitikėjimą savo jėgomis, be to dažnai susiduria su stigmatizuojančiu aplinkinių požiūriu.
Todėl ilgalaikiams bedarbiams būtina teikti specializuotą kompleksinę pagalbą, apimančią
ne tik profesinį persikvalifikavimą ar profesinių įgūdžių atkūrimą, bet ir kitų kompetencijų,
bendrųjų įgūdžių ugdymą.
Į paslaugų teikimą įvairioms socialinės atskirties grupėms būtina įtraukti kuo daugiau
nevyriausybinių organizacijų, kurios turi sukaupusios ilgametę patirtį teikiant specializuotas
ir kompleksines paslaugas atskirtį patiriantiems asmenims. Pažymėtina, kad nevyriausybinės
organizacijos dažniausiai yra „arčiau žmonių”, o tai kuria tarpusavio pasitikėjimo santykius,
kurie yra labai svarbūs, siekiant tvarių pokyčių. 2017 m. Tinklo užsakymu atliktas tyrimas17
parodė, kad NVO teikiamas paslaugas jų klientai vertina itin teigiamai, o įdarbinimo paslaugos
yra efektyvios. NVO turi stipriai išvystytas motyvavimo ir emocinės paramos skirtingoms
tikslinės grupės asmenims paslaugas. Daugiau kaip 90 proc. NVO paslaugas gavusių asmenų
nurodė, kad gavus paslaugas išaugo pasitikėjimas savimi, padidėjo noras dirbti. Be to, tyrimas
atskleidė, jog NVO teikiamos integracijos į darbo rinką paslaugos yra efektyvios, vertinant
įsidarbinimo rodiklį: 66,6 proc. tiriamųjų, pasinaudojusių vietos NVO teikiamomis integracijos
paslaugomis, pavyko įsidarbinti. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, siūlome į įdarbinimo
paslaugų teikimą sunkiai integruojamiems, ilgą laiką nedirbantiems asmenims kaip paslaugos
tiekėjus įtraukti nevyriausybines organizacijas.

17
Mokslinio tyrimo „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių
tobulinimas“ ataskaita https://goo.gl/kuUPXm
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