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Įvadas
Pastaruoju metu girdime vis daugiau diskusijų ir nesutarimų apie 
skurdo rodiklius, skurdo mažinimo priemonės ir apskritai skurdo ir 
socialinės atskirties situaciją Lietuvoje. Vis dėlto skurdą patiriančių 
žmonių istorijos netelpa į jokius skaičius.
Spalio 4 d. neįgaliuosius, benamius, vienišas ir daugiavaikes mamas, 
vyresnio amžiaus žmones, su priklausomybėmis kovojančius, skolų 
turinčius ir su visokiausiais sunkumais susiduriančius žmones pakvie-
tėmė papasakoti savo istorijas, pasidalyti didžiausiais skauduliais ir 
sėkmingais sprendimais bei kartu galvoti apie galimus sprendimus.
Šis leidinys yra skirtas apibendrinti skurdo patirtį turinčių asmenų susiti-
kimo metu išsakytas mintis. Tokie susitikimai, kai žmonės yra įtrau-
kiami į sprendimų priėmimą, kviečiami išsakyti savo nuomonę, yra 
įprasta praktika daugumoje Europos valstybių. Europos lygmeniu 
susitikimus kasmet organizuoja EAPN (anlg. European Anti Poverty 
Network – Europos kovos su skurdu tinklas), kurio nariu yra ir Nacio-
nalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas.

Leidinys yra skiriamas: 
politikos formuotojams – priimkite sprendimus, kurie spręstų žmonių 

išsakytas problemas.

žiniasklaidai – atkreipkite dėmesį į didžiausius skurstančių asmenų 
skaudulius.

nevyriausybinėms organizacijoms – veikite srityse, kuriose žmonės 
patiria didžiausius sunkumus.

visuomenei – supraskite sunkumus patiriančių žmonių kasdienybę ir 
būkite empatiški.
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Orumas ir žmogiškieji santykiai – svarbiausias bet kurio 
žingsnio dėmuo
Viso susitikimo metu skurdą patiriantys žmonės kalbėjo apie atšalusius žmogiškus 
santykius ir pamintą orumą. Nepritekliuje gyvenantys žmonės dažnai jaučiasi ne-
matomi ar net žeminami kitų. Tokia situacija vyrauja tiek visuomenėje, tiek valsty-
binėse įstaigose, tiek ir darbo santykiuose. Oraus požiūrio į žmogų trūkumas, anot 
žmonių, veda į demokratijos eižėjimą. 

Žmogus, kuris dirba, turėtų oriai gyventi.

Svarbu yra žmogiško santykio atstatymas. Kasdien žmogiškumas 
žlunga, materialinė pusė ima viską.

Pasiturintys labai prastai žiūri į tuos, kuriems kažko trūksta. Kitose 
šalyse jautiesi tarp draugų. O pas mus - esi nulis.

Kaimuose seniūnai jaučiasi karaliais ir sėdi tuose postuose trisdešimt 
metų. Nuolat tik “aš, aš”, o žmogaus nelieka. Ir po to seniūnas sako – 

„Jeigu nebalsuosi už tą partiją, tai atimsiu pašalpą”.

Išsilavinimo stoka įkalina skurde 
Dauguma žmonių sutinka, kad išsilavinimas yra itin svarbus faktorius išbristi iš 
skurdo ir atveria visai naujas galimybes. Žmonės minėjo negalintys susirasti gerai 
apmokamo darbo dėl turimo per menko išsilavinimo.

Viskas priklauso nuo žmogaus ir nuo jo išsilavinimo. Tikrai turint 
išsilavinimą būtų daugiau galimybių.

Skurdo aplinkoje augantiems vaikams išsilavinimas sunkiai pasiekiamas 
Skurstančiose šeimose augantiems vaikams siekti išsilavinimo yra gerokai sunkiau. 
Kol neužtikrinami vaiko baziniai, fiziologiniai poreikiai - susikaupti mokymuisi beveik 
neįmanoma. Mokytis trukdo ir įtampa namuose, dėl to tėvai patys negali padėti 
vaikui. Neretai tėvai tiesiog neišgali išlaikyti išsilavinimo siekiančio vaiko, nes šis 
privalo dirbti.

Jei esminiai poreikiai nėra patenkinti, tai sunku mokytis. Kol baziniai 
poreikiai nepatenkinti, tikrai netenkinsi kitų poreikių.

Daug tada įtampos šeimoje, reikia tikrai specialistų pagalbos, kurie 
padėtų šeimai.

Yra šeimų, kurios net negali leisti vaikų į mokyklą, nedaug yra, bet yra.

Skurdas sukelia problemų mokymuisi. Kai skursti, tai net negali, nes 
turi eiti dirbti. 
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Nemokamas maitinimas vaikams – pagalba, vedanti į 
vaikų baimę ir patyčias
Vaikus auginančios šeimos itin vertina vaikų maitinimo paramą. Tačiau kai kuriose 
mokyklose vaikai, gaunantys nemokamą maitinimą, valgyklose laukia atskirose ei-
lėse arba yra sodinami prie atskirų stalų. Tokiu būdu vaikai susiduria su patyčiomis 
ir atskirtimi. 

Tikrai vaikai susiduria su atskirtimi, iš jų tyčiojasi, todėl nenori 
nemokamai valgyti.

Jautiesi ne toks, kaip visi kiti. 

Problema yra tada, jeigu vaikai atskirti. Jeigu visi gauna nemokamą 
maitinimą ar valgo kartu - tai viskas gerai.

Pagalba šeimoms: ar pirmiausia nusiristi į dugną?
Susitikimo metu buvo pažymėta, kad šeimos, auginančios vaikus, susiduria su itin 
dideliais sunkumais. Žmonės jaučiasi nematomi, jeigu jie nepatenka į socialinės ri-
zikos grupę. Pavyzdžiui, gausios šeimos pasigenda tokios pagalbos kaip socialinės 
rizikos šeimos.

Kad daugiau kreiptų dėmesį į dideles šeimas. Jei esi socialinės rizikos - 
tai gauna tavo vaikai kalėdines dovanas, paslaugas visokias, bet jeigu 
daugiavaikė - tai ne. 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.

Skurdas ir socialinė atskirtis kaimiškuose regionuose
Gyvenantys kaimo teritorijose, susiduria su didesne skurdo rizika. Apie tai byloja 
statistika ir dar kartą patvirtina žmonių liudijimai. Žmonės susiduria su darbų trūku-
mu arba itin prastai apmokamomis darbo vietomis ir dirbančiųjų skurdu.

Yra visur skurdo apraiškų, ypač yra lyginant miestą su kaimu. Tikrai 
kaimuose žmonės labai skursta. Regionuose labai mažos algos.

Paslaugų trūkumas ir infrastruktūros spragos
Žmonės, gyvenantys kaimiškose teritorijose, susiduria su ypatingais sunkumais 
dėl įvairių paslaugų trūkumo, ypač stokojama susisiekimo paslaugų. Žmonių judu-
mo apribojimai, sumažina ir jų įsidarbinimo galimybes. Kita vertus, panaši situacija 
susidaro ne tik kaimuose, bet ir mažesniuose miestuose.

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 nuvažiuot. Reikia transporto.
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Dėl pašto, dabar vyksta bandomasis dalykas - mobilus paštas. 
Normalų paštą uždarė, tai reikia gaudyti tą mašiną. O jei nepagauni? 

Kaimas maksimaliai uždaromas.

Pagrindinė darbingų vyresnio amžiaus asmenų problema 
– diskriminacija darbo rinkoje
Vyresnio amžiaus asmenims, nesulaukusiems pensijinio amžiaus, darbo paieškos 
yra itin apsunkintos. Jų teigimu, sunku įsidarbinti, nes dėl jų amžiaus kandidatūra 
dažnai net nesvarstoma. Darbo skelbimuose dažnai ieškoma jaunų žmonių, todėl 
vyresni dažnai net nedrįsta kandidatuoti.

Diskriminuojami, dažnai nurašomi. 

Darbo skelbimuose dažnai nurodoma “Mūsų jaunas kolektyvas”. 
Pasiskaitę vyresni žmonės nusivilia, nes jaučiasi nejaukiai. 

Ieškojau darbo. Tikrai buvo labai sunku. Sužino tavo amžių ir iš karto – 
“ačiū, nereikia”.

Dažnai nereikia patirties, bet reikia jaunystės - darbo biržoje vyksta 
darbo mugės. Taigi vis tiek pasirenka jaunesnius.

Negalia, trukdanti visavertiškam gyvenimui
Neįgalieji, kuriems pavyksta įsidarbinti, jaučiasi visaverčiais visuomenės dalyviais. 
Tačiau netenka privilegijų, pavyzdžiui kompensacijos už renovaciją. Tokia padėtis 
sunki finansiškai, nes asmuo gali dirbti tik nepilnu etatu ir gauna mažesnes pajamas.

Man labai daug reiškia, kad galiu dirbti. Bet daug lengvatų netekau 
- turiu mokėt už renovaciją, jei būčiau nedirbanti, tai nemokėčiau. 

Netekau privilegijų, bet apsimoka dirbti puse etato, nes geriau jaučiuos 
psichologiškai.

Dėl negalios galiu dirbti tik puse etato. Tai automatiškai perpus 
mažesnis atlyginimas.

Valstybės pagalba neįgaliesiems – svarbi, bet nepakankama
Žmonės, turintys negalią džiaugiasi lengvatomis vaistams, transportui, tačiau susi-
duria su didžiulėmis eilėmis. Turintiems psichikos negalią trūksta sveikatos paslau-
gų, o taip pat ir socialinių, integracinių. Būtina papildoma pagalba ir palyda ieškant 
būsto ir darbo.

Reikia specialios komisijos, kad gautum sanatoriją, o eilė norint patekti 
į komisiją – vienas mėnuo.

Labai padeda lengvatos transportui, vaistams.

Būna, kad ateini žmogus su negalia kur nors pagalbos, ir siunčia kur 
nors kitur - tai galėtų paskirti socialinį darbuotoją, kuris keliautų su 

tuo žmogumi.

Aš jau dirbu šešerius metus, kas labiau susiję su mano specialybe, 
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bet nelabai pavyksta. Jei kiti gauna reabilitacijas, sanatorijas, mums 
[psichikos negalią turintiems asmenims] yra tik stacionaras ir 

psichologas. Bet juk lygiai taip pat svarbu ir darbas, ir būstas. Bet man 
padėjo tik artimieji, ne valstybė. Nėra pagalbos iš valstybės institucijų.

Susitikimo metu neįgalieji  taip pat pažymėjo, kad jaučiasi nesaugiai dėl planų už-
daryti socialines įmones. Šiuo metu jie džiaugiasi galėdami dirbti, o dėl artėjančių 
pokyčių itin nerimauja, nes dirbti pilnu krūviu atviroje rinkoje - praktiškai neįmano-
ma. Susitikimo dalyviai minėjo, kad didžiausią nerimą kelia miglota ateitis dėl pla-
nuojamų reformų.

Subsidijos yra gerai, nes priima mažiau produktyvų darbininką. 
Valstybė naikins socialinės įmones, bet mes jaučiamės labai nesaugiai. 

Mes negalime dirbti pilnu krūviu, tik puse etato.

Neįgaliųjų stigmatizacija, apsunkinanti integraciją
Žmonės su negalia atskleidė, kad visuomenės stereotipai trukdo jaustis pilnavertiš-
kai ir apsunkina jų integraciją. Buvo minima, kad dėl negalios žmonės jaučiasi dis-
kriminuojami tiek darbdavių, tiek kitų visuomenės narių. Psichikos negalią turintys 
asmenys pažymėjo, kad jaučiasi itin nesaugiai, nes visuomenėje stigmatizuojami 
psichikos sutrikimai, nes tokie asmenys vaizduojami kaip pavojingi.

Darbdaviai sužino negalios lygį ir iškart atsisako.

Visuomenė verčia nesijausti pilnaverčiu.

Trukdo požiūris į neįgalius asmenis. Kai sužino, kad neįgalus - iškart 
niekam nereikalingas. Socialinės įmonės gali žlugti, bet gyventi kažkaip 

reikia. 

Jaučiuosi labai nesaugiai dėl požiūrio į žmones, kurie patiria psichikos 
sutrikimų, tu nešioji žymę - stigmą. Jie padaro nedaug nusikaltimų, bet 

jie labai išviešinami ir yra labai rezonansiniai.

Požiūris į priklausomybių ligas apsunkina žmonių 
integraciją
Turintiems priklausomybių labai sunku integruotis į visuomenę. Integraciją apsun-
kina visuomenės nusistatymas, stereotipai ir atstūmimas. Žmonės taip pat minėjo, 
kad jiems trūksta ir valstybės pagalbos. Šiuo atveju nėra skiriama pakankamai dė-
mesio priklausomų asmenų integracijai.

Psichologiškai sunku integruotis. Noriu, bet labai sunku. O kartais norai 
ne visada sutampa su visuomenės norais. Visuomenė atstumia, niekas 

nenori priimti į darbą. 

Tiesiog nebegali išbristi, nes liga palaužia žmogų.

Yra ne iki galo išbaigta socialinė rūpyba, niekas nesupažindino, kokia 
priklausomybė yra sunki, kiek reiks vargti. Valstybė per mažai deda 

pastangų, kad padėtų išlipti iš priklausomybės.

Trukdo požiūris į priklausomus žmones. Jų yra nedaug ir jie nedaug 
terūpi.
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Būsto išlaikymas – nepakeliama našta
Būstas yra vienas iš pagrindinių žmogaus poreikių. Mažas pajamas gaunantiems 
asmenims šildymo ir kitos būsto išlaikymo išlaidos yra itin sunki našta. Komuna-
linės išlaidos dažnai sudaro didžiąją dalį asmens išlaidų. Kita vertus, nemaža dalis 
energijos yra iššvaistoma.

Pirmiausia žmonės turi turėti stogą virš galvos ir pakankamai ploto. 
Tada tik apsirengti ir įsidarbinti.

Labai sunku susimokėti komunalinius, be abejo. Komunalinės 
išlaidos žmogui yra per sunkios, nes neatitinka jo finansinės būklės. 

Daug energijos yra iššvaistoma, tinklai galėtų apsiimti sutvarkyti 
efektyvumą, bet jiems neapsimoka.

Gniuždantys įsiskolinimų spąstai ir viltis ištrūkti
Įsiskolinimų problema – nuolat linksniuojama skurdą patiriančių žmonių. Dėl ne-
pakankamų disponuojamų pajamų, nesugebėdami apmokėti komunalinių išlaidų, 
transporto, o tuo pačiu ir baudų už važiavimą be bilieto, žmonės dažnai įsiskolina. 
Galiausiai, pritrūkę lėšų, griebiasi greitųjų kreditų. Skolos vis labiau auga smaugda-
mos žmones ir uždarydamos į skurdo spąstus.

Padirbau tris mėnesius ir davė kreditą. Davė visi. Taip iš 1500 eurų 
peraugo į 10000 eurų. Tai ir dirbdavau po 13, po 15 valandų per dieną, 

bet neatidaviau dar visko. 

Labai daug [greitųjų kreditų] reklamos - nori ir turi.

Žmonių teigimu, įsisukus į skolų ratą, nesulaukiama adekvačios pagalbos. Susi-
tikimo dalyviai taip pat pažymėjo, kad jų padėtį būtų gerokai palengvinę mažesni 
išskaitymai, kurie būtų leidę laisviau kvėpuoti ir oriau gyventi. Vis dėlto, žmonės 
džiaugiasi mažinamomis išskaitomis ir atgauna viltį išsikapstyti.

Padėjo pažįstami. Niekas iš valstybės nepadeda. Tavo reikalas. Jeigu 
bent būtų išskaitos mažesnės - būtų buvę žymiai lengviau.

Negali dirbti legaliai, nes atskaito vos ne 70 proc. Jeigu dirbi - gauni 
apie 200. Be to, antstoliai geba įrašyti minusus banko sąskaitose. 

Kiek uždirbsi, viskas nubraukiama banko. Negerai, kad gali prieiti prie 
asmeninių sąskaitų. 

Girdėjau, kad žada sumažinti antstolių procentus, tai vilties yra.

Savivaldybės teikiami socialiniai kreditai – inovatyvi galimybė?
Žmonės itin palankiai vertintų kitose šalyse teikiamą galimybę gauti kreditą iš sa-
vivaldybės, ypatingai numatant galimybes įsigyti pagrindines prekes, tokias kaip 
skalbimo mašina, televizorius ir pan. Kita vertus, buities prekėms įsigyti apskritai 
turėtų būti suteikta valstybės pagalba.

Labai gerai būtų savivaldybės kreditai, ypač pagrindinėms prekėms – 
lovai, skalbimo mašinai, šaldytuvui…
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Tai turėtų būti socialinio darbuotojo darbas sukontroliuoti, kas gali 
gauti. Pagrindėms buitinėms prekėms. 

Žmogus turi jaustis oriai, bet jeigu neturi pagrindinių daiktų, tai 
neįmanoma. Ir išvis, tokie dalykai kaip šaldytuvas, televizorius šiais 

laikais nebėra prabanga. Pavyzdžiui, iš televizoriaus sužinai visą 
informaciją. Žmogus gi negali būti izoliuotas.

Informacijos labirintai veda į nežinią
Su sunkumais susiduriantys žmonės vienareikšmiškai teigė, kad iš skurdo išeiti yra 
kur kas lengviau, kai esi aktyvus ir žinai savo teises bei pareigas, tačiau informacijos 
labai dažnai pritrūksta. Su tokia problema ypatingai susiduria tie, kurie neturi priei-
gos prie kompiuterio ir interneto. Kita vertus, neretai susiduriama ir su situacija, kai 
informacijos yra labai daug, tačiau ši nėra aiški. 

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.

Socialinė piniginė parama ir kita valstybės pagalba
Susitikimo metu dalyviai minėjo apie itin menką socialinės piniginės paramos dydį, 
kurio nepakanka net pagrindiniams poreikiams - maistui, vaistams, jau nekalbant 
apie kitus – socialinius – poreikius. Be to, buvo užsiminta ir apie finansinių paskatų 
trūkumą dirbantiesiems, mat darbas ne visuomet gelbsti nuo skrudo.

Pašalpa tikrai per maža. Juk reikia maisto, vaistų. Tikrai per maža.

Kyla kainos, nesujungiama pašalpa su kainų kilimu. Kaip išgyventi 
vaikui našlaičiui iš 80 eurų? 

Jeigu dirbi, tai negauni paramos. Bet juk jeigu dirbi, tai nereiškia, kad 
neskursti. 

Darbdaviams maža pašalpa suteikia galimybę mokėt mažą atlyginimą, 
nes iš tos pašalpos žmogus neišgyvens ir sutiks dirbti už mažą 

atlyginimą. Ir žmogus turi poreikį dirbti.

Visuomenei naudingi darbai: kodėl už darbą nėra mokamas atlyginimas?
Susitikimo metu buvo iškelta problema dėl atidirbimo už socialinę piniginę paramą. 
Visuomenei naudingi darbai nėra orūs, nes asmenys negauna atlyginimo. Susitiki-
mo dalyviai pastebėjo, kad, jeigu savivaldybėje yra darbų, turi būti sukurta ir darbo 
vieta, o ji turi būti apmokama oriai. Šiuo atveju žmonės, kenčiantys dėl neprite-
kliaus, jaučiasi lyg nusikaltę – jų darbas įkainojamas labai maža suma.

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.
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Žmonės, kurie dirba tuos darbus už nusižengimus. Tai jų darbo valandą 
turi įkainį, o mūsų ne. Ir jie dirbti eina kartu, dirba tą patį darbą. Bet tai 

kuo mes tada blogesni? 

Formalios socialinės paslaugos ir individualumo stoka
Skurdo patirtį turintys asmenys pažymėjo, kad paslaugos turi būti teikiamos indi-
vidualiai, atsižvelgiant į asmens gebėjimus. Šiuo metu vykdomos programos labai 
formaliai. Siūlomos profesinio orientavimo galimybės dažnai neatspindi žmonių ga-
limybių ir preferencijų. Neretai tokios programos neturi realios praktinės naudos. 
Dabar teikiamos įsidarbinimo paslaugos atskirtyje esantiems žmonėms įsidarbinti 
nepadeda.

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 žmones apšviesti, 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 negali tavęs priimti atgal. O jei nori grįžti - turi 

pinigus mokėt.

Nesąmonė, jokių paslaugų nėra, niekas nepadeda. Jeigu pats nesurasi, 
tai niekas ir nepadės

Susirūpinimą kelianti socialinių paslaugų teikėjų kompetencija
Susitikimo metu buvo minima, kad dažnai socialinių darbuotojų kompetencijos yra 
abejotinos. Žmonės kėlė problemą, kad trūksta individualaus požiūrio, o ne šablo-
niškos pagalbos. Teigiama, kad darbuotojai dažnai nežino, kokia pagalba priklauso 
žmogui ir yra siunčiami pas kitus darbuotojus. Tokiu atveju ypač sunku žmonėms 
su negalia.

Darbuotojai, kurie prižiūri vaikus, turi labai menkus įgūdžius. Po 
socialinės darbuotojos apsilankymo reikėjo du mėnesius vaiką vesti 

pas psichologą dėl to, ką ji pasakė.

Socialiniai darbuotojai mokina pagal šabloną, bet neatlieka savo darbo, 
ne pataria, bet mokina pagal save, pavyzdžiui, kokias plyteles mums 

namuose klijuotis. Tai labai kartina gyvenimą.

Yra įstaiga, yra darbuotojas, bet kai konkrečiai paklausi - jie sako 
“nieko nežinau, nieko negaliu padėti”. Man toks jausmas, kad jie gali, 
bet nenori. Tada tave siunčia pas kitą darbuotoją, tada dar pas kitą, 

tada dar pas trečią, kol žmogui trūksta kantrybė ir lieki be nieko.



Susitikimas organizuotas parėmus EAPN (anlg. European Anti Poverty Network – 
Europos kovos su skurdu tinklas) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai pagal „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros“ 
programą


