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Pastaruoju metu girdime vis daugiau diskusijų ir nesutarimų apie skurdo rodiklius, skurdo 

mažinimo priemones ir apskritai skurdo ir socialinės atskirties situaciją Lietuvoje. Vis dėlto 

skurdą patiriančių žmonių istorijos netelpa į jokius skaičius. 

 

Spalio 17 d. – Tarptautinę kovos su skurdu ir socialine atskirtimi dieną – sunkumus patiriančius 

žmones pakvietėme išsakyti savo problemas ir kartu ieškoti sprendimo būdų.  

 

Siekdami įgalinti žmones kelti jiems rūpimas problemas ir dalyvauti politikos sprendimuose, 

kuriame tiesioginį dialogą tarp skurdą patiriančių asmenų ir sprendimų priėmėjų. Kalbėti ne 

apie žmones, o su jais. 

 

Susitikime taip pat dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Vyriausybės atstovai. 

Taikydami forumo teatro metodą, daugiausia dėmesio skyrėme sunkumams, su kuriais 

susiduria asmenys, norėdami susirasti darbą. Taip pat ieškojome sprendimų, kaip šiuos 

barjerus panaikinti. 

Tokie susitikimai, kai žmonės įtraukiami 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 Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas. 

 

 

Šiame dokumente trumpai aptarsime susitikimo metu išsakytas pagrindines mintis. 

 

 

 

 



 

Nedarbas savaime yra problema  

Susitikimo metu kalbėjome apie nedarbą ir su tuo susijusias problemas. Dalyviai teigė, kad nedarbas 

jau savaime yra problema. Nedirbantys žmonės susiduria ne tik su finansinėmis problemomis, bet 

ilgainiui ir su psichologiniais barjerais. Pakirsta savivertė, nepasitikėjimas savimi, nusivylimas ir 

baimė grįžti į darbą vis gilėja nedirbant. 

„Didžiausia problema - nedarbas. Žmonės, kai nedirba, yra pikti, nusivylę.“ 

  

Noras ir motyvacija yra labai svarbu, bet to ne visada užtenka 

Dalyviai sutiko, kad ieškant darbo, labai svarbu vidinė motyvacija.  

„Noras labai daug ką reiškia.“ 

„Kai man buvo kokie 45 metai, pakeičiau profesiją, pradėjau dirbti su projektais. Bet man reikėjo 

anglų kalbos, tai pradėjau mokytis. Ir išmokau.“ 

 

Vis dėlto, motyvacijos ne visada pakanka. Bedarbiai susiduria ir su kitais iššūkiais. 

„Noro reikia, bet gali būti kad noriu, bet nepavyksta, nerandu tokio, kokio noriu.“ 

„Norėjau įsidarbinti. Esu pedagogė, turiu du aukštuosius. Labai norėjau darželio auklėtoja 

įsidarbinti. Tikrai neužtenka noro. Darbo birža neduoda tokių kursų, kokių man reikia, tik modulius.“ 

 

Žmogus yra labiau motyvuotas, jeigu yra sotus, o ne visiškai sužlugdytas 

Susitikimo metu diskutavome apie piniginės socialinės paramos ir motyvacijos įsidarbinti sąveikas. 

Paklausę žmonių, ar laipsniškas piniginės socialinės paramos mažinimas skatina įsidarbinti, 

sulaukėme neigiamo atsakymo. Anaiptol, žmonės, kurių būtinieji poreikiai yra užtikrinti, yra labiau 

motyvuoti ieškotis darbo. Tuo pačiu žmonės pabrėžė, kad šiuo metu paramos dydis ir taip yra itin 

mažas. 

  

„Pašalpa ar taip ar taip maža. Jei iš 100 pragyvena, tai gal iš 50 pragyvens.“ 

 „Geriau daugiau mokėti, po to nutraukti, bet daugiau mokėti, kad žmogus nenukristų į tą duobę.“ 



„Jeigu žmogus gali geriau gyventi, jaučiasi sotus, tada žmogui yra didesni motyvacija ieškoti darbo. 

Jeigu sotus, mokesčiai apmokėti, tai jis norės ir uždirbti daugiau.“ 

„Žmogus, kuris dirba yra patrauklesnis darbdaviui, negu bedarbis, kuris yra alkanas ir piktas.“ 

„Gauna ar negauna - vis tiek ieškos darbo. O tie, kurie dirbo, tai ir tebedirba. Jie tikrai dėl pašalpos 

nemeta darbo.“ 

„[Jeigu parama mažinama] tada ieškai bet kokio. Bet eini per jėgą, per kančias.“ 

  

Išsilavinimas toks pats svarbus kaip ir asmeninės savybės  

Susitikimo metu dalyviai minėjo, kad išsilavinimas - labai svarbus darbo perspektyvoms. Tačiau 

asmeninės savybės bei motyvacija taip pat atlieka svarbų vaidmenį, tad norint susirasti gerą darbą, 

svarbu turėti ne tik gerą išsilavinimą, bet ir atitinkamas asmenines savybes, motyvaciją.   

 

„Išsilavinimas yra didelė dalis, bet paskui yra ir asmeniniai dalykai.“ 

„Išsilavinimas ne svarbiausias dalykas, bet jis svarbus.“ 

„Labai priklauso nuo norų, savybių, nuo patirties.“ 

 

Kita vertus, dalyviai taip pat pastebi, kad nuolat keičiantis darbo rinkai, turima profesija gali tapti 

tiesiog nebereikalinga. 

 

„Dabar yra tokių specialybių, kurios visai nebereikalingos. Pagal kurias negalima rasti darbo.“ 

„Galbūt ne tą specialybę baigiau, ir dabar nėra darbo.“ 

Vyresnio amžiaus žmonės patiria diskriminaciją darbo rinkoje 

Vyresnio amžiaus asmenys, nesulaukę pensinio amžiaus, teigia, kad darbą susirasti jiems labai 

sunku. Daugelis yra susidūręs su situacija, kuomet dėl amžiaus jų kandidatūra net nesvarstoma. 

Susitikimo metu žmonės teigė jaučiantys neviltį ir pažeminimą. 

„Ilgai stovėjau darbo biržoj ir labai daug kur atmeta tik dėl amžiaus.“ 

„Pažiūri kiek metų, tiesiai šviesiai nepasako, bet...“ 

„Man keliose darbovietėse buvo tiesiai šviesiai pasakyta, kad dėl amžiaus.“ 



„Jeigu vyras vyresnio amžiaus, tai į statybas nebepriima, nes yra per silpni.“ 

  

Kita vertus, vyresnio amžiaus žmonės iš tiesų susiduria su sunkumais darbe dėl silpnos sveikatos. 

Nepaisant to, stengiasi išlikti darbingi ir reikalingi. 

 

„Aš pati galvojau, kodėl žmonės virš 50 metų nedirba. Bet dabar aš supratau, kad žmonės tiesiog 

negali, nes neturi jėgų, sveikatos. Kiti eina per jėgą tiesiog.“ 

„Dirbau ten, kur šalta, tai man per kelius labai jaučiasi, darė net operaciją, labai sunku dirbti.“ 

„Aš aukosiu sveikatą, nes man reikia dirbti.“ 

„Man 56 metai. Aš galiu dirbti, bet jau turiu sveikatos problemų.“ 

 

Negana to, vyresnio amžiaus taip pat susiduria ir su psichologiniais barjerais. Didėja nepasitikėjimas 

savimi, nepilnavertiškumo jausmas.   

 

„Dažnai labai pati baimė apriboja. Galvoja, kad aš nieko nemoku. Yra savęs nusivertinimas.“ 

„Riboja ne tik išoriniai faktoriai, bet ir vidiniai - nepasitikėjimas ir sveikata.“ 

  

Įsiskolinimai – vis dar problema  

Žmonės minėjo, kad net ir pasikeitus skolų išieškojimo tvarkai, skolos vis dar lieka didele problema 

įsidarbinant. Atskaitymai vis dar per dideli, o antstolių veiksmai dažnai keliantys abejonių. Galiausiai, 

žmonėms dažnai yra sunku spręsti skolų problemą, jeigu skolos keliauja pas skirtingus antstolius – 

tarp jų sunku susigaudyti. 

„Dabar mes nieko neveikiam kaip skundžiam antstolių veiksmus teismui.“ 

„Algos gauna 500, bet atskaito vos ne pusę tai kaip gyventi?“ 

„Labai paprastas pavyzdys: žmogus važiuoja be bilietėlio, gauna baudą, o kai ją gauna, suma 

būna 100 eur.“ 

„Kad būtų pagal gyvenamą vietą - pas vieną antstolį. Neįmanomas dalykas jeigu išsimėtę, ypač po 

visą Lietuvą.“ 



Nevyriausybinės organizacijos leidžia geriau pažinti savo darbinius gebėjimus 

Dalyviai sutiko, kad nevyriausybinės organizacijos padeda pasirengti darbo rinkai ir pažinti savo 

darbinius gebėjimus. NVO veikla, pasak dalyvių, yra orientuota į kiekvieną žmogų individualiai. 

„Nevyriausybinėms vis tiek rūpi žmogus.“ 

„NVO yra arčiau žmonių, arčiau jų problemų.“ 

„VšĮ SOPA atstato savivertę.“ 

 

Užimtumo tarnyba išlieka biurokratiška ir neatliepia žmonių poreikių 

Susitikimo dalyviai pažymėjo, kad iš Užimtumo tarnybos pasigenda realios pagalbos. Vis dar 

susiduriama su daug biurokratijos, kurioje pasimeta realūs bedarbių poreikiai. 

„Darbo biržoj tik gąsdinimai - arba įsidarbini, arba nutraukia pašalpą.“ 

„Darbo birža jokių kursų nepasiūlė. Pirma susirask darbdavį, tada prašau.“ 

 „Užimtumo tarnyba užsiima tik popieriais.“ 

  

Požiūris į priklausomus asmenis 

Didelė kliūtis norint įsidarbinti yra požiūris į priklausomus asmenis. Susitikimo metu diskutavome 

apie tai, kad priklausomybių turintys asmenys dažnai nori atsitiesti ir integruotis į darbo rinką, tačiau 

darbdavių, politikų ir kitų požiūris dažnai užkerta kelią integracijai. 

 

„Kodėl Lietuvoje toks keistas požiūris į priklausomus. Gal jie nežino, kad čia yra liga. Kodėl būtent 

Lietuvoj taip yra?“ 

„Kodėl žmogų, kuris turi priklausomybę, valdžia visada atstumia? Aš pati dirbau [valdžios 

institucijoje], bet kai sužinojo, kad turiu priklausomybę, buvau perkelta į kitą skyrių, o vėliau manęs 

paprašė išeiti iš darbo.“ 

 

 



Negalia užkerta kelią įsidarbinimui 

Susitikimo metu dalyviai minėjo, kad žmonėms su negalia įsidarbinti yra labai sunku. Nors šie geba 

ir nori dirbti, dažnai susiduria su neigiamu atsakymu. Viena iš priežasčių - nepakankamai pritaikyta 

aplinka. 

 „Pas mane yra neįgalumas, visi galvoja, kad [neįgaliųjų] laukia išskėstom rankom, bet taip nėra.“ 

 

  

Susvetimėjimas, diskriminacija ir orumo trūkumas  

Susitikimo dalyviai vardijo ne tik objektyvias priežastis, kurios trukdo įsidarbinti, bet ir problemas, 

kurios turi įtakos visuomenei ir patiems bedarbiams. Pagrindinės, nuolat skambėjusios viso 

susitikimo metu problemos, tai: gyventojų susvetimėjimas, diskriminacija darbe ir už jo ribų, orumo 

trūkumas, ypatingai kalbant apie skurstančiųjų situaciją.  

„Abejingumas, žmonių problemų ignoravimas. Nelabai patinka, kad trūksta bendruomeniškumo.“ 

„Aš visada užduodu klausimą, kada pasikeitė sistemos požiūris į žmogų? Anksčiau žmogui labiau 

padėdavo, dabar ne taip.“ 

 „Trūksta orumo.“ 

„Galbūt kartais reikėtų darbdaviui pasiūlyti apsikeisti vietomis, kad pasikeistų požiūris į tave.“ 

 


