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Šiemet Lietuvos statistikos departamento paskelbti santykinio ir absoliutaus skurdo rizikos
rodikliai atskleidė, jog priėmus esminius sprendimus, tokius kaip vaiko pinigų įvedimas ar
įvedus pokyčius paramos srityje, galima prisidėti prie skurdo mažinimo problemos šalyje. 

Deja, skurdo rodikliai Lietuvoje vis dar išlieka itin aukšti, o už šių skaičių slypi žmonių, nuolat
susiduriančių su įvairiais kasdieniais sunkumais, gyvenimai. Norėdami atskleisti su kokiomis
problemomis susiduria skurdą patiriantys asmenys, rugsėjo 17 d. surengėme jau trečiąjį
skurdo patirtį turinčių žmonių susitikimą Lietuvoje. Jo metu siekiame paskatinti tiesioginį
dialogą tarp skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų bei sprendimų priėmėjų. 

Susitikime taip pat dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai. Taikydami
forumo teatro metodą, daugiausia dėmesio skyrėme socialinių ir pilietinių teisių
užtikrinimo iššūkiams ir problemoms, kurios užkerta kelią išbristi iš skurdo. Didelis dėmesys
buvo skiriamas žmogiškumo, sveikatos priežiūros, informuotumo ir artėjančių rinkimų
temoms.  
 

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 leidinyje trumpai apibendrinsime susitikimo metu išsakytas pagrindines mintis.
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SKURSTANTYS ASMENYS TAMPA BALSŲ
PAPIRKINĖJIMO IR MANIPULIACIJŲ

TAIKINIU
Susitikimo metu buvo kalbėta apie balsų papirkinėjimo problemas rinkimų metu. Nors
dauguma dalyvių teigė su tuo tiesiogiai nesusidūrę, vis tik kai kurie pasidalino istorijomis,
kuomet politikai, norėdami užsitikrinti kuo daugiau balsų, įvairiais būdais mėgino papirkti
asmenis.

„Randu sėklas supakuotas su kandidatų atvaizdais – tai tarsi
skatina balsuoti.“

„[Balsų pirkimas] vyksta mažiau ar daugiau. Pats turiu tokios
patirties.“
 
“Norėtųsi, kad nesigirdėtų, kad taip vyksta, bet žiniasklaidoje vis
išgirstu, kad taip yra [papirkinėjami balsai].”

„Mūsų seniūnas toks yra, jis griežtas: kaip pasakė, taip ir bus. Ir jei taip
nepadarysi [nebalsuosi už atitinkamas partijas], tai ir negausi reikiamos
pagalbos vėliau.“
 
“Rinkimai rinkimams nelygu, bet ypač pasitaiko, kai būna savivaldos
rinkimai. Ten balsų nereikia daug.“

Skurstantys asmenys, ypatingai tie, kurie gauna paslaugas arba piniginę paramą, yra itin
pažeidžiami. Todėl kartais patiria net grasinimus, kad nebalsuojant už tam tikrus asmenis ar
partijas - paramos jie gali netekti. Seniūnai ir kiti darbuotojai perdėtai naudojasi savo galia ir
pažeidžia demokratijos principus. Dalyviai pažymėjo, kad balsų papirkinėjimas dažniau
pasitaiko savivaldos rinkimuose.
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VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS ITIN
RIBOTAS, YPAČ - SOCIALINIŲ

Dalyviai pažymėjo viešųjų paslaugų paslaugų svarbą, tačiau akcentavo jų trūkumą ir kokybės
stoką. Žmonėms trūksta įvairių socialinių paslaugų - nuo darželių vaikams iki senjorų priežiūros
namuose. Negavę reikiamų paslaugų žmonės ne tik susiduria su sunkumais kasdieniame
gyvenime, bet dažnai iškrenta iš darbo rinkos ir atsiduria dar gilesnėje atskirtyje.

„Eičiau dirbti, bet pas mus nėra vaikų darželio. Mokykla yra, lanko vietinę. Į
miesto darželį negali leisti, nes nėra deklaruotos miesto gyvenamosios vietos,
o dėl to nesuteikiama ir pavežėjimo paslauga. Tarsi priima į darželį, bet iš
tikrųjų tai nepriima.“
 
„Kas liečia senjorus ir neįgaliuosius, tai paslauga yra, bet trūksta darbuotojų.
Yra eilės. Yra tokia paslauga kaip pagalba namuose, bet nėra darbuotojų ir
tuomet žmonės jų negauna.“
 
“Asmeninio asistento paslauga yra teikiama nuo 18 m. iki 65 m., o po to jau
nebe. Reikia už ją papildomai mokėti…”

Kalbant apie integracijos į darbo rinką paslaugas, dalyviai dalijosi patirtimi, kad Užimtumo
tarnybos siūlomi mokymai neatitinka rinkoje siūlomų darbo vietų, neatliepia žmogaus
poreikių bei gebėjimų, todėl nesuteikia galimybės susirasti darbą. Tuo pačiu dalyvius
neramina prievolė baigus mokymus susirasti mokymų kryptį atitinkantį darbą, nors ne visada
aišku, ar tai pavyks.
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Vis tik dalyviai pažymėjo, kad žmonės privalo išlikti sąmoningi ir nepasiduoti balsų
papirkinėjimui ir manipuliacijoms.

„Visada vyksta kažkokios politinės akcijos. Jei žmogus sąmoningas, tai
nesusižavės kažkokiu tai sėklu pakeliu. Reikia nepasiduoti.“



SUSISIEKIMO IR APLINKOS PRITAIKYMO
IŠŠŪKIAI STUMIA Į GILESNĘ

ATSKIRTĮ
Dalyviai taip pat pažymėjo ir susisiekimo paslaugų stoką. Žmonės su negalia taip pat
akcentavo, kad labai trūksta pritaikyto transporto ir apskritai fizinės aplinkos pritaikymo.

Neužtikrinant susisiekimo, žmonės yra atribojami ne tik nuo darbo rinkos ar socialinio
gyvenimo, bet taip pat ir nuo sveikatos paslaugų.

„Savivaldybė gauna keltuvą, bet finansuoja labai ribotai ir siūlo tik pigiausią
variantą.“
 
“Neramina – trūksta transporto, ypač pritaikyto. Yra socialinio taksi, bet jis yra
vienas. Negali išsikviesti net vieną karta per mėnesį. Poreikis yra toks didelis,
nes žmones, pavyzdžiui, veža į dializę, tai tu negali išsikviesti, jeigu tau reikia į
kažkokią tai pramogą.”
 
“Faktas, kad į medicinos įstaigas gali su keltuvėliu ar panašiai, bet man buvo
atvejis, kad penkias dienas man darė procedūras. Jas po to pratęsė, bet sakė,
kad transportui reikėjo užsirašyti prieš mėnesį. <...> Tai po to atsisakiau tų
procedūrų vien dėl to kad nebuvo kaip nuvažiuoti.”
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„Užimtumo tarnyba sako - “neturim tau ką pasiūlyti”. Jeigu eini į mokymus,
tu turi atidirbti darbdaviui, bet ar tave darbdavys priims ar ne, tai neaišku.
Pats turi susirasti darbą.“
 
„Profesinius mokymus gali pasiūlyti, bet nebūtinai rasi darbą pagal tuos
mokymus. Čia nebent pakelsi savo kvalifikaciją.“

„Yra tik techninio pobūdžio, tinkuotojai mūrininkai.“



“Aš esu 6 vaikų mama. Negaliu gauti būsto, nes nedirbu ir
neturiu pajamų. O kada tas socialinis būstas? Po 3 metų, po
10? 20? Kai reikėjo, nieko negalėjau gauti. Neturiu galimybės
gauti socialinio būsto. Kreipiausi į savivaldybę, bet čia tas pats
kas nieko.”
 
„Ten kur mano anūkė dabar gyvena - nėra vandens. Ji norėtų
išsikraustyti, bet reikia paskolą imti. O kaip ją atiduoti?“
 
„Kreipiausi į savivaldybę [dėl būsto], bet ten be proto ilgos
eilės. Ir niekam nerūpi, ar tu augini daug vaikų, ar turi kitų
specialiųjų poreikių, gausi numeriuką ir viskas.“

KOKYBIŠKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGOS - TIK MOKAMOS?

Viso susitikimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas sveikatos priežiūros paslaugoms ir jų
kokybės užtikrinimui. Dalyviai iškėlė susirūpinimą dėl nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo ir jų kokybės. Dalyviai teigė, jog norint gauti laiku ir kokybiškas sveikatos
priežiūros paslaugas, už jas dažnai reikia susimokėti papildomai.

TEISĖ Į BŪSTĄ - AR TIKRAI JĄ TURI VISI?
Skurdo patirtį turintys asmenys teigė, jog valstybė ne visada užtikrina reikiamą pagalbą,

ypatingai kalbant apie būstą. Žmonės neturi santaupų nuosavam būstui įsigyti ar net
pradiniam įnašui padengti, nuomos kainos taip pat itin didelės. Todėl žmonėms tenka glaustis
pas giminaičius, dalintis būstu su kitais asmenimis arba gyventi labai prastos kokybės būste.
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„Kad gautum kokybišką paslaugą, reikia už ją mokėti.“
 
„Jei mokama paslauga, tai papildomus ir tyrimus išrašys, ir
pasiteiraus, kaip laikaisi. Jei nemokama, papildomai nieko
nepasiūlys.“
 
„Dėl dukros prasidedančio kurtumo kreipiausi į polikliniką. Tačiau 
eilė – 4 mėnesiai. Paskambinus į privačią kliniką, man pasakė, kad
joje dirba gydytoja, kuri dirba ir valstybinėje ligoninėje. Tai tik
sumokėjus pinigus privačioje klinikoje greičiau gavau paslaugas
valstybinėje ligoninėje pas tą pačią gydytoją.“

INFORMACIJOS TRŪKUMAS -
DIDŽIAUSIAS BARJERAS, NORINT GAUTI

REIKIAMAS PASLAUGAS
Susitikimo dalyviai teigia, kad itin dažnai susiduria su informacijos stoka. Dalyviai minėjo, kad
susidūrus su įvairiomis situacijomis nėra aišku, kur kreiptis pagalbos - informacijos tiesiog nėra
arba ji pateikiama labai painiai ir nesuprantamai. Dėl to susiduriama su daugybe neaiškumų, o
žmonės nesužino apie jiems priklausančias paslaugas, piniginę paramą ar būsto užtikrinimo
galimybes. Arba atvirkščiai - kartais nepagrįstai baiminasi prarasti jiems jau teikiamas
paslaugas.
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Deja, žmonės neretai pamini, jog norint gauti kokybiškas paslaugas, ypatingai kalbant apie
viešas gydymo įstaigas, neužtenka už jas sumokėti kasoje. Vis dar pasitaiko ir tokių atvejų,

kuomet gyventojai iš aplinkos, o kartais ir iš pačių gydytojų, jaučia spaudimą mokėti kyšius.

„Poliklinikoj, kai gauni nemokamą paslaugą, tai nekokybiška. Jei nori
kokybiškų paslaugų arba turi mokėti kyšį, arba mokamai eiti.“



„Trūksta informacijos schemos – kur eiti, kas kam priklauso.“
 
 „Informacija dažnai parašoma mažomis raidėmis.“
 
„Kartais informacija pateikiama labai sudėtingai, neįmanoma
suprasti visko.“
 
„Žmonės dažnai galvoja, kad jei gausiu vieną paslaugą, tai gal
kitą atims.”
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Dažnai žmonės jautėsi nukreipinėjami nuo vieno darbuotojo pas kitą. Dėl nesusikalbėjimo
institucijose, nuorodų trūkumo, prailgėdavo ir paslaugų gavimas. O kartais žmonės jų net ir
nesulaukdavo, nes prarasdavo jėgas ir motyvaciją kovoti dėl jiems priklausančios pagalbos.

„Didesnė problema, kai susitinku biurokratus, kurie sėdi ne savo kėdėse
ir vis siuntinėja – tu ten, tu ten.“  

“Mes su savo mama išbuvome poliklinikoje penkias valandas, nes ji
blogai pasijuto. Bet ją išleido su skausmas, nes gyveno ne Vilniuje, o
rajone.”

Susitikimo metu buvo išsakytas siūlymas susisteminti informaciją apie socialinių išmokų ir
paslaugų galimybes pagal dažniausiai gyventojų patiriamas problemas arba gyvenimo
situacijas. Taip pat dalyvių manymu, seniūnijos darbuotojai galėtų paaiškinti, kur kreiptis
vienais ar kitais klausimais, padėtų susigaudyti, kur eiti, o jei reikia - paaiškintų ir kokius
dokumentus pildyti ir kur juos rasti.



„Labai reikalingi darbuotojai seniūnijose, kurie galėtų nukreipti žmones,
kur jiems rasti reikiamą informaciją. Tokie žmonės galėtų būti kaip
kuruotojai.“
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„Mano draugė norėjo apgyvendinti savo mamą senelių namuose, apie
tokią galimybę sužinojo iš savo draugės. Kai nuėjo į savivaldybę
pasiteirauti darbuotojos daugiau informacijos, ši paklausė „o iš kur tu
sužinojai, kad tai galima padaryti?““
 
„Kai nueini į valdišką instituciją ir į tave visai kitaip žiūri, negauni iš to
žmogaus pagalbos, kurią tau turėtų suteikti. Žmogiško faktoriaus – kad
žmogus žmogui žmogus – tik tiek reiktų.“ 
 
„Jei žmogus žino, kas jam priklauso, tai tuomet darbuotojas dar užmegs
dialogą su juo. Bet jei pats žmogus nepasakys, kas jam priklauso, tai būna
taip, kad kiti tiesiog tingi ieškoti reikiamos informacijos.“
 
“Aš esu 6 vaikų mama. <...> Kreipiausi į savivaldybę, bet čia tas pats kas
nieko. Man niekas nieko nepasiūlė ir sakė, kad niekas man nepriklauso.”

ŽMOGIŠKASIS FAKTORIUS DAŽNAI
NULEMIA PASLAUGŲ (NE)GAVIMĄ

Susitikimo metu skurdą patiriantys asmenys nuolat pabrėžė, jog žmogiškasis faktorius yra
svarbus aspektas paslaugų gavime. Dalyviai teigė, kad institucijų darbuotojų geranoriškumas ir
įsigilinimas į individualią situacija lemia, ar žmonės gaus reikiamą pagalbą ir informaciją.  Deja,

skurdą patiriantys asmenys pripažino, jog geranoriški ir proaktyvūs darbuotojai nėra dažnai
sutinkami. Institucijose vyrauja formalus požiūris, darbuotojai yra nesuinteresuoti ieškoti ir
suteikti reikiamą informaciją, paslaugas ar piniginę paramą. Be kita ko, biurokratiškas požiūris į
žmogų, dažnai pakerta gyventojų savivertę, pasitikėjimą savimi ir institucijomis.
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„Laukiam artimo žmogaus intensyvios priežiūros palatoje, senolė
aprengta apatiniais rūbais, ją išrašė, išleido ir viskas. O neturint nei
piniginės, nei rūbų nebežino, kaip grįžti. Nes iš namų išvežė be sąmonės su
greitąja, o dabar nieko neturint ir nieko nepasiėmus, nebežinojo, kaip grįžti
namo.“

PANDEMIJOS PRIEMONIŲ PAKETAS
VERTINAMAS DVEJOPAI

Susitikimo metu buvo kalbėta apie pandemijos pasekmes ir apie karantino metu taikytas
valstybės pagalbos priemones, kurios pasak dalyvių labiausiai buvo orientuotos į verslo
sektorių. Nors priemonės buvo taikytos ir pažeidžiamiems asmenims, tačiau visų neigiamų
pandemijos pasekmių nepadengė, ypatingai kalbant apie šeimas, auginančias vaikus.

Ne vienas dalyvis pasidalino ir skaudžiomis istorijomis, kuomet atvykus į skubios pagalbos
priimamąjį, iš jo gydymo įstaigos personalas žmones išleisdavo nesidomėdamas, ar žmogus
turi sąlygas pats grįžti namo, ar bent susisiekti su artimaisiais.

„Verslui tai tikrai turėjo pagalbą, ir pensininkai turėjo, nors čia
trumpalaikė, bet kažkam tikrai pagelbėjo. Negali sakyti, kad nepagelbėjo.“
 
„Gavau pašalpą 200 Eur, tad manau, kad padeda.“
 
„Nukentėjo vaikų mokslai. Negalėjau nupirkti visiems planšetės, jie turėjo
telefonus. Sakė, valstybė padovanos planšetės, bet taip neįvyko. Mokykla
skyrė, bet reikėjo grąžinti.“ 
 
„Senjorai, neįgalieji gavo, bet man tai buvo juokinga. Aš pati juos gavau.
Bet man juokinga, man gyvenimo kokybė tikrai nepagerėjo.“
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„Paramos buvo, taip, bet ar čia tos paramos nesusijusios su artėjančiais
rinkimais? Mes [Lietuva] pasiskolinome daug pinigų, bet ar vėliau
neturėsime mokėti didesnių mokesčių dėl pasiskolintų pinigų?“

Be to, kai kuriems dalyviams kėlė nerimą didelės valstybės skolos, dėl kurių gali tekti
susimokėti už suteiktas paslaugas.



Susitikimas organizuotas pagal projektą „Nacionalinio skurdo mažinimo

organizacijų tinklo

stiprinimas ir plėtra“, finansuojamą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos pagal „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių

plėtros“ programą.

 

Apžvalga taip pat dalinai

finansuojama Europos skurdo mažinimo tinklo (European Anti Poverty

Network

– EAPN) lėšomis.

Susitikimas organizuotas pagal projektą „Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų
tinklo stiprinimas ir plėtra“, finansuojamą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos pagal „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros“
programą.

 

Susitikimas taip pat dalinai finansuotas Europos skurdo mažinimo tinklo (European
Anti Poverty Network – EAPN) lėšomis.


