
BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ LINK
PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS NEĮGALIEMS VAIKAMS BENDRUOMENĖJE

NVO vaikams konfederacija (toliau – Konfederacija) vykdo Jungtinių Tautų Vaiko teisių
konvencijos įgyvendinimo stebėseną, sprendžia vaikų socialinės globos, gyvenimo šeimoje,
deinstitucionalizacijos, sveikatinimo, skurdo mažinimo, dienos centrų, kovos su smurtu prieš
vaikus, bendruomeninių paslaugų plėtros šeimai ir vaikams, neįgalių vaikų įtraukties į visuomenę
klausimus.

Konfederacija aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką vaiko
gerovės srityje, turi konsultacinį statusą ir atstovauja viešosios politikos vaiko gerovės srityje
klausimus valstybinių institucijų patvirtintose tarybose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse,
analizuoja vaikų padėtį šalyje ir teikia pasiūlymus dėl  vaikų teisių ir gerovės užtikrinimo.

Neįgalūs vaikai. Lietuvoje 2017 m. pradžioje gyveno 245 tūkst. neįgaliųjų, iš jų 14289 -
neįgalūs vaikai. Tačiau informacijos apie neįgaliems vaikams ir juos auginančioms šeimoms
reikalingų paslaugų poreikį ir jų tenkinimą yra labai mažai.

Neįgaliųjų skaičius Lietuvoje 2016 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys



Nuo 2012 m. Lietuvoje stebimas neįgaliųjų, jų tarpe ir neįgalių vaikų, skaičiaus mažėjimas.

2012 2013 2014 2015 2016
Neįgalūs vaikai 15544 15036 15042 14718 14289
45-55 proc. 65589 64084 64022 63934 64199
30-40 proc. 145991 142186 141319 137229 132984
0-25 proc. 33031 32383 33026 33016 32686
Viso 260155 253689 253409 248897 244158

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Neįgaliems vaikams gali būti nustatyti trys neįgalumo lygiai – sunkus, vidutinis, lengvas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Kokia parama yra skiriama neįgaliam vaikui, gyvenančiam šeimoje ir bendruomenėje?



Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Šiuo metu Lietuvoje neįgalumas (neįgalumo lygis vaikams, darbingumo lygis – darbingo amžiaus
asmenims, specialiųjų poreikių lygis – pensinio mažiaus asmenims) yra nustatomas naudojant
medicininius kriterijus (ligos pagal TLK -10) ir savarankiškumui įvertinti naudojami fragmentuoti
klausimynai.

Neįgalumo lygis (vaikams), yra nustatomas naudojant medicininius kriterijus (ligos
diagnozę pagal TLK-10) ir savarankiškumui įvertinti naudojami fragmentuoti klausimynai iš TFK.
Pagal medicininius kriterijus nustačius neįgalumo lygį, vaikui skiriamos išmokos, bet nenustatomas
poreikis paslaugoms ir kitoms reabilitacijai, savarankiškam gyvenimui reikalingos pagalbos
priemonėms. Tėvams trūksta informacijos, kur ir kokių paslaugų, pagalbos priemonių jie gali gauti.

Tokia neįgalumo nustatymo metodika yra pasenusi ir ženkliai skiriasi nuo kitų išsivysčiusių
pasaulio bei Europos šalių praktikos, kurios neįgalumui nustatyti naudoja Pasaulio sveikatos
organizacijos 2001 m. patvirtintą Tarptautinę funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija
(TFK).



Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija (toliau – TFK) leidžia
unifikuota kalba įvertinti sveikatos pokyčius, nustatyti reabilitacijos ir socialinės įtraukties poreikius
bei pagrįsti išmokų, paslaugų ir kitų priemonių skyrimą.

Nustatant neįgalumą vertinama sveikatos būklė, sudaroma individuali reabilitacijos
programa – pagal individualius poreikius nustatomos reabilitacijai ir savarankiškumui atstatyti
reikalingos paslaugos (medicininės, socialinės, ugdymo ir kt.), pagalbos priemonės ir nustatomas
terminas, individualios reabilitacijos programai įgyvendinti, po kurio neįgalus vaikas grįžta
pakartotinam neįgalumo vertinimui ir pagal stebimus rezultatus tikslinama individuali reabilitacijos
programa.

Naudojamas biopsichosocialinis sveikatos modelis, vertinami ne tik medicininiai kriterijai,
bet ir socialiniai veiksniai. Šis modelis neįgalumą traktuoja, kaip socialinę problemą ir asmens
įtraukimą į visuomenę. Negalia yra ne tik asmens funkcionavimo problemos, tai sudėtingas derinys
aplinkybių, kurios dažnai būna socialinės kilmės ir priklauso socialinei aplinkai. Todėl vertinama ir
socialinė aplinka, kadangi daugelis problemų asmeniui yra socialinės kilmės.

TFK - tai kartu prevencinė priemonė, užtikrinanti pačios neįgalumą nustatančios įstaigos
skaidrumą, nes tampa neįmanoma, įdiegus visą ciklą, skirti tik išmokas, visada galima kontroliuoti,
ar individuali reabilitacijos programa veikia ir siekiama nustatytų tikslų.

TFK - vienintelė tarptautinė klasifikacija, kuri sudaro galimybę naudojant vienodus
principus įvertinti žmogaus funkcionavimą, veiklos ir sveikatos apribojimus, nustatyti reabilitacijos
tikslus, planuoti pagalbos priemones, parodyti ryšį tikslų ir rezultatų, o taip pat stebėti rezultatus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje (2016-2019 m.) buvo numatyta TFK
diegimas Lietuvoje, tačiau į Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą nebuvo įtraukta.

LR Vyriausybės programos vykdomos priemonės neįgaliesiems, jų tarpe ir vaikams:
- Nauja tikslinių kompensacijų mokėjimo tvarka Neįgaliųjų socialinės integracijos

įstatymo pakeitimo projektas pateikta LR Seimui):
- Neįgaliųjų integracijos į visuomenę specializuotos programos savivaldybėse;
- Būsto pritaikymo neįgaliesiems sistema (prioritetas auginantiems neįgalius vaikus ir

jauniems neįgaliesiems);
- Negalią turinčių asmenų meninių kompetencijų stiprinimas, kūrybingumo ugdymas
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- Naujos individualizuotos bendruomeninės paslaugos neįgaliajam ir jo šeimai (asmeninis
asistentas, savarankiško gyvenimo namai, atokvėpio paslaugos);

- NVO įtraukimas į visas institucines partnerystės formas visais lygiais (nacionaliniu,
sektoriniu, teritoriniu) ir visuose etapuose (programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos,
vertinimo).

Paslaugos neįgaliems vaikams.
Nagrinėjant paslaugų prieinamumą neįgaliems vaikams bendruomenėje matosi, kad labai

mažai neįgalių vaikų jas gauna. Nuo 2012 m. decentralizuotas socialinės reabilitacijos paslaugų
teikimas bendruomenėse, į projektų organizavimą ir įgyvendinimą įtrauktos savivaldybės. Projektus
vykdo nevyriausybinės organizacijos, dirbančios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje. Tačiau tarp
paslaugų gavėjų vyrauja paslaugos suaugusiems neįgaliesiems ir tik maža dalis skirta neįgalių vaikų
poreikiams tenkinti.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM duomenys



Neįgalūs vaikai, kaip tikslinė grupė yra įtraukti ir į iš valstybės biudžeto finansuojamų Neįgaliųjų
asociacijų veiklos rėmimo projektus, tačiau ir juose dalyvauja  mažai neįgalių vaikų.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM duomenys

Savivaldybės teikia mažai socialinių paslaugų  neįgaliems vaikams į namus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Dienos centruose socialinės paslaugo prieinamos tik 18 proc. neįgalių vaikų.



Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Būsto pritaikymas neįgaliems vaikams didėja, Iš valstybės biudžeto 2017 m.  planuojama pritaikyti
būstą 100 šeimų, auginančių neįgalius vaikus.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM duomenys

Techninės pagalbos priemonėmis vaikai aprūpinami tik 74 proc. nuo poreikio.



Išvados:
1. Neįgalūs vaikai ir juos auginantys tėvai yra didžiulėje socialinėje atskirtyje.
2. Neįgalumui nustatyti naudojama pasenusi metodika ir skiriamos tik išmokos, bet

neskiriamos paslaugos, pagalbos priemonės, tėvai neturi informacijos ir nežino, kokias paslaugas ir
pagalbos priemones gali gauti neįgalūs vaikai pagal gyvenamąją vietą.

3. Nors yra nemažai socialinių paslaugų finansavimo šaltinių, bet neįgaliems vaikams
paslaugos mažai prieinamos tiek dalyvaujant projektuose, tiek savivaldybių lygmenyje.

Siūlymai:
1. Iš esmės keisti neįgalumo nustatymo sistemą ir įdiegti Lietuvoje TFK, kuri sudarys

sąlygas objektyviai įvertinti asmens būklę, ją siejant ne tik su išmokomis, bet ir pagal individualius
poreikius nustatyta reikalinga pagalba (paslaugomis, techninės pagalbos priemonėmis ir kt.
priemonėmis).

2. Diegiant TFK pradėti pilotinius projektus nuo vaikų sveikatos būklės vertinimo ir
individualių reabilitacijos programų sudarymo.

3. Savivaldybėms aiškintis neįgalių vaikų poreikius ir didinti paslaugų į namus apimtis,
plėtoti dienos socialinė globos paslaugas, kitas alternatyvias paslaugas (asmeninio asistento, laikino
atokvėpio ir pan.).

4. Nevyriausybinėms organizacijoms nustatyti prioritetus ir projektines veiklas įtraukti kuo
daugiau neįgalių vaikų, padėti tėvams, auginantiems neįgalius vaikus.


